
 

PRZENOŚNY LICZNIK ENERGII Z REJESTRATOREM 

NASTĘPNA GENERACJA LICZNIKÓW ZUŻYCIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ  

WŁAŚCIWOŚCI 

 Pracuje na napięciu 1- lub 3 –fazowym w zakresie 0 – 600 V (AC lub DC). Posiada 
do czterech kanałów pomiarowych prądu od 0 do 6,000 A (tylko prąd 
przemienny). 
  Zasilany z linii – nie wymaga baterii lub zewnętrznego źródła prądu. 

 Wybierane przez użytkownika interwały rejestracji; począwszy od 1 sekundy. 

 W standardowej wersji pamięć trwała o pojemności 8 MB zapewniająca czas 

rejestracji do kilku ,miesięcy. 

 Dokładność pomiaru lepsza od 1 % (typowa < 0,2 %). 

 Szybkie złącze USB 

 Duży pakiet oprogramowania ELOGTM w środowisku Windows  do ustawiania, 
wyszukiwania danych, opracowań statystycznych. Łatwość eksportu danych do 
niemal wszystkich programów analitycznych takich jak Excel® i Access®. 
 Szybka i łatwa instalacja w ciągu kilku minut, opatentowane wskaźniki diodowe 
PhaseCheck zapewniają prawidłowe ukierunkowanie przekładników prądowych 
podczas instalowania. 
 Mocna i zwarta budowa – łatwo mieści się w szafkach bezpiecznikowych i 
tablicach rozdzielczych. 
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Przykłady obliczeń oszczędności 

energii (M&V Studies) 

Profile Obciążenia Elektrycznego 

Audyty Energetyczne 

Ocena Nowych Technologii 



SKUPIAMY SIĘ NA POMIARACH ENERGII 

Dent Instruments projektuje i produkuje rejestratory danych i rejestratory energii 

elektrycznej dla profesjonalnych odbiorców. Nasze produkty często stanowią 

pierwszy krok we wdrażaniu poważnych strategii energetycznych mających na celu 

utrzymanie ciągłości dostaw energii w godzinach szczytu i obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych. Nasza firma zbudowała swoją reputację dostarczając przyrządy 

najwyższej jakości, których wytrzymała konstrukcja, niewielkie rozmiary i zdalne 

zbieranie danych sprawiły, że są to rejestratory chętnie wybierane zarówno przez 

duże jak i małe przedsiębiorstwa. 

Od czasu założenia firmy w roku 1988, przeprowadziliśmy liczne pomiary energii 

elektrycznej dla szerokiego kręgu przedsiębiorstw energetycznych, zarówno 

państwowych jak i prywatnych. Ta jedyna w swoim rodzaju specyfika klientów 

wywarła silny wpływ na konstrukcję naszych produktów, charakteryzującą się 

łatwością ich instalacji i użytkowania. 

Produkty DENT dostarczają ważnych danych elektrycznych, które są 

wykorzystywane do dokładnej alokacji (przydzielania) kosztów energii, 

wyszukiwania możliwości oszczędzania energii i obniżania rachunków za energię 

elektryczną. Nasze wszechstronne przyrządy pomagają dokładnie określić miejsca 

poboru energii i precyzyjnie zmierzyć jej wielkość zużycia. 

ELITEPRO SPTM OPIS BUDOWY 
 

NIEZAWODNE I UNIWERSALNE NARZĘDZIE  

DO POMIARU TWOJEGO ZUŻYCIA ENERGII 

Przyrząd ELITEpro SP stanowi kompletne rozwiązanie problemu precyzyjnego określania poboru i 

pomiaru ilości zużytej energii elektrycznej. Może on mierzyć, zapisywać i analizować dane zużycia 

energii elektrycznej, które jest obliczane na podstawie sygnałów wejściowych: napięciowego i 

prądowego. W liczniku energii ELITEpro SP zastosowano bezpośrednie połączenia do każdej fazy 

napięcia oraz różne wzajemnie zamienne opcje CT takie jak przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem 

lub elastyczne RoCoilsTM (dla dużych obciążeń lub kabli i szyn zbiorczych o dużym przekroju) do 

monitorowania prądu na każdej fazie. 

