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Ühefaasiline, ühetariifne aktiivenergia arvesti DIN-liistule 
paigaldamiseks, tüüp SDM120D on uus tase elektrienergia arvestuses, 
mille aluseks on mikroelektroonika mis võimaldab suures ulatuses 
integreerida skeeme kasutades uuenduslikke arvude ja SMT tehnikaid. 
Aktiivenergia arvesti tehnilised nõuded vastavad täielikult ühefaasiliste 
arvestite täpsusklass 1,0-le vastavalt rahuvusvahelisele standardile 
IEC62053-21. Arvestit võib kasutada elektrivõrgu sagedusel 50 Hz või 
60 Hz; teostada aktiivenergia tarbimise arvestust ühefaasilises 
kahejuhtmelises vahelduvvoolu võrgus. 
Arvestil on väga kompaktne disain ja ka tema montaaz on väga lihtne 
kuna on ette nähtud paigaldamiseks üldlevinud standardikohasele 35 mm 
DIN-liistule. 
Arvestil SDM120D on mitmeid eeliseid: kompaktne, kerge, täpne.  Tal 
on sellised võimalused nagu võitlus EMT (elektromagneetiline toime) ja 
pinge langemise vastu. Neid arvesteid kasutatakse laialdaselt 
kontorihoonetes, kaubanduskeskustes, kortermajades jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -1- 
 
 
 
Kasutusjuhend                                                                   .                                                           
 

Ühefaasiline, ühetariifne aktiivenergia arvesti DIN-liistule 
paigaldamiseks, tüüp SDM120D on uus tase elektrienergia arvestuses, 
mille aluseks on mikroelektroonika mis võimaldab suures ulatuses 
integreerida skeeme kasutades uuenduslikke arvude ja SMT tehnikaid. 
Aktiivenergia arvesti tehnilised nõuded vastavad täielikult ühefaasiliste 
arvestite täpsusklass 1,0-le vastavalt rahuvusvahelisele standardile 
IEC62053-21. Arvestit võib kasutada elektrivõrgu sagedusel 50 Hz või 
60 Hz; teostada aktiivenergia tarbimise arvestust ühefaasilises 
kahejuhtmelises vahelduvvoolu võrgus. 
Arvestil on väga kompaktne disain ja ka tema montaaz on väga lihtne 
kuna on ette nähtud paigaldamiseks üldlevinud standardikohasele 35 mm 
DIN-liistule. 
Arvestil SDM120D on mitmeid eeliseid: kompaktne, kerge, täpne.  Tal 
on sellised võimalused nagu võitlus EMT (elektromagneetiline toime) ja 
pinge langemise vastu. Neid arvesteid kasutatakse laialdaselt 
kontorihoonetes, kaubanduskeskustes, kortermajades jne. 
 
 
 
 
 

-1- 
 
 

 
Kasutusjuhend                                                                   .               
 

Tehnilised andmed: 
Nimipinge (Un): 230 V AC ± 30%;  
Nimitöövool: 5 (45) A; [Ib (Imax)] 
Pingetaluvus: 2 kV AC 1 min. jooksul 
Impulsspinge taluvus: 6 kV AC - 1,2 / 50 µS 
Käivitusvool: [mA]: 0,4% Ib 
Töösageduse vahemik: 50 Hz või 60 Hz     ± 10% 
Sisemine omatarve koormatuna: ≤ 2 W / 10 VA 

Paigaldus: 
DIN-liiistule vastavalt standardile DIN EN50022 
ITE (moodul): 18mm (DIN43880) 
Väljundid: signaalväljund (SO vastavalt DIN43864) 
Impulssväljund Ra = 2000 imp/kWh (vt. arvesti korpuselt) 
Displei: 5 +2 kohta = 99999,11 kWh 
Vilkuv punane valgusdiood tähendab – koormatud vastavalt RL=1000 
imp/kWh  
Töötemperatuur: -100C ... +500

