
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IM380-U v3.2

EMM-µD3h WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW SIECI

EMM-µD3h-p
EMM-µD3h-485
INFORMACJE OGÓLNE
Multimetry cyfrowe serii EMM-µD3h umożliwiają monitoring głównych parametrów 
elektrycznych linii przesyłowej. Wyświetlanie poszcze-gólnych parametrów elektrycznych 
dokonywane jest na trzech 3-cyfrowych wyświetlaczach LED, umożliwiających wygodny 
odczyt zmiennych. Wygodny panel przedni umożliwia intuicyjny wybór poszczególnych 
parametrów dla uzyskania pełnej informacji o mierzonych wartościach. Oprócz wartości 
chwilowych, miernik umożliwia wyświetlanie wartości maksymalnych (wartości szczytowe 
głównych wielkości oraz maksymalne zapotrzebowanie lub wartość średnia maksymalna). 
Multimetr EMM-µD3h skupia w jednym urządzeniu wszystkie funkcje woltomierzy, amperomierzy, liczników energii, 
mierników cosφ, watomierzy, varomierzy, liczników czasu i miernika częstotliwości. Oznacza to poważne oszczędności 
zarówno ekonomiczne jak i w uproszczeniu instalacji, umożliwiając optymalizację zakupów mierników jako że jeden model 
spełnia wymagania dla lokalnych pomiarów zwłaszcza w rozdzielnicach elektrycznych, szafach pomiarowych, sterowniach 
silnikowych, zestawach generatorowych itp.

DOSTĘPNE WYKONANIA
Wśród sporej rodziny multimetrów EMM, dostępne są następujące modele serii EMM-µD3h:
EMM-µD3h wykonanie podstawowe.
EMM-µD3h-p jak EMM-µD3h lecz z wyjściami dwustanowymi dla generacji impulsów lub alarmów.
EMM-µD3h-485 jak EMM-µD3h plus port szeregowy RS485 (MODBUS).
Dla wszystkich powyższych typów dostępne są następujące pomocnicze napięcia zasilające:

- 230V (znamionowe) 50-60Hz wykonanie standardowe 
- 110V (znamionowe) 50-60Hz opcja
- 400V (znamionowe) 50-60Hz opcja

WPROWADZENIE
Mierniki serii EMM-µD3h przeznaczone są do lokalnej wizualizacji parametrów elektrycznych.  EMM-µD3h-p posiada 
wyjścia dwustanowe a  EMM-µD3h-485 port RS485. Zasilanie pomocnicze podłączane jest do 2 zacisków, oddzielonych 
od wejść napięć pomiarowych. Dla pomiaru prądów należy zastosować zewnętrzne przekładniki prądowe 

AKCESORIA I OPCJE
Akcesoria: Przekładniki prądowe do montażu na szynie DIN 
Opcje: Zasilanie pomocnicze i zakresy napięć pomiarowych inne niż standardowe (na życzenie)

Wejście prądowe 1A   |   Inne wejścia dla przekładników (przekładniki TT and TTA)

MIERZONE PARAMETRY
Parametry Jednostka Symbole identyfikujące

Napięcie i napięcie średnie fazowe [V] V L1-N V L2-N V L3-N  V L-N
Napięcie międzyfazowe i średnie międzyfazowe [V] V L1-L2 V L2-L3 V L3-L1  V L-L
Prąd i prąd średni z 3 faz [A] I L1 I L2 I L3  I
Współczynnik mocy dla fazy i średni z 3 faz PF L1 PF L2 PF L3 PF
Moc czynna dla fazy i łączna z 3 faz [kW] W L1 W L2 W L3 W
Moc bierna dla fazy i łączna z 3 faz [kVAr] VAr L1 VAr L2 VAr L3 VAr
Moc pozorna dla fazy i łączna z 3 faz [kVA] VA L1 VA L2 VA L3 VA
Moce średnie z 3 faz [kW-kVAr-kVA]  W (avg)  VAr (avg)  VA (avg)
Moce średnie prognozowane [kW-kVAr-kVA]  W pr (avg)  VAr pr (avg)  VA pr (avg)
Częstotliwość [Hz] Hz L1
Energia czynna z 3 faz [kWh]  kWh
Energia bierna z 3 faz [kVArh]  kVArh
Energia pozorna z 3 faz [kVAh]  kVAh
Licznik godzin [h] h

Wartości szczytowe (maksymalne):

Napięcie fazowe [V] V L1-N max V L2-N max V L3-N max
Prąd fazowy [A] I L1 max I L2 max I L3 max
Prąd średni fazowy (maksymalne zapotrzebowanie) [A] I L1 max (avg) I L2 max (avg) I L3 max (avg)
Moce w systemie [kW-kVAr-kVA]  W max  VAr max  VA max
Moce średnie w systemie (max. zapotrzebowanie) [kW-kVAr-kVA]  W max (avg)  VAr max (avg)  VA max (avg)
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INSTALACJA
UWAGA DLA INSTALATORA
Przed zainstalowaniem multimetru należy uważnie przeczytać instrukcję/wskazówki zawarte w tym opracowaniu.
Multimetry opisane w niniejszej instrukcji powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.
BEZPIECZEŃSTWO
Niniejszy instrument został wyprodukowany i przetestowany zgodnie z normą EN 61010-1 (IEC1010). W celu zapewnienia 
bezpiecznej  obsługi,  personel  obsługujący  musi  postępować  zgodnie  ze  wskazaniami  zawartymi  w  niniejszym 
opracowaniu. Przed zainstalowaniem należy multimetr uważnie obejrzeć, czy jego wygląd nie budzi podejrzeń i nie doznał 
widocznych uszkodzeń podczas transportu. Przed rozpoczęciem podłączania należy upewnić się, czy wartości napięć 
roboczych  i  sieci  zasilającej  są  zgodne  z  wartościami  zawartymi  w  instrukcji.   Zasilanie  multimetru  nie  może  być 
uziemione.  Wszelkie  czynności  obsługowe  i/lub  naprawcze  muszą  być  przeprowadzane  przez  wykwalifikowany  i 
upoważniony  personel.  W  przypadku  podejrzenia,  iż  podczas  pracy  multimetru  nastąpiło  pogorszenie  warunków 
bezpieczeństwa, multimetr powinien zostać odłączony i zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem.
Funkcjonowanie może być niebezpieczne gdy: Multimetr nie działa. – Są widoczne uszkodzenia. – Po poważnym 
uszkodzeniu w czasie transportu. – Po składowaniu w nieodpowiednich warunkach.

