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Läs informationen nedan INNAN drifttagning sker !
Endast strömtransformatorer
av typen MC3 alt. MC1
kan anslutas till EDMk-MC.

Hjälpspänning 230 V 50Hz
skall anslutas
till plint 14 och 15.

Notera att anslutningsplintarna
mätspänning är placerade
i ordningen L3 L2 L1.

Observera fasföljden L1 - L2 - L3 som visas i displayen.
EDMk_MC kontrollerar spänning ligger rätt vid
anslutningsplintarna för mätspänningen.
L1 L2 L3

info@taljemat.se

Tel: 08-550 312 12
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1. Beskrivning av knappfunktioner och displaysymboler
Som framgår i texten nedan har vissa knappar dubblerade funktioner - beroende på om
mätaren står i driftläge eller programmeringsläge.
Notera även att vissa funktioner aktiveras med lång knapptryckning .
Vi rekommenderar varmt att Du noggrant läser avsnitten 1.1 samt 1.2
för att snabbare förstå handhavandet.

1.1 Knappfunktioner

Display-knappen används endast då tillvalet
intern batteri-backup har beställts.
Displayen kan då läsas av även under nätavbrott.

Tangenten har TVÅ funktioner.
1. I driftläge: växlar visning mellan
aktiv energi kWh - och ....
reaktiv energi kvarh.
2. I programmeringsläge:
- Ökar valören på markerad sffra.
- Stegar mellen olika val i setup.

Tangenten har TVÅ funktioner.
1. I driftläge: växlar visning mellan
tillförd [positiv] energi och ....
avgiven [negativ] energi.
2. I programmeringsläge:
Flyttar markören ett steg åt höger.

Tangenten har TVÅ funktioner.

Tryck > 2 sek
för att öppna
den kompletta
Setup-menyn.
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Tryck > 4 sek
för att nollställa
partiell energi 1
som visas i separat
del-räkneverk.

Tryck > 2 sek

för att öppna snabbmenyn där endast
primärström
programmeras.

1. I driftläge: växlar visning mellan
ackumulerad EJ nollställbar
energi kWh - alternativt ....
partiell nollställbar energi.
(Delräkneverk)

2. I programmeringsläge:
”Enter”- funktion som bekräftar
gjorda val samt hoppar vidare
till nästa programmeringssteg.

Med partiell energi menas den energi som förbrukas under en definierad period.
I praktiken mellan två tidpunkter då mätvärdet nollställs.
Funktionen kan liknas vid bilens tripp-mätare.
Visning av partiell energi aktiveras i setup-menyn.
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1.2 Display-symboler

Markören ► indikerar vilken
av display-raderna som visar
det senast uppdaterade värdet.

Då visning av partiell energi valts
i Setup presenteras detta värde i
den nedre display-raden.

15870.38
0917.87

Röd blinkande LED
indikerar att microprocessorn arbetar
normalt.

Grön LED indikerar
att RS485 seriell
kommunikation
är etablerad.
Vid mätning i FYRA
kvadranter indikerar
pilarna riktningen på
energin.
( Import / Export)

Diagnostest
EDMk indikerar
både felaktig
fasföljd samt
fasbrott.

T1 T2 T3 indikerar
den tariff som för
tillfället är aktiverad.
OBS! Endast på
versionen
EDM 3 k-MC

Då displayen visar
reaktiv energi
indikerar symbolerna
om lasten är
induktiv alt.
kapacitiv.

2. Inkoppling
2.1 Anslut endast strömtransformatorer typ MC3 alt. MC1
Ström-ingångarna på EDMk-MC är anpassade till
utsignalen 250 mA från MC3 .
Vid felaktig inkoppling av konventionella strömtransformatorer med sekundärström 5A skadas mätaren.
2.2 Kontroll av märkdata
Förvissa dig om att angivna data på märketiketten överensstämmer
med det nät i vilket enheten ska anslutas.
Hjälpspänning
Mätspänning

( ansl.14 - 5)
( ansl. 10 - 11 - 12 -13)
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2.3 Max mätspänning vid direktanslutning
520 V Fas-Fas

300 V Fas-Noll

2.4 Inkoppling - Elschema - Kontroll av färgkod
Färgkoden i kabelns ledare från MC3 kan variera beroende på typ och primärström.
Kontrollera därför noggrannt etiketten som är fäst vid kabeln.
Där framgår vilka färgkombinationer som motsvarar 1S1 - 2S1 - 3S1 - com.

