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1. Stručný popis 
V této kapitole je uveden stručný popis připojení a základní práce s přístrojem při typické instalaci. 
Podrobný popis přístroje, všech jeho funkcí a možnosti zapojení následuje v dalších kapitolách. 

1.1 Připojení přístroje 
Napájecí napětí přístroje o jmenovité hodnotě 230 nebo 115 V stř. (dle typu přístroje) je nutné připojit 
ke svorkám L (č.7) a N (č.8) přes odpojovací prvek ( vypínač - viz schéma instalace ). Musí být 
umístěný přímo u přístroje a musí být snadno dosažitelný obsluhou. Odpojovací prvek musí být 
označen jako odpojovací prvek zařízení. Jako odpojovací prvek je vhodné použít jistič o jmenovité 
hodnotě 1A, musí však být zřetelně označena jeho funkce a stav ( značkami „O“ a „I“ dle ČSN EN 
61010-1 ). 

Měřená fázová napětí se připojují ke svorkám U1, U2, U3 (č.10, 11, 12), společná svorka pro připojení 
středního vodiče je označena UN (č.9). Měřená napětí je vhodné jistit např. tavnou pojistkou o hodnotě 
1A. 

Obr. 1 : Připojení přístroje 

 
Proudové signály z měřicích proudových transformátorů o nominální hodnotě 5 nebo 1 A stř.  je nutno 
přivést k párům svorek I1k, I1l, I2k, I2l, I3k, I3l (č.1-2, 3-4, 5-6). Přitom je třeba dodržet jejich orientaci 
(svorky k,l). 

Maximální průměr připojovacích vodičů je 2,5 mm2. 
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1.2 Nastavení přístroje 
Po přivedení napájecího napětí provede přístroj vnitřní diagnostiku a aktualizaci vnitřní databáze 
naměřených dat. Přitom se na displeji postupně zobrazí následující hlášení : 

 

Poté se zobrazí první skupina měřených hodnot, obvykle fázová napětí U1, U2, U3 a  údaj na displeji 
vypadá například následovně (pokud jsou fázová napětí, případně proudy připojeny) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polích L1 až L3 lze sledovat aktuální naměřené hodnoty a v alfanumerickém poli je uvedena 
jednotka, případně název veličiny. Pomocí tlačítek  ▲  a  ▼   ( případně P a M) lze přepínat mezi 
jednotlivými měřenými hodnotami dle Obr. 2. 

Pro zobrazení skutečných hodnot napětí, proudů a dalších veličin je potřeba přístroj nastavit. 
Nastavení přístroje je určeno tzv. parametry, mezi které patří například typ připojeného napětí (přímé 
měření nebo přes měřící transformátory napětí (MTN) a převod těchto MTN), způsob připojení napětí 
a proudů (hvězda, trrojúhelník nebo Aron), převod měřicích transformátorů proudu (MTP),  čas a 
datum vnitřního hodinového obvodu, typ a výrobní číslo přístroje atd. Parametry jsou uspořádány do 
skupin označených čísly a každá skupina obsahuje jeden nebo více parametrů. 

Parametry se zobrazí po stisku tlačítka P (až na výjimky, podrobněji uvedené dále). Nejprve se 
zobrazí skupina č. 1. V alfanumerickém poli vpravo je uvedeno číslo skupiny parametrů (P-01), 
v číselných polích L1 až L3 jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých parametrů vybrané skupiny. 

 

Mezi jednotlivými skupinami parametrů lze listovat tlačítky  ▲  a  ▼ .  Seznam všech parametrů je 
uveden v tabulce Tab 1. 
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Tab. 1 : Přehled parametrů 

Skup. Pole               Parametr Rozsah Poznámka 
par.  ozn. význam nastavení  

0 L1 pswd uvolnění editace (heslo) ---- / Yes viz popis zablok. editace  
1 L1 typU typ připojení napětí a proudů Star / Delta / Aron hvězda / trojúhel./ Aron 
 L2 Unom 

/ VTp 
přímé měření - nominální napětí 
 Unom  /  převod MTN-primár 

115-127-230-254 
V / 0,1÷400 kV 

 

 L3 VTs převod MTN-sekundár - / 0,1kV editace v poli L2 
2 L1 Pnom nom. příkon měř. bodu [kVA] 1 ÷ 1000 kVA  
 L2 CTp převod MTP-primár 5 ÷ 4000 A  
 L3 CTs převod MTP-sekundár 5 / 1 A  
3 L1 T04 teplota při proudu 4 mA -200 ÷ 3000 °C musí platit T04 < T20 
 L2 T20 teplota při proudu 20 mA -200 ÷ 3000 °C  
4 L1 addr adresa přístroje (dálková kom.) 1÷255 (1÷1023)  
 L2 kBd  kom. rychlost (dálková kom.) 0.6 ÷ 9.6 kBd  
 L3 ptcl komunikační protokol P0-P1n-P1e-P1o KMB-Modbus RTU n-e-o 
7 L1 R1cv typ řidicí veličiny relé č.1 U ÷ THDI  
 L2 R1dp polarita odchylky řidicí veličiny 

pro aktivní stav relé č.1 
under / over  

 L3 R1as aktivní stav relé č.1 on / off  
8 L1 R1l% mez řidicí veličiny relé č.1 1 ÷ 150 % při nedef. hodn. vypnuto 
 L2 R1h% hystereze řidicí veličiny relé č.1 0 ÷ 50 %  
 L3 R1bl blokovací doba relé 1 [min.sec] 5 sec ÷ 60 min  

9,10   totéž pro relé č. 2,  obdobně jako skupiny  7,8  
12 L1 sync synchronizace času on / off  
 L2 Erst nulování elměru a ¼hPmax --- / rst  
 L3 Prst samostatné nulování ¼hPmax --- / rst  

14 L1 N1/k koeficient imp. výstupu č.1 1 ÷ xxx [imp./k]  
 L2 N2/k koeficient imp. výstupu č.2 1 ÷ xxx [imp./k]  
 L3 Ntyp typ řidicí veličiny výstupů č.1, 2 AI / AE / RL / RC  

16 L1 A1cv typ řidicí veličiny analog. výst. 1  U ÷ THDI při nedef. hodn. vypnuto 
 L2 0/4mA hodnota řidicí veličiny odp. výst. 

proudu 0 nebo 4 mA 
1 ÷ 150 %  

 L3 20mA hodnota řidicí veličiny odp. 
výstupnímu proudu 20 mA 

1 ÷ 150 %  

17   totéž pro výstup č. 2,  obdobně jako skupina 16  
20 L1 time stav RTC – HH.MM -  
 L2 day stav RTC – DD.MM -  
 L3 year stav RTC – RRRR -  

30 L1 SMZ typ přístroje E,R,T,A, -2,-5,-C nastaveno při výrobě, 
nelze měnit 

 L2 ser.. výrobní číslo -  
 L3 ver. (číslo poruchy), verze firmware -  
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V typickém zapojení je zpravidla nutné nastavit pouze převod MTP. Způsob nastavení popisuje 
následující příklad : 

Příklad  : 

Proudové signály jsou připojeny přes MTP s převodem 150/5 A. Převod MTP je ve skupině 
parametrů č. 02, proto nejprve nalistujeme tuto skupinu. Stisknutím tlačítka P se rozsvítí LED-
dioda u pole L1 a v alfanumerickém poli se objeví Pnom , indikující že parametr v poli L1 je 
nominální výkon měřeného uzlu (trafa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stisknutím tlačítka  ▼  se rozsvítí LED-dioda u pole L2. Údaj CTp ( Current Transformer, 
Primary w. ) indikuje, že tento parametr je nominální hodnota primáru MTP. Hodnotu (v 
daném případě 500) je třeba opravit na 150, takže nejprve uvedeme tento parametr do 
režimu editace dlouhým stiskem tlačítka P. Jakmile se údaj rozbliká, tlačítko uvolníme a 
pomocí tlačítek   ▲  a  ▼  vybereme požadovanou hodnotu. Nakonec krátkým stiskem 
tlačítka P ukončíme editační režim. 

Dalším stiskem tlačítka  ▼  se rozsvítí LED-dioda u pole L3 a údaj CTs napovídá, že se 
jedná o hodnotu sekundáru MTP. Tato hodnota odpovídá požadovanému nastavení, takže ji 
není třeba měnit. 

Nakonec se krátkým stiskem tlačítka P můžeme vrátit zpět do hlavní větve parametrů a 
nalistovat další skupinu, nebo stiskem tlačítka M přepnout zobrazení do aktuálních měřených 
hodnot (případně toto přepnutí nastane automaticky přibližně 30 sekund po posledním stisku 
tlačítka). 

Obdobným způsobem lze editovat ostatní parametry. 

1.2.1 Uvolnění / zablokování editace parametrů 

Přístroje se dodávají v „odblokovaném“ stavu, tzn. že parametry lze výše uvedeným postupem 
libovolně editovat. Po uvedení do provozu lze editaci parametrů „zablokovat“ a tím zabezpečit přístroj 
proti případné neoprávněné manipulaci. 

Informace o tom, zda je editace uvolněna nebo zablokována, lze sledovat ve skupině parametrů č. 00. 
Obsahuje jedinou informaci v poli L1. Může obsahovat tyto údaje : 

------------ .........heslo dosud nezadáno, editace parametrů zablokována 

YESYESYESYES .....( = ano ) heslo bylo správně zadáno, lze editovat parametry 

Stav uvolnění nebo zablokování editace je v přístroji uchován i při výpadku napájení. 
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V případě, že heslo nebylo správně zadáno, nelze parametry přístroje měnit. Zadání hesla se provádí 
obdobným způsobem jako editace parametru : 

1. Přepnout přístroj do režimu zobrazení parametrů stiskem tlačítka P a zobrazit skupinu 
parametrů č. 00. 

2. Krátkým stiskem tlačítka P vybrat v této skupině první parametr v poli L1 – přitom se rozsvítí 
LED-dioda u tohoto pole a alfanumerickém poli se objeví jméno parametru – pswd ( 
password = heslo). 

3. Stisknout tlačítko P a držet ho stisknuté tak dlouho, až se údaj v poli L1 rozbliká – přitom se 
v něm zobrazí se náhodné číslo. Pro snazší vysvětlení předpokládejme, že se zobrazí 
například číslo 1234, takže na displeji bude blikat údaj 1234123412341234  . 

4. Provést následující sekvenci čtyř stisků tlačítek :  ▼ ,  ▲  ,  ▲  , ▼.  Údaj v poli L1 se 
postupně změní na 1233123312331233 -1234123412341234 -1235123512351235 -1234123412341234 , takže po této sekvenci je 
zobrazena stejná hodnota, jako původně. 

5. Stisknout tlačítko P. Na displeji se objeví údaj YESYESYESYES   indikující správné zadání hesla, a je 
tedy možné provádět editaci parametrů. 

Hodnotu čísla, zobrazovaného při zadávání hesla, volí přístroj náhodně a pro správné zadání hesla je 
nepodstatná (slouží na „zmatení nepřítele“). Důležitá je pouze přesná posloupnost uvedených stisků 
tlačítek. 

Po správném zadání hesla je uvolněna editace parametrů přístroje do té doby, dokud není obsluhou 
opět zablokována. Stav uvolnění nebo zablokování je uchován i při výpadku napájecího napětí. 

Zablokování editace parametrů nastane po (úmyslném) zadání jakékoliv nesprávné sekvence tlačítek 
při editaci hesla. 

1.3 Přehled zobrazení měřených veličin 
Pomocí tlačítek lze listovat mezi jednotlivými měřenými veličinami dle Obr. 2. 

1.3.1 Zapojení napětí do hvězdy (“Star“) 

Základní fázové veličiny jako napětí (U), proud (I), skutečný účiník (PF) a fázové výkony (P-činný, Q-
jalový, S-zdánlivý) lze zobrazit podle fází (U-I-PF, P-Q-S), nebo podle veličin (U-U-U atd., P-P-P atd.) ; 
k přepnutí slouží tlačítko M. Při zobrazení dle fází se v alfanumerickém poli zobrazuje střídavě fáze 
(L1 až L3) a jednotka veličiny, odpovídající údaji číselného pole označeného LED-diodou. Přitom 
v číselném poli L1 je zobrazeno U (resp. P), v poli L2 I (resp. Q) a v poli L3 PF (resp. S). 

Obdobným způsobem jsou zobrazeny trojfázové výkony 3P, 3Q a 3S. Tlačítkem M lze přitom přepínat 
mezi zobrazením v kW / kvar / kVA, nebo zobrazením v procentech nominálního výkonu (zadaného ve 
skupině parametrů č.2). 

Vedle fázových napětí lze v samostatném okně sledovat i sdružená napětí U12, U23 a U31. 

Skupinu hodnot elektrické práce lze nalistovat pouze u přístrojů řady „E“, které jsou vybaveny vnitřním 
elektroměrem. Tento přístroj registruje zvlášť činnou energii odebranou ( A+, import), činnou energii 
dodanou ( A+, export), jalovou energii induktivní ( ArL) a jalovou energii kapacitní ( ArC), a to ve třech 
tarifních pásmech. Dále lze v této skupině sledovat hodnotu maximálního čtvrthodinového 
trojfázového činného výkonu (¼hPm) včetně času výskytu, zaznamenaného od posledního 
vynulování – čas posledního nulování je uveden v posledním okně této skupiny hodnot. Hodnoty 
elektrických prací A+, A-, ArL, ArC a čtvrthodinového maxima lze vynulovat ve skupině parametrů č. 
12. 

Poslední dvě skupiny hodnot zobrazují hodnoty harmonického zkreslení (THD) a úroveň jednotlivých 
harmonických složek až do řádu 25 v procentech pro jednotlivá fázová napětí a proudy. 

Mezi jednotlivými okny skupin elektrické práce a harmonických lze listovat obousměrně pomocí 
tlačítek M a P. V ostatních skupinách způsobí stisk tlačítka P přepnutí do zobrazení parametrů. 
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Obr. 2 : Přehled zobrazovaných veličin 

 

1.3.2 Zapojení napětí do trojúhelníka („Delta“) 

Při tomto nastavení přístroje se jako základní hodnota napětí zobrazuje napětí sdružené, a to napětí 
U12 v poli L1, U23 v poli L2 a U31 v poli L3. Jelikož střední vodič není při tomto zapojení připojen, 
jsou hodnoty fázových napětí (Upn) a dalších fázových veličin (výkony, PF, cos) vyhodnoceny 
vzhledem k potenciálu odpovídajícímu geometrickému středu fázorů připojených napětí. 

