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Dane techniczne: 
 
Zasilanie 
Warto ść nominalna: 115Vac lub 230Vac (+/- 10%) 
Częstotliwo ść: 40 do 70 Hz 
Obci ążenie: 4VA 
 
Obwód pomiarowy 
Pomiar poprzez mikrokontroler 
Często ść od świe żania: co odczyt 
Dokładno ść pomiaru napi ęcia: +/- 0,5% zakresu +/- 1 cyfra 
Dokładno ść pomiaru pr ądu: +/- 0,5% zakresu +/- 1 cyfra 
Dokładno ść pomiaru mocy: +/- 1% zakresu +/- 1 cyfra 
 
Wyświetlacz 
Wyświetlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy 
Kolor: czerwony, wysokowydajny 
Diody pomocnicze: 4 
 
Warunki środowiskowe 
Temperatura składowania:  -40°C .. +70°C 
Temperatura pracy: 0°C .. +65°C 
 
Wyjście impulsowe: 
Typ wyj ścia: tranzystor optoizolowany 
Czas trwania impulsu: 240 ms 
Izolacja: 500 Vdc (10^10 Ohm) 
 
Normy powi ązane: 
IEC 1010, IEC 348, IEC 664, EN 50081-1, EN 50082-1,  IEC/EN 62053-31 
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Wprowadzenie 
MK-SH-DC jest licznikiem energii pr ądu stałego zaprojektowanym tak, by 
w małym urz ądzeniu zaoferowa ć cały szereg mo żliwo ści. 
 
Urz ądzenie ma dwa wej ścia: jedno mierzy napi ęcie do 800 Vdc, za ś drugie 
słu ży do pomiaru nat ężenia pr ądu stałego poprzez bocznik .../60mV. Na bazie 
tych dwu warto ści urz ądzenie wylicza moc w danej chwili, a poprzez ich 
całkowanie - wylicza energi ę. 
 
Urz ądzenie ma tak że w pełni konfigurowalne wyj ście impulsowe 
 
W przypadku wył ączenia zasilania, licznik przechowuje w swej pami ęci 
wewnętrznej naliczon ą energi ę oraz minimalne i maksymalne warto ści 
mierzonych parametrów. Poniewa ż urz ądzenie nie wymaga baterii 
podtrzymuj ącej, system jest bezobsługowy. 
 

Bezpiecze ństwo 
 
Urz ądzenie to zostało zaprojektowane i sprawdzone zgodn ie z wymogami 
Normy Bezpiecze ństwa Elektrycznego EN 61010 

 
Symbol wykrzyknika w trójk ącie wskazuje na informacje, z którymi 
nale ży si ę zapozna ć dla bezpiecznego u żytkowania urz ądzenia. 
 
 

UWAGA! Symbol wykrzyknika w trójk ącie w poł ączeniu ze 

słowem "UWAGA" wskazuje na sytuacje b ądź działania 
gro żące odniesieniem obra żeń lub uszkodzeniem sprz ętu. 

 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 

UWAGA! 
 

• Przed rozpocz ęciem u żytkowania urz ądzenia nale ży przeczyta ć dokładnie 
i zrozumie ć instrukcje zawarte w tym dokumencie 

 
• Dokument ten nale ży zachowa ć do pó źniejszego u żytku 

 
• Urz ądzenie wolno stosowa ć jedynie do celów i w warunkach do jakich je 

zaprojektowano 
 

• Przed przyst ąpieniem do jakichkolwiek czynno ści konserwacyjny, napraw 
czy zmiany podł ączenia przewodów nale ży odł ączy ć zasilanie. 