Przyrządy te mogą mierzyć energię/moc wyrażoną w kWh/kW i dane dotyczące zapotrzebowania energii 

/ mocy jak również prawie wszystkie istotne parametry elektryczne służące do diagnostyki i 

monitorowania instalacji trójfazowych lub jednofazowych. Oprócz wartości zużycia i zapotrzebowania 

energii mierzone są również parametry diagnostyczne obciążenia elektrycznego takie jak współczynnik 

mocy (zarówno dla obciążeń liniowych jak i nieliniowych). 

Elastyczność, małe gabaryty i łatwość użycia licznika ELITEpro SP czynią go idealnym narzędziem do 

uzyskania szczegółowych informacji o zużyciu energii elektrycznej w placówkach handlowych, 

zakładach przemysłowych, administracji państwowej i u odbiorców indywidualnych. 

 

 



      

 

 

 

 

BUDOWA ELITEPRO SP 

Wskaźniki diodowe 
PhaseCheckTM dla 
zapewnienia właściwego 
fazowania CT 
 

Uchwyt montażowy 

Magnesy montażowe 
(niewidoczne na rysunku) 
 

Wskaźnik diodowy 
początku  rejestracji 

Hermetyczna obudowa 
opcjonalna NEMA 4X 
do pracy w trudnych 
warunkach otoczenia 

We/Wy 
zasilania 

Bezpośrednie złącze USB: 
Ściąganie całego pliku danych 

8MB w czasie poniżej 5 minut 

Blok zaciskowy do podłączania 
Przekładników Prądowych (CT) 

Gniazda Przewodów 
Napięciowych 

Występ montażowy 

SPRAWDZONY W PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU:  

ODPORNA MECHANICZNIE I ZWARTA BUDOWA 

Dzięki swoim małym gabarytom (tylko 21,6 x 6,3 x 4,7 cm) i niewielkiej 

masie wynoszącej 340 g, watomierz  ELITEpro SP idealnie nadaje się, ze 

względu na wygodę i bezpieczeństwo, do zainstalowania wewnątrz tablic i 

szafek rozdzielczych. W celu ułatwienia montażu, jego odporna 

mechanicznie obudowa z tworzyw sztucznych jest nawet dostarczana z 

magnesami montażowymi. 

Nasza opcjonalna hermetyczna obudowa NEMA 4X gwarantuje 

niezawodność działania w najtrudniejszych warunkach otoczenia. Jest ona 

wyposażona w oddzielne wtyczki napięciowe, wodoszczelne łączniki 

zarówno dla przewodów prądowych jak i kabli zasilających oraz 

telekomunikacyjnych. Taka opcja zapewnia, że licznik ELITEpro SP 

spełnia najsurowsze wymagania w zakresie zdalnej rejestracji danych. 



ELITEPRO SPTM  WŁAŚCIWOŚCI 

PRZYRZĄD ZASILANY Z LINII Z REDUKCJĄ OBCIĄŻENIA 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Przyrząd pomiarowy ELITEpro SP jest zasilany bezpośrednio z  linii mierzonej instalacji odbiorczej. Może on  być 

zasilany w szerokim zakresie napięć linii wynoszącym wahających się od 60 do 600 V. Użytkownik nie musi stale 

martwić się o wymianę  lub doładowywanie baterii, ani też poszukiwać zewnętrznego źródła prądu na miejscu 

pomiarów. W ten sposób unika się szkodliwego wpływu na środowisko naturalne w wyniku  usuwania baterii 

zawierających  metale ziem rzadkich, które są trudne do odzyskiwania lub recyklingu. 

 

POJEMNA PAMIĘĆ ZAPEWNIAJĄCA PRZEDŁUŻONY  

CZAS REJESTRACJI 
Dane z pomiarów są zapisywane w pamięci pokładowej z częstotliwością rejestracji wybraną przez użytkownika. 