Zamocowanie na szynie DIN możliwe jest dzięki plastikowemu zaczepowi na tylnej ściance multimetru.
Zaleca  się  zastosowanie  zewnętrznego  zabezpieczenia  (bezpieczniki)  dla  wejść  napięciowych  oraz  stosowanie 
odpowiednio „zarobionych” kabli dla obwodów wejść prądowych i napięciowych: przekrój od 0.5 do 4 mm2.

PODŁĄCZENIE
Przed  załączeniem  urzadzenia  należy  sprawdzić,  czy 
zastosowano  poprawny  schemat  podłączenia  spośród 
pokazanych w niniejszej instrukcji.  Zaciski  podłączeniowe 
pokazane są na schemacie obok:

-     zasilanie pomocnicze:
Zasilanie pomocnicze doprowadza się do zacisków aux1 i 
aux2.
Znamionowe wartości napięć są następujące:

standard: Vn 230V ± 15% 50-60Hz
na życzenie: Vn 110V ± 15% 50-60Hz
na życzenie: Vn 400V ± 15% 50-60Hz

-     wejścia napięć pomiarowych:
Dostępne są 4 zaciski  dla podłączenia 3 faz i  przewodu 
neutralnego mierzonej sieci, maksymalna wartość napięcia 
międzyfazowego nie powinna przekraczać 500V rms i 380V 
pomiędzy fazą a przewodem neutralnym.

W przypadku sieci 3-fazowej bez przewodu neutralnego lub 
nie  doprowadzonego,  zacisk  N  należy  pozostawić  nie 
podłączony.
Stosując w sieci jednofazowej, należy podłączyć zaciski L1 
i N natomiast zaciski L2 i L3  zmostkować i podłączyć do 
zacisku N.
Dla połączenia dwufazowego, należy zmostkować zaciski 
L3 I N.

-     wejścia prądów pomiarowych:
Dostępnych  jest  6  zacisków  dla  podłączenia  3 
zewnętrznych  przekładników  prądowych  CT  o  prądzie 
wtórnym 5A, możliwe jest użycie dwóch przekładników 3 w 
układzie  Arona  lub  1  przekładnika  w  sieci  jednofazowej 
(wejście  IL1).  Należy  zawsze  stosować  zewnętrzne 
przekładniki prądowe.
Nie uziemiać wyjść przekładników prądowych.

Menu SETUP instrumentu umożliwia wprowadzenie przekładni zewnętrznych przekładników i bezpośredni odczyt wartości 
do 999 A. Gdyby obliczona wartość  prądu była większa niż wartość  maksymalna,  na wyświetlaczu widoczne będzie 
przekroczenie zakresu. Maksymalna wartość przekładni wynosi 2000/5=400

UWAGA: Dla poprawnego pomiaru energii i mocy oraz współczynnika mocy, należy przestrzegać poprawnej kolejności faz.  
Podłączenia  pomiędzy  wejściami  faz  dla  prądów  i  napięć  nie  mogą  być  skrzyżowane  (na  przykład,  przekładnik  CT 
umieszczony na fazie L1 musi odpowiadać wejściu I1). Nie wolno również odwracać zacisków S1 i S2 przekładników. 
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DIAGRAM PODŁĄCZEŃ
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OPIS PANELU CZOŁOWEGO 

LEGENDA:

A: Przycisk  dla  wizualizacji  parametrów  3-fazowych 
dla odpowiedniego LED. Przez ponowne wciśnięcie 
tego  przycisku,  instrument  powraca  do 
odczytywania  wartości  dla  poszczególnych  faz. 
Przytrzymanie wciśniętego tego przycisku przez 3 
sekundy  spowoduje  wejście  do  trybu 
programowania  (SETUP).  W  trybie  SETUP,  ten 
przycisk  potwierdza  wartości  ustawione,  zaś  jego 
równoczesne wciśnięcie z przyciskiem B, powoduje 
zmniejszenie wartości.

B: Przycisk  dla  wyboru  mierzonych  parametrów  do 
wyświetlenia na wyświetlaczu  C.  W  trybie  SETUP 
wybiera  i  modyfikuje  wartości  parametrów  do 
ustawienia.

A+B: Równoczesne wciśnięcie tych przycisków powoduje 
iż  instrument  wyświetla  wartości  maksymalne  i 
średnie, które mogą być wskazywane przyciskiem 
B. Dla opuszczenia tego trybu wyświetlania, należy 
nie  wciskać  żadnego  przycisku  przez  okres  8 
sekund.

