
Obecný popis
Elektroměr ADDAX (Transtech) NP 545 je čtyřtarifní třífázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota registru 
spotřeby elektrické energie je na displeji zobrazena na 6 celých míst. Elektroměr disponuje PLC 
komunikací a výkonovým odpojovačem a je použit v rámci projektu Smart Metering. Počet 
tarifů je nastaven dle aktuální sazby v OM (jednotarifní nebo dvoutarifní). Elektroměr má vnitřní 
kalendář pro spínání tarifu a blokování nočních spotřebičů. Vlevo pod displejem je signalizační 
LED červené barvy. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. Pokud přes elektroměr 
neprotéká žádný proud (je pouze pod napětím) LED je zhasnutá. Výrobní číslo elektroměru je 
umístěno v pravé části elektroměru na úrovni čarového kódu a je maximálně 10místné.

Popis displeje
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se objeví testovací mód displeje, tj. rozsvítí se všechny 
segmenty a znaky na displeji na dobu cca 5 sekund.

Následně se elektroměr automaticky přepne do předem definovaného
zobrazení. Na displeji svítí následující symboly:
• identifikace činného odběru
• identifikace příslušného registru
• stav příslušného registru
• jednotky příslušného registru
• aktivní tarif

Popis symbolů:

Porucha elektroměru 
Pokud je zhasnutý displej při zapnutém hlavním jističi, nebo jsou zobrazeny jen 
části číslic, jedná se o poruchu přístroje. Chybný stav může být také indikován 
zobrazením symbolů  , , A1  na displeji elektroměru. Kontaktujte, prosím, 
Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

Zjednodušený návod k elektroměru
ADDAX NP.545

aktivní tarif  
(A2 = VT = vysoký tarif, A3 = NT = nízký tarif, A1 a A4 se nepoužívají)
A = činný odběr, 2 = registr VT, 3 = registr NT
stav registru
jednotky měřené veličiny
nesprávný sled fází
přítomnost fází
dálkové odpojení (symbol bliká)
chybný čas a datum
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