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Zjednodušený návod k elektroměru 
Itron SL 7000 (přímý, průběhový)

          

          

 

Znak Význam 
1.8.2 OBIS kód (vysoký tarif) 
kWh jednotky 
0 Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty 

příslušným OBIS kódem(v našem případě 2kWh) 
2 ; 3 - svítí-li symbol v pravém horním rohu 2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované 

spotřebiče jsou vypnuty)   
-  svítí-li symbol v pravém horním rohu 3 je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty) 

1 , 2 , 3 V pravém dolním rohu označení fází 1 - L1 ; 2- L2 ; 3 - L3 
– svítí – správně zapojený elektroměr 
– rotuje – nesprávný sled fází 
– některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 

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

 

Definovaný režim zobrazení displeje – autoscrolling: 
Pokůd nění stisknůto žádné tláčítko, ná displěji áůtomáticky rolůjí nížě ůvěděné hodnoty v 10sěc 
intěrválěch.  

 

OBIS kód Hodnota registru Popis 

0.0.0 xxxxxxxx Název TOU tabulky 

1.4.0 xx xxxx (minuty kW)  čas a hodnota výkonu probíhající (aktuální) čtvrthodiny  
 

1.6.1 xxxx (kW) ¼ hodinové max. v ŠT , datum dosažení maxima , 
čas dosažení maxima  
 

Tarifní stupeň(na obr.č 2 vysoký 
tarif) 

Označení fází  1,2,3 

Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron SL 7000  

                                                                               
Popis přístroje (měření 
velkoodběru) 
SL7000 jě čtyřkvádrántní, polopřímý, 3 
fázový státický ělěktroměr s LCD displějěm 
pro měřění činné á jálové ěněrgiě vě směrů 
odběrů i dodávky. Kromě ěněrgiě 
záznáměnává táké průběh výkonů v 15�ti 
minůtovém intěrválů á to ják pro činnoů ták i 
pro jálovoů složků s rozlišěním směrů toků 
ěněrgiě. Měřící systém jě tvořěn proůdovými 
cívkámi. Elěktroměr disponůjě řádoů 
výstůpních impůlsů á indikácí směrů toků 
ěněrgiě činné i jálové, indikácí výpádků fázě 
něbo jějich špátného slědů. Elěktroměr jě 
vybávěn čěrvěnoů LED zvlášť pro činnoů á 
jálovoů ěněrgii á zárověň pro činnoů 
dodávků. Pokůd jě ělěktroměr pod nápětím 
běz zátížění, čěrvěná LED něsvítí, pokůd jě 
pod zátížěním, čěrvěná LED bliká. Hodnotá 
rěgistrů spotřěby á dodávky ělěktrické 
ěněrgiě jě ná displěji zobrázěná ná 8 cělých 
míst. Elěktroměr vyhodnocůjě náměřěná 
dátá v sáldů (tj. sáldo přěs všěchny fázě). 
Průběh výkonů jě též vyhodnocován v sáldů 
pro dánoů ¼ hodinů. Konstrůkčně jě 
ělěktroměr návržěn pro připojění do sítě 

typů �N�C. Elěktroměr jě plně prográmovátělný přěs optické rozhrání, ktěré sloůží táké pro 
oděčět dát. Elěktroměr jě osázěn komůnikáčním moděměm GSM/GPRS pro dálkový přěnos dát.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný popis (měření velkoodběru)
SL 7000 je čtyřkvadrantní, přímý, třífázový 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. Měřicí systém je tvořen proudovými cívkami. 
Elektroměr disponuje řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné 
i jalové, indikací výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven 
červenou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii a zároveň pro činnou dodávku. Pokud 
je elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED nesvítí, pokud je pod zatížením, 
červená LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. 
 Elektroměr vyhodnocuje naměřená data v saldu (tj. saldo přes všechny fáze). Průběh 
výkonu je též vyhodnocován v saldu pro danou ¼hodinu. Konstrukčně je elektroměr 
navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je plně programovatelný 
přes optické rozhraní, které slouží také pro odečet dat. Elektroměr je možné osadit 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. 