1.3.3 Aronovo zapojení 

Při tomto způsobu připojení přístroj měří a zobrazuje pouze dvě sdružená napětí : U12 (v poli L1) a 
U32 (v poli L3). Totéž platí pro THD a harmonické složky napěťových signálů. 

Proudy jsou měřeny vizualizovány ve všech fázích, jejichž signál je připojen. 

Fázové účiníky a výkony nemají při tomto způsobu připojení význam, a proto se nezobrazují. 

Legenda : 
Ux.....fázové napětí 
Uxy....sdružené napětí 
I.......proud 
PF..skut.účiník (Power Factor) 
3PF...skut. účiník trojfázový 
cos....účiník zákl. harmonické 
f.......frekvence 
T......teplota 
P......činný výkon 
Q......jalový výkon 
S......zdánlivý výkon 
3P/3Q/3S....trojfázový P/Q/S 
A+..činná práce-odběr(import) 
A-...činná práce-dodávka(export) 
ArL.....jalová práce-induktivní ch. 
ArC.....jalová práce-kapacitní ch. 
¼hPm...čtvrthodinový maximální 
trojfázový výkon 
THD U...harm. zkresleni napětí 
x.h U...x-tá harm. složka napětí 
THD I.....harm. zkresleni proudu 
x.h I.....x-tá harm. složka proudu 
 

  3PQS [k]   3PQS [%] 

        A+          A-         ArL        ArC     ¼h Pm    čas nul. 

   THD U       3.h U     5.h U        ......     22.h U     24.h U 

     THD I       3.h I       5.h I        ......      22.h I      24.h I 
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 U1  U2  U3  U1  I1  PF1 

  I1    I2    I3  U2  I2  PF2 

  PF 1, 2, 3  U3  I3  PF3 

  cos 1,2,3 

  3PF  f   T 

 P1  P2  P3  P1  Q1  S1 

 Q1  Q2  Q3  P2  Q2  S2 

 S1  S2  S3  P3  Q3  S3 
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M 

U12 U23 U31 
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2. Podrobný popis 

2.1 Základní vlastnosti 
Přístroj je určen pro sledování a záznam napětí, proudu, účiníku, frekvence, výkonu, práce, 
harmonických složek a THD napětí i proudu v trojfázových sítích nn, vn, vvn. Mimo elektrických veličin 
umožňuje i měření a záznam teploty. 

Přístroj je vybaven vstupy pro připojení tří napěťových signálů nominální hodnoty až 3 x 440 V stř. a 
třemi plně oddělenými proudovými vstupy 1A / 5 A stř. (z výstupů MTP). V provedení „T“ obsahuje 
navíc vstup pro připojení jednoho teplotního čidla s výstupem 4-20 mA. Napájení je nutno zajistit 
odděleným napětím 115 V stř. nebo 230 V stř. / 40÷80 Hz (podle provedení). 

Přístroj měří skutečnou efektivní hodnoty (TRMS) napětí a proudů. Dále vyhodnocuje jak skutečný 
účiník ( PF, lambda ) pro každou fázi i celkově, tak fázové účiníky základních harmonických složek 
(cos φ). Měření úrovně celkového harmonického zkreslení (THD) napětí a proudů a jednotlivých 
harmonických složek provádí do řádu 25. 

Funkci dvou zabudovaných relé s přepínacím kontaktem lze naprogramovat podle naměřených 
hodnot. 

Přístroje v provedení „E“ mají zabudovaný elektroměrový obvod a je lze využít jako třítarifní 
čtyřkvadrantní podružný elektroměr. Dále jsou tyto typy vybaveny synchronizačním vstupem 
(minuta/čtvrthodina) a dvěma impulsními výstupy pro vysílání činné nebo jalové energie (vysílací 
elektroměr). 

Vnitřním akumulátorem nebo baterií zálohovaná paměť o kapacitě až 1MB a obvod reálného času 
umožňují registraci naměřených dat. Ta mohou být prostřednictvím místní komunikační linky RS-232 
nebo, pokud je jí přístroj vybaven, i dálkové komunikační linky (RS-232, RS-485, CAN) přenesena, 
vizualizována a dále zpracována na PC. Dodávané programové vybavení CETIS umožňuje archivaci, 
zobrazení, prohlížení a porovnávání naměřených průběhů v grafickém tvaru a řadu dalších funkcí. 

Pomocí vestavěné klávesnice a displeje lze nastavit základní parametry přístroje. Přístroj tak lze 
používat jako multifunkční panelové měřidlo i bez použití počítače. 

2.2 Provedení přístroje 
Přístroje SMZ jsou vestavěny do plastových skříněk dle normy DIN 43700, určené pro montáž do 
panelu rozvaděče. Rozměry potřebného výřezu jsou 138x138 mm. Po zasunutí do výřezu lze přístroj 
upevnit dodávanými svorkami. 

Panel přístroje obsahuje tři číselná pole L1, L2, L3 a jedno alfanumerické pole, tvořené displeji typu  
LED, umožňující čitelnost  i při nepříznivých světelných podmínkách na vzdálenost několika metrů. 
Klávesnicí se čtyřmi tlačítky slouží pro pohyb mezi jednotlivými zobrazovanými „okny“ a  k nastavení 
základních parametrů přístroje. Pro nastavování a přenos naměřených průběhů je přístroj vybaven 
místní komunikační linkou RS-232, označenou COM (viz obálku tohoto manuálu). 

Zadní panel obsahuje až pět (podle provední přístroje) konektorů pro připojení měřených signálů, 
výstupů relé, případně impulsních výstupů, časové synchronizace a dálkové komunikační linky (viz 
Obr. 3). 

Maximální průřez připojovaných vodičů je 1,5 mm2. 
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Obr. 3 : Zadní panel přístroje SMZ 33 (provedení ERT) 
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2.3 Popis funkce 

2.3.1 Měření elektrických veličin 

2.3.1.1 Připojení 

Příklady zapojení jsou uvedeny v příloze. 

2.3.1.1.1 Napájecí napětí 

Přístroj se napájí napájecím napětím jmenovité hodnoty 230 V stř. ( případně 115 V stř.) o frekvenci 
40 až 80 Hz, přičemž potřebný příkon je max. 10 VA. Napájecí napětí se připojuje ke svorkám č. 7 (L) 
a 8 (N). Napájení je vnitřně jednopólově jištěno tavnou pojistkou T0,1L ( případně T0,2L ). 

Protože přístroj nemá vlastní síťový vypínač, je nutné do napájecího obvodu zařadit odpojovací prvek 
( vypínač - viz schéma instalace v příloze ). Musí být umístěný přímo u přístroje a musí být snadno 
dosažitelný obsluhou. Odpojovací prvek musí být označen jako odpojovací prvek zařízení. Jako 
odpojovací prvek je vhodné použít jistič o jmenovité hodnotě např. 1A, musí však být zřetelně 
označena jeho funkce a stav ( značkami „O“ a „I“ dle ČSN EN 61010-1 ). 

2.3.1.1.2 Měřená napětí 

Měřená napětí v zapojení do hvězdy se připojí ke svorkám č. 10 (U1), 11 (U2), 12 (U3) a 9 (UN, 
střední). Napěťové vstupy jsou galvanicky odděleny od napájecích vstupů. 

V případě nepřímého připojení přes měřicí transformátory napětí je nutné hodnotu převodu MTN zadat 
při nastavení přístroje (parametry VT). 

Při připojení napětí do trojúhelníka zůstane svorka č. 9 (UN) obvykle nepřipojena – vytvoří se na ní 
potenciál, který vznikne jako geometrický střed připojených fázorů napětí. 

V Aronově zapojení se napětí fáze č. 2 připojí na svorku č. 9 (UN) a svorka č. 11 (U2) zůstane 
nezapojena. 

Přívodní vodiče je vhodné jistit např. tavnými pojistkami 1A. 

Typy připojení je uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 2 : Zapojení měřených napětí 

Svorka Označení  Typ připojení  

č.  hvězda trojúhelník Aronovo zapojení 

10 U1 napětí fáze 1 napětí fáze 1 napětí fáze 1 

11 U2 napětí fáze 2 napětí fáze 2 - 

12 U3 napětí fáze 3 napětí fáze 3 napětí fáze 3 

9 UN střední vodič - napětí fáze 2 

 

2.3.1.1.3 Měřené proudy 

Výstupy z měřicích proudových transformátorů (MTP) se připojují k párům svorek č. 1-2 (I1k - I1l), 3-4 
(I2k – I2l) a 5-6 (I3k – I3l). Lze použít MTP s nominálním výstupním proudem 5A nebo 1A. Hodnotu 
převodu MTP je nutno zadat při nastavení přístroje (parametry CTp a CTs). 

Při připojování je nutné dodržet orientaci MTP – jinak nebudou správně vyhodnoceny hodnoty účiníků, 
výkonů a elektrické práce. 

Při Aronově zapojení stačí pro měření a vyhodnocení trojfázového účiníku, trojfázových výkonů a 
elektrické práce měřit pouze proudy I1 a I3. Proud fáze č. 2 může být připojen a měřen volitelně, na 
měření a vyhodnocení uvedených veličin však nemá vliv. 

Proti náhodnému povytažení a případnému nežádoucímu přerušení proudového okruhu je příslušný 
konektor vybaven šroubovým zajištěním. 

2.3.1.2 Nastavení přístroje 

K nastavení slouží skupiny parametrů č.1 a 2. 

Ve skupině č. 1 je nutné v poli L1 zvolit typ připojení ( typU ) mezi hodnotami StARStARStARStAR ( hvězda ), 
DELTDELTDELTDELT ( delta = trojúhelník ) a ARONARONARONARON  (Aronovo zapojení). 

Dále v poli L2 je třeba nastavit typ připojeného napětí ( parametry VT ). Při přímém měření nastavíme 
nominální fázové napětí Unom v poli L2 na jednu z typických přednastavených hodnot115115115115    -127127127127    -
230230230230    -254 254 254 254     V stř. a pole L3 zůstane přitom prázdné. Správné nastavení Unom nemá na měřicí 
funkci přístroje vliv, ale je nezbytné pro správnou funkci výstupních relé a pro statistická zpracování 
měření v programu CETIS32 ( při nastavení přístroje pomocí programu CETI32 je možné zadat 
nominální hodnotu napětí Unom libovolně). 

V případě připojení měřených napětí přes MTN nastavíme v polích L2 a L3 nominální primární a 
sekundární hodnotu napětí MTN v kV (např.  při použití MTN s převodem 22kV/0,1V vybrat hodnoty 
22222222 a 0.10.10.10.1  ). Hodnota primáru MTN slouží zároveň jako nominální napětí Unom pro funkci 
výstupních relé a statistické zpracování. 

Ve skupině parametrů č. 2 lze nastavit dva parametry : nominální příkon měřeného bodu a převod 
MTP. Nominální příkon měřeného bodu ( Pnom, například výkon napájecího transformátoru) v kVA je 
v poli L1. Tuto hodnotu je třeba nastavit pouze v případě, pokud chceme sledovat zatížení (výkony) 
nejen v absolutních hodnotách, ale i v procentech nominálního výkonu. V opačném případě není 
nutné tento parametr nastavovat. Naproti tomu převod MTP je nutné zadat vždy – nominální hodnotu 
primárního proudu ( CTp ) je třeba nastavit  v poli L2 a nominální hodnotu sekundáru ( CTs ) zvolit 
mezi hodnotami 5555 nebo1111  A v poli L3. 

Při nastavení zapojení napětí do hvězdy jsou měřena tři fázová napětí a tři fázové proudy, jako 
doplňující informace jsou měřena i sdružená napětí. 

Při zapojení do trojúhelníka jsou jako hlavní napěťové hodnoty měřena sdružená napětí, fázové 
veličiny ( napětí, PF, cos, výkony ) jsou pro informaci rovněž vyhodnoceny; přitom je nutno si 
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uvědomit, že tyto fázové veličiny jsou vztaženy k „virtuálnímu“ potenciálu, vzniklého jako geometrický 
střed připojených fázorů napětí. 

Při Aronově zapojení jsou měřena pouze dvě sdružená napětí U12 (zobrazeno v poli L1) a U32 (v poli 
L3) a dva proudy I1 a I3. 

Vedle ručního nastavení je možné nastavit přístroj i pomocí PC programem CETIS32. Postup 
nastavení je uveden v „Ovládání přístroje pomocí počítače“. 

2.3.1.3 Způsob měření a záznamu 

Tato kapitola uvádí princip měření a vyhodnocení elektrických veličin. Znalost těchto principů je 
potřebná pro správnou interpretaci a další zpracování naměřených dat. 

2.3.1.3.1 Četnost měření, záznam průměrných hodnot 

Přístroj provádí každé cca 3 sekundy jednorázové měření všech připojených veličin (s výjimkou THD 
a harmonických složek, viz popis dále). 

Získanou okamžitou hodnotu každé veličiny pak přístroj jednak zobrazí na displeji, jednak zpracuje dle 
nastavení způsobu záznamu : hodnotu veličiny během intervalu záznamu průměruje, nebo 
zaznamenává maximální, resp. minimální hodnotu, případně poslední změřenou hodnotu. Na konci 
záznamového intervalu pak tuto hodnotu uloží. 

Při zaplnění kapacity paměti přístroje zaznamenanými průběhy záleží na tom, jak byl přístroj 
nastaven. Pokud není zvolen režim Pořád dokola, po zaplnění paměťové kapacity přestane přístroj 
provádět další záznamy až do doby, kdy bude znovu nastaven. V opačném případě záznam 
pokračuje s tím, že nově naměřené hodnoty přemazávají nejstarší zaznamenané hodnoty. Přístroj tak 
obsahuje „nejčerstvější“ průběh nastavených veličin, jehož délka odpovídá paměťové kapacitě 
přístroje. 

2.3.1.3.2 Příprava měření napětí a proudů 

Před každým měřením všech měřených veličin (tzn. každé cca 3 sekundy) nejdříve proběhne měření 
frekvence na napěťovém vstupu U1. Podle této změřené hodnoty je vyhodnocena okamžitá délka vlny 
měřeného signálu, která je pak použita pro měření a vyhodnocení všech střídavých signálů, tzn. 
všech napětí a proudů. Z toho vyplývá, že všechna měřená napětí a proudy musí mít stejnou 
frekvenci (resp. stejnou frekvenci dominantní harmonické složky). Dále se předpokládá, že tato 
frekvence se během jednorázového změření všech měřených veličin, tj. v intervalu asi 2 sekundy, 
nezmění. V opačném případě vznikne přídavná chyba. 

