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BESKRIVELSE AV ENERGIMÅLERSKAP

Låsbart Energimålerskap i stål med ytre mål: 400x225x100mm (BxHxD).
Nemko godkjent stålskap, bygget ihht. EN 61439-3 tavlenormen.
Monteres i tørre rom, 3x63A IT 230V AC 50Hz og 4x63A TN 400V 60Hz
Påvegg 1 rad. Ui: 500V, Uimp: 6kV, Icc: 10kA,
Pollution degree 2, Material class Illa, IP2XC

Innhold:
• 4-polet Lastbryter –S1. 

-Benyttes for å isolere nett fra varmepumpens innedel ved service arbeid

• 2-polet Lastbryter –S2 
- Benyttes for å isolere nett fra varmepumpens utedel ved service arbeid

• Energimåler innedel 65A 230/400V 3-fas –U1 
- Avlesing av forbruk i sanntid og akkumulert i ett baklyst LED display. 
- Med Puls utgang . 

• Energimåler utedel 45A 230V 1-fas –U2 
- Avlesing av forbruk i sanntid og akkumulert i ett baklyst LED display. 
- Med puls utgang. 

• Spenningsvakt 230V 1-fas –U3 
- Måler fasebrudd og spenningsvariasjoner i kretsen. Ved feil gir releet signal om å bryte styrestrømspenning til 
varmepumpe (innedel). Kobler automatisk inn igjen når spenning er innenfor innstilte verdier. 
- Beskytter varmepumpe mot feil på spenningstilførsel.

BESKRIVELSE

Komponent Benevnelse Elcore varenr. Type nr. Produsent

- S1 LASTBRYTER MODULÆR 4P 63A V0034077 CV001359 Chint

- U1 Energimåler 3F 230/400VAC 65A V0055338 EM340DINAV23XO1PFB Carlo Gavazzi

- S2 LASTBRYTER MODULÆR 2P 63A V0034932 CV001335 Chint

- U2 Energimåler 1F 230VAC 45A V0055340 EM111DINAV81XO1PFB Carlo Gavazzi

- U3 1-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE V0050215 DUA55CM44 Carlo Gavazzi

N Rekkeklemme N-leder V0033638 WDU 16N Blå Weidmüller
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HOVEDSPENNINGSTILFØRSEL

Målerskapet kan benyttes for 3 leder 230V eller 4 leder 400V tilførsel til varmepumpens innedel.
Det forutsettes at forsyningskurs har jordfeilbryter 30mA og maks sikringsstørrelse ihht. tabell under.

For utedel benyttes 2-lederkabel for 1-fas 230V tilførsel, foran koblet sikring med jordfeilbryter 30mA ihht. tabell under.

Nedenfor er det beskrevet anbefalt sikringsstørrelse ifht. Type varmepumpe.

NIBE VVM320 - 3 x 230 V Innedel

Produkt 2 kW Kolbe 4 kW Kolbe 6 kW Kolbe 9 kW Kolbe

VVM 320 10 A 16 A 16 A 32 A

NIBE VVM320 - 3 x 400 V + N Innedel

Produkt 2 kW Kolbe 3 kW Kolbe 4 kW Kolbe 5 kW Kolbe 6 kW Kolbe 7 kW Kolbe 9 kW Kolbe

VVM 320 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A

VVM 500 20 A, maks. effekt 9 kW

NIBE F2120 / 2040 - 1 x 230 V Utedel

Produkt 8 kW 12 kW 16 kW

F2120 16 A 16 A NA

F2040 16 A 25 A 25 A

NIBE F2120/2040 - 1 x 230 V Utedel

Produkt 8 kW 12 kW 16 kW

F2120 16 A 16 A NA

F2040 16 A 25 A 25 A
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TILFØRSEL ENERGIMÅLERSKAP

Tilførsler fra hovedtavle kobles inn på henholdsvis S1 og S2 lastbrytere i energimålerskap.
Dimensjon på kabel beregnes ut fra forlegningsmåte og forankoblet sikring.

TILFØRSEL FRA ENERGIMÅLERSKAP TIL INNEDEL

Varmepumpen tilkobles til L1-L2-L3 på måler i energimålerskap.
Ved 400V skal N-leder tilkobles rekkeklemme merket «N».

