
MONTAŻ PANELOWY
DIN 96 x 96 mm

Multimetr cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL

• Wysoka dokładność pomiarów w wartościach skutecznych (TRMS)
• Szeroka gama mierzonych wartości, włączając THD dla prądów i napięć
• Szeroki zakres zasilania pomocniczego (85 - 265 Vac / 100 - 300 Vdc)
• 4 przyciski nawigacyjne do wizualizacji i nastaw
• Zabezpieczenie dostępu hasłem
• Montaż bez potrzeby użycia dodatkowych akcesoriów
• Wyjście impulsowe licznika energii
• Wbudowany interfejs RS485

Komunikacja MODBUS RTU w standardzie !



UWAGA! 
• Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją lub rozpoczęciem 
  użytkowania multimetru. 
• Dla uniknięcia ewentualnych uszkodzeń, to urządzenie musi być instalowane przez 
  wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami.
• Przed uruchomieniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, należy odłączyć złącze 
  zasilające i wejścia będące pod napięciem. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne, w przypadku 
  niewłaściwego użytkowania urządzenia. 
• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  w wyrobach opisanych w 
  niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. 

Wprowadzenie 
Multimetr cyfrowy EMM-4L jest idealnym połączeniem maksimum prostoty obsługi z 
zaawansowanymi możliwościami funkcjonalnymi. Montaż wpuszczany 96x96 mm łączy w 
sobie cechy nowoczesnego designu z łatwością mocowania, niewymagającego dodatkowych 
narzędzi. Dzięki zredukowanej głębokości montażowej jest to rozwiązanie idealne dla szaf i 
rozdzielnic z ograniczoną przestrzenią wewnętrzną.
Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia interfejs przyjazny dla użytkownika oraz łatwość 
odczytu w każdych warunkach oświetleniowych.
EMM-4L jest również wyposażony w interfejs RS-485 z protokołem Modbus dla łatwej 
integracji w systemach nadzoru użytkownika. 

Opis 
• Cyfrowy multimetr dla pomiaru parametrów sieci trójfazowej 
• Montaż tablicowy-wpuszczany, standard obudowy 96x96 mm  
• Podświetlany wyświetlacz LCD  
• 4 przyciski nawigacyjne dla wyboru funkcji, oraz nastaw 
• Wbudowany interfejs RS485 (Modbus RTU) 
• Wyjście impulsowe (opcja) 
• Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej TRMS  
• Szeroki wybór pomiarów wielkości elektrycznych włączając THD dla prądów i napięć 
• Szeroki zakres napięć zasilających (85-264 VAC) 
• Programowanie z panelu czołowego
• Możliwość zabezpieczenia dostępu do nastaw hasłem
• Montaż tablicowy (wpuszczany) bez użycia specjalnych narzędzi

Przyciski na panelu czołowym 
Przycisk ENTER key – używany do wchodzenia do menu nastaw oraz zatwierdzania wyboru, 
używany również do przewijania podstron w pomiarach napięć i prądów. 

Przycisk ◄  – używany do wyboru żądanych opcji, do wyjścia z menu nastaw oraz przewijania 
podstron w pomiarach THD.

Przycisk ▲ – używany do modyfikacji nastaw (zwiększenie) oraz przewijania podstron w 
pomiarach mocy.

Przycisk ▼ – używany do modyfikacji nastaw (zmniejszenie) oraz przewijania podstron w 
pomiarach energii. 
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Nawigacja po stronach wyświetlacza

Naciśnij przycisk

Napięcia faza-neutral Napięcia faza-faza Prądy fazowe Prądy fazowe i neutralny Asymetria napięć i prądów

Harmoniczne napięć faz. Harmoniczne prądów Harmoniczne napięć L-L Harmoniczne prądów

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk

Napięcie,prąd, moc czynna. Napięcie,prąd moc czynna,  
współczynnik mocy.

Napięcie,prąd moc czynna, 
częstotliwość.

Międzyfazowe napięcie, 
prąd, moc czynna.

Międzyfazowe napięcie, prąd, 
moc czynna, współczynnik mocy.

Międzyfazowe napięcie, prąd, 
moc czynna, częstotliwość.

Moc czynna, bierna, pozorna.
Energia czynna pobrana.