Interwał rejestracji może być tak krótki jak jedna sekunda, lub tak długi jak co 24 godziny. Przyrząd ELITEpro SP 

jest wyposażony w wewnętrzną pamięć trwałą o pojemności 8 MB, która umożliwia bardzo długie sesje  rejestracji 

danych. Na przykład, przy połączeniu w układzie gwiazdowym i rejestrowaniu wszystkich dostępnych pomiarów 

systemu z interwałem całkowania wnoszącym 2 minuty, ELITEpro SP może rejestrować dane pomiarowe przez 

okres ponad 80 dni! 

 

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA POMAGA UCHWYCIĆ 

JAKOŚĆ ZASILANIA 
Niezależnie od wybranego przez użytkownika interwału rejestracji danych, przyrząd ELITEpro SP posiada 

częstotliwość próbkowania kształtu fali wynoszącą 12 kHz. Jest to liczba punktów danych, które przyrząd 

rejestruje dla każdej sinusoidy prądu przemiennego (200 punktów na jeden cykl przy 60 Hz ; 240 punktów na jeden 

cykl przy 50 Hz). Częstotliwość próbkowania przypadająca na 1 kanał wynosi 8 HZ lub co 125 msek. Tak wysoka 

częstotliwość próbkowania umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym sinusoidy napięcia i natężenia oraz jej 

składowych harmonicznych. 

 

Szeroki wy bór przekładników 
prądowych (CT) . Na zdjęciach: 

(a) Kleszczowy; (b) Zawiasowy; 

(c) z dzielonym rdzeniem, oraz 

(d) elastyczny RoCoil (Rogowski) 

 



 

JEDYNA W SWOIM RODZAJU KOREKCJA BŁĘDU  

PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO CT 
Wszystkie przekładniki prądowe (CT) wykazują błąd przełożenia i błąd kąta przesunięcia fazowego. Błąd 

przesunięcia fazowego CT wynika z różnicy oczekiwanego i rzeczywistego kąta sygnału wyjściowego. Jeżeli ten 

naturalny błąd nie zostanie skorygowany, to pociąga on za sobą błędny odczyt mocy. Jeżeli używane są 

przekładniki prądowe o znanym błędzie przesunięcia fazowego, to watomierz ELITEpro SP może wprowadzić 

poprawkę odczytu na ten błąd – dzięki czemu wasze obliczenia stają się bardziej dokładne, zwłaszcza w przypadku 

obciążeń charakteryzujących niskim współczynnikiem mocy. 

        WPŁYW BŁĘDU PRZESUNIECIA FAZOWEGO NA POMIAR MOCY 

 

     WSPÓŁCZYNNIK MOCY 

Na przykład, w przypadku nieskorygowanego błędu kąta fazowego dla napięcia 3-fazowego i zarejestrowanego  

współczynnika mocy 0,5, występuje błąd odczytu mocy > 10 %. 

 

POMIARY DWUKIERUNKOWE DLA BADAŃ ENERGII  
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 
Konstrukcja przyrządu ELITEpro SP pozwala na wykonywanie pomiarów dwukierunkowych, które umożliwiają 

monitorowanie energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w zestawieniu z energią importowaną z 

sieci ogólnokrajowej. 

SZEROKI WYBÓR PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 
W przyrządzie ELITEpro SP używane są różne wzajemnie wymienne opcjonalne typy przekładników prądowych 

(CT), takie jak CT z dzielonym, rdzeniem, kleszczowe lub elastyczne RoCoilTM. Licznik ELITEpro SP jest 

dostarczany z przekładnikiem prądowym Rogowskiego i obwodami elektrycznymi zawierającymi 

wzmacniacz/integrator – nie ma więc potrzeby zapewniania zewnętrznego źródła zasilania dla przekładników 

prądowych. 
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PRZESUNIĘCIE 
FAZOWE 

