
1 
 

Kamstrup Omnipower 
Uživatelský návod 

1. Obecný popis: 
Elektroměr Kamstrup Omnipower je jednofázový nebo třífázový statický 

elektroměr s funkcí dálkového odečtu. Elektroměry mezi sebou 

komunikují bezdrátově po rádiových vlnách na frekvenci 444Mhz (síť 

Mesh Radio). Každý elektroměr také funguje jako opakovač pro ostatní 

elektroměry ve stejné síti. Komunikaci s dálkovou centrálou pak zajišťuje 

koncentrátor, který předává informace z elektroměrů přes 4G LTE síť. 

Proudový rozsah měření je 0,25 - 5/100A. 

Elektroměr má vnitřní řízení tarifů a pomocí vestavěných reléových 

modulů ovládá blokování spotřebičů bez nutnosti použít samostatný 

spínač HDO. Elektroměr je také vybaven vnitřním odpínačem, který je 

možné dálkově odpojit nebo připojit. 

 

 

 

 

Popis jednotlivých částí elektroměru 
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Spínání nízkého a vysokého tarifu elektroměru 
Nad displejem elektroměru je umístěna nálepka s označením aktuální spínací tabulky 

elektroměru. Například A1T, ACD25, AD57 apod. Spínací tabulka je nastavena podle 

distribuční sazby na odběrném místě. 

 

Podle označení spínací tabulky můžete zjistit časy spínání vysokého a nízkého tarifu na 

Vašem elektroměru. 

Stačí zadat uvedené označení na našich webových stránkách  v sekci HDO a noční tarif 

https://www.eon-distribuce.cz/vse-o-nizkem-tarifu-hdo-nocni-proud   

nebo nás můžete kontaktovat přes náš e-mail info@eon.cz . 

 

  

Zde najdete výrobní číslo elektroměru 

https://www.eon-distribuce.cz/vse-o-nizkem-tarifu-hdo-nocni-proud
https://www.eon-distribuce.cz/vse-o-nizkem-tarifu-hdo-nocni-proud
mailto:info@eon.cz
mailto:info@eon.cz
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2. Displej 
Elektroměry jsou vybaveny digitálním displejem se zobrazením energie na 7 míst a dalšími 

doplňkovými poli. Displej není podsvícený.  

 

1 –   hlavní číselník elektroměru  

2 –   oblast pro zobrazení OBIS kódu  

3 –   zobrazení toku činné a jalové spotřeby nebo dodávky 

4 –   servisní údaj 

5 –   popis údajů zobrazených na hlavním číselníku 

6 –   zobrazení jednotek k údajům na číselníku (např. kWh) 

7 –   symbol odpínače  

8 –   symbol otevřeného krytu svorkovnice  

9 –   servisní údaj 

10 – servisní údaj 

11 – označení aktuálního sepnutého tarifu      T2 = vysoký tarif,      T3 = nízký tarif 

12 – servisní údaj  

13 – zobrazení připojených fází  
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Automatické zobrazení hodnot na displeji 
V běžném provozu rolují na displeji tyto hodnoty: 

OBIS Popis funkce 

1.8.2 Spotřeba ve vysokém tarifu 

1.8.3 Spotřeba v nízkém tarifu 

2.8.0 Celková činná dodávka 

 

 

 

 

 

Příklad zobrazených hodnot na displeji 

 

Manuální menu displeje 
Po stisku listovacího tlačítka se každým dalším stiskem pohybujeme v listovacím a servisním menu, 

kde jsou k zobrazení tyto hodnoty: 

Listovací 
tlačítko 

OBIS Popis funkce 

1. stisk 96.54.8 Test displeje 

2. stisk 96.1.0 Výrobní číslo elektroměru 

3. stisk 1.0.0 Čas a datum (zobrazení se cyklicky střídá) 

4. stisk 0.1.0 Servisní informace 

5. stisk 1.8.0 Celková činná spotřeba v obou tarifech 

6. stisk 1.8.2 Spotřeba ve vysokém tarifu 

7. stisk 1.8.3 Spotřeba v nízkém tarifu 

8. stisk 2.8.0 Celková činná dodávka 

9. stisk 32.7.0 Napětí ve fázi L1 

10. stisk 52.7.0 Napětí ve fázi L2 

11. stisk 72.7.0 Napětí ve fázi L3 

12. stisk 31.7.0 Proud ve fázi L1 

13. stisk 51.7.0 Proud ve fázi L2 

14. stisk 71.7.0 Proud ve fázi L3 

15. stisk 21.7.0 Aktuální hodnota činného výkonu ve fázi L1 

16. stisk 41.7.0 Aktuální hodnota činného výkonu ve fázi L2 

17. stisk 61.7.0 Aktuální hodnota činného výkonu ve fázi L3 

18. stisk 13.7.0 Účiník (Cos ϕ) 

19. stisk 14.7.0 Frekvence 

20. stisk 0.2.0 Servisní informace 

21. stisk 97.97.0 Servisní informace 

22. stisk 96.54.1 Servisní informace 

 

Listovací menu displeje se po uplynutí 2 minut automaticky vrátí do běžného zobrazení. 
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3. Dálkové odpojení a připojení 
Elektroměr je vybaven funkcí dálkového odpojení. Pokud je dálkově odpojen, svítí na displeji symbol 

odpínače a pod displejem svítí červená dioda odpínače. 

Na dálku je možné i opětovné připojení elektroměru. V takovém případě dioda odpínače a symbol 

odpínače na displeji elektroměru blikají. Jakmile je připojení povoleno, z bezpečnostních důvodů je 

nutné stisknout na elektroměru zelené listovací tlačítko po dobu 6-10 sekund. Poté se odpínač 

v elektroměru zapne, dioda i symbol odpínače zhasnou a elektroměr se připojí. 