Moc czynna, bierna, pozorna, 
współczynnik mocy

Moc czynna, bierna, 
pozorna, częstotliwość

Moc czynna L1, L2 L3,
Energia czynna pobrana.

Moc bierna L1, L2 L3,
Energia czynna pobrana.

Moc pozorna L1, L2 L3,
Energia czynna pobrana.

Współczynnik mocy L1, L2 L3,
Energia czynna pobrana.



Nastawa parametrów

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk

Energia czynna pobrana razem Energia czynna oddana razem Energia czynna razem Energia czynna netto Energia bierna pobrana

Energia bierna oddana razem Energia bierna razem Energia bierna netto Energia pozorna razem Kg CO2 oszczędzone

Licznik godzin (godz:min) Godziny  pracy: (godz:min)

Hasło: 1000 (fabryczne) Dane szczegółowe instalacji Port komunikacyjny Licznik impuls. energii Reset liczników energii

Podświetlenie, reset liczników energii Reset do ustawień fabrycznych

i



Menu główne

Aby wejść do menu głównego:

• Wciśnij przyciski  ENTER oraz ▼. Menu główne jest wyświetlane 
   z następująca opcją wyboru:

             o PASSWORD – Wprowadź hasło

• Wciśnij przycisk ENTER aby wprowadzić hasło (fabrycznie 1000).

• Wciskaj ▲oraz ▼aby wybrać żądane cyfry w każdym polu, a 
   następnie ◄ dla potwierdzenia wyboru.

• Wciśnij ENTER aby zatwierdzić hasło.

• Jeśli chcesz powrócić do wyświetlania pomiarów , wciśnij ◄ przez 
   2 sekundy.

Wprowadzanie parametrów (setup)

• Wyświetlacz pokazuje pierwszy poziom menu A-0 

• Wybierz żądane menu  (A-0..7, B-0..3, C-0..3 …) używając 
   przycisków ▲i ▼.

• Jeśli chcesz powrócić do wyświetlania pomiarów , wciśnij ◄ przez 2 
   sekundy.

Szczegółowe dane instalacji, hasło
Port komunikacyjny

Zliczanie impulsów w pomiarze energii 

Reset liczników energii
Podświetlenie, reset liczników godzin
Powrót do parametrów domyślnych

Zatwierdzenie wyboru

Zwiększenie / zmniejszenie

Wciśnij przez 2 sekundy aby powrócić

• Poniższa tabela pokazuje dostępne menu:

• Wciśnij ENTER aby wejść do wybranego menu

• W tym miejscu możesz wybrać pod-menu (jeśli dostępne) a następnie 
   wartości liczbowe zawsze wykorzystując klawisze funkcyjne:



Tabela parametrów

Poniżej wyszczególniono wszystkie parametry do wprowadzenia, 
ze wskazaniem zakresu jak również opis funkcji parametru.

A – GRUPA INPUT ZakresDomyślnieJednostka

Schemat 
podłączenia

Pierwotne VT

Autom. tryb połącz.
Strona domyślna
Hasło
Pierwotne CT
Wtórne VT

A1 – ustaw ten parametr zgodnie ze schematem podłączenia
A2 – napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego
A3 – napięcie znamionowe uzwojenia wtórnego
A4 – prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika CT
A5 – Wartość hasła dostępu do urządzenia
A6 – numer strony do której wyświetlacz powraca automatycznie
         od ostatniego wciśnięcia przycisku
A7 – zmiana automatycznego wyboru trybu podłączenia

B – GRUPA RS485 ZakresDomyślnieJednostka

Format danych
Szybkość transmisji
Adres węzła

B1 – numer urządzenia w protokole komunikacyjnym
B2 – prędkość komunikacji szeregowej
B3 – format danych i liczba bitów stopu

C – GRUPA IMPULSY ZakresDomyślnieJednostka

Długość impulsu

Ilość impulsów

Źródło pomiaru

C1 – rodzaj licznika energii do skojarzenia z impulsami
C2 – ilość energii dla każdego impulsu
C3 – długość impulsu. 0 jest cyklem 50%

D – GRUPA ENERGIA ZakresDomyślnieJednostka

Współczynnik CO2

Reset globalnego 
licznika energii

D1 – reset globalnego licznika energii.
         Wybór tego polecenia wymaga wprowadzenia
         hasła „2100”
D2 – prędkość komunikacji szeregowej



