
Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 
 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Obecný popis (měření maloodběru)
ZMD 410 je 4kvadrantní, polopřímý, 3fázový statický elektroměr s LCD displejem pro měření činné 
a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě energie zaznamenává také průběh výkonu 
v 15minutovém intervalu, a to jak pro činnou, tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. 
Elektroměr vyhodnocuje naměřená data po fázích – v jednotlivých fázích sčítá data odběru ze 
sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A. Elektroměr disponuje řadou výstupních 
impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací výpadku fáze nebo jejich špatného 
sledu. Elektroměr je vybaven červenou metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li 
elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená LED 
bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji zobrazena na 8 celých 
míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní 
číslo elektroměru, vpravo jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána.

Popis displeje
Po zapnutí (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky v 10sekundových intervalech se zobrazují hodnoty 
1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány.

Odečet v beznapěťovém stavu
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů.
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat.

Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce:
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD).
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka:
– Listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“).
– Dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu.
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sekund, elektroměr se vrátí do původního zobrazení.

1.8.2
1.8.3
2.8.0
0.2.2 
kWh
00000000

L1, L2, L3

OBIS kód (vysoký tarif) 
OBIS kód (nízký tarif) 
OBIS kód (dodávka do sítě - výroba)
název TOU tabulky 
jednotky 00000000 
hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace 
hodnoty příslušným OBIS kódem 
Svítí-li symbol nad T2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované 
spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li symbol nad T3, je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty).
Svítí – správně zapojený elektroměr.
Bliká – nesprávný sled fází.
Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

Zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná 
šipka nebo šipky).

Výrobní číslo

Listovací tlačítka

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 
 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Zjednodušený návod k elektroměru
Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44

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.
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Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 
 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Obecný popis (měření maloodběru)
ZMD 410 je 4kvadrantní, polopřímý, 3fázový statický elektroměr s LCD displejem pro měření činné 
a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě energie zaznamenává také průběh výkonu 
v 15minutovém intervalu, a to jak pro činnou, tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. 
Elektroměr vyhodnocuje naměřená data po fázích – v jednotlivých fázích sčítá data odběru ze 
sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A. Elektroměr disponuje řadou výstupních 
impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací výpadku fáze nebo jejich špatného 
sledu. Elektroměr je vybaven červenou metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li 
elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená LED 
bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji zobrazena na 8 celých 
míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní 
číslo elektroměru, vpravo jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána.

Popis displeje
Po zapnutí (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky v 10sekundových intervalech se zobrazují hodnoty 
1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány.

Odečet v beznapěťovém stavu
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů.
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat.

Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce:
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD).
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka:
– Listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“).
– Dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu.
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sekund, elektroměr se vrátí do původního zobrazení.

1.8.2
1.8.3
2.8.0
0.2.2 
kWh
00000000

L1, L2, L3

OBIS kód (vysoký tarif) 
OBIS kód (nízký tarif) 
OBIS kód (dodávka do sítě - výroba)
název TOU tabulky 
jednotky 00000000 
hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace 
hodnoty příslušným OBIS kódem 
Svítí-li symbol nad T2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované 
spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li symbol nad T3, je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty).
Svítí – správně zapojený elektroměr.
Bliká – nesprávný sled fází.
Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

Zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná 
šipka nebo šipky).

Výrobní číslo

Listovací tlačítka

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 
 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Zjednodušený návod k elektroměru
Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 

 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Obecný popis (měření maloodběru)

elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená LED 

míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní 
číslo elektroměru, vpravo jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána.

Popis displeje
Po zapnutí (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky v 10sekundových intervalech se zobrazují hodnoty 
1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány.

Odečet v beznapěťovém stavu
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů.
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat.

Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce:
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD).
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka:
– Listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“).
– Dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu.
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sekund, elektroměr se vrátí do původního zobrazení.