Popis displeje
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení. Na displeji svítí OBIS kód, stav registru, jednotky 
a další servisní symboly viz obrázek.

1.8.2
kWh
0 
2 ; 3

1, 2, 3

OBIS kód (vysoký tarif)
jednotky
Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem (v našem případě 2 kWh).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 3, je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty).
V pravém dolním rohu je označení fází 1 - L1 ; 2 - L2 ; 3 - L3.
– Svítí – správně zapojený elektroměr.
– Rotuje – nesprávný sled fází.
– Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

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

Zjednodušený návod k průběhovému elektroměru 
Itron SL7000 - velkoodběr

LCD displej

výrobní číslo

listovací  
tlačítko  
displeje

označení fází

tarifní stupeň 
(zde hodnota 2 - vysoký tarif)

          

          

 

Znak Význam 
1.8.2 OBIS kód (vysoký tarif) 
kWh jednotky 
0 Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty 

příslušným OBIS kódem(v našem případě 2kWh) 
2 ; 3 - svítí-li symbol v pravém horním rohu 2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované 

spotřebiče jsou vypnuty)   
-  svítí-li symbol v pravém horním rohu 3 je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty) 

1 , 2 , 3 V pravém dolním rohu označení fází 1 - L1 ; 2- L2 ; 3 - L3 
– svítí – správně zapojený elektroměr 
– rotuje – nesprávný sled fází 
– některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 

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

 

Definovaný režim zobrazení displeje – autoscrolling: 
Pokůd nění stisknůto žádné tláčítko, ná displěji áůtomáticky rolůjí nížě ůvěděné hodnoty v 10sěc 
intěrválěch.  

 

OBIS kód Hodnota registru Popis 

0.0.0 xxxxxxxx Název TOU tabulky 

1.4.0 xx xxxx (minuty kW)  čas a hodnota výkonu probíhající (aktuální) čtvrthodiny  
 

1.6.1 xxxx (kW) ¼ hodinové max. v ŠT , datum dosažení maxima , 
čas dosažení maxima  
 

Tarifní stupeň(na obr.č 2 vysoký 
tarif) 

Označení fází  1,2,3 

Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron SL 7000  

                                                                               
Popis přístroje (měření 
velkoodběru) 
SL7000 jě čtyřkvádrántní, polopřímý, 3 
fázový státický ělěktroměr s LCD displějěm 
pro měřění činné á jálové ěněrgiě vě směrů 
odběrů i dodávky. Kromě ěněrgiě 
záznáměnává táké průběh výkonů v 15�ti 
minůtovém intěrválů á to ják pro činnoů ták i 
pro jálovoů složků s rozlišěním směrů toků 
ěněrgiě. Měřící systém jě tvořěn proůdovými 
cívkámi. Elěktroměr disponůjě řádoů 
výstůpních impůlsů á indikácí směrů toků 
ěněrgiě činné i jálové, indikácí výpádků fázě 
něbo jějich špátného slědů. Elěktroměr jě 
vybávěn čěrvěnoů LED zvlášť pro činnoů á 
jálovoů ěněrgii á zárověň pro činnoů 
dodávků. Pokůd jě ělěktroměr pod nápětím 
běz zátížění, čěrvěná LED něsvítí, pokůd jě 
pod zátížěním, čěrvěná LED bliká. Hodnotá 
rěgistrů spotřěby á dodávky ělěktrické 
ěněrgiě jě ná displěji zobrázěná ná 8 cělých 
míst. Elěktroměr vyhodnocůjě náměřěná 
dátá v sáldů (tj. sáldo přěs všěchny fázě). 
Průběh výkonů jě též vyhodnocován v sáldů 
pro dánoů ¼ hodinů. Konstrůkčně jě 
ělěktroměr návržěn pro připojění do sítě 