MERK!
Siden Energimålerskapet kan benyttes både for 230V og 400V 
må energimåler kobles avhengig av hovedspenningen. Sjekk 
flerlinjeskjema for korrekt tilkobling.
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BESKRIVELSE AV SPENNINGSVAKT

Spenningsvakten bryter styrestrømskursen til varmepumpen ved feil på nettspenning (feil faserekkefølge, spenningsfall 
og fasebortfall), og sørger for automatisk tilkobling igjen når spenningen inn er stabil på fasene. Vernet beskytter varme-
pumpen mot feil grunnet avvik på innkommende hovedspenning. Se detaljert beskrivelse lenger bak i denne veiledning.

Spenningsvakten i energimålerskapet skal kobles i serie med varmepumpens interne styrestrømskurs. Se beskrivelse 
under.

TILKOBLING MOT VARMEPUMPE

NIBE VVM 320, se også installasjonsmanual side 23.

Brun leder som er koblet til styrestrømssikringens (FA1) klemme 1, kobles fra og skjøtes med Wago klemme til en av 
lederene i signalkabelen fra fasevernet i energimålerskapet. Den andre lederen fra signalkabelen kobles til styrestrøm-
sikringens (FA1) klemme 1.
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NIBE VVM 500, se også installasjonsmanual side 23.

Brun leder som er koblet til styrestrømssikringens (FA1) klemme 1, kobles fra og skjøtes med Wago klemme til en av 
lederene i signalkabelen fra fasevernet i energimålerskapet. Den andre lederen fra signalkabelen kobles til styrestrøm-
sikringens (FA1) klemme 1.
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               NB! ALLE INNSTILINGER MÅ GJØRES I SPENNINGSLØS TILSTAND. 
 

Fi| 6.1  

 

Innstilling av  nedre spenningsnivå gjøres ved å justere det 
øverste hjulet (fig 6.1) innstillingsområde vil være -2 til -22% av 
innstilt spenningsnivå (se fig 6.4) 
Anbefalt innstilling: - 10%

           

              

Innstilling av øvre spenningsnivå gjøres ved å justere det nest 
øverste hjulet (fig 6.2) innstillingsområde vil være +2 til +22% av 
innstilt spenningsnivå (Se fig 6.4) 
Anbefalt Innstilling: + 10% 

Fig 6.2 
 

             

               

Innstilling av forsinkelse ved feil på spenningsnivået gjøres på 
det nest nederste hjulet (Fig 6.3) innstillingsområde vil være 0,1 
– 10 sek. 
Anbefalt  innstilling: 10 sek

Fig 6.3 
 

Fig 6.4   
 

Innstilling av spenningsnivået gjøres på det nederste hjulet (Fig 
6.4) Innstillingene tilpasses spenningen som kobles til tavlen. 
 
Ved 230V tilførsel stilles det på 220V 
 
Ved 400V tilførsel stilles det på 400V 
 
Fabrikkinnstilt på 400V

INNSTILLINGER OG KONTROLL AV FASEVAKT 1-FAS

NB! ALLE INNSTILINGER MÅ GJØRES I SPENNINGSLØS TILSTAND.

Innstilling av fasevakt gjøres 
på DIP switcher under deksel 
i front av rele.

INDIKERING
Spenning på: Grønn lysdiode Rele aktivert: Gul Lysdiode

  FABRIKKINNSTILT TIL 230VAC ±10%
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ENERGIMÅLER EM340

• 3-fase energi-/forbruksmåler 230/400VAC, maks. 65A
• Nøyaktighetsklasse 1/B
• Indikering av alle relevante parametere (kWh, kVArh, kW, kVAr, V, A, cos ϕ, Hz)
• Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon
• Leveres alternativt med pulsutgang (S0), RS485 Modbus eller MBUS grensesnitt
• Modulærutførelse med byggebredde 3-moduler

A Tilkoblingsterminaler
B Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon
C Felt med typebetegnelse, produksjonsår og serienummer

D Lysdiode. Blinker med 1 blink pr. Wh (1000/kWh) ved riktig  
tilkobling av hovedstrøm
E Forseglbare terminaldeksler
F Isolasjonsplater for hovedstrømsterminaler

BESKRIVELSE AV FRONT
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Tiltrekningsmoment : Min 0,4Nm, Max 0,8Nm 
 
 
 
 

 
 
 

• 3-fase energi-/forbruksmåler 230/400VAC, maks. 65A 
• Nøyaktighetsklasse 1/B 
• Indikering av alle relevante parametere (kWh, kVArh, 

kW, kVAr, V, A, cos ϕ, Hz) 
• Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon 
• Leveres alternativt med pulsutgang (S0), RS485 

Modbus eller MBUS grensesnitt 
• Modulærutførelse med byggebredde 3-moduler 
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BETJENING
Under normal drift, indikerer display energiforbruk kWh og kW. 
Ved å betjene touch funksjon i display, gir EM340 tilgang til å lese 
alle relevante elektriske parametere/verdier. Antall displaysider 
avhenger av aktuell programmering av EM340 (“Mode“, ”Measu-
re” og “Tariff”).