C: Trzy  wyświetlacze  dla  wizualizacji  pomiarów 

poszczególnych faz wskazanych przez diody  D. W  przypadku świecenia diody  L LED (G),  miernik pokazuje 
wartości z 3 faz dla parametrów wskazywanych przez diodę D.

D: Dioda LED wskazująca wielkość wyświetlaną na wyświetlaczu C.

E: Zaciski dla podłączenia napięć pomiarowych i zasilania pomocniczego.

F: Zaciski do podłączenia prądów pomiarowych i wyjścia cyfrowego (jeśli występuje w danym instrumencie).

G: LED wskazujący wyświetlanie wartości z 3 faz.

MENU PROGRAMOWANIA INSTRUMENTU (SETUP)
Menu SETUP jest uzyskiwane przez wciśnięcie przycisku A przez 3 sekundy. Będąc w menu SETUP, można wybierać lub 
modyfikować wartości wyświetlanych parametrów wciskając przycisk B.
Jeśli żaden z przycisków nie jest wciśnięty przez 8 sekund, instrument opuszcza menu SETUP.
Dla  poprawnego  funkcjonowania  multimetru  należy  wprowadzić  współczynnik  przekładni  zewnętrznego  przekładnika 
prądowego CT.
Kasowanie liczników energii jest możliwe tylko w miernikach wyposażonych w tą funkcję zaś wprowadzanie parametrów 
wyjścia cyfrowego może nastąpić w miernikach wyposażonych w takie wyjście.
Wprowadzone wartości pozostają zapamiętane również po odłączeniu napięcia zasilającego.

> 3 sekundy, dostęp do menu programowania (SETUP)
w celu potwierdzenia wyboru lub zatwierdzenia wprowadzonego parametru należy nacisnąć (ENTER)

dla wyboru parametru lub modyfikacji wartości parametru przy programowaniu (SELECT)

Przytrzymując pierwszy przycisk wciskaj drugi przycisk aby zwiększyć wyświetlaną wartość.

Wejście do menu:        seT UP  seT Up
RESET
SET DO1 (tylko dla EMM-µD3h-p)
SET DO2 (tylko dla EMM-µD3h-p)
SET HR_
SER NUM BER
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KONFIGURACJA PARAMETRÓW OGÓLNYCH (SET UP)
Wejście do menu:
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Programowanie przekładni zewnętrznych przekładników prądowych CT (SET CT)
Programowanie przekładni CT polega na wprowadzeniu liczby będącej ilorazem prądu pierwotnego i wtórnego (np: dla 
przekładnika CT 1000/5, należy wprowadzić wartość 200). Nastawa będzie dokonana przyciskiem na panelu czołowym. 
When SETUP appears on C display, press A key to see CT and the value of the transformation ratio (default: 1). Press B 
key to increase the value or A key with B key already pressed to decrease the value. Use A key to confirm.

Programowanie przekładni zewnętrznych przekładników napięciowych   (  VT  )
Na  wyświetlaczu  C ukazuje  się  VT (voltage  transformer)  oraz  wartość  przekładni  zewnętrznych  przekładników  VT 
(domyślnie: 1), rozumiana jako iloraz wartości pierwotnej i wtórnej (tzn.: dla VT 15/0.1 kV wartość ta wyniesie 150). W taki  
sam sposób hjak dla wprowadzania przekłądni przekłądników prądowych należy wprowadzić i zatwierdzić tą wartość. Jeśli  
zewnętrzne przekładniki nie są stosowane wartość tą nalezy ustawić na 1.

Programowanie czasu uśredniania (  AVG T’  )
Na wyświetlaczu C ukazuje się AVG T’ oraz wartość czasu uśredniania z przedziału od 1 do 30 minut. W podobny sposób 
jak  powyżej  mozna ustawić  i  zatwierdzić  tą  wartość.  Czas uśredniania jest  czasem wykorzytsywanym do oblicznaia 
wartości uśrednionych (avg) oraz maksymalnego zapotrzebowania (maxD).

Programowanie wyświetlania energii (  EN  )
Ta  nastawa  umożliwia  ustalenie  typu  wyświetlania  energii.  Akronimy  TOT  PAR będą  wskazywać  na  liczniki  energii 
częściowe i sumaryczny . NORMAL  wskazuje na wizualizację zliczonej energii w systemie.

Programowanie sposobu podłączenia
Ustaw 3PH UN_ BAL (unbalance) w sieci 3-fazowej niesymetrycznej. Ustaw 3PH BAL ANC (balance) w sieci symetrycznie 
obciążonej (stosując tylko jeden CT oraz jeden VT). Ustaw 1PH L1 przy podłączeniu do sieci jednofazowej zaś 2PH L1 L2 
w przypadku podłączenia w sieci 2-fazowej.

Programming wiring conn  ection mode (  MDE  )
This setting allows to definite the wiring type connection. It’s possible to choose 3 wires or 4 wires.

Programowanie sposobu synchronizacji sieci (  SYN MDE  )
Ustaw L1 dla wykorzystywania częstotliwości zewnętrznego sygnału na fazie L1 lub 50,  60 Hz jeśli chcesz wykorzystać 
wewnętrzny zegar.