typů �N�C. Elěktroměr jě plně prográmovátělný přěs optické rozhrání, ktěré sloůží táké pro 
oděčět dát. Elěktroměr jě osázěn komůnikáčním moděměm GSM/GPRS pro dálkový přěnos dát.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný popis (měření velkoodběru)
SL 7000 je čtyřkvadrantní, přímý, třífázový 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. Měřicí systém je tvořen proudovými cívkami. 
Elektroměr disponuje řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné 
i jalové, indikací výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven 
červenou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii a zároveň pro činnou dodávku. Pokud 
je elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED nesvítí, pokud je pod zatížením, 
červená LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. 
 Elektroměr vyhodnocuje naměřená data v saldu (tj. saldo přes všechny fáze). Průběh 
výkonu je též vyhodnocován v saldu pro danou ¼hodinu. Konstrukčně je elektroměr 
navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je plně programovatelný 
přes optické rozhraní, které slouží také pro odečet dat. Elektroměr je možné osadit 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. 

Popis displeje
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení. Na displeji svítí OBIS kód, stav registru, jednotky 
a další servisní symboly viz obrázek.

1.8.2
kWh
0 
2 ; 3

1, 2, 3

OBIS kód (vysoký tarif)
jednotky
Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem (v našem případě 2 kWh).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 3, je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty).
V pravém dolním rohu je označení fází 1 - L1 ; 2 - L2 ; 3 - L3.
– Svítí – správně zapojený elektroměr.
– Rotuje – nesprávný sled fází.
– Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

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

Zjednodušený návod k průběhovému elektroměru 
Itron SL7000 - velkoodběr

LCD displej

výrobní číslo

listovací  
tlačítko  
displeje

označení fází

tarifní stupeň 
(zde hodnota 2 - vysoký tarif)

          

          

 

Znak Význam 
1.8.2 OBIS kód (vysoký tarif) 
kWh jednotky 
0 Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty 

příslušným OBIS kódem(v našem případě 2kWh) 
2 ; 3 - svítí-li symbol v pravém horním rohu 2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované 

spotřebiče jsou vypnuty)   
-  svítí-li symbol v pravém horním rohu 3 je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty) 

1 , 2 , 3 V pravém dolním rohu označení fází 1 - L1 ; 2- L2 ; 3 - L3 
– svítí – správně zapojený elektroměr 
– rotuje – nesprávný sled fází 
– některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze 

 
 

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

 

Definovaný režim zobrazení displeje – autoscrolling: 
Pokůd nění stisknůto žádné tláčítko, ná displěji áůtomáticky rolůjí nížě ůvěděné hodnoty v 10sěc 
intěrválěch.  

 

OBIS kód Hodnota registru Popis 

0.0.0 xxxxxxxx Název TOU tabulky 

1.4.0 xx xxxx (minuty kW)  čas a hodnota výkonu probíhající (aktuální) čtvrthodiny  
 

1.6.1 xxxx (kW) ¼ hodinové max. v ŠT , datum dosažení maxima , 
čas dosažení maxima  
 

Tarifní stupeň(na obr.č 2 vysoký 
tarif) 

Označení fází  1,2,3 

Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron SL 7000  

                                                                               
Popis přístroje (měření 
velkoodběru) 
SL7000 jě čtyřkvádrántní, polopřímý, 3 
fázový státický ělěktroměr s LCD displějěm 
pro měřění činné á jálové ěněrgiě vě směrů 
odběrů i dodávky. Kromě ěněrgiě 
záznáměnává táké průběh výkonů v 15�ti 
minůtovém intěrválů á to ják pro činnoů ták i 
pro jálovoů složků s rozlišěním směrů toků 
ěněrgiě. Měřící systém jě tvořěn proůdovými 
cívkámi. Elěktroměr disponůjě řádoů 
výstůpních impůlsů á indikácí směrů toků 
ěněrgiě činné i jálové, indikácí výpádků fázě 
něbo jějich špátného slědů. Elěktroměr jě 
vybávěn čěrvěnoů LED zvlášť pro činnoů á 
jálovoů ěněrgii á zárověň pro činnoů 
dodávků. Pokůd jě ělěktroměr pod nápětím 
běz zátížění, čěrvěná LED něsvítí, pokůd jě 
pod zátížěním, čěrvěná LED bliká. Hodnotá 
rěgistrů spotřěby á dodávky ělěktrické 
ěněrgiě jě ná displěji zobrázěná ná 8 cělých 
míst. Elěktroměr vyhodnocůjě náměřěná 
dátá v sáldů (tj. sáldo přěs všěchny fázě). 
Průběh výkonů jě též vyhodnocován v sáldů 
pro dánoů ¼ hodinů. Konstrůkčně jě 
ělěktroměr návržěn pro připojění do sítě 

