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Beskrivning
Elmätare 1-fas - Smart Meter (ECM) - SKU30003

Elmätare 3-fas - Smart Meter (ECM) - SKU30004

Energimätare används för att läsa av energiåtgång i ett hushåll eller en fastighet.
Den ska kopplas in av en certifierad elektriker till huvudströmbrytaren i elcentralen.

Energiavläsarenheten är en del av BeON Energy Monitoring System (BEMS), och skall
användas tillsammans med BeON Uplink för att kunna kopplas upp via internet till
molnapplikationen.

Den samlade datan presenteras genom att ladda ner och installera BeON Smartphone
App, som via molnet är kopplat direkt till energimätaren så att avläsning kan göras av
elförbrukning/elproduktion i realtid.
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Överblick
Nedan följer en beskrivning i text och bilder:

A – Neutral linje för spänningsmätningar

B – Tryckknapp (multifunktion)

C – RGB LED (multifunktion)

D – AC-ingång (för att driva modulen)

E – Fas-C CT inmatning och radinmatning

F – Fas-B CT inmatning och radinmatning

F – Fas-A CT inmatning och radinmatning

1 – Fas-C -CT inmatning

2 – Fas-C +CT inmatning

3 – Fas-C line inmatning

4 – Fas-B -CT inmatning

5 – Fas-B +CT inmatning

6 – Fas-B radinmatning

7 – Fas-A -CT inmatning

8 – Fas-A +CT inmatning

9 – Fas-A radinmatning

10 – Nätströmförsörjning neutral

11 – AC-nätsladd

12 – Fas-A, Fas-B and Fas-C neutral

13 – Fas-A, Fas-B and Fas-C neutral
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Installation

Energimätaren skall kopplas in av en certifierad elektriker i elcentralen och monteras
direkt på DIN-skena

Energimätaren används för att läsa av energiförbrukningen av en trefas installation,
eller en enfas installation (upp till tre enfas kretsar kan mätas). Den mäter strömmen
via strömtransformatorn/transformatorerna och övervakar även volten för varje fas
genom att använda extra kablar (en används för neutralledare och en för mätning av
varje fas).

Energimätaren mäter med hög precision energi och särskiljer strömmens olika
riktningar (vare sig du tillför el eller konsumerar el från elnätet).
Detta innebär att du kan se hur stor överskottsproduktion som dina solceller genererar.

Beroende på vilka behov du har, så kan du välja en av följande uppkopplingar som visas
på sidan 5.

Viktig information:

Mätarens strömförsörjning: ECM enheten har eluttag isolerad från mätkretsar. Man kan
använda samma neutral och en annan kabel för att mäta kraften och även driva
mätarmodulen, eller använd en annan källa med specifikation 100-240V 50/60Hz.
Koppla kablar till connector D indikerad i Överblick sektionen ovan.

Energiriktning indikator: Vänligen notera pilen som är inskriven på CTs (ström
transformatorn), eftersom att denna är väsentlig för att fastställa energins flöde. CTs
representerade, i bild på Figur 4 och Figur 5, vid den gråa boxen med en pil.
Vid installation måste pilen peka från elnätet mot mätarkretsen

CTs: Det är viktigt att låsfunktionen är helt stängde på (CT) och helt låst. Det skall
höras ett klick när den har funnit sin låsta position. Misslyckas man att helt stänga
låsfunktionen på CT kommer tillförlitligheten påverkas för mätning av strömförbrukning
och produktion.
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Enfasmätning

Vid enfasmätning koppla in ECM på följande sätt:

Trefasmätning

För trefasmätning behöver mätaren vara kopplad på följande sätt:

Samma montering kan även användas för
att mäta tre olika faser.
Där varje fas (A, B, C) kopplas till en egen
krets istället för till en annan fas från trefas
signalen.

5



Energimätare │BeON Energy

Specifikationer
Tekniska Specifikationer

ECM Strömförsörjning
AC-ingångsspänning ( 85 ~ 305 ) VAC ( 47 ~ 63 ) Hz

AC-ingångsström (typiska
värden)

45mA/115VAC 30mA/230VAC
25mA/277VAC

Mätområde1

AC-spänning (varje fas) ( 20 ~ 300 ) VAC

AC-ström ( 36m ~ 50 ) A

Skenbar effekt 2 ( 0.7 ~ 15k ) VA (varje fas)
( 2.1 ~ 45k ) VA (total för 3 fas)

Nätfrekvens ( 45 ~ 65 ) Hz

Mätning upplösning

Aktiv energi 1 mWh

Reaktiv energi 1 mvarh

Uppenbar kraft 1 mVA

Elektrisk ström 1 mA

Spänning 1 mV

Funktionella Specifikationer
Dataström Variabel Tid tillgänglighet

Mottag kommando från
BEMS

På/Av kommando
På begäran utförande och
schemaläggning av kommandon

Skickar data till BEMS

RMS-spänning

4  sekunders intervall (till Uplink)

4  sekunders intervall (till Molnet)

RMS Ström

Uppenbar kraft

Aktiv energi

Reaktiv energi

Kommunikations Specifikationer
Enhet Gränssnitt

2 Beror på uppmätt AV-spänning. Typiska värden för 230VAC: 8VA ~ 11,5 kVA.

1 Dessa värden är tillämpliga på CT: er från standardsatsen. Anpassade CT / Rogowski-spolar möjliggör högre
intervall eller högre känsligheter. ECM är optimerad för drift i närheten av 110 ~ 230VAV, 1 ~ 50A.
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Smart ECM◄► BeON Uplink BeON xMachina 1.0

Konsumtionsmätare /Smartsocket 0.5 xMachina
avstånd

600m vid fri sikt

50m inomhus(murverk eller ihåliga
väggar)
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