230 V
50 Hz

B S A

■■■
Seriell utgång

RS485

10 11 12 13 14 15

1S1
2S1
3S1
Com

L1
L2
L3

N

3S1

L1

2S1

1S1

Läs etiketten
på kabeln för att
verifiera färgen
på ledarna.

L2

Com

L3

Hjälpspänning

Pulsutgång
1 + 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

färg
färg
färg
färg

C

• • •

1P1

1P2

2P1

2P2

3P1

•

3P2

N
Strömriktning

Vi rekommenderar att mätspänningen avsäkras.
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•

•

•

3. Programmering - viktig inledande information
3.1 Att tänka på då gjorda ändringar i Setup ska sparas

Samtliga steg i Setup-menyn måste passeras med
I annat fall sparas inte gjorda ändringar !

Sista steget att passera är - Val av antal stop-bitar.

stop
2

En sista tryckning på

avslutar Setup.

Gjorda ändringar har nu sparats och mätaren övergår till mät / driftläge.
3.2 Knapparnas funktion i programmeringsläge - Setup och Set A

Tryck > 2 s

Tryck > 2 s

Öppnar Setup-menyn
Här sker samtliga inställningar av mätaren.
Dessutom konfigureras kommunikationsparametrar.

NPER PARI
BAUD stop
BITS

Öppnar snabb-menyn Set A
En genväg till inställning av primärström.
Se avsnitt 4.

Ip

Förflyttar markören ett steg åt höger
Blinkande siffra indikerar markörens position.

0000

0000

0000

0100

Ökar valören på markerad siffra
Används även för att stega mellan alternativ i menyn.

Stega mellan alternativ
Ex. för att växla mellan

och

Bekräftar inmatade siffror och gjorda val
Gå vidare till nästa steg i setup-menyn.
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4. Programmering av samtliga steg i Setup-menyn
4.1 START
för att öppna Setup - menyn.

Tryck > 2 s på

4.2 Primärspänning
Vid direktmätning - dvs. då spänningstrafo Ej används - passeras detta steg med

Vid eventuell programmering sker detta enligt samma
metod som visas nedan vid 4.4 Primärström.

pr1u
000001

4.3 Sekundärspänning
Vid direktmätning - dvs. då spänningstrafo Ej används - passeras detta steg med

SECu

Vid eventuell programmering sker detta enligt samma
metod som visas nedan vid 4.4 Primärström.

001

4.4 Primärström
Mata in exempelvis 63 A enligt instruktionen nedan:

Pr1a
0001

0005
2 ggr

0065
6 ggr

1 ggr

Bekräfta inmatningen - gå vidare till nästa steg på sid 8.
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Pr1a

0065
8 ggr

0063

4.5 Välj mätning i 2 alt. 4 kvadranter
Mätning i 4 kvadranter är nödvändig i applikationer som reservkraft där det krävs att mätaren
presenterar tillförd och avgiven en er.
Displayen indikerar dessutom med pilar i vilken riktningen energin går. Se 1.2 - sid 4.

QUAd

QUAd
2

4
Bekräfta valet - och gå vidare till nästa steg

4.6 Bakgrundsbelysning
Vid leverans är släckningstiden vald till 10 sekunder.
Tryck upprepade gånger på

tills displayen visar 00 - om fast bakgrundsbelysning önskas.

disp OF

disp Of

10

00

Notera att värdena
20 .... 90 Ej kan väljas.

Bekräfta valet - och gå vidare till nästa steg

4.7 Utöka parametervisningen med Reaktiv energi - kvarh
Vid leverans visar displayen enbart aktiv energi. I detta steg kan reaktiv energi
adderas till displaymenyn.
reaCt
nO

reaCt
yes
Bekräfta valet - och gå vidare till nästa steg

4.8 Utöka parametervisningen med Partiell energi - nollställbar
I detta steg kan partiell energi adderas till displaymenyn.

Part

Med partiell energi avses den energi
som förbrukas under en begränsad period.
I praktiken mellan två tidpunkter då
mätvärdet nollställs.

part
nO

yes
Bekräfta valet - och gå vidare till nästa steg
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4.9 Aktiv Energi via pulsutgång 1

- importerad alt. exporterad

Programeringssteget är aktivt endast om Du valt mätning i 4 kvadranter i punkt 4.5
Välj om pulsutgången ska representera importerad eller exporterad aktiv energi kWh.
OUT ACT

OUT ACT

IN P O R T

EHpOrt
Bekräfta valet - gå vidare till nästa steg.