 
• Nie wolno u żytkowa ć urz ądzenia w przypadku wyst ępowania problemów z 

działaniem, zabezpieczeniem b ądź izolacj ą. 
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Wyświetlacz 
 
Licznik MK-SH-DC wy świetla 
wszystkie parametry z u życiem 
sze ściu stron 
 
 

Napi ęcie 
Zakres wy świetlacza -800 V ... +800 V 

 
 
 
 

 
Nat ężenie pr ądu 
Zakres -999 A ... +9999 A 
 
 
 
Moc 
Warto ść mocy jest wy świetlana w kW z 
automatycznym optymalnym ustawieniem punktu 
dziesi ętnego 
Zakres -999 kW ... 9999 kW 
Jeśli napi ęcie ma warto ść ujemn ą, wy świetlany 
jest napis <ERROR> 

 
Energia jest wy świetlana z u życiem trzech liczników 
 

 
 
Licznik A: od 0 do 999 Wh 
 
 
 
 
 
Licznik B: od 0 do 999 kWh 
 
 

 
 
 
 
Licznik C: od 0 do 999 MWh 

 
 
Przykład: Je śli warto ści liczników wynosz ą A: 293, B: 100, C: 48, to 
całkowita warto ść dostarczanych Wh wynosi 48,100,293 Wh. 
 
Jeśli w przypadku gdy licznik wy świetla jak ąś warto ść, diody 
oznaczaj ące liczniki o wi ększych jednostkach pulsuj ą, oznacza to, że 
ich warto ść jest ró żna od zera. 
 
Jeśli moc ma warto ść ujemn ą, urz ądzenie nie sumuje energii ani nie 
generuje impulsów. 
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Funkcje klawiatury 
 
  Nast ępna strona: 
       Mo żemy si ę porusza ć pomi ędzy ró żnymi stronami, jak równie ż wykonywa ć 
       ró żne działania. 
 

Wyświetlenie warto ści maksymalnej i minimalnej wielko ści 
elektrycznej odpowiadaj ącej danej stronie (dotyczy stron 
informuj ących o warto ści napi ęcia, nat ężenia pr ądu i mocy). 
 
 

 
Naciskaj ąc oba klawisze, mo żemy wyzerowa ć warto ści maksymalne i 
minimalne, liczniki energii oraz wej ść do menu konfiguracji 
urz ądzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programowanie 
 
 
 

 
Naciskaj ąc oba przyciski, wchodzimy w tryb konfiguracji i 
zerowani 

 
 
Nawigacja: 
---------- 

 
<strzałka góra-dół> Przemieszczanie si ę pomi ędzy opcjami (góra-dół) 
i zmiana ich warto ści 
 
<S> Przesuwanie si ę w prawo mi ędzy pozycjami oraz wybór opcji 
 

 
 
Wprowadzanie warto ści: 
--------------------- 
 
 

Aby wybra ć cyfr ę do zmiany, naci śnij <S> 
 

Aby zmieni ć warto ść wybranej cyfry, naciskaj  
<strzałka góra-dół> 
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Zerowanie warto ści maksymalnej i minimalnej 
 
Zerowanie liczników energii 
Przy uruchomionej blokadzie liczników energii, ta o pcja nie 
będzie wy świetlana. 
 

Strona startowa: zostaje wy świetlona przy 
podł ączaniu urz ądzenia:  
1 (Napi ęcie)    2 (Nat ężenie pr ądu) 
3 (Moc)     4 (Energia Wh) 
5 (Energia kWh)        6 (Energia MWh) 

 
 
Wyłączanie wy świetlacza (opcja energooszcz ędna) 
Przy uruchomieniu opcji energooszcz ędnej, po 
upływie pi ęciu minut bez naciskania żadnych 
przycisków, wy świetlacz zostaje wył ączony. Jedna 
dioda wci ąż pulsuje, informuj ąc, że urz ądzenie 
pracuje. 
 
 
Poł ączenie bocznika 
<POS>: do bieguna dodatniego. 
<NEG>: do bieguna ujemnego 
 
 
 
Przekł ądnia bocznika 
Wybór przekł ądni bocznika (.../60 mV) u żytej 
do pomiaru pr ądu. 
 
Punkt dziesi ętny 
Wybór umiejscowienia punktu dziesi ętnego w 
momencie wy świetlania warto ści nat ężenia 
pr ądu. 
 