2.3.1.3.3 Měření napětí 

Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu (TRMS). Předpokládá se měření signálu s dominantní 
základní harmonickou složkou o frekvenci 42-80 Hz. 

Přístroj měří signál čtyř po sobě následujících period (obvykle 4 x 20 = 80 ms), přičemž každou 
z period vzorkuje v 64 bodech. Ze čtyř zaznamenaných period vypočítá aritmetický průměr a z takto 
vzniklé průměrné periody vypočítá efektivní hodnotu dle vztahu 

∑
=

=
n

i

eff Ui
n

U
1

21
 [ V ]  [ 1 ] 

Ueff…efektivní hodnota napětí 

Ui…naměřený vzorek napětí 

Při nastavení připojení napětí do hvězdy se do paměti přístroje zaznamenávají pouze fázová napětí, 
při nastavení připojení do trojúhelníka pouze sdružená napětí. 

2.3.1.3.4 Měření proudu 

Pro měření proudu platí totéž jako pro měření napětí. 
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2.3.1.3.5 Vyhodnocení účiníku 

Přístroj vyhodnocuje jednak tzv. skutečný účiník PF ( λ – lambda, pro jednodušší zpracování 
označujeme PF =Power Factor), jednak pro jednotlivé fáze i účiník základní harmonické složky cos φ 
(vhodný např. pro kontrolu kompenzačního zařízení). 

Skutečný fázový účiník PF je vyhodnocen z poměru činného a zdánlivého výkonu (způsob měření viz 
dále) podle vztahu 

S

P
PF =   [ - ]  [ 2 ] 

 PF…skutečný účiník 

 P…činný výkon 

 S…zdánlivý výkon 

podle fázového rozdílu základních harmonických složek napětí a proudu a vyjadřuje tak induktivní 
nebo kapacitní charakter jalového výkonu. 

Obr. 4 : Identifikace odběru-dodávky a charakteru jalového proudu podle fázového posuvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále přístroj vyhodnocuje celkový trojfázový skutečný účiník 3PF dle vztahu 

S

P
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3

3
3 =   [ - ]  [ 3 ] 

 3PF…skutečný trojfázový účiník 

 P…trojfázový činný výkon 

 S…trojfázový zdánlivý výkon 

Poznámky : 

Při Aronově zapojení vyhodnocuje pouze celkový trojfázový účiník 3PF, fázové účiníky PF se 
nevyhodnocují. 
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kvadrant I 
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činná dodávka 
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činná dodávka 
kapacitní charakter 
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Pro potřeby zpracování v programu CETIS32 je hodnota PF, 3PF doplněna příznakem L nebo C podle 
polarity vyhodnoceného účiníku základní harmonické složky cos φ. Na displeji přístroje není u hodnot 
PF tato doplňující informace patrná. 

Mimo skutečného účiníku se pro jednotlivé fáze (nikoliv při Aronově zapojení) vyhodnocuje pomocí 
Fourierovy transformace ještě účiník základní harmonické složky cos φ. Hodnota cos φ obsahuje 
příznak L nebo C podle charakteru naměřeného jalového výkonu (induktivní nebo kapacitní charakter 
dle Obr. 4 ). 

Při nastavení záznamu průměrné hodnoty účiníku přístroj vyhodnocuje průměrnou hodnotu z obou 
skupin hodnot naměřených účiníků, tedy induktivních i kapacitních, zvlášť. Při ukládání do paměti pak 
uloží průměrnou hodnotu té skupiny, která během záznamového intervalu převládala ( trvala delší 
dobu ). 

2.3.1.3.6 Vyhodnocení fázových výkonů 

Přístroj měří a vyhodnocuje skutečný činný výkon podle definiční rovnice 

∑
=

×=
n

i

ii IU
n

P
1

1
 [ W ]  [ 4 ] 

P…činný výkon 

Ui…naměřený vzorek napětí 

Ii…naměřený vzorek proudu 

Do vyhodnocení se zahrnuje 64 naměřených vzorků napětí a proudu za periodu. Při kladné výsledné 
hodnotě je tento stav považován za tzv. odběr  ( import ) činného výkonu. Pokud je výsledná hodnota 
záporná, znamená to, že energie teče opačným směrem, než je přístroj zapojen (orientace 
proudových svorek k,l), a tento stav je považován za tzv. dodávku ( export ). 

Zdánlivý výkon je vyhodnocen dle vztahu 

effeff IUS ×=   [VA]  [ 5 ] 

S…zdánlivý výkon 

Ueff…efektivní hodnota napětí 

Ieff…efektivní hodnota proudu 

Jalový výkon je vyhodnocen z činného a zdánlivého výkonu dle vztahu 

PSQ 22
−=   [ var ]  [ 6 ] 

Q…jalový výkon 

S…zdánlivý výkon 

P…činný výkon 

Obdobně jako účiník  je hodnota jalového výkonu doplněna příznakem L nebo C podle fázového 
rozdílu základních harmonických složek napětí a proudu a vyjadřuje tak induktivní nebo kapacitní 
charakter jalového výkonu. 

2.3.1.3.7 Vyhodnocení trojfázových výkonů 

Trojfázové výkony vyhodnocuje přístroj výpočtem z jednotlivých fázových výkonů. 

Trojfázový činný výkon vznikne prostým součtem dle rovnice 

3213 PPPP ++=  [ W ]  [ 7 ] 

3P…trojfázový činný výkon 

P1, P2, P3…jednotlivé jednofázové činné výkony 
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Do uvedeného součtu vcházejí jednotlivé fázové výkony včetně znaménka ( odběr kladný, dodávka 
záporná). Proto je při vyhodnocení trojfázových činných výkonů zcela nezbytná správná orientace 
zapojení proudových senzorů ! 

Obdobným způsobem jsou vyhodnoceny trojfázové výkony jalové 3Q : 

3213 QQQQ ++=  [ var ]  [ 8 ] 

3Q…trojfázový jalový výkon 

Q1, Q2, Q3…jednotlivé jednofázové činné výkony 

U jalového výkonu má induktivní/kapacitní charakter význam znaménka +/- a opačné hodnoty 
jednofázových výkonů se od sebe odečítají. 

Poznámka : Při obsahu vyšších harmonických složek jsou jednotlivé fázové jalové výkony tvořeny 
nejen fázovým posuvem základních harmonických napětí a proudu, ale částečně i deformačním 
výkonem vyšších harmonických složek. Fázové jalové výkony jsou ale vyhodnoceny jako celek (podíl 
deformačního výkonu v celkovém fázovém jalovém výkonu přístroj nevyhodnocuje) a je jim přiřazeno 
znaménko podle posuvu základních harmonických napětí a proudu. Při nevyvážené soustavě ( 
v jednotlivých fázích mají jalové výkony různý charakter L/C) nebo při měření v Aronově zapojení tak 
může nastat stav, že při součtu fázových jalových výkonů opačných charakterů L/C se od sebe 
odečtou i části jalových výkonů, odpovídající deformačnímu výkonu. V takovém případě je pak 
vyhodnocená absolutní hodnota trojfázového jalového výkonu nižší, než odpovídá skutečnosti, a 
vznikne tak přídavná chyba měření. 

Trojfázový zdánlivý výkon 3S je vyhodnocen podle rovnice 

QPS 333
22

+=  [ VA ]  [ 9 ] 

3S…trojfázový jalový výkon 

3P… trojfázový činný výkon 

3Q… trojfázový jalový výkon 

Zdánlivé výkony jednofázové i trojfázové jsou bez znaménka. 

Při nastavení měření průměrných výkonů provádí přístroj měření a vyhodnocení okamžitých výkonů 
výše popsaným způsobem na příslušných vstupech. V rámci intervalu měření provádí výpočet 
průměrného výkonu z těchto okamžitých hodnot výkonů a na konci záznamového intervalu se tato 
průměrná hodnota uloží do paměti. 

2.3.1.3.8 Vyhodnocení harmonického zkreslení (THD) a vyšších harmonických složek 

Z naměřených průběhů napětí a proudu přístroj vyhodnocuje pomocí Fourierovy transformace 
jednotlivé relativní harmonické složky až do řádu 25 ( hUi, hIi , vyhodnocené z absolutních amplitud 
harmonických složek HUi , HIi  jako HUi/HU1 , HIi/HI1). Ze získaných složek vypočítá hodnotu 
harmonického zkreslení dle vztahů 

∑
=

=
25

2

2

i
UihTHDU  [ % ]  [ 10 ] 

∑
=

=
25

2

2

i
IihTHDI  [ % ]  [ 11 ] 

THDU…celkové harmonické zkreslení napětí 

hUi….....i-tá relativní harmonická složka napětí (vztažená k hodnotě základní harmonické 
složky HU1 , i = řád harmonické ) 

THDI…celkové harmonické zkreslení proudu 

hIi….....i-tá relativní harmonická složka proudu  
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Jelikož výpočet harmonických složek je velice náročný, provádí se po každém měřicím cyklu vždy 
pouze na jeden z průběhů U1, I1, U2, I2, U3, I3 v uvedeném pořadí. Aktuální hodnota harmonických 
složek  a THD se tedy obnovuje 6 x pomaleji než ostatní měřené hodnoty, přibližně s periodou 20 
sekund. Kolísání těchto hodnot s kratší periodou tedy přístroj není schopen zaznamenat. 

2.3.1.3.9 Vyhodnocení maximálních čtvrthodinových průměrných činných výkonů 

Přístroje v provedení „E“ umožňují zobrazení maximálního průměrného čtvrthodinového trojfázového 
činného výkonu za sledované období ( ¼hPm ). 

Přístroj měří průběžně průměrné činné výkony a podle stavu vnitřního obvodu reálného času provede 
vždy v celou čtvrthodinu vyhodnocení. Pokud je průměrný činný výkon ve vývodu za uplynulou 
čtvrthodinu vyšší, než předchozí zaznamenaná maximální hodnota, nahradí se tato hodnota nově 
naměřenou maximální hodnotou. Přitom se zároveň zaznamená datum a čas, kdy byla tato hodnota 
naměřena. 

Hodnoty lze zobrazit v okně ¼hPm ( viz Obr. 2 ). V poli L1 je naměřená hodnota čtvrthodinového 
maxima v kW, v poli L2 a L3 je uvedeno datum výskytu : v poli L2 den a měsíc ve formátu DD.MM, 
v poli L3 hodina a minuta ve formátu HH.MM. Rok není zobrazen. 

 

Hodnotu naměřeného čtvrthodinového maxima lze na začátku sledovaného období vynulovat. 
nastavením parametru Erst ve skupině parametrů č. 12. Čas nulování je zaznamenán a lze ho 
kontrolovat v okně Rst . 

Pozor !!! Nulováním této hodnoty se zároveň vynuluje i stav elektroměru !!! 

2.3.1.3.10 Měření elektrické práce ( elektroměr ) 

Přístroje v provedení „E“ mají zabudovaný obvod čtyřkvadrantního trojfázového elektroměru a lze je 
tak využívat i jako podružný elektroměr. 

Naměřené hodnoty elektrické práce se registrují do oddělených čítačů podle charakteru, a to zvlášť 
činná energie odebíraná ( A+ , import ), činná energie dodávaná ( A- , export ), jalová energie 
induktivní ( ArL ) a jalová energie kapacitní ( ArL ).  

V každém z oken A+ , A- , ArL , ArC lze tedy sledovat naměřenou hodnotu příslušné energie v kWh. 
Údaj je ve formátu NNN NNN NNN.N, má tedy 9 míst před a 1 místo za desetinnou tečkou. Je 
zobrazen postupně v poli L1 až L3, tedy v poli L1 jsou nejvyšší 3 cifry, v poli L2 následující 3 a v poli 
L3 nejnižší 3 cifry před tečkou a 1 za tečkou. 
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V uvedeném případě je stav elektroměru 2953151,6 kWh. 

Stav elektroměru lze na začátku sledovaného období vynulovat. nastavením parametru Erst ve 
skupině parametrů č. 12. Čas nulování je zaznamenán a lze ho kontrolovat v okně Rst . 

Pozor !!! Nulováním této hodnoty se zároveň vynuluje i stav zaznamenaného maximálního 
čtvrthodinového činného výkonu !!! 

Poznámka : Při ovládání elektroměru pomocí počítače lze nastavit až tři tarifní pásma a sledovat 
odběry v jednotlivých pásmech odděleně. Na displeji přístroje lze však sledovat vždy pouze souhrnný 
údaj odběru za celé sledované období bez ohledu na nastavení tarifních pásem. 

 

2.3.1.3.11 Vyhodnocení denních profilů 

V některých případech, například při kontrole zatížení měřeného uzlu, není vždy nutné vyhodnocovat 
celý souvislý záznam za sledované období, ale lze s výhodou použít záznam tzv. Denních profilů. 

Denní profil je záznam průběhů napětí, proudů a účiníku (PF) za určitý den s intervalem záznamu 1 
minuta. Zaznamenávají se průměrné hodnoty uvedených  veličin za 1 minutu. Nastavení intervalu 
záznamu denního profilu nebo počtu a typu ukládání veličin je pevné, nelze ho měnit. 

Přístroj umožňuje záznam dvou denních profilů : 

• vybraný denní profil (S = selected, dále vybraný profil ) 

• denní profil maxima proudu (M = maximum, dále maximální profil ) 

Oba profily mají stejnou strukturu, liší se pouze v nastavení volby dne, kdy má být profil zaznamenán. 

Den záznamu vybraného profilu je libovolně nastavitelný uživatelem. Po nastavení vybraného dne 
záznamu a jeho odeslání do přístroje volbou Vyšli datum záznamu je případný předchozí záznam 
v paměti přístroje vymazán a po uplynutí nastaveného dne je možné zaznamenaný vybraný profil 
přenést do PC a vyhodnotit. 

Záznam maximálního profilu se provede po uplynutí dne, během něhož nastalo maximum 
čtvrthodinové klouzavé průměrné hodnoty součtu jednotlivých průměrných minutových proudů 
I1+I2+I3. Funkce vyhodnocení tohoto maxima je následující : 

Uživatel pomocí funkce Nulování maximálního profilu určí počátek sledovaného období. 
Přístroj každou minutu vyhodnotí průměrnou hodnotu napětí, proudů a PF a zaznamená si 
tyto hodnoty do pomocné paměti. Zároveň vyhodnocuje klouzavý průměr součtu průměrných 
minutových hodnot proudů I1+ I2+ I3 za uplynulých 15 minut. Pokud je tato nová hodnota 
tohoto klouzavého průměru vyšší, než kterákoliv předchozí hodnota od začátku sledovaného 
období, zaznamená se nová hodnota a časem výskytu do pomocné paměti a při přechodu do 
nového dne je zaznamenaný denní profil uložen jako nový maximální profil. Poté je možné 
přenést profil do PC ke zpracování. 