PRZEKŁADNIKA 



Wszystkie przekładniki prądowe marki DENT są bocznikowane wewnętrznie dla zapewnienia bezpiecznej pracy 

podczas pomiarów na przewodach będących pod napięciem. Dostępne są specjalne przekładniki prądowe (CT) o 

wysokiej dokładności dla wtórnego monitorowania istniejących CT. Przyrząd ELITEpro SP może monitorować do 

czterech obciążeń jednofazowych, dwa obciążenia trójfazowe (3-przewodowe) z połączeniem w trójkąt lub jedno 

obciążenie trójfazowe (4-przewodowe) w układzie gwiazdowym („Y”). 

ELITEPRO SPTM  URUCHAMIANIE 
ŁATWE KONFIGUROWANIE, INSTALOWANIE PROGRAMU 
I WYSZUKIWANIE DANYCH 

W celu używania przyrządu ELITEpro SP do pomiarów wystarczy wykonanie 3 kroków przedstawionych poniżej 

w punktach 1, 2, 3. 

 

ZAINSTALOWAĆ PROGRAM ELOG I 
PRZESŁAĆ TABELĘ KONFIGURACJI 
DO PRZYRZĄDU ELITEPRO SP 
ELITEpro SP jest konfigurowany przy użyciu 

programu ELOG. Tabela Konfiguracji jest 

plikiem, który programuje rejestrator dla 

danego projektu. Należy ustawić takie 

parametry jak częstotliwość próbkowania i typ 

obciążenia a następnie przesłać plik do 

rejestratora. ELITEpro SP jest teraz gotowy do 

użycia. 

 

 

 
 Prosta 1-stronicowa Tabela Konfiguracji prowadzi użytkownika 

przez wszystkie opcje pomiarowe ELITEpro SP. 
 

 

PODŁĄCZENIE ELITEPRO SP  DO 
TABLICY ROZDZIELCZEJ, W KTÓREJ 
MAJĄ BYĆ DOKONYWANE POMIARY 
Instalowanie i podłączanie ELITEpro SP jest 

proste i łatwe. Magnesy na obudowie 

przyrządu ułatwiają montaż w szafach 

rozdzielczych. Szeroka gama bocznikowanych 

wewnętrznie CT typu kleszczowego i 

przewody napięciowe z krokodylkami 

umożliwiają podłączenie do każdego prawie 

obwodu w szafie bez wyłączania prądu. 

 

 

 

 



 

ŚCIĄGANIE DANYCH Z ELITE PRO SP 

Po zakończeniu pomiarów należy tylko 

podłączyć ELITEpro SP do komputera z 

zainstalowanym programem ELOG i ściągnąć 

plik danych z rejestratora. Analiza danych i 

tworzenie wykresów w ELOG lub eksport 

danych jako plik.csv do popularnych arkuszy 

kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel® 

 
  .Analiza danych „InDepth” : Graficzne wyświetlanie danych. 

 



 

ELOGTM  PROSTA ANALIZA DANYCH 
POTĘŻNE OPROGRAMOWANIE 

Pakiet oprogramowania ELOG w środowisku Windows jest 

używany do programowania przyrządu, wyświetlania 

zmierzonych wartości, oraz wyszukiwania i analizowania 

zgromadzonych danych. Program ELOG wyświetla graficznie 

zarejestrowane dane, wykonuje analizy i ułatwia automatyczne 

zdalne zbieranie danych. Dane można również łatwo 

wyeksportować do popularnych arkuszy kalkulacyjnych i baz 

danych w celu wykonywania dodatkowych analiz. Wraz z 

zakupem przyrządu użytkownik otrzymuje licencję na 

oprogramowanie bez ograniczenia liczby stanowisk, 
 

 

 

 
.Elastyczne Opcje: Konfigurowanie wielu różnorodnych projektów 
pomiarowych za pomocą kilku  kliknięć myszką 

 

Chwilowe Wartości Kanałów: zob. informacje na temat waszego 

rejestratora oraz tego, co rejestruje on w czasie rzeczywistym. 