E – GRUPA TIME ZakresDomyślnieJednostka

Współczynnik CO2

Reset globalnego 
licznika energii

E1 – czas podświetlania wyświetlacza.
        Nastawa 0 ustawia ciągłe podświetlenie.
E2 – reset licznika godzin
E3 – reset licznika czasu pracy.
        Start przy prądzie strony wtórnej > 1%

Współczynnik CO2

G – GRUPA INIT ZakresDomyślnieJednostka

Param. domyślne

G1 – wszystkie parametry są resetowane do wartości fabrycznej.
        Wybór tego polecenia wymaga wprowadzenia
        hasła „7170”



Sposób podłączenia

Podłączenie jednofazowe Podłączenie dwufazowe

Podłączenie trójfazowe z 2 VT i 3 CT Podłączenie trójfazowe z 3 CT

Podłączenie trójfazowe Arona z 2 CTPodłączenie trójfazowe Arona z 2 VT i 2 CT

Układ symetryczny trójfazowy poprzez VT Układ symetryczny trójfazowy



Podłączenie trójfazowe z przewodem Neutralnym, z VT Podłączenie trójfazowe z przewodem Neutralnym

Układ symetryczny trójfazowy z przewodem NeutralnymUkład symetryczny trójfazowy z przewodem Neutralnym i VT

Podłączenie interfejsu RS485

Długość max. : 1200 m
Terminator:       120Ω - 300Ω / 0.25W (standardowo 150Ω)

Podłączenie wyjścia impulsowego (opcja)



Wymiary mechaniczne i otwór montażowy (mm)

Rozmieszczenie zacisków



Parametry techniczne

Zasilanie pomocnicze

Pobór mocy

Napięcie znamionowe

Zakres pomiarowy

85 – 264 VAC | 100 – 300 VDC

<10VA / <3W

40-400V Faza-N
60-600V Faza-Faza

Wejścia napięciowe
Typ wejścia Trójfazowe + neutral

Wejścia prądowe
Prąd znamionowy 5A

Dokładność
Napięcie 0,5%

Port szeregowy RS485
Szybkość transmisji Programowalny 1200 – 38400 bps

Wyjście impulsowe (opcja)
Liczba wyjść 1

Podłączenie wejść napięciowych
Rodzaj terminala Śrubowe (stałe)

Podłączenie wejść prądowych
Rodzaj terminala Śrubowe (stałe)

Izolacja
Napięcie izolacji 2kV przez 1 minutę

Obudowa
Montaż Panelowy

Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia 0…+60 °C

Zgodność
Normy odniesienia EN613206:2006, EN61010-1:2010

Zakres częstotliwości 45 – 65 Hz

Sposób pomiaru Wartość true RMS

Sposób podłączenia
Jednofazowe, dwufazowe, trójfazowe
z lub bez neutral lub symetryczne

Zakres pomiarowy Dla 5A skala: 0,010 – 10A

Typ wejścia
Przystosowane dla zewnętrznych 
przekładników prądowych CT. Max 5A

Sposób pomiaru Wartość true RMS

Przeciążalność 10A

Wartość szczytowa przeciążenia 100A przez 1 sekundę
Pobór mocy <0,1VA

Prąd 0,5%
Energia czynna 1,0%

Liczba impulsów 1…9999 (x0.1 impulsu / kWh lub kVArh)

Długość impulsu 0…5000ms

Napięcie zewnętrzne 40VDC

Max. prąd 50mA

Liczba zacisków 4 dla wejść napięciowych

Przekrój przewodów 0,2 – 4 mm² (26 – 10 AWG)

Liczba zacisków 6 dla podłączenia zewnętrznych CT

Przekrój przewodów 0,5 – 4 mm² (26 – 10 AWG)

Wymiary 96 x 96 x 70,5 mm
Otwór montażowy 90 x 90 mm

Stopień ochrony
IP50 front
IP20 zaciski

Masa <400g

Temperatura składowania -10…+70 °C

Wilgotność względna 5…95%

Częstotliwość 45 – 65 Hz



dystrybutor:
ELFAN SC

Wróblewskiego 8/3
58-105 Świdnica
www.elfan.pl
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