Programowanie wagi impulsu licznika energii (  PULSE  ) (wyłącznie dla modelu   EMM-µD3h-p)
Na wyświetlaczu C ukazuje się PUL se oraz waga każdego pojedynczego impulsu, wybierana spośród 4 wartości: 0,01 - 
0,1 - 1 - 10.  Dla każdego wygenerowanego impulsu, instrument zliczył 0,01 - 0,1 - 1 - 10 kWh, kVArh, kVAh zaleznie od 
tego co zostało wybrane przy konfiguracji wyjścia dwustanowego. Wciskaj kolejno przycisk B dla modyfikacji wartości w 
trybie cyklicznym. Wybór zatwierdź przyciskiem A .

Programowanie czasu impulsu  (  TPL  ) (wyłącznie dla modelu   EMM-µD3h-p)
Komunikat TPL ukazuje się wraz z wartością czasu trwania impulsu, wyrażoną w sekundach. Mozliwy jest wybór wartości 
pomiędzy 0.1s a 5s, z krokiem 0.1s . Wciskaj kolejno przycisk B dla zmiany żądanej wartości w trybie cyklicznym. Wybór 
zatwierdź przyciskiem A.

Programowanie adresu w sieci komunikacyjnej (  ID ADR  ) (wyłącznie dla modelu   EMM-µD3h-485  )
Komunikat ID aDR ukazuje się na wyświetlaczu C wraz z wartością identyfikująca instrument w sieci komunikacyjnej  the 
EIA485. Stosując przyciski jak wyżej wybierz pożądaną wartość z przedziału od 1 do 247. Wybór zatwierdź przyciskiemA.

Programowanie szybkości transmisji (  BDR  ) (wyłącznie dla modelu   EMM-µD3h-485  )
Komunikat BDR ukazuje się na wyświetlaczu C wraz z aktualną szybkością transmisji. Przyciskiem B modyfikuj wybrana 
wartość  spośród  dostępnych:  19.2=>19200  baud,  9.60=>9600  baud,  4.80  =>4800  baud,  2.40=>2400  baud.  Wybór 
zatwiuerdź przyciskiem A. 

Programowanie parametrów transmisji szeregowej (wyłącznie dla modelu   EMM-µD3h-485  )
Następujące komunikaty ukazują się na wyświetlaczu C po kolejnym wciskaniu przycisku B . Wybór zatwierdź przyciskiem 
A.
8 1 8 data bit / 1 stop bit
PAR No parity
NO

8 2 8 data bit / 2 stop bit 
PAR No parity
NO

8 1 8 data bit / 1 stop bit
PAR Even parity
EVE

8 1 8 data bit / 1 stop bit
PAR Odd parity
ODD

Programowanie czasu aktualizacji odczytu wyświetlacza  (  CNT DLY  )
Stosując przyciski jak wyżej ustaw liczbę odczytów od 1 do 10, po których wyświetlacz jest aktualizowany.

Programowanie aktywacji lub deaktywacji automatycznego scrolowania (  SCROLL  )
ON: włącza scrolowanie wyświetlania pomiarów. Jest  aktywne po 20 sekundach bez wciśnięcia żadnego przycisku. OFF: 
oznacza że ta opcja jest wyłączona.

Programming of the default page at the power on (  DEF PAGE  )
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Ustaw numer strony jak stanie się strona domyślną po włączeniu multimetru do sieci. Ustawienie strony zależne jest od 
trybu podłączenia(3PH -  2PH -  1PH).  Tzn: przy trybie  3PH , użytkownik ustawia wartość  12 jeśli wybrał licznik energii 
czynnej (Whr) jako stronę startową DEF PAGE.

Programowanie hasła (  PAS  )
Instrument  jest  dostarczony  bez  ustawionego  hasła.  Hasło  (od  0002  do  9999),  ustawiane  jest  przyciskiem  B 
(zwiekszanie), A-B równocześnie (aby zmniejszyć) oraz A (aby zatwierdzić), jedynie osoba znająca hasło może uzyskać 
dostęp do menu setup. W rzeczywistości, hasło wymagane jest zawsze, gdy ktoś chce wejść do setup (wciskając przycisk  

A przez czas dłuższy niż 3 sekundy). Jeżeli hasło jest nieprawidłowe, na wyświetlaczu C ukazuje się komunikat PASS ERR 
a instrument powraca do trybu wyświetlania pomiarów. Dla wprowadzenia hasła, jeśli zachodzi taka potrzeba, wykorzystaj 
przyciski A i B w sposób jak opisano powyżej.

KASOWANIE WARTOŚCI SZCZYTOWYCH ORAZ LICZNIKÓW ENERGII (RESET)
W trybie wizualizacji pomiarów, wciśnij i przytrzymaj przycisk A aż do pojawienia się komunikatu seT UP (na wyświetlaczu 
C ); następnie wciśnij przycisk B aż nie pokaże się napis RES ET. Wciskając przycisk A wchodzimy do menu wyboru typu 
kasowania spośród dostępnych możliwości:
RESET PEA kasowanie wartości chwilowych
RESET AVG kasowanie wartości średnich (uśrednionych za czas np. 15 minut – zależnie od ustawień)
RESET EN przy nastawie NORMAL, skasowane zostaną liczniki sumaryczne, przy TOT PAR jedynie liczniki częściowe
RESET All kasowanie liczników energii, wartości średnich i chwilowych.
Dla uruchomienia wybranego trybu kasowania, wciśnij przycisk B aby zmienić wskazanie na wyświetlaczu C z NO na yes. 
Zatwierdź wybór wciskając przycisk A ; wskazanie na wyświetlaczu C zmieni się z yes na ---.
Bez wciskania jakiegokolwiek przycisku, poczekaj aż multimetr powróci do trybu wizualizacji pomiarów.