1.8.2
1.8.3
2.8.0
0.2.2 
kWh
00000000

L1, L2, L3

OBIS kód (vysoký tarif) 
OBIS kód (nízký tarif) 
OBIS kód (dodávka do sítě - výroba)
název TOU tabulky 
jednotky 00000000 
hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace 
hodnoty příslušným OBIS kódem 
Svítí-li symbol nad T2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované 
spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li symbol nad T3, je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty).
Svítí – správně zapojený elektroměr.
Bliká – nesprávný sled fází.
Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

Zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná 
šipka nebo šipky).

Výrobní číslo

Listovací tlačítka

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44 
 
Obecný popis: (měření maloodběru) 

ZMD 410 je 4 kvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD 
displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i dodávky. Kromě 
energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti minutovém intervalu a to jak pro 
činnou tak i pro jalovou složku s rozlišením směru toku energie. Elektroměr 
vyhodnocuje naměřená data po fázích (tj. v jednotlivých fázích sčítá data odběru 
ze sítě do registru +A a data dodávky do sítě do registru -A). Elektroměr disponuje 
řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné i jalové, indikací 
výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven červenou 
metrologickou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii. Je-li elektroměr pod 
napětím bez zatížení, červená LED trvale svítí, pokud je pod zatížením, červená 
LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. Konstrukčně je elektroměr navržen pro připojení do 
sítě typu TN-C. Elektroměr je osazen komunikačním modemem GSM/GPRS pro 
dálkový přenos dat. Nad displejem je umístěno výrobní číslo elektroměru, vpravo 
jsou „listovací tlačítka“, jejichž funkce je dále popsána. 
 
 
Popis displeje: 
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení – cyklicky 
v 10 sec intervalech se zobrazují hodnoty 1.8.2, 1.8.3, 2.8.0 a 0.2.2. Na displeji se zobrazuje OBIS kód, stav 
registru, jednotky a další servisní symboly, které jsou níže popsány. 
 
1.8.2  - OBIS kód (vysoký tarif)  
1.8.3  - OBIS kód (nízký tarif) 
2.8.0  - OBIS kód (dodávka do sítě - výroba) 
0.2.2  - název TOU tabulky  
kWh  - jednotky 
00000000  - hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

  - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty)  
  -  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty) 
L1, L2, L3  – svítí – správně zapojený elektroměr 
   – bliká – nesprávný sled fází 
   – některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 - zobrazuje směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky) 

 

 

Odečet v beznapěťovém stavu 
V beznapěťovém stavu je možné si pomocí listovacích tlačítek zobrazit hodnoty registrů. 
V beznapěťovém stavu není možné elektroměr dálkově odečítat. 
 
 
Funkce listovacích tlačítek a zobrazené položky 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka, která mají následující funkce: 
Při prvním krátkém stisku jednoho z tlačítek se rozsvítí všechny symboly na displeji (test zobrazení LCD). 
Další krátký stisk horního (dolního) tlačítka: 
- listování v položkách menu směrem „vzad“ („vpřed“) 
- dlouhým stiskem potvrdíme výběr položky menu 
Nedojde-li ke stisknutí tlačítka po dobu cca 30 sec, elektroměr se vrátí do původního zobrazení. 

Zjednodušený návod k elektroměru
Landis + Gyr E650 - ZMD 410 CT 44

Čárový kód  
k identifikaci  
elektroměru



Standardní data – Std_data
Std_data – potvrzením této volby zobrazíme postupným listováním položky dle tabulky uvedené na konci tohoto manuálu. 
End – potvrzením této volby opustíme menu a přejdeme o úroveň výše (původní zobrazení). Při listování v menu Std_data platí, že krátkým 
stiskem příslušného tlačítka se posuneme o jednu položku vpřed nebo zpět, dlouhým stiskem se posuneme o 1 blok vpřed nebo vzad (přeskočíme 
předhodnoty). Při zobrazení předhodnot platí, že položka je označena pořadovým číslem (v tabulce znázorněno **). 01 je nejstarší předhodnota, 
tedy čím vyšší pořadové číslo, tím mladší předhodnota je zobrazena. Takto lze zobrazit data 14 měsíců zpět.