typů �N�C. Elěktroměr jě plně prográmovátělný přěs optické rozhrání, ktěré sloůží táké pro 
oděčět dát. Elěktroměr jě osázěn komůnikáčním moděměm GSM/GPRS pro dálkový přěnos dát.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný popis (měření velkoodběru)
SL 7000 je čtyřkvadrantní, přímý, třífázový 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. Měřicí systém je tvořen proudovými cívkami. 
Elektroměr disponuje řadou výstupních impulsů a indikací směru toku energie činné 
i jalové, indikací výpadku fáze nebo jejich špatného sledu. Elektroměr je vybaven 
červenou LED zvlášť pro činnou a jalovou energii a zároveň pro činnou dodávku. Pokud 
je elektroměr pod napětím bez zatížení, červená LED nesvítí, pokud je pod zatížením, 
červená LED bliká. Hodnota registrů spotřeby a dodávky elektrické energie je na displeji 
zobrazena na 8 celých míst. 
 Elektroměr vyhodnocuje naměřená data v saldu (tj. saldo přes všechny fáze). Průběh 
výkonu je též vyhodnocován v saldu pro danou ¼hodinu. Konstrukčně je elektroměr 
navržen pro připojení do sítě typu TN-C. Elektroměr je plně programovatelný 
přes optické rozhraní, které slouží také pro odečet dat. Elektroměr je možné osadit 
komunikačním modemem GSM/GPRS pro dálkový přenos dat. 

Popis displeje
Po zapnutí elektroměru (připojení k síti) se elektroměr přepne do předem definovaného zobrazení. Na displeji svítí OBIS kód, stav registru, jednotky 
a další servisní symboly viz obrázek.

1.8.2
kWh
0 
2 ; 3

1, 2, 3

OBIS kód (vysoký tarif)
jednotky
Počáteční hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem (v našem případě 2 kWh).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 2, je aktivní vysoký tarif VT (blokované spotřebiče jsou vypnuty).
Svítí-li v pravém horním rohu číslo 3, je aktivní nízký tarif NT (blokované spotřebiče jsou zapnuty).
V pravém dolním rohu je označení fází 1 - L1 ; 2 - L2 ; 3 - L3.
– Svítí – správně zapojený elektroměr.
– Rotuje – nesprávný sled fází.
– Některý z těchto symbolů nesvítí – chybějící fáze.

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

Zjednodušený návod k průběhovému elektroměru 
Itron SL7000 - velkoodběr

LCD displej

výrobní číslo

listovací  
tlačítko  
displeje

označení fází

tarifní stupeň 
(zde hodnota 2 - vysoký tarif)

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

Výrobní číslo
elektroměru + typ

Tarifní stupeň
(zde hodnota 2 - vysoký tarif)

Označení fází

LCD displej Listovací
tlačítko
displeje

Čárový kód  
k identifikaci  
elektroměru



Funkce listovacích tlačítek
Vpravo od displeje jsou pod sebou umístěna 2 listovací tlačítka. K základnímu ovládání přístroje slouží HORNÍ tlačítko s názvem Disp.  
Funkce tohoto tlačítka je následující:

• První krátký stisk rozsvítí displej.
• Druhým krátkým stiskem se dostanete do základního menu.
• Každý další stisk je posun v menu na další položku.
• Danou položku vyberete dlouhým podržením tlačítka.
• Na konci každého menu se automaticky po stisknutí tlačítka opět přepnete do základního menu.