Pro informaci se vedle klouzavého čtvrthodinového průměru součtu hodnot proudů I1+I2+I3 souběžně 
vyhodnocují i klouzavé čtvrthodinové průměry hodnot jednotlivých proudů I1, I2, I3 a zaznamenává se 
hodnota maxima a čas jeho výskytu. Tyto hodnoty lze sledovat po načtení pomocí funkce Přijmi 
aktuální stav v okně nastavení denních profilů. 

 

2.3.1.4 Nastavení záznamu a zpracování naměřených dat v programu CETIS32 na PC 

2.3.1.4.1 Výpočet výkonů v programu CETIS32 

Přístroje SMZ33 lze nastavit pro měření a záznam průměrných výkonů. Pokud nebyl přístroj nastaven 
pro záznam průměrných výkonů, umožňuje program CETIS32 dodatečný výpočet činných, jalových a 
zdánlivých výkonů ze změřených hodnot napětí,proudů a účiníku. 

Výpočet se provádí dle vzorců : 
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PFIUP ××=    [ W ]  [ 12 ] 

PF1IUQ 2−××=   [ var ]  [ 13 ] 

IUS ×=    [ VA ]  [ 14 ] 

P…činný výkon 

Q…jalový výkon 

S…zdánlivý výkon 

U…efektivní hodnota napětí 

I…efektivní hodnota proudu 

PF…účiník (případně cos φ) 

Při výpočtu výkonů z naměřených průběhů U, I, PF (resp. cos φ) je však nutné vzít v úvahu 
následující skutečnosti. 

2.3.1.4.2 Výpočet okamžitých výkonů 

V praxi bývá obvyklá potřeba zjištění maxima výkonu ve fázi během sledovaného období. Přístroj ale 
maximální výkon přímo neměří - provádí samostatná měření U, I a účiníku. 

 

Obr. 5: Vzorkování dle nastavení 

Problém při zjištění přesného maxima výkonu spočívá v tom, že při nastavení záznamu např. maxima 
proudu a maxima účiníku není zajištěno, že obě naměřené hodnoty byly změřeny v tomtéž časovém 
okamžiku - hodnota výkonu, spočítaná z hodnot, které nejsou změřeny najednou v tomtéž časovém 
okamžiku, je nesmyslná. Příklad takové situace uvádí Obr. 5. 

Při nastavení záznamu maximálního napětí, maximálního proudu, maximálního účiníku a intervalu 
záznamu 15 minut se na konci intervalu, tj. v 15:30, v tomto případě uloží hodnota napětí naměřená v 
15:26, hodnota proudu naměřená v 15:20 a hodnota účiníku naměřená v 15:21. Při provedení výpočtu 
činného výkonu dostaneme tedy nesmyslnou hodnotu. 

Pro správné vyhodnocení výkonů v těchto případech umožňuje programové vybavení CETIS32 
nastavení zvoleného způsobu vzorkování pro jednotlivé fázové veličiny (napětí, proud a účiník). 

2.3.1.4.3 Vzorkování dle nastavení 

Při tomto základním způsobu vzorkování se jednotlivé veličiny vyhodnocují samostatně a nezávisle, 
tzn. že lze nastavit ukládání např. maximálního napětí, minimálního proudu a průměrné hodnoty 

 

U 

I 

cos 

15:15 15:30 15:20 15:21 15:26 

maximum U maximum cos maximum I konec 
intervalu 
záznamu 
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účiníku za záznamový interval. Případný výpočet výkonů však v tomto případě postrádá smysl, neboť 
dává nesmyslné hodnoty. 

2.3.1.4.4 „Řezové“ vzorkování 

Při nastavení tohoto způsobu vzorkování je určena tzv. řídící veličina „řezu“. Zvolená řídící veličina 
„řezu“ může být nastavena na jeden z extrémů, tzn. na maximum nebo na minimum, a vzorkování 
ostatních fázových veličin je v tomto případě určeno okamžikem výskytu nastaveného extrému 
zvolené řídící veličiny v té které fázi ( viz Obr. 6). 

Jako řídící veličiny „řezu“ lze zvolit : 

• napětí 

• proud 

• účiník 

• činný fázový výkon  

• činný trojfázový výkon  

Pokud je řídící veličina „řezu“ napětí, proud nebo účiník, lze zvolit ukládání dle maxima nebo minima 
této řídící veličiny. Pokud je řídící veličinou výkon, provádí se ukládání veličin v okamžiku zjištění 
maxima tohoto výkonu. 

Obr. 6: Vzorkování dle maxima U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 6 je uveden příklad měření trojfázov0ho vývodu ( průběhy účiníku nejsou zobrazeny ). Při 
nastavení vzorkování „dle extrému napětí“ a volbě maxima této veličiny se zaznamenají na konci 
záznamového intervalu (v 15:30) následující hodnoty : 

• maximální hodnota napětí U1max v průběhu celého záznamového intervalu, změřená v 
15:22 a hodnoty I1 a cos1 v tomto okamžiku 

• maximální hodnota napětí U2max v průběhu celého záznamového intervalu, změřená v 
15:27 a hodnoty I2 a cos2 v tomto okamžiku 

• maximální hodnota napětí U3max v průběhu celého záznamového intervalu, změřená v 
15:18 a hodnoty I3 a cos3 v tomto okamžiku 

15:30 15:15 15:18 15:22 15:27 

maximum U1 maximum U3 maximum U2 

U[V] 

I [A] 

fáze č.1 
fáze č.2 

fáze č.3 
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Při řezovém ukládání je tedy zajištěno, že všechny veličiny jedné fáze jsou vzorkovány ve stejném 
okamžiku. Lze z nich tedy spočítat jednofázové výkony. Okamžik vzorkování může být v jednotlivých 
fázích různý a trojfázový výkon tedy počítat nelze. 

Pokud je řídící veličinou trojfázový výkon, jsou vzorkovány všechny fázové veličiny všech fází ve 
stejný okamžik a je možné provádět výpočet trojfázového výkonu. 

Nefázové veličiny, jako frekvence a teplota nejsou nastavením „řezového“ vzorkování nijak ovlivněny 
a ukládají se nezávisle podle zvoleného nastavení. Záznam průměrného výkonu není rovněž  
nastavením „řezového“ vzorkování nikterak  ovlivněn. 

2.3.1.5 Výpočet průměrných výkonů ze zaznamenaných průměrných hodnot U, I, PF 

Při nastavení záznamu průměrných hodnot U, I a účiníku přístroj zaznamenává průměrné hodnoty 
jednotlivých veličin, které lze vyjádřit vztahy 

Us = 
1

1n
Ui

i

n

=
∑   [ V ]  [ 15 ] 

Is = 
1

1n
Ii

i

n

=
∑   [ A ]  [ 16 ] 

PFs  = ∑
=

n

i

PFi
n 1

1
 [ - ]  [ 17 ] 

Us…střední efektivní hodnota napětí v záznamovém intervalu 

Ui…okamžité efektivní hodnoty napětí 

Is…střední efektivní hodnota proudu v záznamovém intervalu 

Ii…okamžité efektivní hodnoty proudu 

PFs…střední hodnota účiníku v záznamovém intervalu 

PFi…okamžité hodnoty účiníku 

n…počet měření provedených během záznamového intervalu 

Při následném výpočtu činného výkonu v programovém vybavení CETIS32 z takto zaznamenaných 
průměrných veličin se provede výpočet dle vzorce 

Ps = Us x Is x PFs   =  (
1

1n
Ui

i

n

=
∑ ) x (

1

1n
Ii

i

n

=
∑ ) x ( ∑

=

n

i

PFi
n 1

1
)  [ W ] [ 14 ] 

 

Obecně je střední činný výkon definován jako 

Ps  = 
1

1n
Pi

i

n

=
∑   = ∑

=

××
n

i

PFiIiUi
n 1

)(
1

    [ W ] [ 15 ] 

Z výše uvedených vzorců je zřejmé, že rovnice [14] a [15] nedávají obecně shodný výsledek; rozdíl 
vzrůstá s rostoucím kolísáním jednotlivých naměřených hodnot Ui, Ii, PFi. Shodný výsledek dostaneme 
pouze v případě, že hodnoty Ui, Ii, PFi se během záznamového intervalu nezmění. 

Výpočet středního činného výkonu ze středních hodnot napětí, proudu a účiníku lze tedy použít pouze 
pro zjištění orientační hodnoty výkonu a v případě, že jednotlivé hodnoty Ui, Ii, PFi  během 
záznamového intervalu příliš nekolísají. Pro zjišťování středního výkonu je proto nutné nastavit přístroj 
na měření středních výkonů, při kterém se výše popsaná chyba neprojevuje. 
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2.3.2 Měření teploty 

Měření teploty se provádí se stejnu četností jako měření elektrických veličin. Rovněž možnosti 
způsobu záznamu do paměti jsou obdobné. 

2.3.2.1 Připojení 

K přístrojům v provedení “T“ lze připojit teploměr s proudovým výstupem 4-20 mA . Zdroj napájecího 
napětí pro teploměr o velikosti cca 24 V ss je zabudován v přístroji a teploměr je napájen přímo 
měřicím proudem. Teploměr (resp. jeho proudový převodník) se připojuje ke svorkám č. 25 (+) a 26 (-) 
( je nutno dodržet polaritu ). Příklad zapojení je uveden v příloze. 

Obvody teplotního vstupu jsou vnitřně propojeny se vstupem časové synchronizace a obvody 
komunikačních linek. Od ostatních obvodů přístroje jsou galvanicky odděleny. 

Délka kabelu pro připojení teploměru není omezena. Limitujícím faktorem je impedance smyčky 
tohoto kabelu, která nesmí být vyšší než cca 30 Ohm. Teploměr lze objednat jako nestandardní 
příslušenství přístroje. 

 

2.3.2.2 Nastavení přístroje 

Rozsah připojeného teploměru je nutné naprogramovat v nastavení skupiny parametrů č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

V poli L1 je třeba nastavit hodnotu teploty ( ve stupních C ) při proudu převodníku rovném 4 mA (T04) 
a poli L2 hodnotu při proudu 20 mA (T20). Naměřenou hodnotu teploty T lze pak sledovat ve 
společném okně 3PF-f-T v poli L3. 

Vedle ručního nastavení je možné nastavit rozsahy teplotního čidla i pomocí PC programem 
CETIS32. Postup nastavení je uveden v „Ovládání přístroje pomocí počítače“. 

 

2.3.3 Výstupní relé 

Přístroje v provedení „R“ jsou vybaveny dvěma relé s přepínacím kontaktem, jejichž funkci lze 
naprogramovat dle potřeby uživatele (viz dále v popisu parametrů). 

2.3.3.1 Připojení 

Kontakty relé jsou vyvedeny na svorky dle Tab. 3. Lze jej zatížit proudem 4A při 250V stř. 

Tab. 3 : Výstupní relé 

Relé č. 1 Relé č. 2 

svorka č. kontakt svorka č. kontakt 

13 pracovní 16 pracovní 

14 střední 17 střední 

15 klidový 18 klidový 

 

   70   70   70   70    
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2.3.3.2 Funkce 

Výstupní relé lze použít ve funkci jednoduchého dvoupolohového regulátoru nebo k indikaci 
definovaného stavu. Funkce je graficky znázorněna na Obr. 7. 

Obr. 7 : Funkce relé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veličinu, kterou je chování relé řízeno ( Rxcv , control variable), lze vybrat dle Tab. 4. Dále je nutno 
zadat, jak bude stav relé vybranou řidicí veličinou řízen. K tomu slouží parametry polarita odchylky pro 
aktivní stav relé (Rxdp , deviation polarity) a aktivní stav relé (Rxas). 

Polaritu odchylky lze nastavit na jednu z hodnot UNDEUNDEUNDEUNDE ( under = pod ) nebo OVEROVEROVEROVER  ( over = nad ) 
a aktivní stav relé na hodnotyONONONON  (on = zapnuto ) nebo OFFOFFOFFOFF( off = vypnuto ). Pokud tedy chceme 
pomocí relé signalizovat například překročení odběru měřeného spotřebiče, zvolíme nastavíme řidicí 
veličinu relé č. 1 R1cv na hodnotu trojfázového činého výkonu P13P13P13P13 , polaritu odchylky R1dp na 
OVEROVEROVEROVER  ( aby aktivní stav relé nastal, pokud bude řidicí veličina nad nastavenou mezí ) a aktivní stav 
relé R1as na ONONONON . Pokud pak bude řidicí veličina nad nastavenou mezí, bude relé č. 1 aktivováno a 
přejde tedy do stavu zapnuto. 

Mezní hodnota ( Rxl% ) se zadává obvykle v procentech nominální měřené hodnoty. Nominální 
hodnoty, odpovídající 100% , jsou uvedeny v Tab. 4. Stejný rozměr má i hystereze ( Rxh% ), kterou je 
možno nastavit necitlivost relé. Pokud se řidicí veličina pohybuje v pásmu hodnot [ (Rxl%-Rxh%), 
(Rxl%+Rxh%) ], stav relé se nemění. Dále lze nastavit ještě necitlivost relé na rychlé změny řidicí 
veličiny pomocí tzv. blokovací doby Rxbl . Relé pak změní stav pouze v případě, že hodnota řidicí 
veličiny setrvá nad nebo pod definovanou mezí (včetně hystereze) souvisle alespoň po nastavenou 
blokovací dobu. 

Relé lze nastavit i pevně do požadovaného stavu nastavením řídící veličiny Rxcv do hodnoty 0000 
(trvale vypnuto) nebo1111  (trvale zapnuto). Mimo těchto případů zůstane relé trvale vypnuté nezávisle 
na hodnotě nastavené řidicí veličiny i v případě, že hodnota meze Rxl% není definována (stav ----------------). 