4.10 Pulsens valör i Wh - utgång 1

ACt PUL
001000

Default-inställningen är 1000 Wh / puls.
Mata in önskat värde enligt samma metod som visas i 4.4 - Primärström.

Bekräfta inmatningen - gå vidare till nästa steg.

4.11 Reaktiv Energi till pulsutgång 2 - induktiv alt. kapacitiv
Programeringssteget är aktivt endast om Du valt mätning i 4 kvadranter i punkt 4.5
Välj om pulsutgången ska representera induktiv L alt. kapacitiv C reaktiv energi.
OUT rEA

OUT rEA

L

C

Bekräfta valet - gå vidare till nästa steg.

4.12 Pulsens valör i varh - utgång 2

rea PUL
001000

Default-inställningen är 1000 varh / puls.
Mata in önskat värde enligt samma metod som visas i 4.4 - Primärström.

Bekräfta inmatningen - gå vidare till nästa steg.

4.13 Fysisk adress i nätverket - pheriferial number - 1 ... 255

nPEr
001

Varje mätere i nätverket måste tilldelas en unik fysisk adress.
Mata in önskat nummer enligt metoden som visas i 4.4 - Primärström.

Bekräfta inmatningen - gå vidare till nästa steg.
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4.14 Val av överföringshastighet - baud rate
Stega med

mellan alternativen nedan:

baUd
9600

1200

-

2400

-

4800

-

9600

Bekräfta valet - gå vidare till nästa steg

4.15 Val av paritet
Stega med

mellan alternativen nedan:

pari
nO

nO - EuEn - Odd
Bekräfta valet - gå vidare till nästa steg

4.16 Bit-längd

bits
8

4.17 Antal stopp-bitar

stOp

stOp
2

1

Bekräfta valet

Här avslutas setup-menyn.
Mätaren övergår nu i arbetsläge / visningsläge.
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5. Programmering av primärström i snabbmenyn Set A

Snabbmenyn Set A ger anvämdaren snabb åtkomst till programmering av
strömtransformatorns primärström.
Funktionen avser att underlätta för apparatbyggaren som vanligtvis endast har att
programmera primärströmmen.

I exemplet nedan utgår vi från att MC3-63 är ansluten till mätaren.

för att öppna Set A - menyn.

Tryck > 2 s på

Mata in 63 A enligt nedan:

pr1A
0005

0005
2 ggr

0065
6 ggr

1 ggr

Värdet sparas och menyn avslutas.
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pr1A

0065
8 ggr

0063

6. Tekniska data

Hjälpspänning
Standard
På begäran

230 V.ac ( -15... +10% ) 45-65Hz
95..300V.dc

Ingångar - Spänning
Direktmätning
Via transformator

520 V Fas - Fas 45-65Hz 300 V Fas - N 45-65Hz
U prim / U sek valbart 99999/999 i Set-up

Ingångar - Ström
Sekundärström
Galvanisk isolering
Primärströmmar
Överlast

0,25A
Ja
Anges fritt i setup
Kontinuerligt 1,2 In

Dimmensioner
Dimensioner
Vikt

52,5 x 85 x 69,9 mm ( 3 moduler )
210 g

Display
Typ
Belysning

Belyst LCD 2 rader
Ja - valbar nedsläckningstid

Mätnoggrannhet
Aktiv energi
Reaktiv energi

Klass 1 EN 62053-21
Klass 2 EN 62053-23

Isolation
Kategori
Impulstest
Spänningstest AC

III
6kV 1,2/50µs 0,5J (Mätkretsar - Hjälpspänning)
4kV rms 50Hz/1min (Mätkretsar - Jord)

Skyddsform
Panel
Anslutningar

IP41
IP20

Omgivningstemperatur
Arbetstemp.
Luftfuktighet.

Post - och besöksadress		

Tälje Mätinstrument AB
Wedavägen 24 A
152 42 Södertälje

-10 ... +50 °C
5 - 95%

Telefon

08-550 312 12

Fax

08-550 340 94

E-post

info@taljemat.se

Hemsida

www.taljemat.se