PROGRAMOWANIE WYJŚCIA DWUSTANOWEGO (SET DO1  SET DO2) (wyłącznie dla modelu EMM-µD3h-p)
W menu SET DO1 oraz SET DO2  możliwe jest zaprogramowanie funkcji obu wyjść dwustanowych. W menu tym dostępne 
są następujące opcje: PULSE oraz ALR (alarm).
W trybie PULSE  wyjście dwustanowe DO1 będzie emitować impulsy proporcjonalnie do zliczonej energii czynnej, podczas 
gdy wyjście DO2 będzie emitować impulsy proporcjonalnie do zliczonej energii biernej. Proporcjonalność będzie zależała 
od ustawień PULSE  w menu SETUP  a czas trwania impulsów jest ustawiany jako TPL w SETUP.
Tryb  ALR jest  dostępny w dwóch opcjach:  ALR  SYS  3PH oraz  ALR  SYS  123..  Przy ustawieniu  ALR  SYS  3PH wyjście 
dwustanowe  będzie  funkcjonować  jako  alarmowe  sprawdzając,  czy  wartość  trójfazowa  w  systemie  nie  przekracza 
ustawionej wartości progowej (ALR HI  i ALR LO). Przy ustawieniu ALR SYS 123  wyjście dwustanowe będzie funkcjonować 
jako alarmowe sprawdzając, czy wartość maksymalna z trzech faz nie przekracza ustawionej wartości maksymalnej (ALR 
HI) a wartość minimalna w żadnej z trzech nie spadła poniżej ustawionej wartości minimalnej progu (ALR LO). Wyjście 
alarmowe będzie aktywowane po zadanym opóźnieniu (ON DLy) a deaktywowane po zadanym opóźnieniu (OFF DLy) gdy 
warunek alarmu ustąpi.
Jeżeli ustawiony jest jedynie próg ALR HI, alarm działa jako funkcja “przekroczenia górnego maksimum”; Jeśli ustawiono 
jedynie próg ALR LO , alarm działa jako funkcja “przekroczenia dolnego progu minimum” ; jeżeli oba progi zostały zadane 
wówczas alarm działa jako alarm „okienkowy” (“BAND”) .
Dostęp do menu:
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WEJŚCIE DO MENU SETUP
W trybie wizualizacji, przytrzymaj wciśnięty przycisk A  (5 sekund) dopóki nie ukaże się SeT Up na wyświetlaczu C.
WYBÓR USTAWIANIA WYJŚCIA DWUSTANOWEGO
Wciśnij wielokrotnie przycisk B na wyświetlaczu C nie ukaże się SET DO1 lub SET DO2 . Wciskając przycisk A uzyskujemy 
dostęp do tej nastawy.
WYBÓR TRYBU FUNCJONOWANIA WYJŚCIA DWUSTANOWEGO
Aby wybrać tryb funkcjonowania, wykorzystaj przycisk  B, wybierając (Zgodnie z opisem jak powyżej) : PULSE  (emisja 
impulsów proporcjonalnych do zliczonej energii czynnej, na wyjście DO1 i/lub energii biernej na wyjście DO2),  ALR SYS 
3PH (alarm wartości progowej systemowej z 3 faz),  ALR PH_ 123 (alarm pojedynczej wartości w jednej z faz). Wybór 
zatwierdź przyciskiem A .
WYBÓR PARAMETRÓW POMIAROWYCH DO PRZYPISANIA WYJŚCIOM DWUSTANOWYM
W  trybie funkcjonowania jako  wyjście  alarmowe, należy wybrać  wielkości  mierzone przypisane wyjściu  alarmowemu; 
wciskając przycisk B do momentu, aż wybrany parametr nie pokaże się na wyświetlaczu C i przy zapalonej odpowiedniej 
diodzie na linijce diodowej  D . Wybór zatwierdź przyciskiem A.
USTAWIANIEW PROGÓW GÓRNYCH I DOLNYCH
Na wyświetlaczu  C ukaże się  ALR Hi dla górnej wartości progowej; wybór zatwierdź przyciskiem  A,  w podobny sposób 
postępuj z dolnym progiem alarmowym gdy na wyświetlaczu pokaże się  ALR LO . Górne i dolne wartości progowe są 
ustawiane  przy  wykorzystaniu  przycisku  B dla  zwiększania  wartości, zaś  przyciski  A i  B wciskane  równocześnie 
(poczynając  od  wciśnięcia  przycisku  B) zmniejszają  wartości. Zakresy  zależą  od  parametrów  i  są  powiązane  z 
parametrami przekładników prądowych i napięciowych (jeśli występują). Wybór zatwierdzamy przyciskiem A .
Jako  że  progi  zależą  od  przekładni  przekładników  CT  i  VT,  należy  tą  operacje  przeprowadzić  po  uprzednim 
zaprogramowaniu w menu SETUP tych przekładni . Wartości muszą być ponownie wprowadzone jeśli nastawy CT i VT  
zostaną uprzednio zmodyfikowane.
Jeśli wykorzystywany jest alarm okienkowy (góra-dół), wartości dolnych progów muszą być niższe niż górnych, z kolei jeśli 
tylko jeden próg jest używany, wartość może być ustawiana bez żadnego warunku.
USTAWIANIE OPÓŹNIENIA DLA AKTYWACJI WYJŚCIA DWUSTANOWEGO
Ustaw opóźnienie,  jakie ma nastąpić pomiędzy pojawieniem się warunku alarmu a aktywacją wyjścia dwustanowego. Na 
wyświetlaczu  C pokaże się  ON DLY oraz wartość w sekundach  (zakres 1÷900). Aby zmodyfikować i zatwierdzić daną 
wartość skorzystaj z przycisków w sposób pokazany powyżej.
USTAWIENIE OPÓŹNIENIA POWROTU/DEAKTYWACJI WYJŚCIA DWUSTANOWEGO
Ustaw opóźnienie,   jakie ma nastąpić pomiędzy powrotem wartości alarmowej do pożądanej wielkości  a deaktywacją 
wyjścia  dwustanowego. Na  wyświetlaczu  C ukaże  się  OFF DLY oraz  wartość  w  sekundach  (zakres 1÷900). Aby 
zmodyfikować i zatwierdzić daną wartość skorzystaj z przycisków w sposób pokazany powyżej.