Výjimku při zadávání mezní hodnoty tvoří frekvence : mez Rxl% i hystereze Rxh% se zadává přímo v 
jednotkách Hz. 
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Tab. 4 : Přehled řidicích veličin funkce relé 

Řidicí 
veličina 

Značka Označení 
na displeji 

Nominální hodn. pro def. meze 
Rxm% a hystereze Rxh% 

Pozn. 

napětí fázové -  U1 / U2 / U3 U1U1U1U1 / U2U2U2U2 / U3U3U3U3 přímé měření : Unom 
specifikované      - hvězda ... Unom          [ V ] viz par.  
      - troj./Aron. 3x Unom [ V ] č. 01 

napětí fázové -  U123 U13U13U13U13    měření přes MTN :   
libovolné      - hvězda..... 3/VTp  [ V ]  

      - troj./Aron ..VTp           [ V ]  
proud fázový -  I1 / I2 / I3 I1I1I1I1 / I2I2I2I2 / I3I3I3I3 ( Pnom / Unom) / 3   [ A ]  
specifikovaný     
proud fázový -  I123 I13I13I13I13      
libovolný     
Skutečný účiník  PF1/ PF2/ PF3 PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3    1,00  
fázový – specif.     
Skutečný účiník  3PF PF13PF13PF13PF13      
trojfázový     
frekvence  f F1F1F1F1    mez i hystereze   
( fáze L1)      zadána v abs. h. [ Hz ]  
teplota T TTTT    0 % ...T04,  100 % ...T20 [°C]  
činný výkon P1 /  P2 /  P3 P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3    - fáz. veličina :  
fázový – specif.      Pnom  / 3   [VA]  
činný výkon 3P P13P13P13P13    - 3-fázová veličina :  
trojfázový   Pnom   [VA]  
jalový výkon  Q1 /  Q2 /  Q3 Q1Q1Q1Q1 / Q2Q2Q2Q2 / Q3Q3Q3Q3   
fázový – specif.     
jalový výkon 3Q Q13Q13Q13Q13      
trojfázový        
zdánlivý výkon  S1 /  S2 /  S3 S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3      
fázový – specif.        
zdánlivý výkon 3S S13S13S13S13      
trojfázový        
účiník 1. harm.  cos1/ cos2/ cos3 c1  / c2 / c3c1  / c2 / c3c1  / c2 / c3c1  / c2 / c3    1,00  
fázový – specif.        
THDU fázové -  THDU1 / THDU2 tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /    100 %  
specifikované / THDU3 TU3TU3TU3TU3      
THDU fázové -  THDU123 tU13tU13tU13tU13      
libovolné        
THDI fázové -  THDI1 / THDI2 tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /    100 %  
specifikované / THDI3 TI3TI3TI3TI3      
THDI fázové -  THDI123 tI13tI13tI13tI13      
libovolné        
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Při volbě řídící veličiny lze vedle jednotlivých fázových napětí, proudů a jejich harmonického zkreslení 
zvolit i všechny fázové veličiny zároveň volbou libovolné veličiny. Funkci vysvětluje následující příklad. 

Příklad : 

Relé č. 1 chceme nastavit pro indikaci přepětí v trojfázovém vývodu. Řidicí veličinu R1cv 
nastavíme na fázové napětí libovolné, tedy U13U13U13U13. Polaritu odchylka R1dp nastavíme na 
OVEROVEROVEROVER a aktivní stav relé R1as na ONONONON . Mez, hysterezi a blokovací dobu nastavíme na 
požadované hodnoty. 

Aktivní stav relé, tedy sepnutí jeho středního a pracovního kontaktu, nastane pak v případě, 
kdy kterékoliv z fázových napětí U1, U2, U3 nabyde hodnoty odpovídající aktivnímu stavu. 
Naopak do pasivního stavu přejde relé v případě, že žádné z napětí neodpovídá aktivnímu 
stavu. 

Pokud by v uvedeném příkladu vznikl požadavek signalizace stavu přepětí ve všech fázích zároveň , 
bylo by nutné nastavení modifikovat tak, že polaritu odchylky R1dp nastavíme na UNDEUNDEUNDEUNDE . Aktivní 
stav relé R1as je pak nutné nastavit na hodnotu OFFOFFOFFOFF , případně lze ponechat R1as ve stavuONONONON a 
pro signalizaci využít klidový kontakt relé. 

2.3.3.3 Nastavení přístroje 

Chování obou relé lze nastavit zcela nezávisle. Funkce relé č. 1 je definována nastavením skupiny 
parametrů č. 7 a 8, funkce relé č. 2 skupinou parametrů č. 9 a 10. 

 

V uvedeném příkladě sepne relé č. 1, pokud alespoň jedno fázové napětí překročí hranici 110 +  3 = 
113 % nominálního napětí ( tedy při Unom = 230 V hodnotu 260 V ) a setrvá v této úrovni alespoň 1 
minutu. K odpadnutí relé dojde, pokud po dobu 1 minuty budou všechna fázová napětí pod úrovní 
110-3 = 107 % ( tedy 246 V ). 

Nastavení lze provést i pomocí počítače – viz příslušná kapitola níže. 

2.3.3.4 Ruční ovládání relé 

Stav relé, řízený průběhem nastavené řidicí veličiny, může obsluha jednorázově změnit. Při 
stisknutém a drženém tlačítku M lze stiskem tlačítka  ▲ přepnout okamžitý stav relé č. 1 do opačného 
stavu. Relé č. 2 lze přepnout obdobně pomocí tlačítka  ▼. Okamžitě po tomto vnuceném ručním 
přepnutí ale přebírá kontrolu nad stavem relé opět nastavená řidicí veličina a nastaví jej ( po uplynutí 
nastavené blokovací doby ) zpět do odpovídajícího stavu. 

 

2.3.4 Synchronizace obvodu reálného času 

Přístroje v provedení „E“ (pokud se nejedná zároveň o provedení „A“) jsou vybaveny vstupem časové 
synchronizace. Časová synchronizace slouží pro zpřesňování vnitřního obvodu reálného času 
externím signálem. 

OVEROVEROVEROVER    
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2.3.4.1 Připojení 

Vstup je vyveden na svorky č. 19 (+) a 20 (-). Vnitřní napájecí napětí vstupu je 12V ss, spínací proud 
je asi 5 mA. Předpokládá se připojení pasivního kontaktu nebo tranzistoru. V případě, že zdrojem 
signálu je tranzistor (NPN) nebo optron, je nutné při připojování vstupů dodržet polaritu - kolektor 
tranzistoru-optronu připojit na svorku + (č. 11), emitor na svorku - (č. 12). 

Pozor !!! Vstupy časové synchronizace jsou galvanicky spojeny s obvody komunikačních linek (svorka 
č. 20 spojena se svorkou č. 30) a s obvody teplotního vstupu. Od ostatních obvodů přístroje jsou 
odděleny. 

2.3.4.2 Funkce 

Pokud není funkce časové synchronizace nastavena, nebo není přiveden požadovaný synchronizační 
signál, je vnitřní obvod reálného času (RTC) řízen pouze vlastním krystalovým oscilátorem. 

Připojením synchronizačního signálu lze dosáhnout synchronního chodu vnitřního RTC s tzv. 
energetickým časem. Naměřené údaje lze pak například porovnávat s hodnotami fakturovanými 
energetickým podnikem. 

Zajištění synchronního chodu hodinového obvodu má vliv na : 

• správnou registraci naměřené elektrické práce v nastavených tarifních pásmech 

• správnost zaregistrované hodnoty a času maximálního čtvrthodinového činného výkonu 

• odpovídající příslušnost časové osy průběhu zaznamenaného do paměti 

Synchronizační impuls musí mít šířku minimálně 100 ms. Na konci synchronizačního impulsu provede 
přístroj (pokud je tato funkce aktivována) seřízení vnitřního obvodu reálného času na nejbližší celou 
minutu. Synchronizační impulsy mohou být minutové, čtvrthodinové, případně hodinové. 

2.3.4.3 Nastavení 

Synchronizační funkci lze aktivovat nastavením parametru sync ( v okně L1 ) ve skupině parametrů č. 
12 do hodnoty ONONONON . Při nastavené hodnotě OFFOFFOFFOFF se synchronizace neprovádí, i když je signál 
připojen. 

Nastavení lze provést i pomocí počítače (viz dále). 

Pozor !!!  Pokud je nastavena perioda záznamu dat do paměti kratší než 1 minuta, nelze provádět 
časovou synchronizaci dat z důvodu zajištění časové souvislosti zaznamenávaného průběhu.  V 
takovém případě je o tom obsluha při pokusu nastavení parametru sync do aktivní hodnoty 
informována výpisem ONI. ONI. ONI. ONI. ( ON + vykřičník ). 

 

2.3.5 Impulsní výstupy 

Přístroje v provedení „E“ jsou vybaveny dvěma impulsními výstupy. Četnost generovaných impulsů 
lze nastavit v závislosti na hodnotách naměřené elektrické práce (vysílací elektroměr). 

2.3.5.1 Připojení 

Impulsní výstupy jsou realizovány dvěma (vzájemně galvanicky oddělenými) výstupními tranzistory 
typu NPN, vyvedenými k párům svorek č. 21(výstup č. 1, +) - 22( -) a č. 23(výstup č. 2, +) - 24( -). 
Přístroje v provedení „A“ mají tyto výstupy vyvedeny na svorkách 19-20 a 21-22, viz obr…... 

Předpokládá se, že k těmto výstupům budou přes omezovací odpory připojeny vstupní optrony 
externího registračního nebo řidicího systému.Tomu jsou přizpůsobeny i mezní parametry 
tranzistorových výstupů : maximální napětí 30V ss a maximální proud 50 mA. V případě nebezpečí 
přetížení je vhodné výstupy pojistkou 0,3 až 0,5A. Příklad zapojení je uveden v příloze. 
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2.3.5.2 Funkce 

Typ elektrické práce, které bude odpovídat četnost  vysílaných impulsů, lze zvolit mezi A+ (činná 
energie odebraná, import), A- (činná energie dodaná, export), ArL (jalová energie induktivní) a ArC 
(jalová energie kapacitní). Dále je potřeba nastavit četnost impulsů v jednotkách n/kWh (resp. 
n/kvarh). Oba výstupy lze nastavit zcela nezávisle. 

Přístroj provádí každých pět sekund vyhodnocení naměřené elektrické práce. Pokud zjistí, že 
přírůstek zaregistrované elektrické energie je vyšší nebo roven množství energie, připadající na jeden 
impuls, provede odeslání jednoho, případně více impulsů. Z uvedeného popisu vyplývá, že při vyšší 
četnosti impulsů není jejich vysílání plynulé, ale ve shlucích vždy po pěti sekundách. 

Impulsy mají pevnou délku rovnou 100 ms, minimální mezera mezi impulsy je rovněž 100 ms. 
Maximální frekvence vysílaných impulsů je tedy 5 Hz. 

2.3.5.3 Nastavení 

Funkci impulsních výstupů je nutné naprogramovat nastavením skupiny parametrů č. 14 (viz dále). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četnost impulsů N1/k výstupu č. 1 lze nastavit v poli L1, četnost impulsů N2/k výstupu č. 2 v poli L2. 
V poli L3 nutno určit typ odpovídající elektrické práce :  

pro A+ (činná energie odebraná, import) nutno zadat AIAIAIAI (= active =činná, import) 

pro A- (činná energie dodaná, export) nutno zadat AEAEAEAE (= active = činná, export) 

pro ArL (jalová energie induktivní) nutno zadat RLRLRLRL (= reactive = jalová, L...induktivní) 

pro ArC (jalová energie kapactivní) nutno zadat RCRCRCRC (= reactive = jalová, C...kapacitní) 

Nastavení lze provést i pomocí počítače (viz dále). 

2.3.6 Analogové výstupy 

Přístroje v provedení „A“ jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy o rozsahu 0-20 mA, jejichž funkci 
lze naprogramovat dle potřeby uživatele. Zadní panel přístroje v provedení „A“ je zobrazen níže. 

2.3.6.1 Připojení 

Analogové výstupy jsou vyvedeny na svorky dle následující tabulky. Lze k nim připojit odporovou 
zátěž o maximální hodnotě 500 Ohm. 

Analogové výstupy - připojení 

Výstup č. 1 Výstup č. 2 

svorka č. polarita svorka č. polarita 

23 + 25 + 

24 - 26 - 

      50  50  50  50    

 P-14 
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L3 

Re1 
Re2 

četnost impulsů / 1kWh 
 výstupu č. 1 

četnost impulsů / 1kWh 
 výstupu č. 2 

typ elektrické práce 
odpovídající výstupu č. 1 

typ elektrické práce 
odpovídající výstupu č. 2 
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Pozn. : Záporné svorky analogových výstupů (č. 24, 26) jsou uvnitř přístroje galvanicky spojené a 
propojené se svorkou GND dálkové komunikace ! 

 

Zadní panel přístroje SMZ 33 (provedení ERA) 

k l

L
O
A
D

kk l

L    K

L    K

L    K

l

L1

L2

L3

N
1A 1A 1A

-+-+ -+ -+

                            

U:115 230 VAC / 42~80 Hz, 10VA        
IP 4X Made in Czechia

Serial No.:  
SMZ 33 E R A / 232 485 CAN            

 
 

2.3.6.2 Nastavení přístroje 

Analogové výstupy lze použít pro vysílání okamžité hodnoty vybrané měřené veličiny. Funkci obou 
výstupů lze nastavit zcela nezávisle : funkce analogového výstupu č. 1 je definována nastavením 
skupiny parametrů č. 16, funkce výstupu č. 2 skupinou parametrů č. 17. 

Parametry určující funkcí výstupu jsou následující : 

• řidicí veličina výstupu Axcv (control variable) 

• hodnota řídící veličiny 0/4mA , která má odpovídat výstupnímu proudu 0 mA nebo 4 mA. 

• hodnota řídící veličiny 20mA , která má odpovídat výstupnímu proudu 20 mA. 

 

Řidicí veličinu Axcv lze nastavit na jednu z hodnot dle tabulky uvedené níže. Pokud je nastavena 
nedefinovaná hodnota řidicí veličiny ( --------    ),  je analogový výstup neaktivní. 