Název TOU tabulky – registr 0.2.2
V registru 0.2.2 je zadán název aktuálně používané TOU tabulky neboli spínacího kalendáře. Zadáte-li tuto hodnotu na webu egd.cz, lze zjistit 
nastavení časů pro nízký a vysoký tarif.

Porucha elektroměru
Pokud je zhasnutý displej při zapnutém hlavním jističi, nebo jsou zobrazeny jen části číslic, případně hlášení FF, jedná se o poruchu přístroje. 
Kontaktujte, prosím, Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.



OBIS kód Hodnota registru Popis
16.7.0 xxx.xxx (kW) aktuální okamžitý výkon
0.2.2 alfanumerický nápis název aktuální TOU tabulky pro řízení tarifů
0.4.2  proudový převod
0.4.3  napěťový převod
0.4.0  odečítací konstanta reg. výkonu
0.4.1  odečítací konstanta reg. energie
0.9.1  aktuální čas
0.9.2  aktuální datum
0.1.0  počitadlo stažení maxima
1.4.0 MM xxxx (minuty kW) čas a hodnota výkonu probíhající (aktuální) čtvrthodiny
1.6.0 xxxx (kW) ¼hodinové maximum nejvyšší naměřené (bez ohledu na tarif)
1.6.0 RR-MM-DD datum dosažení maxima
1.6.0 HH:MM čas dosažení maxima
1.6.0 **  14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.6.1 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve ŠT
1.6.1 RR-MM-DD datum dosažení maxima
1.6.1 HH:MM čas dosažení maxima
1.6.1 **  14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.6.2 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve VT
1.6.2 RR-MM-DD datum dosažení maxima
1.6.2 HH:MM čas dosažení maxima
1.6.2 **  14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.6.3 xxxx (kW) ¼hodinové max. v NT
1.6.3 RR-MM-DD datum dosažení maxima
1.6.3 HH:MM čas dosažení maxima
1.6.3. **  14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.8.0 xxxxxxxx (kWh) celkový stav registru činné spotřeby A+
1.8.0 ** xxxxxxxx (kWh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.8.2 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby ve VT
1.8.2 ** xxxxxxxx (kWh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.8.3 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby v NT
1.8.3 ** xxxxxxxx (kWh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
2.8.0 xxxxxxxx (kWh) celkový stav registru činné dodávky A-
2.8.0 ** xxxxxxxx (kWh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
5.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové spotřeby Ri+ (1. kvadrant)
5.8.0 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
5.8.1 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby Ri+ ve ŠT (1. kvadrant)
5.8.1 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
5.8.2 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby Ri+ ve VT (1. kvadrant)
5.8.2 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
5.8.3 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby Ri+ v NT (1. kvadrant)
5.8.3 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
6.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové spotřeby Ri- (2. kvadrant)
6.8.0 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
7.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové dodávky Rc- (3. kvadrant)
7.8.0 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
8.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové dodávky Rc+ (4. kvadrant)
8.8.0 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
0.2.0 alfanumerický nápis ID firmware
0.2.8 hexadecimální kód kontrolní součet firmware
0.3.0 xxxxxxxx konstanta elektroměru činné energie (metrologická LED)
0.3.1 xxxxxxxx konstanta elektroměru jalové energie (metrologická LED)
32.7 xxx.x (V) okamžitá hodnota napětí v L1
52.7 xxx.x (V) okamžitá hodnota napětí v L2
72.7 xxx.x (V) okamžitá hodnota napětí v L3
81.7.4 xxxx (°) fázový posun proudu I1 ku napětí L1
81.7.5 xxxx (°) fázový posun proudu I2 ku napětí L1
81.7.6 xxxx (°) fázový posun proudu I3 ku napětí L1
End odchod z menu Std_data

Seznam zobrazovaných položek v menu Std_data