 

 
Tworzenie wielu typów wykresów w programie ELOG Wykonywanie Analizy Składowych Harmonicznych na podłączonym 

obciążeniu. Podgląd wartości harmonicznych i sinusoidalnych w 
czasie rzeczywistym. Częstotliwość linii jest wyświetlana również jako 
wartość w czasie rzeczywistym. 

 



ELITEPRO SPTM  PRZEKŁADNIKI  
Licznik ELITEpro SP może być wyposażony w szeroki wybór przekładników prądowych. Istnieje możliwość 

wyboru między niewielkim wymiarowo  i ekonomicznym przekładnikiem z dzielonym rdzeniem (Split-Core CT), 

wygodnym w użyciu przekładnikiem kleszczowym, lub wszechstronnym przekładnikiem Rogowski Flex. Każdy 

typ cechuje się szczególnymi zaletami w zależności od konkretnego zastosowania. Przekładniki prądowe DENT są 

wzajemnie wymienne, dzięki czemu mogą spełniać różnorodne wymagania użytkowników.  

 MINI HINGED 
HSC-020, -50 

MIDI HINGED 
HMC-100, -200 

HIGH ACCURACY 
SHS-005, -0015 

SMALL SPLIT 
CORE 

SCS-0050, -0100, 
 

MED SPLIT CORE 
SCM-0100, -0200, 

-0400, -0600 

   
  

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE 
ROZMIAR OTWORU 1 cm 2,5 cm 1.0 cm 1.9 cm 3.2 cm 

 
SYGNAŁ WYJŚCIOWY 333 mV przy prądzie 

znamionowym 

333 mV przy prądzie 
znamionowym 

333 mV przy prądzie 
znamionowym 

333 mV przy prądzie 
znamionowym 

333 mV przy prądzie 
znamionowym 

UŻYTECZNY ZAKRES 
NATĘŻENIA PRĄDU 

0.25 – 26 A 
0.25 – 65 A 

1 – 200 A 
1 – 300 A 

0.05 – 7.5 A 
0.15 – 22.5 A 

5 – 65 A 
10 – 130 A 

10-130, 20-260 A 
40-520, 60-780 A 

DANE ELEKTRYCZNE 
PRĄD 
ZNAMIONOWY 

20, 50 A 100, 200 A 5 A,  15 A 50,  100 A 100, 200, 400, 
600 A 

DOKŁADNOŚĆ  < 0.5 % przy prądzie 
znamionowym 

<1.0 % przy prądzie 

znamionowym 
± 0.5 % przy 
prądzie 
znamionowym 

± 1.0 % przy 10 % do 
130 % prądu 
znamionowego 

± 1.0 % przy 10 % do 
130 % prądu 
znamionowego 

PRZESUNIĘCIE 
FAZOWE 

< 1.5O przy prądzie 

znamionowym 
< 0.5O przy prądzie 

znamionowym 
< 0.5O przy prądzie 

znamionowym 
< 2O przy prądzie 

znamionowym 
< 2O przy prądzie 

znamionowym 

ZAKRES 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

50 do 400 Hz  50 do 400 Hz  10 Hz do 10 kHz  50 do 400 Hz  50 do 400 Hz  

WYTRZYMAŁOŚĆ 
DIELEKTRYCZNA 

3520 VAC dla  
1 minuty 

5200 VAC dla  
1 minuty 

5000 V przez 
obudowę 
600 V przewody:  

5000 V przez 
obudowę 
600 V przewody: 

5000 V przez 
obudowę 
600 V przewody: 

DANE MECHANICZNE 
WYMIARY 2,6 x 2,9 x 4,2 cm 4,7 x 4,7 x 7,0 cm 6,4 x 2,5 x 5,1 cm 5,08 x 5,34 x 1,55 

cm 
8,26 x 8,6 x 2,54 
cm 

MASA 91 g 221 g 136 g 136 g 340 g 

BIEGUNOWOŚĆ Biały przewód 
dodatni 

Biały przewód 
dodatni 

Biały przewód 
dodatni 

Biały przewód 
dodatni 

Biały przewód 
dodatni 

PRZEWÓD 
WYJŚCIOWY 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 20 AWG 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 22 AWG 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 22 AWG 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 20 AWG 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 20 AWG 