Položky základního menu
STD_DATA – Toto menu slouží primárně pro provedení manuálního odečtu pomocí hodnot na displeji. Postupným procházením se zobrazují 
registry. Za aktuální hodnotou daného registru jsou zobrazeny i zaznamenané předhodnoty (dříve uložené stavy tohoto registru).

OBIS kód Hodnota registru Popis
0.0.0 xxxxxxxx název TOU tabulky
1.4.0 xx xxxx (minuty kW) čas a hodnota výkonu probíhající (aktuální) čtvrthodiny
1.6.1 xxxx (kW) ¼hodinové max. v ŠT, datum dosažení maxima,

čas dosažení maxima
1.6.2 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve VT, datum dosažení maxima ,

čas dosažení maxima
1.6.3 xxxx (kW) ¼hodinové max. v NT, datum dosažení maxima ,

čas dosažení maxima
1.8.1 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby v ŠT
1.8.2 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby ve VT
1.8.3 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby v NT
2.8.0 xxxxxxxx (kWh) celkový stav registru činné dodávky A-
5.8.1 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby v ŠT
5.8.2 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby ve VT
5.8.3 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby v NT
6.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové spotřeby Ri- (2. kvadrant)
7.8.0 xxxxxxxx (kVArh) celkový stav registru jalové dodávky Rc- (3. kvadrant)
8.8.0 xxxxxxxx (kVArh) ¼hodinové max. v ŠT, datum dosažení maxima, čas dosažení maxima

Definovaný režim zobrazení displeje – autoscrolling
Pokud není stisknuto žádné tlačítko, na displeji automaticky rolují níže uvedené hodnoty v 10sekundových intervalech.



OBIS kód Hodnota registru Popis
0.9.2 rr:mm:dd aktuální datum
0.9.1 hh:mm:ss aktuální čas
0.1.0 výrobní číslo přístroje
0.0.0 název TOU tabulky
1.7.0 xxxxxxxx(kW) aktuální okamžitý výkon-odběr
2.7.0 xxxxxxxx(kW) aktuální okamžitý výkon-dodávka
1.4.0 xx xxxx (minuty kW) čas a hodnota aktuální čtvrthodiny
1.6.1 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve ŠT, datum dosažení maxima, čas dosažení maxima
1.6.1 ** xx-xx-xx 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.6.2 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve VT, datum dosažení maxima, čas dosažení maxima
1.6.2 ** xx-xx-xx 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
1.6.3 xxxx (kW) ¼hodinové max. ve NT, datum dosažení maxima, čas dosažení maxima
1.6.3** xx-xx-xx 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) 
1.8.1 xxxxxxxx (kWh) stav registru činné spotřeby ve ŠT
1.8.1 ** 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 ve ŠT
5.8.1 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět)
5.8.2 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby ve VT
5.8.2 ** xxxxxxxx (kVArh) 14 předhodnot (14 měsíců zpět) 
5.8.3 xxxxxxxx (kVArh) stav registru jalové spotřeby v NT
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) 
0.2.5 verze firmwaru

C.54.4 kontrolní součet firmwaru

32.7 xxx.xx(V) hodnota napětí ve fázi L1
52.7 xxx.xx(V) hodnota napětí ve fázi L2
72.7 xxx.xx(V) hodnota napětí ve fázi L3
C.52.1 x(stupně) okamžitý úhel mezi u1 – i1
C.52.2 x(stupně) okamžitý úhel mezi u2 – i2
C.52.3 x(stupně) okamžitý úhel mezi u3 – i3

P01 – provozní údaje pro odečet profilů 
P02 – provozní údaje pro odečet profilů 

Název TOU tabulky – registr 0.0.0
V registru 0.0.0 je zadán název aktuálně používané TOU tabulky neboli spínacího kalendáře. 
Zadáte-li tuto hodnotu na internetové stránky distribuce, (www.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.