С, suhteline niiskus ~ 75% 
Ladustamistemperatuur: -300C ... +700

С, suhteline niiskus ~ 95% 
Mõõtmed: 18 × 58,5 × 117,5 mm (w×d×h). 
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Vastavus: 
Rahvusvaheline standard:  IEC62053-21, CE 
 
Täpsusklass:   Class В (Class 1.0) 
 
 

Mõõtmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ühendusskeem:  
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Impulssväljund: 
Arvesti SDM120D on varustatud impulssväljundiga. Impulssväljundi kontaktid 
"SO" vastavad tingimustele IEC 62053: U=18 … 27 V: maks. vool 27 mA. 
Väärtuste piirid: U kuni 60 V DC; kuni 30 mA 
Impulsi pikkus ≥ 180 ms; klemmide ühendamine: «SO +» klemmiga «20»,  и «SO-
» klemmiga «21» 
Ohutusnõuded: 
Paigaldust, tehnilist teenindamist ja remonti võivad teostada ainult kvalifitseeritud 
ja kompententsed elektrikud.  
Kasutage ainult isoleerkäepidemega tööriistu.  
Ärge ühendage arvestit 3-faasilisele pingele: 380/400/415 V.  
Veenduge, et arvestiga ühendatavad juhtmed vastaksid arvesti maksimaalsele 
töövoolule.  
Enne arvesti pingestamist – veenduge, et ühendusskeem on tehtud õigesti. 
Veenduge, et kaitsekaaned on paigaldatud ja kinnitatud.  
Kunagi ärge eemaldage plomme ja avage klemmide kaani pingestatud olekus – see 
on ohtlik.  
Ärge paigaldage arvestit kohtadesse kus võib olla: gaaside tekkimise oht, tolm, 
hallitus ja putukate kogunemine. ’ 
Arvesti paigaldatakse ainult kindlale ja vastupidavale alusele.  
Toide: 
Ühendus vastab standardile DIN 43856 № 1600. 
Faasi toitejuhe "L" klemmile «1», Neutraaljuhe "N" klemmile «4»; 
Faasi tarbimisjuhe (koormuse/kliendi poolt) "L" klemmile «3» 
Neutraali tarbimisjuhe (koormuse/kliendi poolt) "N" klemmile «6» 
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Neutraaljuhtme ühendamisel järgige teie regiooni nõudeid!  
Ärge eksige! 
  
Automaatkaitselülitid ja juhtmestik: 
Valik tuleb teha vastavalt kohalikele normidele ja eeskirjadele. 
Näiteks Automaatkaitselülitile 16A, lülituskarakteristikuga «B»; minimaalne juhtme 
ristõige 2,5 mm2. 
 
Paigaldus: 
Arvesti tuleb paigaldada hästi tuulutatud ja kuiva kohta. 
Tolmuses keskkonnas tuleb arvesti paigaldada vastava IP kaitseastmega karbikusse.  
Ühendused tuleb teha vastavalt selles juhendis ja arvesti korpusel toodud skeemile, 
kusjuures arvestama peab, et prioriteetne on arvesti korpusel toodud skeem. 
Kui arvesti on paigaldatud piirkonnas kus on palju äikest ja teisi ülepingeid, siis tuleb 
arvesti kaiseks paigaldada LPP. 
Arvesti tööpiirkond: 0,05 Ib kuni Imax.  
Kui arvesti koormus ületab korpusel märgitud nominaalsuurust, siis arvesti mõõdab 
ebatäpselt ja arvesti võib ülekuumeneda ning rikneda. 
 
Garantiitingimused: 
12 kuua alates müügikuupäevast tingimusel, et arvesti on paigaldatud vastavalt 
käesolevale juhisele ja kohaliku riigi nõuetele; arvestit ei ole kahjustatud ning ei ole 
kahjustatud plommid ja spetsiaalsed kleebised;  
Sellisel juhul arvesti remonditakse või vahetatakse tasuta. 
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