TEMP. PRACY -15 do 60oC -15 do 60oC -20 do 55oC -20 do 55oC -20 do 55oC 

TEMP. SKŁADOW. Max. 105oC Max. 105oC Max. 80oC Max. 80oC Max. 80oC 

IZOLACJA 
ZEWNĘTRZNA 

Nylon biały,  
UL 94 V-O 

Nylon biały,  
UL 94 V-O 

Monolityczna 
obudowa epoksydowa 
ABS/PVS    UL 94 V-O 

Monolityczna 
obudowa epoksydowa 
ABS/PVS    UL 94 V-O 

Monolityczna 
obudowa epoksydowa 
ABS/PVS    UL 94 V-O 

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
WYMAGANIA 
BEZPIECZEŃSTWA 

   
  

NAPIĘCIE 
ROBOCZE 

600 V AC 
Kategoria III 

600 V AC 
Kategoria III 

Max. 600 V wart. 
skuteczna – Kat.III 

Max. 600 V wart. 
skuteczna – Kat.III 

Max. 600 V wart. 
skuteczna – Kat.III 

 



 ELITEPRO SPTM  PRZEKŁADNIKI  
(ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej) 
 LARGE SPLIT CORE 

SCL-0600, -1000 
150A CLAMP-ON 

CON-0150 
500A CLAMP-ON 

CON-0500 
1000A CLAMP-ON 

CON-1000 
ROCOIL 

R16, R24, R36, R72 

 
 

 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE 
ROZMIAR OTWORU 5,1 cm 2,0 cm 3.3 cm 5.2 cm 16”: 13 cm 

24”: 19 cm 
36”: 26 cm 
72”: 56 cm 

SYGNAŁ WYJŚCIOWY 333 mV przy prądzie 
znamionowym 

333 mV @ 150 A  AC 
 

333 mV  @ 500 A  AC 
 

333 mV @ 1000 A  AC 

 
131 mV/1000 A 
@ 60 Hz 
110 mV/1000 A 
@ 50 Hz 

UŻYTECZNY ZAKRES 
NATĘŻENIA PRĄDU 

60–780 A 
100–1200 A 

2 do 150 A 
 

10 do 600 A 10 do 1200 A ESP/PS3: 50-5000 A 

PS18: 50-3500 A 

DANE ELEKTRYCZNE 
PRĄD 
ZNAMIONOWY 

600, 1000 A 150 A 500 A  1000 A 3000A 

DOKŁADNOŚĆ  ± 1.0 % przy 10 % do 
130 % prądu 
znamionowego 

± 1.0 % dla 2 do 80 A 
± 1.5 % dla 80 do 150 A 

±2.5% dla 10 do 
600A;  48-440 Hz 
± 3.5 % dla 10 do 
600A;  440-1000 Hz 

±  < 1 %  ±  < 1 % odczytu 

PRZESUNIĘCIE 
FAZOWE 

< 2O przy prądzie  
znamionowym 

≤ 3O dla 2 do 20 A 
≤ 2O dla 20 do 80 A 
≤ 2,5O dla 80 do 150 A, 
50/60 Hz 

< 3O dla 10 do 600 A 
50/60 Hz 

± < 1O  < 1O  
przy  50/60 Hz 

ZAKRES 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

50 do 400 Hz  40 Hz do 10 kHz  48 Hz do 1000 Hz  30 Hz do 5 kHz  40 Hz do 5000 Hz  