Hodnoty 0/4mA a 20mA , určující rozsah analogového výstupu,  se zadávají obvykle v procentech 
nominální měřené hodnoty. Nominální hodnoty, odpovídající 100% , jsou uvedeny v tabulce níže. 
Výjimku tvoří frekvence : hodnoty se zadávají přímo v jednotkách Hz. 
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Přehled řidicích veličin analogových výstupů 

Řidicí 
veličina 

Značka Označení 
na displeji 

Nominální hodnota (tj.100%) 
pro nastavení hodnot 0/4mA  

a 20mA 

Pozn. 

napětí fázové  U1 / U2 / U3 U1U1U1U1 / U2U2U2U2 / U3U3U3U3 přímé měření : Unom 
      - hvězda ... Unom          [ V ] viz par.  
      - troj./Aron. 3x Unom [ V ] č. 01 

      měření přes MTN :   
      - hvězda..... 3/VTp  [ V ]  

      - troj./Aron ..VTp           [ V ]  
proud fázový  I1 / I2 / I3 I1I1I1I1 / I2I2I2I2 / I3I3I3I3 ( Pnom / Unom) / 3   [ A ]  
skutečný účiník  PF1/ PF2/ PF3 PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3PF1 / PF2 / PF3    1,00  
fázový     
skutečný účiník  3PF PF13PF13PF13PF13      
trojfázový     
frekvence  f F1F1F1F1    mez i hystereze   
( fáze L1)      zadána v abs. h. [ Hz ]  
teplota T TTTT    0 % ...T04,  100 % ...T20 [°C]  
činný výkon P1 /  P2 /  P3 P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3P1 / P2 / P3    - fáz. veličina :  
fázový      Pnom  / 3   [VA]  
činný výkon 3P P13P13P13P13    - 3-fázová veličina :  
trojfázový   Pnom   [VA]  
jalový výkon  Q1 /  Q2 /  Q3 Q1Q1Q1Q1 / Q2Q2Q2Q2 / Q3Q3Q3Q3   
fázový     
jalový výkon 3Q Q13Q13Q13Q13      
trojfázový        
zdánlivý výkon  S1 /  S2 /  S3 S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3S1 / S2 / S3      
fázový        
zdánlivý výkon 3S S13S13S13S13      
trojfázový        
účiník 1. harm.  cos1/ cos2/ cos3 c1  / c1  / c1  / c1  / c2 / c3c2 / c3c2 / c3c2 / c3    1,00  
fázový        
THDU fázové  THDU1 / THDU2 tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /tU1 / TU2 /    100 %  
 / THDU3 TU3TU3TU3TU3      
THDI fázové  THDI1 / THDI2 tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /tI1 / TI2 /    100 %  
 / THDI3 TI3TI3TI3TI3      

 

Příklad nastavení : 

Analogový výstup č. 1 chceme nastavit pro indikaci činného zatížení v trojfázového vývodu, 
přičemž nulovému zatížení má odpovídat výstupní proud 4 mA a zatížení 130% nominálního 
výkonu ( Pnom ) má odpovídat výstupnímu proudu 20 mA. 

Řidicí veličinu A1cv nastavíme na činný výkon trojfázový, tedy P13P13P13P13. Při editaci veličiny tedy  
nejprve nalistujeme hodnotu PPPP a uložíme ji. Při opakované editaci veličiny nastavíme 
hodnotu13.13.13.13. 
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Hodnotu 0/4mA nastavíme na 0 procent. Pokud je zobrazen název parametru 0mA , 
zvyšujeme nejprve nastavovanou hodnotu na maximum a při jeho překročení se přepne 
název parametru na 4mA – za tohoto stavu nastavíme hodnotu 0 procent a uložíme. 

Obdobně nastavíme hodnotu 20mA nastavíme na 130 procent. Tím je analogový výstup 
nastaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení lze provést i pomocí počítače – viz příslušná kapitola níže. 

 

    0    0    0    0    

 P-16 

 130 130 130 130    

 P.13 P.13 P.13 P.13    

SMZ 33 

�
 �
 
M  P 

L1 

L2 

L3 

Re1 
Re2 

řidicí veličina 

hodnota veličiny 
odp. proudu 4 mA 

hodnota veličiny 
odp. proudu 20 mA 
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3. Ovládání pomocí počítače 
Sledování aktuálních naměřených hodnot i nastavení přístroje lze provádět nejen z panelu přístroje, 
ale i pomocí místního nebo vzdáleného počítače, připojeného k přístroji přes komunikační linku. 
Pomocí počítače lze provádět i nastavení a sledování průběhu zaznamenaného do vnitřní paměti 
přístroje, což z panelu přístroje není možné. 

3.1 Komunikační linky 

3.1.1 Místní komunikační linka (LOCAL) 

Přístroje jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním s úrovněmi dle V.24 (RS-232), 
vyvedeným na čelním panelu. Pomocí tohoto rozhraní lze provádět nastavování parametrů přístroje a 
přenos záznamů do přenosného počítače. 

Vzhledem k tomu, že přístroje mohou být vybaveny ještě dálkovou komunikační linkou, je popisovaná 
komunikační linka označována jako místní (LOCAL). Linka je vyvedena na konektor typu MINIDIN na 
ovládacím panelu, označený COM. Rozložení signálů je uvedeno v Tab. 5. 

Tab. 5 : Zapojení místní komunikační linky (LOCAL) 

Signál Kontakt zásuvky MINIDIN 
(samice) 

RxD, čtená data 4 

TxD, vysílaná data 3 

/LOCAL, požadavek místní komunikace 5 

GND, zem komunikační linky 6 

 
 

V případě potřeby přenosu dat přes místní komunikační linku musí obsluha propojit přístroj a PC 
komunikačním kabelem ( kabel uveden v nabídce příslušenství ). Konektor MINIDIN tohoto kabelu má 
zkratovány kontakty 5 a 6. Při zasunutí konektoru se tak na signálu /LOCAL objeví log.0 a přístroj 
přesměruje komunikaci na toto místní rozhraní, což je krátkodobě indikováno nápisem Loc 
v alfanumerickém poli. Zároveň se odpojí od dálkové komunikační linky (pokud je jí vybaven). 

Při připojení přes místní komunikační linku musí být nastaveny komunikační parametry v programu 
CETIS32 na COM, 9600Bd a adresa nastavena (nezávisle na adrese nastavené v přístroji při 
instalaci, která má význam pouze pro hlavní komunikační linku) na hodnotu 1. 

Po vytažení konektoru přístroj přesměruje komunikaci zpět na dálkovou komunikační linku, což 
krátkodobě potvrdí nápisem Rem v alfanumerickém poli. 

3.1.2 Dálková komunikační linka (REMOTE) 

Přístroje mohou být volitelně vybaveny dálkovou komunikační linkou, přes kterou je možné ovládání 
přístroje vzdáleným počítačem. Z tohoto počítače lze pak provádět dálkově nastavování přístrojů a 
přenos aktuálních nebo zaznamenaných dat. 

Dálková komunikační linka je galvanicky oddělená od vnitřních obvodů přístroje a typ rozhraní může 
být RS-232 (označení přístroje např. SMZ33 RT/232),  RS-485 (.../485) nebo CAN (.../CAN). 

Přes tuto linku může být připojeno ke vzdálenému PC jeden nebo více přístrojů. Jednotlivé přístroje 
musí mít nastavenu různou komunikační adresu a shodnou komunikační rychlost. Tyto parametry lze 
nastavit pomocí počítače přes místní komunikační linku činností „Instalace“ v programu CETIS32, 
nebo ručně ve skupině parametrů č. 4. 

6 

4 3 

5 

Zásuvka 
(�elní pohled) 
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3.1.2.1 Rozhraní RS-232 

K tomuto rozhraní může být přímo připojen pouze jediný přístroj. Délka komunikačního kabelu by 
v takovém případě neměla přesahovat několik desítek metrů. Přístroje mohou být přes toto rozhraní 
připojeny rovněž prostřednictvím modemu. Vzdálenost a počet připojitelných přístrojů pak není 
omezena. 

Tab. 6 : Zapojení dálkové komunikační linky – rozhraní RS-232 

svorka č. signál 
27 žádný 
28 RxD 
29 TxD 
30 GND 

 

3.1.2.2 Rozhraní RS-485 

K tomuto rozhraní může být připojeno až 32 přístrojů na vzdálenost max. 1200m. Jednotlivé přístroje 
musí mít různou komunikační adresu v intervalu 1 až 253, nastavenou při instalaci. 

Tab. 7 : Zapojení dálkové komunikační linky – rozhraní RS-485 

svorka č. signál 
27 TR 
28 DATA A 
29 DATA B 
30 GND 

 

Na straně PC musí být instalována komunikační karta s odpovídajícím rozhraním nebo externí 
převodník úrovní 232/485, připojený ke standardnímu sériovému rozhraní. Převodník musí být přitom 
vybaven funkcí automatického přepínání směru komunikace. 

3.1.2.3 Rozhraní CAN 

Jedná se o vysokorychlostní rozhraní, vhodné např. pro přenos aktuálních naměřených dat z velkého 
počtu přístrojů – k rozhraní může být připojeno až 110 přístrojů. Maximální délka komunikačního 
kabelu je závislá na komunikační rychlosti, při rychlosti 100 kbit/s činí cca 500 m. Jednotlivé přístroje 
musí mít různou komunikační adresu v intervalu 1 až 1023, nastavenou při instalaci. 

Tab. 8 : Zapojení dálkové komunikační linky – rozhraní CAN 

svorka č. signál 
27 TR 
28 CAN H 
29 CAN L 
30 GND 

 

Na straně PC musí být instalována speciální komunikační karta s rozhraním CAN. 

3.1.2.4 Komunikační kabel 

Pro běžné nasazení ( délka kabelu do 100m, komunikační rychlost do 9600Bd ) není volba typu 
kabelu kritická. Je možno použít prakticky libovolný stíněný kabel s dvěma páry vodičů (např. MK 
4x0,15) a stínění v jednom bodě spojit s ochranným vodičem PE. 
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Při délce kabelu nad cca 100 m, nebo při vyšší komunikační rychlosti (cca nad 20 kbit/s) je vhodné 
použít speciálního stíněného komunikačního kabelu s kroucenými ( tzv. „twisted-pair“ ) páry, který má 
definovanou vlnovou impedanci (obvykle okolo 100 Ohm). 

3.1.2.5 Zakončovací odpory 

Rozhraní RS-485 a CAN vyžadují zvláště při větších komunikačních rychlostech a větších 
vzdálenostech impedanční zakončení koncových uzlů pomocí instalace zakončovacích odporů. 
Zakončovací odpory se instalují pouze na koncové body linky (např. jeden u PC a druhý u 
nejvzdálenějšího přístroje. Připojují se mezi svorky č. 28 ( A, resp. CANH) a 29 ( B, resp. CANL). 

Přístroje SMZ33 s dálkovou komunikační linkou tohoto typu jsou standardně vybaveny zabudovaným 
zakončovacím odporem (o hodnotě 330R/120R pro rozhraní RS-485/CAN), který je vnitřně pevně 
připojen na svorku  č. 29 ( B, resp. CANL) a jeho druhý konec je vyveden na svorku  č. 27 (TR). 

Zapojení zakončovacího odporu se provede propojením svorky č. 27 (TR) se svorkou č. 28 ( A, resp. 
CANH ). 

3.1.2.6 Komunikační protokoly dálkové komunikační linky 

3.1.2.6.1 Komunikační protokol KMB 

Tento protokol se používá při dálkové komunikaci přes rozhraní RS-232 nebo RS-485, kdy je přístroj 
připojen k počítači přes standardní sériový komunikační port (COM). Tento protokol je standardně 
přednastaven a ve skupině parametrů č. 4 indikován jako P0P0P0P0 . Přenos dat probíhá nastavenou 
komunikační rychlostí v rozsahu 600 až 19200 Bd ( 8-bitů bez parity, 1 stop-bit ). Pokud je na 
komunikační lince připojeno více přístrojů, musí mít každý přístroj jinou adresu. 

3.1.2.6.2 Komunikační protokol Modbus RTU 

Pro možnost snazšího začlenění přístroje do uživatelského programu je přístroj vybaven ještě 
komunikačním protokolem Modbus-RTU. Tento protokol lze nastavit jako protokol P1NP1NP1NP1N  / P1EP1EP1EP1E  / 
P1OP1OP1OP1O  ( bez parity / sudá parita / lichá parita ). Detailní popis komunikačních protokolů přesahuje 
rámec tohoto manuálu a je na vyžádání k dispozici u výrobce. 

3.1.2.6.3 Komunikace přes modem 

Přístroje s rozhraním RS-232 lze dálkově připojit pomocí telefonního modemu. 

Při instalaci je nutné zvolit mimo komunikační adresy komunikační rychlost podle maximální rychlosti 
modemu použitého modemu. Dále je nutné nastavit, že komunikace bude realizována prostřednictvím 
modemu a nastavit tzv. inicializační řetěz pro tento modem. Pomocí tohoto řetězce nastavuje přístroj 
modem tak, aby v případě volání ze vzdáleného počítače mohlo být navázáno spojení  a data 
úspěšně přenesena. 

Modem musí být kompatibilní  se základní sadou tzv. AT-příkazů (Hayes). Prakticky všechny moderní 
modemy tento požadavek splňují a s komunikací by proto neměly být problémy. Z důvodu praktických 
zkušeností doporučujeme použití modemů firmy Microcom. Pro tyto modemy se osvědčil následující 
inicializační string : 

ATB0&D0E0&K0&L0Q0V0X1 S0=1 S10=100 

V případě, že by tento řetěz použitému modemu nevyhovoval, je nutné zkontrolovat aplikaci všech 
AT-příkazů v inicializačním řetězci podle dokumentace modemu a případně inicializační řetěz 
modifikovat. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na firmu KMB systems. 

3.1.2.6.4 Komunikační protokol CAN 

Je použit firemní komunikační protokol, jehož popis přesahuje rozsah tohoto manuálu. Pro bližší 
informaci kontaktujte firmu KMB systems. 
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3.2 Popis programového vybavení CETIS32 pro přístroje „SMZ 33“ 
Programové vybavení CETIS32 pro Windows umožňuje nastavení všech důležitých parametrů 
přístroje SMZ 33 a archivaci těchto nastavení. Dále umožňuje záznam, vizualizaci a archivaci měření 
pořízených tímto přístrojem. 

Následující kapitoly uvádějí postup při těchto činnostech. Obecné zásady práce s programovým 
vybavením CETIS32 popisuje manuál „CETIS32-obecná část“. 

3.2.1 Nastavení standardních rozsahů zobrazení 

Programové vybavení umožňuje nastavení tzv. standardních rozsahů zobrazení pro jednotlivé třídy 
přístrojů. Vedle standardních rozsahů lze zde nastavit i rozložení odběrového tarifu pro elektroměr. 

Přístroj SMZ 33 patří do třídy přístrojů SMx, okno nastavení standardních rozsahů zobrazení tedy 
otevřeme činností Nastavení – Standardní rozsahy - SMx . Zobrazí okno dle Obr. 8. 