Jeśli  ustawiono  jedynie  próg  górny  HI,  alarm  jest 
aktywowany gdy wybrany parametr przewyższy ustawiony 
próg. Wyjście dwustanowe zostaje pobudzone jedynie, jeśli 
stan  alarmu  utrzymuje  się  dłużej  niż  zadana  wartość 
opóźnienia.  Po  aktywacji  wyjścia  powrót  następuje 
automatycznie jeśli parametr spadnie (na czas większy od 
OFF DLY) poniżej wartości histerezy.

Jeśli  ustawiono  jedynie  próg  dolny  LO,  alarm  jest 
aktywowany  gdy  wybrany  parametr  spadnie  poniżej 
ustawionego  progu.  Wyjście  dwustanowe  zostaje 
pobudzone jedynie,  jeśli  stan alarmu utrzymuje się dłużej 
niż  zadana  wartość  opóźnienia.  Po  aktywacji  wyjścia 
powrót  następuje  automatycznie  jeśli  parametr  wzrośnie 
(na czas większy od OFF DLY) powyżej wartości histerezy.

Gdy ustawiono zarówno wartość górną jak I dolną HI oraz 
LO, warunek alarmu jest the aktywowany, gdy kontrolowany 
parametr  znajdzie  się  poza  ustalonymi  granicami 
progowymi  LO  oraz  HI.  Wyjście  dwustanowe  zostaje 
aktywowane gdy parametr  pozostaje  poza  wyznaczonymi 
granicami  przez czas  dłuższy niż zadane opóźnienie.  Po 
aktywacji  wyjścia  dwustanowego,  powrót  następuje 
automatycznie gdy parametr powraca w ramy wyznaczone 
ustawionymi progami LO oraz HI .
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PROGRAMOWANIE LICZNIKA GODZIN (SET HR_)
Licznik godzin będzie zwiększany gdy mierzony parametr przekroczy ustaloną wartość progową.

WYBÓR POMIARU PRZYPISANEGO DO LICZNIKA GODZIN
Z poprzedniej nastawy, wciskając przycisk C, możliwe  jest ustawienie licznika godzin: na wyświetlaczu F ukaże się: SET 
HR_ . Wciśnij przycisk A aby wybrać parametr który będzie przypisany do licznika godzin. Wciskając kolejno przycisk B 
zmień żądaną wielkość pomiarową a wybór zatwierdź przyciskiem A .
USTAWIENIE PROGU
Teraz należy ustawić waretość progową z wykjorzystaniem przycisków  B (zwiększanie)  lub  C (zmniejszanie).  Wybór 
zatwierdzamy przyciskiem A .
LISTA ZMIENNYCH
VLN napięcie z 3 faz P.F współczynnik mocy z 3 faz REA moc bierna VLL napięcie międzyfazowe
AMP prąd z 3 faz ACT moc czynna APP moc pozorna FRE częstotliwość

WIZUALIZACJA POMIARÓW
Zależnie od stanu zaświecenia diody G, odczyt pomiarów jest dokonywany na wyświetlaczu  C,  albo trzech pomiarów 
wartości  fazowych  albo  wartości  pomiarów  z  trzech  faz (średnia  z  poszczególnych  faz  dla  prądu,  napięcia  
współczynnika mocy, zaś suma z poszczególnych faz dla mocy).
Przy zgaszonej diodzie G, instrument pokazuje trzy pomiary z faz (L1, L2 i L3 odpowiednio) parametru wskazanego 
przez zaświecenie diody D. Dla pomiarów międzyfazowych (V L-L), trzy wartości mierzone rozumiane są jako V L1-L2, V 
L2-L3, V L3-L1 odpowiednio. Przez wciśnięcie przycisku B, można dokonać wyboru parametrów do wyświetlania, które 
zostaną wskazane poprzez diodę D. Wyświetlanie „strony” częstotliwości wskazuje również stan wyjścia dwustanowego 
(jeśli takie występuje w danym modelu). Przez wciśnięcie przycisku A przy zapalonej diodzie G, instrument wyświetli 
wybrane parametry w wartościach dla trzech faz (średnia poszczególnych faz dla napięcia, prądu, współczynnika mocy i 
suma poszczególnych faz dla mocy). W tym trybie, każda strona ukazuje wartości 3 parametrów, wskazanych przez diodę 
D, z wyłączeniem strony częstotliwości, liczników energii i godzin pracy. Wyświetlanie liczników energii jest możliwe 
wyłącznie przy zapalonej diodzie G. Jeśli licznik godzin aktywny, odczytuje się go jako licznik godzin po wyświetlaniu 
liczników energii. Przez ponowne wciśnięcie tego samego przycisku, instrument powraca do trybu wyświetlania 
parametrów fazowych. W przypadku podłączenia w układzie jednofazowym, wyświetlanie wartości będzie dokonywane w 
ten sam sposób jak przy pomiarach trójfazowych, przy wyświetlaniu trzech parametrów na każdej stronie. W takim 
przypadku dioda G nigdy nie zaświeci się, jako że nie ma pomiarów w systemie trójfazowym.