WYTRZYMAŁOŚĆ 
DIELEKTRYCZNA 

5000 VAC przez 
obudowę 
600 V przewody 

5550 V, 50/60 Hz 
między uzwojeniem 
pierwotnym, wtórnym i 
zewnętrzną obudową 
uchwytu 

6000 V, 50/60 Hz 
między uzw. pierwotn., 
wtórnym i zewnętrzną 
obudową uchwytu; 

3000 V, 50/60 Hz 
między uzwojeniem 
pierwotnym i wtórnym  

5200 V, 50/60 Hz 
między uzwojeniem 
pierwotnym, wtórnym 
i zewnętrzną obudową 
uchwytu 

7400 V wokół 
uzwojenia 
1000 V AC 
przewody  

DANE MECHANICZNE 
WYMIARY 12,07 x 12,70x 3,05 cm 14 x 5 x 3 cm 19,5 x 6,6 x 3,4 cm 21,6 x 11,1 x 4,5 cm Długość  40 cm 

Długość 60 cm 
Długość  90 cm 
Długość 180 cm 

MASA 748 g 180 g 350 g 500 g 40 cm: 184 g 
60 cm: 216 g 
 90 cm: 312 g 
180 cm: 495 g 
 

BIEGUNOWOŚĆ Biały przewód dodatni Czerwony przewód 
dodatni 

Czerwony przewód 
dodatni 

Czerwony przewód 
dodatni 

Brązowy przewód 
dodatni 

PRZEWÓD 
WYJŚCIOWY 

Przewody  2,7 m 
skręcane parami,  
średn. 20 AWG 

3  m  
w podwójnej izolacji 
 

3  m  
w podwójnej izolacji 
 

3  m  
w podwójnej izolacji 
 

2 m   kabel 
ekranowany 

ZAKRES TEMP. 
PRACY 

-20 do 55oC -10 do 55oC -15 do 50oC -10 do 50oC -10 do + 80oC 
 

TEMPERATURA 
PRZECHOW. 

Max. 80 oC -40 do 70 oC -40 do 80 oC -20 do 70 oC -Max. 80 oC 
 

IZOLACJA 
ZEWNĘTRZNA 

Monolityczna 
obudowa epoksydowa 
ABS/PVS    UL 94 V-O 

IP 40 (IEC 529) 
UL 94 V-0 

IP 40 (IEC 529) 
UL 94 V-0 

IP 40 (IEC 529) 
UL 94 V-0 

Elastomer 
termoplastyczny 
UL 94 V-0 
 



DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
WYMAGANIA 
BEZPIECZEŃSTWA 

   
  

NAPIĘCIE 
ROBOCZE 

Max. 600 V  
wartość skuteczna – 
Kategoria III 

Max. 600 V  
wartość skuteczna – 
Kategoria III 

Max. 600 V  
wartość skuteczna – 
Kategoria III 

Max. 600 V  
wartość skuteczna – 
Kategoria III 

Max. 1000 V  
wart. skuteczna – 
Kategoria III 

 

ELITEPRO SPTM  CHARAKTERYSTYKA 

TECHNICZNA 
DANE TECHNICZNE 

 
RODZAJ OBCIĄŻENIA Jednofazowe, trójfazowe z czterema przewodami (połączenie gwiazdowe), 

trójfazowe z trzema przewodami (połączenie w trójkąt) 

KANAŁY NAPIĘCIOWE 3 kanały, KAT. III , 0-600 V AC lub 850 V DC (napięcie 

międzyprzewodowe) 

KANAŁY PRĄDOWE 4 kanały, .67 V AC max.,  333 mV przy pełnej skali CT 

 

MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY 200 % prądu znamionowego przekładnika prądowego (CT) 

 

TYP POMIARU Rzeczywista („prawdziwa”) wartość skuteczna przy użyciu szybkiego 

cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ LINII 50/60/400 Hz 

 

PRÓBKOWANIE KSZTAŁTU FALI 12 kHz 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA 

KANAŁU 

0.125 s 

POMIARY 

 

Wolty, ampery, amperogodziny (Ah), kW, kWh, kVAR, kVARh, kVA, 

kVAh, współczynnik mocy (cos ). Wszystkie parametry dla każdej fazy i 

dla całego układu. 