Obr. 8 : Standardní rozsahy zobrazení 

 
 

Ve skupině Napětí, Proudy, Frekvence a Teplota lze nastavit základní hodnoty rozsahů měřítek. Při 
přenosu zaznamenaných průběhů z přístroje do PC nastaví program CETIS32 rozsahy měřítek dle 
těchto hodnot a takto vytvořený graf zobrazí a uloží na disk. Při opakovaném zobrazení tohoto grafu 
zůstávají přiřazené rozsahy zachovány, i když mezitím došlo ke změně nastavení standardních 
rozsahů. 

Dále lze v tomto okně nastavují hranice pásem. Pásma slouží pro statistické vyhodnocení ve zprávě o 
měření ( viz kapitola Zpráva o měření ). Pásmo napětí 1 lze mimo to zobrazit příslušným tlačítkem a 
využít tak k vizuální kontrole naměřených průběhů napětí z hlediska dodržení předepsaných hodnot. 

Po nastavení a stisknutí tlačítka Nastav jsou hodnoty uloženy na disk a zůstávají platné, dokud nejsou 
touto činností opět změněny. 

3.2.2 Připojení přístroje k PC přes místní komunikační linku (LOCAL) 

Před prvním připojením přístroje po instalaci programu CETIS32 je nutné nastavit tzv. obecné 
komunikační parametry volbou Nastavení – Komunikace . 

Je třeba nastavit port, použitý pro místní komunikaci (obvykle COM1) , dále adresu nastavit na 
hodnotu 1 a rychlost komunikace na 9600 Bd. Správné nastavení těchto obecných komunikačních 
parametrů je důležité pro zavádění přístrojů do databáze programu CETIS32 (funkce Přístroj – Nový – 
Automaticky ) – nově zavedenému přístroje se vždy přiřadí tyto komunikační parametry. 

Poté připojíme přístroj k počítači přes místní komunikační linku (konektor COM na panelu přístroje) 
pomocí  příslušného kabelu. 
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Obr. 9 : Obecné nastavení komunikačních parametrů 

 
 

3.2.3 Zavedení nového přístroje do databáze 

Vybereme objekt, do kterého chceme zavést nový přístroj ( popis založení objektu uveden v manuálu 
CETIS32 – Obecná část) a provedeme volbu Přístroj – Nový – Automaticky . 

     Obr. 10 : Založení nového přístroje, Okno nastavení přístroje 

 

Program identifikuje přes místní komunikační linku (nastavenou dle obecných komunikačních 
parametrů) typ připojeného přístroje a zobrazí jeho aktuální nastavení v okně Nastavení přístroje  (viz 
Obr.10). V tomto okně stiskneme tlačítko Ulož . Tím je přístroj uložen do databáze programu CETIS32 
–  objeví se v podadresáři Přístroje vybraného objektu. 

3.2.4 Nastavení parametrů přístroje (instalace) 

Pomocí parametrů přístroje se specifikuje charakter a chování vstupních a výstupních signálů, 
připojených k přístroji. Stav parametrů přístroje, označovaný jako Instalace přístroje,  zahrnuje  tzv. 
základní parametry a tzv. přídavné parametry. 

3.2.4.1 Základní parametry přístroje 

Základními parametry přístroje jsou : 

1. typ napětí ( přímo nebo nepřímo přes MTN ) 

2. způsob připojení napětí a proudů ( hvězda, trojúhelník nebo Aronovo zapojení ) 

3. nominální napětí ( v případě měření přes MTN je to přímo hodnota primáru MTP ) 

4. hodnota převodu MTN 

5. hodnota převodu MTP 

6. nominální výkon transformátoru ( v případě, že má tato hodnota smysl )  
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7. rozsah teplotního senzoru ( pokud je připojen ) 

8. parametry dálkové komunikační linky ( rychlost, adresa, ev. protokol) 

Tyto základní parametry jsou nastaveny obvykle jednou provždy při zapojení přístroje do měřeného 
uzlu sítě, případně se mění pouze zřídka například při rekonstrukci měřeného uzlu nebo při změně 
parametrů hlavní komunikační linky atd. 

Nastavení parametrů lze provádět pouze přes místní komunikační linku (LOC). Při automatickém 
založení přístroje ( dle předchozí kapitoly ) se přenese do databáze programu CETIS32 jak tzv. 
nastavení záznamu, tak i aktuální stav nastavení základních i přídavných parametrů přístroje, 
nazývaný Instalace přístroje . Stav instalace lze zobrazit po vybrání přístroje činností Položka – 
Instaluj . 

Obr. 11 : Instalace přístroje 

 

V okně Instalace přístroje se objeví nastavení základních parametrů přístroje. Pokud je potřeba 
aktuální základní parametry změnit, je třeba je nastavit a poté volbou Vyšli odeslat do připojeného 
přístroje. Touto funkcí dojde k odeslání kompletní Instalace přístroje , tedy vedle základních 
parametrů i přídavných parametrů. Před tím je vhodné nové nastavení základních parametrů volbou 
Ulož zapsat na disk. 

POZOR !!! Při odeslání základních parametrů do přístroje budou všechna data zaznamenaná v 
paměti přístroje smazána  a stav vnitřního elektroměru bude vynulován !!! 

Tlačítkem Přijmi je možné aktuální stav základních parametrů načíst z přístroje ( např. pro kontrolu po 
provedeném odeslání, nebo pro zjištění aktuálního stavu, pokud byly základní parametry změněny 
ručně z ovládacího panelu přístroje). 

Při odesílání nebo načítání základních parametrů přístroje se vedle těchto parametrů přenášejí i tzv. 
přídavné parametry přístroje, popsané v následující kapitole. 

3.2.4.2 Přídavné parametry přístroje 

U přístrojů, vybavených odpovídajícími výstupy, lze nastavit funkci těchto výstupů pomocí tzv. 
přídavných parametrů. Přídavné parametry přístroje jsou uloženy pod tlačítkem Výstupy  v okně 
Instalace přístroje  a určují : 

1. chování výstupních relé 

2. chování impulsních výstupů 

3. funkci časové synchronizace 

Po stisku tohoto tlačítka se objeví okno nastavení těchto parametrů ( Obr. 12). Ve skupině Výstupní 
relé lze nastavit chování obou reléových výstupů volbou řídící veličiny, mezní hodnoty, hystereze a 
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blokovací doby. Obdobným způsobem ve skupině Impulsní výstupy  lze aktivovat impulsní výstupy 
volbou typu elektrické práce a nastavením četnosti výstupních impulsů a dále je možné zapnout funkci 
časové synchronizace. 

Obr. 12 : Nastavení přídavných parametrů 

 
 

Po nastavení požadované funkce lze tlačítkem Vyšli odeslat nový stav do přístroje. Přídavné 
parametry lze tedy odeslat, případně načíst z přístroje samostatně. Toho lze využít tehdy, pokud je 
nutné při změně přídavných parametrů zachovat databázi měřených dat, případně i stav vnitřního 
elektroměru. Pokud provedeme nastavení přístroje z okna Instalace přístroje , vedle přídavných 
parametrů se odešlou do přístroje i základní parametry, a tím dojde k vynulování databáze dat a 
vnitřního elektroměru. 

Tlačítkem Nastav se nový stav uchová a dojde k návratu do okna Instalace přístroje , při použití 
tlačítka Storno budou provedené změny zrušeny a obnoví se původní nastavení. Po návratu do okna  
Instalace přístroje lze stav nastavení přídavných parametrů (společně se základními parametry) uložit 
tlačítkem Ulož . 

3.2.5 Nastavení záznamu 

Po provedení instalace je potřeba nastavit záznam přístroje. Nastavením záznamu se definují veličiny, 
které se mají zaznamenávat do paměti přístroje, a způsob jakým budou ukládány. 

Nastavení záznamu lze provádět jak přes místní, tak přes dálkovou komunikační linku. 

V okně objektu lze zobrazit nastavení přístroje dvojitým kliknutím na jeho ikonku, zobrazenou 
v adresáři Přístroje. Objeví se okno Nastavení přístroje. 

Obr. 13 : Nastavení přístroje 
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Okno obsahuje stav, který byl naposled uložen na disk. Pokud chceme zobrazit aktuální nastavení 
připojeného přístroje, zvolíme činnost  Nastavení přijmi. 

Nastavitelné parametry přístroje jsou uspořádány v jednotlivých listech „kartotéky“. Lze je editovat, 
uložit zpět na disk, případně vyslat do připojeného přístroje. 

3.2.5.1 Obecné údaje 

V listu Obecné údaje  (viz Obr. 13) je uvedeno : 

• typ přístroje a jeho výrobní číslo 

• evidenční číslo(název) objektu, ve kterém je tento přístroj instalován 

• název měření ( např. označení transformátoru v objektu- textový řetězec ) 

• interval záznamu 

• nastavení práce s pamětí 

• maximální délka záznamu, odpovídající nastavené konfiguraci a paměťové kapacitě přístroje 

• způsob vzorkování 

• poznámky k průběhům 

 

V položce Název záznamu  lze zadat název měřeného uzlu sítě nebo transformátoru. Tento název 
bude spolu s časovým údajem začátku měření identifikovat záznam měření v databázi na disku 
vyhodnocovacího počítače. 

Pomocí tlačítek + , -  a min/sec lze zadat požadovaný interval záznamu v intervalu 5 sekund až 60 
minut. 

Přepínačem Ihned  lze zvolit, zda přístroj má začít záznam ihned po provedení nastavení, nebo až po 
dosažení času počátku záznamu. Tento čas lze nastavit v příslušném okně. 

Přepínačem Cyklický záznam lze zvolit jeden ze způsobů činnosti při zaplnění paměťové kapacity 
přístroje. Pokud není tento přepínač aktivován, po zaplnění paměťové kapacity přestane přístroj 
provádět další záznamy až do doby, kdy bude znovu nastaven. V opačném případě záznam 
pokračuje s tím, že nově naměřené hodnoty přemazávají nejstarší hodnoty. Přístroj tak obsahuje 
„nejčerstvější“ průběh nastavených veličin, jehož délka odpovídá paměťové kapacitě přístroje. 

Obr. 14 : Poznámky k průběhům 

 
 

Dalším tlačítkem lze zvolit vzorkování veličin na jeden z následujících způsobů : 

• dle nastavení 

• dle extrému U 

• dle extrému I 
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• dle extrému cos 

• dle maxima činných fázových výkonů 

• dle maxima činného trojfázového výkonu 

Dále lze v tomto listě otevřít okno s poznámkami k průběhům (Obr. 14). Ke každé zaznamenávané 
veličině zde lze doplnit doplňující komentář o délce 31 znaků. Pomocí těchto poznámek lze pak 
pohodlněji identifikovat jednotlivé průběhy při prohlížení na obrazovce nebo v tiskových protokolech. 

3.2.6 Napětí, frekvence, teplota 

V tomto listu lze nastavit počet a způsob záznamu uvedených veličin. 

Ve skupině Napětí  lze nastavit požadovaný počet napěťových signálů a tlačítkem Ukládá se lze zvolit 
jeden ze způsobů ukládání naměřené hodnoty. 

Obr. 15 : Nastavení napětí, frekvence a teploty 

 
Ve skupinách Frekvence  a Teplota lze obdobným způsobem zadat  záznam těchto veličin. 

V případě přístroje pro nepřímé měření napětí se vstupy 57,7/100 Vef je pro informaci zobrazena 
hodnota převodu MTN. Tuto hodnotu lze ale změnit pouze při Instalaci přístroje (viz předchozí 
kapitola). 

Při nastavení způsobu připojení napětí do hvězdy se ukládájí vždy pouze fázová napětí, při připojení 
do trojúhelníka  nebo Aronově zapojení vždy pouze sdružená napětí. 

3.2.7 Proudy, výkony 

V tomto listu lze nastavit měření a záznam proudů, účiníků a průměrných výkonů obdobným 
způsobem jako v předchozím listě. 

Tlačítkem Počet průměrných výkonů lze zvolit měření a záznam průměrných výkonů. Je možné zvolit 
záznam jednoho až tří průměrných jednofázových výkonů nebo průměrného trojfázového výkonu 
celého vývodu. Tlačítkem Typ výkonu lze zvolit, zda nastavený průměrný výkon bude činný, jalový 
nebo zdánlivý. 

U výkonů lze zvolit, zda mají být zaznamenávány zvlášť hodnoty při odběru/dodávce činného výkonu, 
resp. zvlášť při induktivním/kapacitním jalovém výkonu. 

Dále je zde pro informaci zobrazena i hodnota MTP a nominální výkon trafa. Tyto hodnoty lze ale 
měnit pouze při instalaci přístroje ( viz příslušná kapitola ). 
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Obr. 16 : Nastavení proudů a výkonů 

 

3.2.8 THD, harmonické 

Zde lze nastavit záznam harmonického zkreslení a vybraných vyšších harmonických složek, a to 
nezávisle jak pro napěťové, tak pro proudové signály. V obou případech lze zvolit, zda budou 
zaznamenávány hodnoty THD a harmonických složek signálu první fáze, nebo všech tří fází. 

        Obr. 17 : Nastavení THD a vyšších harmonických složek 

 
 

Pokud zadáme záznam THD a harmonických složek, lze dále definovat, jak mají být harmonické 
zaznamenávány. Přitom si lze vybrat jeden ze dvou způsobů : 

• při volbě Vyšší harmonické – úroveň budou zaznamenávány úrovně vyšších harmonický 
složek v procentech, vztažené k úrovni základní harmonické složky ; jednotlivé harmonické 
složky, které mají být zaznamenávány, vybereme ve skupině Vybrané harmonické (společně 
pro U i I ) 



SMZ 33  KMB systems 

41 

• při volbě Maximální vyšší harmonické – spektrum bude zaznamenáván řád nejvyšších 
harmonických složek v pořadí podle jejich úrovně (ale nikoliv hodnota jejich úrovně) ; přitom 
je ještě třeba definovat, kolik nejvyšších harmonických (resp. jejich řádů) má být 
zpracováváno, v okně Počet max. harmonických 

Úrovně THD a harmonických složek jsou zaznamenávány vždy jako průměrné hodnoty za nastavený 
interval záznamu. Vzhledem k četnosti vyhodnocení THD a harmonických ( viz příslušná předchozí 
kapitola ) má smysl nastavovat ukládání těchto hodnot s intervalem 20 s nebo delším. 

3.2.9 Nastavení záznamu denních profilů 

Vedle standardního záznamu nastavených hodnot umožňuje funkce Denní profily ještě nezávislý 
záznam dvou denních průběhů napětí, proudů a PF. Tzv. vybraný profil ( S-profil ) obsahuje denní 
průběh uvedených veličin v nastavený den,  maximální profil ( M-profil ) obsahuje obdobný denní 
průběh ze dne, kdy nastalo maximální zatížení v síti ( resp. maximální součet fázových proudů ) od 
počátku sledování. 