WIZUALIZACJA LICZNIKÓW ENERGII I LICZNIKA GODZIN
Wizualizacja  liczników energii  następuje  wraz z zapaleniem się  diody LED  kW + …h wskazującym wartości  energii 
czynnej (kWh),  podczas gdy zapalenie się diody LED  kVAr + …h wskazuje na wyświetlanie wartości  energii  biernej 
(kVArh).
Zapalanie wyłącznie diody LED h , wskazuje na odczyt licznika godzin.
Odczyt  liczników wykorzystuje  9  cyfr  (maksymalny odczyt  99999999.9)  wyświetlacza  C:  wyświetlaną  wartość  należy 
odczytywać w taki sposób, że wyświetlacz L1 pokazuje pierwsze 3 cyfry, wyświetlacz L2 kolejne 3 cyfry a wyświetlacz  L3 - 
ostatnie 3.
Na przykład jeśli: L1=000, L2=028, L3=53.2, to znaczy, że odczyt wynosi 00002853.2 kWh. W przypadku licznika godzin, 
wykorzystywanych  jest  wyłącznie  6  cyfr  (maksymalny  odczyt  99999,9)  wyświetlacza  C:  wyświetlaną  wartość  należy 
odczytywać w taki sposób, że wyświetlacz L2  pokazuje pierwsze 3 cyfry,  a wyświetlacz L3 –ostatnie 3 cyfry . Na przykład 
jeśli:  L2=008, L3=53.2 to znaczy że odczyt jest równy 00853.2 h.

UWAGA DOTYCZĄCA WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW
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Wyświetlanie pojemnościowej wartości współczynnika mocy przedstawiane jest przez znak „–„ przed pierwszą cyfrą na 
wyświetlaczu (przykład odczytu: -.95 wskazuje na pojemnościowy współczynnik mocy 0.95)

Wyświetlanie  ujemnej  mocy  czynnej  (odwrotne  podłączenie  przekładników  prądowych  lub  istnienie  kogeneracji) 
wskazywane jest przez znak „– „ przed pierwszą cyfrą wyświetlacza.

WIZUALIZACJA WARTOŚCI FAZOWYCH  (podłączenie 3-fazowe)
(sposób podłączenia ustawiony na BALANC  lub UN_BAL)

WIZUALIZACJA WARTOŚCI 3-FAZOWYCH (SYSTEMOWYCH)
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WIZUALIZACJA  WARTOŚCI W UKŁADZIE 1-FAZOWYM   (sposób podłączenia ustawiony jako  1PH_L1)
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for EMM-µD3h-p
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WIZUALIZACJA WARTOŚCI MAKSYMALNYCH (MAXIMUM) CHWILOWYCH I UŚREDNIONYCH (ZA DANY OKRES).
Przez równoczesne wciśnięcie przycisków A i B, instrument rozpoczyna wyświetlanie wartości maksymalnej (maximum): 
wybór wyświetlanego pomiaru przyciskiem B, będą one wyświetlane migając naprzemiennie ze wskazaniem typu wartości 
maksymalnej.
Zapamiętane wartości maksymalne są dwojakiego rodzaju: wartości maksymalne chwilowe, zapamiętana maksymalna 
zmierzona wartość mierzonego parametru przez conajmniej 1 sekundę, wskazywana wartość będzie migać 
naprzemiennie z informacją ‘PEA’ (peak); średnie wartości zapamiętane jako średnie wartości zmierzone, podczas 
ostatniego AVG T , mierzonego parametru, wartość będzie migać naprzemiennie z informacją ‘avg’ (AveraGe). Całkowanie 
dla obliczeń wartości jest synchronizowane przy każdym włączeniu instrumentu. Wartości maksymalne, jakie mogą być 
wybrane poprzez przycisk B są następujące: 

SYSTEM 3-FAZOWY

Parametr Symbol identyfikujący Typ wielkości

max. napięcie fazowe V L1-N max V L2-N max V L3-N max PEA
max. prąd fazowy I L1 max I L2 max I L3 max PEA
max. uśredniony prąd fazowy (max. zapotrzebowanie) I L1 max (avg) I L2 max (avg) I L3 max (avg) MDM’
max moc w trzech fazach (systemowa)  W max  VAr max  VA max PEA
max. uśredniona moc 3-faz (system) (max. zapotrzebowanie)  W max (avg)  VAr max (avg)  VA max (avg) MDM

uśredniona moc 3-faz  W  (avg)  VAr  (avg)  VA (avg) aug’

SYSTEM 1-FAZOWY

Parametr Symbol identyfikujący Typ wielkości

max. napięcie fazowe V L1-N max PEA
max. prąd fazowy I L1 max PEA
max. moc  czynna  W max  VAr max  VA max PEA

uśredniony prąd fazowy (max. zapotrzebowanie) I L1 max (avg) MDM
moc max. uśredniona (max. zapotrzebowanie)  W max (avg)  VAr max (avg)  VA max (avg) MDM

moc usredniona  W  (avg)  VAr  (avg)  VA (avg) aug’

UWAGI do obserwowanych wyświetleń pomiarów.
Czas odświeżania wyświetlaczy jest poniżej 1 sek., z wygodnym odczytem pomiarów, nawet przy występowaniu gwałtownych 
odchyleń mierzonych parametrów.
W przypadku, gdy wskazywane wielkości wydają się błędne lub nierealne, należy koniecznie sprawdzić podłączenia wejść prądowych 
i napięciowych, jak również kolejność faz. Należy sprawdzić czy prąd i napięcie odpowiadają tej samej fazie (na wejściu L1 będzie  
podłączone napięcie fazy L1 i przekładnik prądowy umieszczony na fazie L1), a także czy terminal S1 przekładnika prądowego CT jest 
podłączony do odpowiedniego terminalu S1 w instrumencie.