DOKŁADNOŚĆ 

 

Wyższa od 1 % (typowa < 0,2 %) dla V, A, kW, kVAR, kVA, cos  

ROZDZIELCZOŚĆ 

 

0.01 A, 0.1 V, 1 W, 1 VAR, 1 VA, 0.01 cos  

WSKAŹNIKI DIODOWE (LED) 

 

2-kolorowe (czerwony i zielony): 1 LED do wskazywania przesyłu  danych,  

4 LED dla kontroli fazowania (PhaseCheckTM; zielony gdy napięcie i prąd w 

tej samej fazie; czerwony przy nieprawidłowym podłączeniu.)                       

2 LED : Wskaźniki wyjściowe 

 WYJŚCIE IMPULSOWE 

 

Otwarty kolektor z rezystorem 10 kΩ podciągającym napięcie do 5 V,    

max. prąd 75 mA 

 



 

ZASILANIE  
ZASILANIE Z LINII Z Fazy L1 do Fazy L2,. 60-600 V AC, KAT. III 50/60 Hz, max. 70 

mA. Niewymienialne przez użytkownika. Zabezpieczenie 

wewnętrzne bezpiecznikiem 0.5 A 

MOC WEJŚCIOWA 6-10 V DC, 500 mA 

 

MOC WYJŚCIOWA 6 V DC,  max. 200 mA 

 

PRZESYŁANIE DANYCH 

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE USB Kabel USB dług. 1,8 m  (w dostawie) 

 

DANE MECHANICZNE 
ZAKRES TEMPERATUR PRACY 

 

- 7 do + 60 oC 

WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA 5 % do 95 % nie skraplająca się 

 

RODZAJ OBUDOWY Tworzywo sztuczne ABS, klasa palności 94-V0 

 

MASA 340 g 

 

 

 

SZEROKA GAMA KOMPATYBILNYCH ZACISKÓW NAPIĘCIOWYCH 
W celu dostosowania się do różnorodnych wymagań użytkownika jest dostępny szeroki wybór zacisków 

napięciowych obejmujący Zaciski Szczękowe, Zaciski i Przewody Różnokolorowe, Zaciski Krokodylkowe lub 

Monolityczne Zaciski Krokodylkowe. 

 
  Zaciski szczękowe                      Zaciski i przewody kolorowe  Zaciski krokodylkowe     Monolityczne zaciski krokodylkowe 

 

W
YP

O
SA

ŻE
N

IE
 Pamięć 8 MB 

Oprogramowanie ELOG 

Zasilanie z linii 

Kabel USB 

Futerał 



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA   
 

W celu właściwego skonfigurowania licznika energii ELITEpro SP  dla waszego kolejnego projektu 

należy używać następującego Kodu Zamówieniowego.   

 
 

* Konfiguracja USA/PŁN. AMERYKAŃSKA licznika ELITEpro SP obejmuje przewody napięciowe i zaciski 
krokodylkowe w 4 kolorach (czarny, niebieski, czerwony, biały). Konfiguracja MIĘDZYNARODOWA licznika 
ELITEpro SP obejmuje 3 czarne połączenia przewodów napięciowych, 1 białe połączenie (zero) oraz  
5 kolorowych  (czarny, niebieski, czerwony, biały, żółty) przewodów napięciowych  i zacisków krokodylkowych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

KOD ZAMÓWIENIOWY ESP 

KOLORY PRZEWODÓW NAPIĘCIOWYCH 

ZACISKI NAPIĘCIOWE  

ZACISKI  KROKODYLKOWE 

ZACISKI KROKODYLKOWE MONOLIT. 

ZACISKI SZCZĘKOWE 

KPL. PRZEWODÓW BEZ ZACISKÓW 

BRAK 

USA / PŁN. AMERYKA * 

MIĘDZYNARODOWE 