Mode
Ved mode «Easy», indikeres kun kWh, kW, kVArh, KVAr, strøm og 
spenning.

Measure:
Measure funksjon gir muligheter for å benytte EM340 både til å 
måle energiforbruk og energiproduksjon. Mode «A» benyttes i 
forbindelse med måling av energiforbruk og mode «B» for må-
ling av både energiforbruk og energiproduksjon. 

Tariff:
EM340 har 1 stk. digital inngang som kan benyttes i forbindelse
med veksling mellom 2 tariffer. Dette gir tilgang til separate kWh 
tellere for de aktuelle tariffperiodene.

A Visning av måleenhet og status
 

 Negativ faserekkefølge (har ingen innvirkning
 på målinger
 
 Feil effektretning en eller flere faser
 
 Rx og Tx indikering ved RS485 Modbus

B Visning av verdier
C Touch felter for betjening

INDIKERING AV MÅLEVERDIER
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Bilder merket med * vises ved «Mode = Full» (fabrikkinnstilling).

Bilde 01 og 07 vises ved «Measure = B» som benyttes ved behov 
for separat måling av energiforbruk og energiproduksjon.  
Benyttes i forbindelse med solcelleanlegg, generatordrifter osv.

Bilde 10 og 11 vises ved «Tariff = ON» som benyttes for å registrer 
energiforbruk i 2 separate tidsperioder (dag/natt, sommer/vinter 
osv.). for å aktivere tidsperiode 2, benyttes digital inngang.

Display går tilbake til hovedbilde 00 etter at touch felter er 
ubetjent i 2 minutter.
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PROGRAMMERING
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PROGRAMMERING
Dersom EM340 skal benyttes som energi-/kWh måler uten å 
benytte pulsutgang eller seriell kommunikasjon (Modbus eller 
Mbus), er det ikke nødvendig å foreta noen programmering.  
Fabrikkinnstilling med hensyn til funksjon og indikering er  
«Measure A» og «Tariff off» (se indikering).

Programmering gir tilgang til følgende:
1. Endring av passord (nPASS)
2. Velge om det eventuelt skal benyttes separate tellere for  
forbruk- og produksjon av energi (MEASure B).

Denne funksjonen kan benyttes i forbindelse med for eksempel 
solcelleanlegg, mikrokraftverk, generatoranlegg osv.
3. Velge om måler skal begrense hvilke verdier som skal vises 
(kWh, kW, kVArh, kVAr, V og A) (MOdE Easy).
4. Velge om EM340 skal benyttes i forbindelse med 2 tariffer (for 
eksempel dag/natt, sommer/vinter). Digital inngang benyttes for 
å veksle mellom disse, og EM340 gir tilgang til 2 separate kWh 
tellere.
5. Tilbakestilling av energitellere og maksimalverdier (rESET).
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TILGANG TIL PROGRAMMERING

NAVIGERING TIL PARAMETER SOM SKAL ENDRES
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GÅ TILBAKE TIL NORMAL DRIFTSMODUS
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GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING

PROGRAMMERING AV PULSUTGANG (TYPE “O1”)

PROGRAMMERING AV RS485 MODBUS GRENSESNITT (TYPE “S1”)

PROGRAMMERING MBUS GRENSESNITT (TYPE “M1”)
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INN/UT AV INFORMASJONSMENY

DISPLAYSIDER

NAVIGERING

TILLEGG O1 VERSJON MED PULSUTGANG

TILLEGG S1 VERSJON MED MODBUS GRENSESNITT

TILLEGG M1 VERSJON MED MBUS GRENSESNITT

INFORMASJONSMENY

Informasjonsmeny gir tilgang til å kunne lese en rekke data uten å gå inn i 
programmeringsmodus.

• Produksjonsår, serienummer og programvarerevisjon på måler
• Programmeringsinnstillinger med hensyn til måling som for eksempel 

nettype, modus, periodetid gjennomsnittsmåling osv.
• Programmeringsinnstillinger på pulsutgang eller serielt grensesnitt 

som for eksempel antall pulser pr. kWh, Modbusadresse, Mbus primær 
og sekundær adresse, baudrate osv.
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TILKOBLING

DIMENSJON ENERGIMÅLER
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KABELTVERRSNITT OG MOMENT NB!

