
Pro identifikaci elektroměru můžete využít  čárový kód elektroměru. 
Správný čárový kód naleznete nad krytem svorkovnice elektroměru. 
Pod ním je pouze 16místná číselná řada a posledních 10 číslic v tomto 
kódu se shoduje s výrobním číslem elektroměru.

Obecný popis
Elektroměr E450 (Landis) ZCXi120 je čtyřtarifní jednofázový statický 
elektroměr s LCD displejem pro měření činného odběru elektrické 
energie v oblasti maloodběru. Hodnota registru spotřeby elektrické 
energie je na displeji zobrazena na 8 celých míst. Počet tarifů je 
nastaven dle aktuální sazby v odběrném místě (jednotarifní nebo 
dvoutarifní). 

Elektroměr má vnitřní kalendář pro spínání tarifu a dvě relé pro 
blokování topných a akumulačních spotřebičů. Elektroměr disponuje 
PLC komunikací a výkonovým odpojovačem. Vpravo je umístěné 
listovací tlačítko zelené barvy (listování hodnot na displeji) a pod 
ním je tlačítko pro ovládání odpojovače. Uprostřed pod displejem 
je metrologická 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 nalevo pod displejem a je součástí číselného popisu 
čárového kódu a je maximálně 10místné.

Displej

Ostatní symboly
Značí režim odběru (zaznamenává se odběr do registrů 1. 8. 2 a 1. 8. 3).
Značí režim dodávky (zaznamenává se dodávka do registru 2. 8. 0).
Indikace chodu naprázdno, bez odběru, či dodávky.

Indikace připojeného síťového napětí.

Pokud symbol šipky svítí, elektroměr nemá synchronizovaný čas (nejčastěji po dlouhém vypnutí elektroměru).  
Synchronizace času proběhne automaticky po připojení elektroměru k dálkové centrále.

Je-li relé sepnuté, svítí nad symbolem černá šipka, je-li relé rozepnuté, symbol šipky nesvítí.

Je-li relé sepnuté, svítí nad symbolem černá šipka, je-li relé rozepnuté, symbol šipky nesvítí.

Symbol zvonečku signalizuje provozní nebo poruchový stav.

Značí symbol odpojovače – odpojovač je zapnutý.

Značí symbol odpojovače – odpojovač je vypnutý.

Pokud symbol bliká, odpojovač je připraven k zapnutí a lze jej zapnout stiskem bílého tlačítka odpojovače.
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Zobrazení hodnot registru 
a jejich identifikace
Hodnoty registrů VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif) a registru TOU 
tabulky (spínacího kalendáře), zobrazované na displeji, automaticky 
cyklují v 8sekundovém intervalu.
Označení příslušného registru se řídí OBIS kódem, který je indikován 
uprostřed ve spodní části displeje (menší číslice).
Hodnota VT je označena OBIS kódem 1. 8. 2.
Hodnota NT je označena OBIS kódem 1. 8. 3.
Hodnota dodávky je označena OBIS kódem 2. 8. 0 a není dělena do 
tarifů.
TOU tabulka je označena OBIS kódem 0. 2. 2 a nad OBIS kódem je 
název TOU (např. ACd25 na obrázku). Jednotarifní sazba je označena 
jako A1T.

Identifikace aktuálního  
tarifu
Na spodní hraně v pravé části displeje jsou znázorněny černé 
trojúhelníčky a pod nimi nápisy T1, VT, NT. Rozsvícením příslušného 
trojúhelníčku je indikován aktuální tarif, ve kterém je přístroj přepnut.

Listovací tlačítko
Vpravo od displeje je „listovací tlačítko“, kterým se dá listovat 
v jednotlivých položkách displeje. Při jeho krátkém stisku se 
posuneme o jednu položku vpřed.

L

T1  VT  NT  Rel1  Rel2  Čas  DC

+P

+Q

1

Listovací seznam
Do listovacího seznamu vstoupíme tak, že na displeji nalistujeme položku „Std_data“ a podržíme stisknuté listovací tlačítko cca 2 sekundy. Pak se 
stiskem listovacího tlačítka posuneme o jednu položku vpřed v listovacím seznamu.

Stisk tlačítka OBIS kód Hodnota registru Popis
1. stisk C.1.0 xxxxxxxx výrobní číslo elektroměru
2. stisk 0. 9. 1 hh:mm:ss aktuální čas
3. stisk 0. 9. 2 dd.mm.rr aktuální datum
4. stisk 0. 2. 2 AAAAAAAA název spínacího kalendáře (TOU)
5. stisk 1. 7. 0 xx, xx kW okamžitý odebíraný výkon P+
6. stisk 1. 8. 0 xxxxxxx kWh celkový stav odebírané energie
7. stisk 1. 8. 2 xxxxxxx kWh stav odebírané energie ve VT
8. stisk 1. 8. 3 xxxxxxx kWh stav odebírané energie v NT
9. stisk 2. 8. 0 xxxxxxx kWh celkový stav dodávané energie
10. stisk 5. 8. 0 xxxxxxx kVArh celkový stav jalové energie Q1
11. stisk 6. 8. 0 xxxxxxx kVArh celkový stav jalové energie Q2
12. stisk 7. 8. 0 xxxxxxx kVArh celkový stav jalové energie Q3
13. stisk 8. 8. 0 xxxxxxx kVArh celkový stav jalové energie Q4
14. stisk 3. 8. 0 xxxxxxx kVArh stav jalového registru +R
15. stisk 4. 8. 0 xxxxxxx kVArh stav jalového registru -R
16. stisk 32. 7. 0 xxx.x V okamžité napětí L1
17. stisk 31. 7. 0 xx, xx A okamžitý proud I1
18. stisk 14. 7. 0 xx.x Hz okamžitá hodnota frekvence sítě
19. stisk 13. 7. 0 x.xxx okamžitá hodnota účiníku (cos Fí)
20. stisk 3. 7. 0 x.xx kVAr okamžitý odebíraný jalový výkon
21. stisk 0:0. 2. 0 AAAAAAAA verze FMW
22. stisk END konec listovacího seznamu