EMM-µD3h EMM-µD3h-p EMM-µD3h-485 instrukcja obsługi IM380-U v3.2 str. 11 / 12



PARAMETRY TECHNICZNE
POMIARY I DOKŁADNOŚĆ
Napięcie Rzeczywista wartośc skuteczna RMS napięć fazowych i międzyfazowych w systemie

Zakres: 20÷500V trms faza-faza - 380V rms faza-neutral – 40÷100Hz
Wizualizacja (20,0÷500V) – dokładność: ±0,5% ±1 cyfra – zarządzanie wartościami maksymalnymi.

Prąd Rzeczywista wartośc skuteczna RMS prądów fazowych i wartości w systemie
Zakres: 0,02÷5A trms – 40÷100Hz
Wizualizacja 0,02÷999A  - dokładność: ±0,5% ±1-  zarządzanie wartościami uśrednionymi i maksymalnymi

Częstotliwość Czestotliwość dla fazy L1 – zakres pomiarowy: 30÷500Hz
Dokładność: ±0,5% ±1 cyfra 

Moce Czynna, bierna i pozorna poszczególnych faz oraz 3-fazowa (systemu)
Zakres: 0,01÷999kW - 0,01÷999kVAr - 0,01÷999kVA
Dokładność: ±1% ±1 cyfra.  zarządzanie wartościami chwilowymi średnimi i maksymalnymi

Współczynnik mocy Dla poszczególnych faz oraz 3-fazowy (systemu)
Zakres: -0,1÷0,1 / dokłądność: ±1% ±1 cyfra - zarządzanie wartościami maksymalnymi i uśrednionymi

Licznik godzin Zliczanie godzin (sumarycznego czasu przekroczeń progów)
Zakres: 0,0 ÷ 99999.9 h  / dokładność ±0,5% 

Liczniki energii Czynna, bierna i pozorna w systemie 
Zakres:  0÷99999999,9 kWh / kVArh / kVAh class 1 (EN 62053-21) dokładność: ±1%

ZASILANIE POMOCNICZE I WEJŚCIA
Zasilanie pomocnicze 
supply

Standard 230V ±15%  -  opcje 110V lub  400V ±15%  -  50-60Hz  - max 3VA

Wejścia napięciowe Od 20 do 500V faza-faza; trwałe przeciążenie +20% -  impedancja wejściowa: 1 M
podłączenie 3-, 4- oraz 1-przewodowe

Wejścia prądowe Od 0,02 do 5A; trwałe przeciążenie 50% - poprzez zewnętrzne CT’s / 5A (opcjonalnie /1A),
Prąd pierwotny programowalny od 5 do 2000A  -  pobór mocy <0,5VA

WEJŚCIA/WYJŚCIA
Wyjścia dwustanowe 
(wyłącznie dla modelu 
EMM-µD3h-p)

Wyjście dustanowe ON-OFF(opto-izolacja), 12÷230V ac/dc, max 150mA - izolacja: 3kV przez 60 sekund
Proporcjonalne generowanie impulsów związanych z energią czynna i bierną:
DO1:      wyjście impulsów dla energii czynnej
DO2:      wyjście impulsów dla energii biernej
Programowalna waga impulsu 0,01-0,1-1-10 kWh/impuls, czas trwania 0.1÷5s, max. częstotliwość 5Hz
Funkcja sygnalizacji Alarmu: Wybór mierzonego parametru i opóźnienie zadziałania (1 ÷ 900 sekund)

Port szeregowy (wyłą-
cznie  EMM-µD3h-485)

Jeden port RS485, wybór szybkości transmisji (baud rate 2400÷19200), Protokół MODBUS-RTU , 
izolacja: 3kV przez 60 sekund

OGÓLNE
Wyświetlacz, przyciski 3 wyświetlacze LED 7,5mm (każdy złożony z 3 cyfr) 7-segmentowe

2 przyciski dla wyboru wielkości pomiarowej i programowania, 10 punktowa linijka LED  
Mechaniczne Stopień ochrony: IP52 front - IP20 obudowa i zaciski – masa: około 0,3 kg .

Zaciski śrubowe dla przewodów o max. przekroju 4 mm2

Obudowa z tworzywa samogasnącego – do montażu na szynie DIN , szer. 3 moduły x 17,5mm
Srodowisko Temp. pracy:-10÷60°C;wilgotność<95% -  Temp. składowania:-25÷70°C – Test izolacji: 3kV  przez 1min.
Normy EN 61326-1; EN 55022; EN 61000-6-2; EN 61000-6-4; EN 61010-1; EN 62053-21

GABARYTY

Dystrybutor:
ELFAN SC

Wróblewskiego 8/3
58-105 Świdnica

www.elfan.pl
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