
Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů 
Itron DC471T/DC472T 

Popis přístroje 
DC471T je čtyřkvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s 

LCD displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru i 

dodávky. Kromě energie zaznamenává také průběh výkonu v 15-ti 

minutovém intervalu a to jak pro činnou tak i pro jalovou složku s 

rozlišením směru toku energie. Měřící 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. 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 osazen komunikačním modemem 

GSM/GPRS pro dálkový přenos dat.   

Popis displeje 

 

 

 

Ovládací tlačítka Výrobní číslo elektroměru 



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, 

které jsou níže popsány. 

Znak Význam 

1.8.2 OBIS kód (vysoký tarif) 

1.8.3 OBIS kód (nízký tarif)  

2.8.0 OBIS kód (dodávka) 

kWh jednotky 

00000000 hodnota registru spotřeby nebo dodávky (stav) – 
identifikace hodnoty příslušným OBIS kódem 

 - svítí-li symbol nad T2 je aktivní vysoký tarif VT (blokované 
spotřebiče jsou vypnuty)   
-  svítí-li symbol nad T3 je aktivní nízký tarif NT (blokované 
spotřebiče jsou zapnuty) 

L1, L2,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 
Pokud není stisknuto žádné tlačítko, na displeji automaticky rolují níže uvedené hodnoty v 10sec 

intervalech. 

Pokud je elektroměr nastaven jako maloodběr (MO): 

 

Pokud je elektroměr nastaven jako velkoodběr (VO): 

OBIS kód Hodnota registru Popis 

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- 

OBIS kód Hodnota registru Popis 

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

1.6.1 xxxx (kW) ¼ hodinové max. v ŠT  
 

1.6.1 xx-xx-xx datum dosažení maxima  
 

1.6.1 xx:xx čas dosažení maxima  
 



Funkce listovacích tlačítek 
Vpravo od displeje jsou umístěna 2 listovací tlačítka. K základnímu ovládání přístroje slouží levé 

z nich. Funkce tohoto tlačítka je následující: 

 První krátký stisk rozsvítí displej.  

 Druhým krátkým stiskem se uživatel dostane do základního menu. 

 Každý další stisk je posun v menu na další položku. 

 Danou položku vybereme dlouhým podržením tlačítka. 

 Na konci každého menu je položka END. Po jejím zvolení se uživatel dostane vždy o jedno 

menu zpět. 

Položky základního menu 
 Std_dAtA – toto menu slouží primárně pro provedení manuálního odečtu pomocí hodnot na 

displeji. Postupným procházením se zobrazují registry viz. tabulky v kapitole „definovaný 

režim zobrazení“. Za aktuální hodnotou daného registru jsou zobrazeny i zaznamenané 

1.6.2 xxxx (kW) ¼ hodinové max. ve VT  
 

1.6.2 xx-xx-xx datum dosažení maxima  
 

1.6.2 xx:xx čas dosažení maxima  
 

1.6.3 xxxx (kW) ¼ hodinové max. v NT 
 

1.6.3 xx-xx-xx datum dosažení maxima  
 

1.6.3 xx:xx 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. kvydrant)  
 

7.8.0 xxxxxxxx (kVArh)  celkový stav registru jalové dodávky Rc- (3. kvadrant)  
 

8.8.0 xxxxxxxx (kVArh)  celkový stav registru jalové dodávky Rc+ (4. kvadrant)  
8.8.0 **  

 



předhodnoty (dříve uložené stavy tohoto registru). Tyto předhodnoty jsou maximálně tři. Pro 

získání starších údajů je zapotřebí provést odečet pomocí optického rozhraní. 

  dATA-CEL – Zde jsou obsažena ostatní technická data týkající se parametrizace přístroje. 

Seznam důležitých hodnot viz. následující tabulka. Pořadí o obsah tohoto menu se může 

mírně lišit. Je to dáno verzí parametrizace nahranou v přístroji. 

 

OBIS kód Popis Hodnota 

F.F chybový registr  

2.1.2 aktivní verze tou tabulky  

2.7 budoucí verze TOU tabulky  

0.0.0 výrobní číslo přístroje  

0.2.0 označení verze firmwaru  

0.3.0 konstanta pro LED spotřeby XXXXXX (imp/kWh) 

0.3.1 konstanta pro LED dodávky XXXXXX (imp/kWh) 

0.3.3 výstupní konstanta pulzního 
výstupu pro spotřebu 

XXXXXX (imp/kWh) 

0.3.4 výstupní konstanta pulzního 
výstupu pro dodávku 

XXXXXX (imp/kWh) 

0.4.2 Proudový převod  - primární 
hodnota 

XXXXXX 

0.4.3 Napěťový převod – primární 
hodnota 

XXXXXX 

0.4.4 Proudový převod  - sekundární 
hodnota 

XXXXXX 

0.4.5 Napěťový převod – sekundární 
hodnota 

XXXXXX 

0.9.1 aktuální čas hh:mm:ss 

0.9.2 aktuální datum rr:mm:dd 

1.4.0 čas a hodnota aktuální 
čtvrthodiny 

xx xxxx (minuty kW) 

1.6.2 ¼ hodinové max. ve VT xxxx (kW) 

1.6.2  datum dosažení maxima xx-xx-xx 

1.6.2 čas dosažení maxima xx:xx 

1.6.3  ¼ hodinové max. v NT xxxx (kW) 

1.6.3 datum dosažení maxima xx-xx-xx 

1.6.3 čas dosažení maxima xx:xx 

1.8.0 celkový stav registru činné 
spotřeby A+ 

xxxxxxxx (kWh) 

1.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět)  xxxxxxxx (kWh) 

1.8.2 stav registru činné spotřeby ve 
VT 

xxxxxxxx (kWh) 

1.8.2 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kWh) 

1.8.3 stav registru činné spotřeby v NT xxxxxxxx (kWh) 

1.8.3 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kWh) 

2.8.0 celkový stav registru činné 
dodávky A- 

xxxxxxxx (kWh) 

2.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kWh) 

5.8.0 celkový stav registru jalové 
spotřeby Ri+ (1. kvadrant) 

xxxxxxxx (kVArh) 

5.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

5.8.2 stav registru jalové spotřeby ve 
VT 

xxxxxxxx (kVArh) 



5.8.2 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

5.8.3 stav registru jalové spotřeby 
v NT 

xxxxxxxx (kVArh) 

5.8.3 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

6.8.0 celkový stav registru jalové 
spotřeby Ri- (2. kvydrant) 

xxxxxxxx (kVArh) 

6.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

7.8.0 celkový stav registru jalové 
dodávky Rc- (3. kvadrant) 

xxxxxxxx (kVArh) 

7.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

8.8.0 celkový stav registru jalové 
dodávky Rc+ (4. kvadrant) 

xxxxxxxx (kVArh) 

8.8.0 ** 3 předhodnoty (3 měsíce zpět) xxxxxxxx (kVArh) 

 

 P01 – Provozní údaje pro odečet profilů. 

Porucha elektroměru: 
Pokud je zhasnutý displej při zapnutém hl. jističi nebo jsou zobrazeny jen části číslic, případně hlášení 

FF, jedná se o poruchu přístroje. Kontaktujte, prosím, zákaznickou linku 800 77 33 22. 