ENERGIMÅLER UTEDEL EM111

• 1-fase energi-/forbruksmåler 230VAC maks. 45A
• Nøyaktighetsklasse 1/B
• Indikering av alle relevante parametere (kWh, kVArh, kW, kVAr, V, A, cos ϕ, Hz)
• Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon
• Leveres alternativt med pulsutgang (S0), RS485 Modbus eller MBUS grensesnitt
• Modulærutførelse med byggebredde 1-modul
• Kommer i MID annex D godkjente versjoner
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BESKRIVELSE AV FRONT

1. Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon
2. Lysdiode 

Blinker rødt med 1 blink pr. Wh (1000/kWh) ved riktig tilkobling av hovedstrøm 
Lyser med fast oransje lys ved negativ effektretning

3. Felt for serienummer og MID data 
Leveres med forseglbare terminaldeksler

BETJENING
Under normal drift, indikerer display energiforbruk kWh og kW. 
Ved å betjene touch funksjon i display, gir EM340 tilgang til å lese 
alle relevante elektriske parametere/verdier. Antall displaysider 
avhenger av aktuell programmering av EM340 (“Mode“, ”Measu-
re” og “Tariff”).

Mode
Ved mode «Easy», indikeres kun kWh, kW, kVArh, KVAr, strøm og 
spenning. 

Measure:
Measure funksjon gir muligheter for å benytte EM340 både til å 
måle energiforbruk og energiproduksjon. Mode «A» benyttes i 
forbindelse med måling av energiforbruk og mode «B» for må-
ling av både energiforbruk og energiproduksjon. 

Tariff:
EM340 har 1 stk. digital inngang som kan benyttes i forbindelse
med veksling mellom 2 tariffer. Dette gir tilgang til separate kWh 
tellere for de aktuelle tariffperiodene.

* Vises ved mode = ”Full”

INDIKERING AV MÅLEVERDIER
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KABELTVERRSNITT OG MOMENT

Hovedstrøm:     Maks. 6mm², maks. 1,1Nm

Digital inngang, pulsutgang og serielle grensesnitt: Maks 1,5mm², maks. 0,5Nm

PULSUTGANG     HOVEDSTRØM
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PROGRAMMERING

MENYSTRUKTUR

EM111 har 3 forskjellige menyområder.

A: Avlesning av verdier under normal drift (se indikering)
B:Programmering. Krever passord (fabrikkinnstilling = 0000).
C: Informasjonsmeny for å kunne få tilgang til data vedrørende 
innstillinger uten å måtte gå inn i programmeringsmodus.

BETJENING AV TOUCH-FUNKSJONER

Vær oppmerksom på at programmering normalt
sett ikke er nødvendig dersom det ikke foreligger
behov for endring av for eksempel antall pulser/
kWh ved pulsutgang eller adresse og baudrate 
ved seriell kommunikasjon.

!!!

Programmering:
A: Øk verdi / vis neste
B: Reduser verdi / vis forrige
C: Tilgang til programmering / bekreft innstilling
D: Bekrefte passord «0000»

Navigering:
A: Vis neste side
B: Vis forrige side
C:
D: Åpne / lukke informasjonsmeny
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PROGRAMMERING

Dersom EM111 skal benyttes som energi-/kWh måler uten å 
benytte pulsutgang eller seriell kommunikasjon (Modbus eller 
Mbus), er det ikke nødvendig å foreta noen programmering.  
Fabrikkinnstilling med hensyn til funksjon og indikering er  
«Measure A» og «Tariff off» (se indikering).

Programmering gir tilgang til følgende:

1. Endring av passord (nPASS)
2. Velge om det eventuelt skal benyttes separate tellere
for forbruk- og produksjon av energi (MEASure B).

Denne funksjonen kan benyttes i forbindelse med for eksempel 
solcelleanlegg, mikrokraftverk, generatoranlegg osv.
3. Velge om måler skal begrense hvilke verdier som skal vises 
(kWh, kW, V og A) (MOdE Easy).
4. Velge om EM111 skal benyttes i forbindelse med 2 tariffer (for 
eksempel dag/natt, sommer/vinter).
Digital inngang benyttes for å veksle mellom disse, og EM111 gir 
tilgang til 2 separate kWh tellere.
5. Tilbakestilling av energitellere og maksimalverdier (rESET).
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GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING

PROGRAMMERING AV PULSUTGANG (TYPE “O1”)

PROGRAMMERING AV RS485 MODBUS GRENSESNITT (TYPE “S1”)

PROGRAMMERING MBUS GRENSESNITT (TYPE “M1”)
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