
Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
napětím), LED svítí trvale. Výrobní číslo elektroměru je umístěno nad 
počítadlem energie a je maximálně 10místné.

Popis číselníku
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma 
číselníky. Horní číselník registruje hodnotu vysokého tarifu (VT), 
spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník 
zobrazuje 6 celých a 1 desetinné místo. Desetinné místo je označeno 
červenou barvou.
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené barvy. Pokud svítí 
zelená LED VT, je aktivní vysoký tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je 
aktivní nízký tarif.

Porucha elektroměru 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy, nebo červená LED bliká a číselnice nenačítá hodnotu spotřeby,  
jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.
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Pro identifikaci elektroměru můžete využít  čárový kód elektroměru. 
Správný čárový kód naleznete v levé části elektroměru. Pod ním je 
pouze 16místná číselná řada a posledních 10 číslic v tomto kódu se 
shoduje s výrobním číslem elektroměru.
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Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
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červenou barvou.
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené barvy. Pokud svítí 
zelená LED VT, je aktivní vysoký tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je 
aktivní nízký tarif.
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Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
napětím), LED svítí trvale. Výrobní číslo elektroměru je umístěno nad 
počítadlem energie a je maximálně 10místné.
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Zjednodušený návod k elektroměru 
Itron ACE3000, typ 110

Čárový kód  
k identifikaci  
elektroměru

Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
napětím), LED svítí trvale. Výrobní číslo elektroměru je umístěno nad 
počítadlem energie a je maximálně 10místné.

Popis číselníku
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma 
číselníky. Horní číselník registruje hodnotu vysokého tarifu (VT), 
spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník 
zobrazuje 6 celých a 1 desetinné místo. Desetinné místo je označeno 
červenou barvou.
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené barvy. Pokud svítí 
zelená LED VT, je aktivní vysoký tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je 
aktivní nízký tarif.

Porucha elektroměru 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy, nebo červená LED bliká a číselnice nenačítá hodnotu spotřeby,  
jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

Manuál k elektroměru ITRON ACE3000 Typ 110 
 

Obecný popis:  
Elektroměr  ITRON ACE3000 Typ 110 je dvou tarifní třífázový statický 

elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření činného odběru elektrické 
energie v oblasti maloodběru. Hodnota registru spotřeby elektrické energie je 
zobrazena na 6 celých míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad 
krytem svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. Pokud přes 
elektroměr neprotéká žádný proud (je 
pouze pod napětím) LED svítí trvale. 
Výrobní číslo elektroměru je 
umístěno nad počítadlem energie a je 
maximálně 10-ti místné.  
 
 
 
 
 

 
Popis číselníku: 
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma číselníky. Horní číselník registruje hodnotu 
vysokého tarifu (VT), spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník zobrazuje 6 celých a 1 
desetinné místo. Desetinné místo je označeno červenou 
barvou. 
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené 
barvy. Pokud svítí zelená LED VT, je aktivní vysoký 
tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je aktivní nízký tarif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porucha elektroměru: 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy nebo červená LED bliká a číselnice 
nenačítá hodnotu spotřeby, jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, zákaznickou linku 800 77 33 22. 
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Obecný popis:  
Elektroměr  ITRON ACE3000 Typ 110 je dvou tarifní třífázový statický 

elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření činného odběru elektrické 
energie v oblasti maloodběru. Hodnota registru spotřeby elektrické energie je 
zobrazena na 6 celých míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad 
krytem svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. Pokud přes 
elektroměr neprotéká žádný proud (je 
pouze pod napětím) LED svítí trvale. 
Výrobní číslo elektroměru je 
umístěno nad počítadlem energie a je 
maximálně 10-ti místné.  
 
 
 
 
 

 
Popis číselníku: 
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma číselníky. Horní číselník registruje hodnotu 
vysokého tarifu (VT), spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník zobrazuje 6 celých a 1 
desetinné místo. Desetinné místo je označeno červenou 
barvou. 
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené 
barvy. Pokud svítí zelená LED VT, je aktivní vysoký 
tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je aktivní nízký tarif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porucha elektroměru: 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy nebo červená LED bliká a číselnice 
nenačítá hodnotu spotřeby, jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, zákaznickou linku 800 77 33 22. 
 

Zjednodušený návod k elektroměru
ITRON ACE3000, typ 110

Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
napětím), LED svítí trvale. Výrobní číslo elektroměru je umístěno nad 
počítadlem energie a je maximálně 10místné.

Popis číselníku
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma 
číselníky. Horní číselník registruje hodnotu vysokého tarifu (VT), 
spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník 
zobrazuje 6 celých a 1 desetinné místo. Desetinné místo je označeno 
červenou barvou.
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené barvy. Pokud svítí 
zelená LED VT, je aktivní vysoký tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je 
aktivní nízký tarif.

Porucha elektroměru 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy, nebo červená LED bliká a číselnice nenačítá hodnotu spotřeby,  
jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.
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Porucha elektroměru: 
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Itron ACE3000, typ 110

Obecný popis 
Elektroměr ITRON ACE3000 Typ 110 je dvoutarifní třífázový 
statický elektroměr s elektromechanickou číselnicí pro měření 
činného odběru elektrické energie v oblasti maloodběru. Hodnota 
registru spotřeby elektrické energie je zobrazena na 6 celých 
míst a 1 desetinné místo (odlišeno červenou barvou). Nad krytem 
svorkovnice uprostřed je umístěna signalizační LED červené barvy 
s označením R. Pokud elektroměr registruje spotřebu, LED bliká. 
Pokud přes elektroměr neprotéká žádný proud (je pouze pod 
napětím), LED svítí trvale. Výrobní číslo elektroměru je umístěno nad 
počítadlem energie a je maximálně 10místné.

Popis číselníku
Elektroměr disponuje elektromechanickým počítadlem se dvěma 
číselníky. Horní číselník registruje hodnotu vysokého tarifu (VT), 
spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník 
zobrazuje 6 celých a 1 desetinné místo. Desetinné místo je označeno 
červenou barvou.
Indikace aktuálního tarifu je provedena LED zelené barvy. Pokud svítí 
zelená LED VT, je aktivní vysoký tarif. Pokud svítí zelená LED NT, je 
aktivní nízký tarif.

Porucha elektroměru 
Pokud na elektroměru nesvítí žádná signalizační LED zelené barvy, nebo červená LED bliká a číselnice nenačítá hodnotu spotřeby,  
jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.
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vysokého tarifu (VT), spodní číselník registruje spotřebu nízkého tarifu (NT). Číselník zobrazuje 6 celých a 1 
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nenačítá hodnotu spotřeby, jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, zákaznickou linku 800 77 33 22. 
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