 
Wyjście impulsowe - alarm 
<RATE>: Wyj ście impulsów energii wł ączone 
<ALRM>: Impulsy alarmowe wł ączone 
<NONE>: Wyj ście wył ączone 
 
 
Blokada zerowania liczników energii 
<YES>: Nie mo żna wyzerowa ć liczników energii 
<NO>: Wyzerowanie liczników energii jest mo żliwe 
 
Hasło 
<YES>: Nale ży wprowadzi ć czterocyfrowe hasło. 
Gdy nast ępnym razem b ędziemy wchodzi ć do menu 
konfiguracji, urz ądzenie za żąda podania hasła. 
<NO>: Hasło wył ączone. 
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Ci ąg dalszy programowania Wyj ścia impulsowego  /  Alarmu 
Brak   
Wyjście wył ączone 
 
Wyjście impulsowe 
W momencie wł ączania tej opcji, urz ądzenie poprosi o 
podanie stałej impulsowania, tj. liczby Wh przypada j ącej 
na jeden impuls.Programowanie tej warto ści wykonujemy w 
trzech krokach: Najpierw wprowadzamy warto ść Wh, 
nast ępnie warto ść kWh i wreszcie warto ść MWh. 

 
Typ alarmu 
Wybierz typ pomiaru, który ma by ć powi ązany 
z alarmem: <U> (Napi ęcie), <A> (Nat ężenie 
pr ądu), <POT> (Moc) lub <ENRG> (Energia). 
 
Górny próg alarmu 
Warto ść górnego progu, którego przekro-
czenie uruchamia alarm.* 
 
Alarm zwi ązany z energi ą:  programowanie tej warto ści 
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy 
warto ść Wh, nast ępnie warto ść kWh i wreszcie warto ść 
MWh. 
 

Dolny próg alarmu 
Warto ść dolnego progu, którego przekro-
czenie uruchamia alarm.* 
 
Alarm zwi ązany z energi ą:  programowanie tej warto ści 
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy 
warto ść Wh, nast ępnie warto ść kWh i wreszcie warto ść 
MWh. 
 

Opóźnienie zał ączenia 
Opóźnienie (liczone w sekundach) zał ączenia 
alarmu od momentu inicjacji. 
 
Opóźnienie odł ączenia 
Opóźnienie (liczone w sekundach) odł ączenia 
alarmu od momentu inicjacji. 
 
Histereza 
Ustawienie ró żnicy pomi ędzy punktami zał ą-
czenia i odł ączenia alarmu *. 
 
Alarm zwi ązany z energi ą:  programowanie tej warto ści 
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy 
warto ść Wh, nast ępnie warto ść kWh i wreszcie warto ść 
MWh. 
 

Opcja blokady 
Okre śla, czy po uruchomieniu alarmu jego 
przeka źnik ma pozosta ć właczony tak że gdy, 
gdy stan generuj ący alarm ju ż zanikn ął. 
 
Zabezpieczenia w przypadku awarii 
Nale ży wybra ć jedn ą z dwóch opcji trybu 
przeka źnika: z zabezpieczeniem w razie 
awarii zasilania <YES> lub bez <NO>. 

 
*) Warto ść ustawiamy w 3 krokach: 
1. Wybieramy typ alarmu klawiszem a nast ępnie naciskamy  
2. Ustawiamy warto ść alarmu i naciskamy  
3.(Moc) Wybieramy poło żenie punktu dziesi ętnego za pomoc ą klawisza 
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Wymiary i dane mechaniczne 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary: 36 x 85 x 63,8 mm 
Waga: 170 gr 
Materiał obudowy:  
ABS samogasn ący 
Kolor obudowy: RAL 7035 
Przód: IP54  
 
 
 
 
 
 

Schemat poł ącze ń 
 
 
 
         Poł ączenie bocznika do  

bieguna ujemnego 
 
     Poł ączenie bocznika  
    do bieguna dodatniego 
 
 
 

 
 Wyj ście  
 impulsowe 

 
Dlugo ść impulsu: 
240 ms 
Umax: 35V 
Imax: 50mA 
 

 
 
 
 

 
Zakres napi ęcia: 
  +/- 800 Vdc  

 
 *zwarte  
 Wewnętrznie 

 V 
 

 
Zasilanie  
pomocnicze 