Při nastavení sledování vybraného profilu je třeba určit  Datum záznamu v sekci Vybraný profil. Je 
nutné zadat datum některého z následujících dní, jinak nebude záznam profilu proveden. Vlastní 
nastavení se provede tlačítkem Vyšli datum záznamu. Tím se zároveň vynuluje předchozí 
zaznamenaný vybraný profil. 

Při záznamu maximálního profilu je třeba tlačítkem Nulování v sekci Maximální profil definovat 
počátek sledovaného období ( tím se zároveň vynuluje předchozí zaznamenaný maximální profil). 

Po stisku tlačítka Přijmi aktuální stav  lze v panelu sledovat aktuální zjištěná klouzavá čtvrthodinová 
maxima jednotlivých proudů i jejich součtů včetně času výskytu. 

Obr. 18 : Nastavení záznamu denních profilů 

 
 

Pokud je zaznamenán kompletní denní profil (od 00:00 do 23:59), je možné jej stáhnout do počítače a 
zobrazit ve formě grafu obdobným postupem, jako standardní záznam, dle Obr. 19. 

Stiskem pravého tlačítka myši na ikoně přístroje a následným vybráním položky Přečti profily na 
zobrazeném menu budou zaznamenané profily přeneseny do PC. S uložený profilem lze dále 
pracovat stejně, jako se standardním záznamem. Od  standardního záznamu se odlišuje pouze 
poznámkou v záhlaví záznamu (S-profil, M-profil). 
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Obr. 19 : Přenos zaznamenaných denních profilů do počítače 

 
 

3.2.10 Odeslání nastavení záznamu do přístroje 

Po nastavení všech výše uvedených parametrů lze volbou Nastavení vyšli odeslat toto nastavení do 
připojeného přístroje. Pokud chceme nastavenou konfiguraci uchovat, je vhodné ji předem volbou 
Ulož zapsat na disk. 

Před odesláním nastavení je nutno si uvědomit, že se přitom zruší všechna data zaznamenaná 
doposud v paměti přístroje. Před nastavením je tedy nutné nejprve provést přenesení posledního 
záznamu do počítače (dle popisu níže). 

Po odeslání začne přístroj provádět měření a záznam dle nového nastavení. Komunikační kabel je 
možno odpojit. 

Nastavení záznamu nemá žádný vliv na údaje zobrazované na panelu přístroje, stejně tak z panelu 
přístroje není možno toto nastavení měnit. 

Pro správnou funkci záznamu naměřených hodnot do paměti je nutné, aby byl nabit vnitřní zálohovací 
akumulátor. Doporučujeme tedy nejdříve ponechat přístroj s připojeným napájecím napětím alespoň 
jeden týden, a až po této době nastavit záznam dat do paměti dle požadavků. 

3.2.11 Přenesení zaznamenaných dat do počítače 

Průběhy signálů, zaznamenané v paměti přístroje, lze přenést do počítače přes místní nebo dálkovou 
komunikační linku. Přenos průběhů spustíme volbou Přijmi data. Přenesené průběhy se zobrazí na 
obrazovce, uloží na disk a v databázi měření se objeví nová položka. Jednotlivé záznamy jsou 
značeny ikonkou s datem počátku záznamu, názvem záznamu a identifikací třídy přístroje, kterým byl 
záznam proveden. 

Pokud po přenosu dat neprovedeme nové nastavení, pokračuje přístroj v měření a záznamu dle 
platného nastavení. 

3.2.12 Práce s naměřenými průběhy 

Jednotlivá měření, uložená v příslušném objektu v adresáři Měření, lze zobrazit dvojitým kliknutím 
myši při umístění kurzoru nad zvoleným měřením. Objeví se tzv. okno grafu (viz CETIS-obecná část ). 

Hlavní část okna grafu tvoří vlastní graf. V okně grafu jsou zobrazeny průběhy vybraných veličin. 

Jednotlivé průběhy lze vybírat pomocí tlačítek průběhů v panelech veličin a dle potřeby je zobrazovat 
nebo skrývat. Pro zjišťování okamžitých hodnot jednotlivých veličin v určitém bodě slouží kurzor. Po 
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zobrazení kurzoru stiskem příslušného tlačítka se tento objeví v okně grafu. Kurzorem lze pohybovat 
pomocí myši, nebo klávesami ←, →. Časový údaj pod oknem grafu udává okamžitou pozici kurzoru. 
Číselné hodnoty v panelu veličin pak ukazují odpovídající hodnoty jednotlivých zobrazených veličin. 
Jednotky těchto veličin lze odečíst od měřítek, zobrazených vlevo nebo vpravo od okna grafu. 

Obr. 20 : Okno grafu - zobrazení záznamu měření 

 
 

Podle názvu panelu jednotlivých skupin veličin je možno identifikovat, jak byly veličiny tohoto panelu 
vzorkovány a zaznamenány. Tento způsob je určen následujícími indexy : 

stř - průměrná hodnota během záznamového intervalu 

max - maximální hodnota během záznamového intervalu 

min  - minimální hodnota během záznamového intervalu 

o  - okamžitá hodnota na konci záznamového intervalu 

(t) - okamžitá hodnota v okamžiku extrému řídící veličiny „řezu“ (viz popis vzorkování 
veličin ) 

Pro práci se zobrazenými průběhy slouží pomůcky v horní části. Jejich význam je zřejmý z grafických 
symbolů, případně je vysvětlen v manuálu CETIS-obecná část. 

3.2.13 Zpráva o měření 

Vedle grafického protokolu můžeme touto činností zobrazit nebo vytisknout i zprávu o měření. Zpráva 
obsahuje nejdůležitější statistické údaje o měření v číselné formě. Jsou zde uvedeny minimální, 
maximální a průměrné hodnoty napětí jednotlivých fází za měřené období, doba mimo kontrolní 
pásma v procentech, nastavená v nabídce Nastavení – Standardní rozsahy, informace o vytížení 
transformátoru vzhledem k jmenovitému proudu atd. Ve sloupci Celkem je uvedena průměrná hodnota 
jednotlivých fázových hodnot. 
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3.2.14 Výpočet výkonů 

Pokud v záznam měření neobsahuje výkony, lze provést dodatečný výpočet výkonů z naměřených 
průběhů napětí, proudů a účiníků. Lze zvolit vypočítat činného, jalového a zdánlivého jednofázového i 
trojfázového výkonu. Po volbě Graf – Výkony – Spočti  se objeví okno Výpočet výkonů, viz Obr. 21. 

Obr. 21 : Výpočet výkonů 

 
 

Požadované výkony označíme v příslušném okénku křížkem. Stiskneme tlačítko Vypočet. Po 
provedení výpočtu se v sortimentu naměřených průběhů objeví vypočtené výkony, případně se 
zároveň zobrazí v grafu včetně výkonového měřítka (v kW, kVAr resp. kVA). Pokud se výkony v grafu 
neobjeví, je třeba jejich zobrazení aktivovat volbou Graf – Přidej panel  (pokud jsou již zobrazeny 4 
panely, je nutné nejprve alespoň jeden odebrat - viz manuál CETIS32-obecná část). 

Při práci s vypočtenými výkony je nutné si pro správnou interpretaci uvědomit, z jakých průběhů 
napětí, proudu a účiníku byly výkony vypočteny ( způsob výpočtu je popsán příslušné kapitole výše). 

3.2.15 Export  hodnot do souboru DBF 

Funkcí Graf – Export do DBF jsou jednotlivé hodnoty převedeny do číselného tvaru a uloženy ve 
formátu DBF, který lze snadno importovat do tabulkového procesoru pro další zpracování ( hodnota 
účiníků a výkonů je kladná v případě induktivního charakteru, záporná při kapacitním charakteru ). 

3.2.16 Ovládání elektroměru 

Přístroje v provedení „E“ mají zabudovaný obvod čtyřkvadrantního trojfázového elektroměru a lze je 
tak vedle standardní funkce používat i jako podružný elektroměr. 

Pokud je přístroj elektroměrem vybaven, objeví se v okně Nastavení přístroje tlačítko Elektroměr . Po 
jeho stisku se objeví okno Elektroměr ( Obr. 22). 

Okno obsahuje hodnoty trojfázové elektrické práce ve třech tarifech a tomu odpovídající účiníky, 
hodnoty čtvrthodinových maximálních výkonů s časem výskytu jak v jednotlivých fázích, tak  i 
trojfázovou hodnotu, čas nulování, čas odečtu a nastavení tarifních pásem. 

Při otevření okna se zobrazí stav, který byl naposledy uložen na disk. Tlačítkem Přijmi stav se načte 
aktuální informace z přístroje. Načtené údaje obsahují jednak aktuální hodnoty elektrické práce a 
čtvrthodinových maximálních výkonů, jednak aktuální nastavení tarifních pásem. Čas odečtu a čas 
nulování je načten z hodinového obvodu přístroje (tedy nikoliv z počítače). Načtený stav možné uložit 
na disk ( tlačítko Ulož ), případně vytisknout ( tlačítko Tisk ). 

V případě potřeby změny tarifních pásem je třeba nastavit novou kombinaci a tlačítkem Vyšli tarif 
odeslat do přístroje. Od toho okamžiku začne elektroměr registrovat podle nově nastavených tarifů. 
Pokud chceme stav elektroměru vynulovat, použijeme tlačítko Nulování . Vynulují se jak čítače 
elektrické práce, tak zaregistrované hodnoty čtvrthodinových maximálních výkonů. 

Veškeré operace prováděné s elektroměrem nijak neovlivňují nastavení ani průběh ukládání ostatních 
dat, měřených přístrojem. Stejně tak nastavení záznamu dat nijak neovlivňuje nastavení elektroměru, 
pouze je nutné vzít v úvahu, že při odeslání nastavení záznamu se aktualizuje vnitřní hodinový obvod 
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v přístroji a posledně zaznamenaný čas nulování odpovídá předchozímu nastavení hodinového 
obvodu. 

Obr. 22 : Elektroměr 
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3.3  Popis programu RETIS pro přístroje „SMZ 33“ 
Program Retis je určen pro sledování aktuálního stavu přístroje a následnou archivaci  naměřených 
dat. Program umožňuje sledování aktuálního stavu více přístrojů souběžně a jejich nastavení. 

Program je dodáván  ve dvou verzích. Základní verze je zdarma a dodává se s přístrojem na 
přiloženém CD, aktuální verzi lze stáhnout z internetu. Zahrnuje všechny vizualizační funkce v režimu 
on-line a archivaci dat do hloubky 1 den. 

Plná verze umožňuje navíc neomezenou hloubka archivace dat a dále práci s přístrojem v režimu off-
line. 

Program obsahuje i demoverzi umožňující jeho vyzkoušení bez připojeného přístroje. 

Obecné zásady práce s programem jsou popsány v nápovědě vlastního programu. Pokud nebude 
uvedeno jinak, popisované vlastnosti obsahuje základní i rozšířená verze programu.  

3.3.1 Výchozí nastavení 

Program umožňuje nastavit tzv. výchozí nastavení pro jednotlivé třídy přístrojů.  Nový přístroj 
automaticky zdědí výchozí nastavení dle příslušnosti k dané třídě. Toto nastavení je možné kdykoliv 
upravit, nebo naopak vrátit na hodnoty z výchozího nastavení. Pro přístroje třídy SMZ, SMY je možné 
nastavit následující výchozí nastavení: 

• zobrazované panely 

• zobrazované grafy 

• rozsahy veličin 

Okno výchozích nastavení otevřeme vybráním Nastavení > Obecná nastavení  > SMZ, SMY z menu . 
Zobrazí se okno dle Obr. 23. 

Obr. 23 : Výchozí nastavení 

 

Rozsahy veličin jsou volené automaticky podle nastavených proudových a napěťových převodů, nebo 
je lze zadat ručně v základních jednotkách. 

3.3.2 Připojení přístroje k PC a jeho zavedení do databáze 

Přístroj je možné připojit pomocí  příslušného kabelu k počítači přes místní komunikační linku 
(konektor COM na panelu přístroje), nebo přes dálkovou komunikaci ( pokud je jí přístroj vybaven). 
Přístroj zavedeme do seznamu volbou Přístroj > Přidat přístroj z menu (Obr. 24). 
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Obr. 24 : Přidaní přístroje do seznamu 

 

V dialogu Přidat přístroj zadáme adresu dle nastavení přístroje a určíme port, na kterém je přístroj 
připojen. (Nejčastěji COM1.) Pozor, nastavené komunikační parametry pro daný port (dialog obecná 
nastavení - Nastavení > Obecná nastavení ) se musí shodovat s nastavením v přístroji ! Pak můžeme 
kliknutím na auto zkontrolovat, funguje-li komunikace s přístrojem. Při správném nastavení se objeví 
typ přístroje SMY, SMZ. Případně můžeme typ přístroje zadat přímo ze seznamu.  

3.3.3 Databáze přístrojů (Seznam přístrojů) 

Přístroje zavedené do databáze se objeví v seznamu přístrojů (Obr. 25). Pomocí tohoto dialogu 
můžete : 

•  Aktivovat, nebo deaktivovat přístroje 

•  U aktivního přístroje zapnout nebo vypnout zobrazování 

•  U aktivního přístroje zapnout nebo vypnout zobrazování plovoucího okna 

•  U aktivního přístroje zapnout nebo vypnout zaznamenávání do archivu 

•  Zobrazit dialog nastavení a vlastností přístroje 

•  Přidat, nebo odstranit přístroj 

•  U plné verze stáhnout data z paměti přístroje 

 

  Obr. 25 : Seznam přístrojů 
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3.3.4 Nastavení parametrů přístroje 

Pomocí parametrů přístroje se specifikuje charakter a chování vstupních a výstupních signálů, 
připojených k přístroji. Stav parametrů přístroje zahrnuje tzv. základní parametry a tzv. přídavné 
parametry. 

Nastavení zobrazíme volbou Nastavení z dialogu Seznam přístrojů  (Obr. 26).  

 Obr. 26 : Nastavení přístroje 

 

3.3.4.1 Základní parametry přístroje 

Základní parametry zobrazíme volbou  záložky Instalace v dialogu nastavení přístroje (Obr. 26).  

Základními parametry přístroje jsou : 

1. typ napětí ( přímo nebo nepřímo přes MTN ) 

2. způsob připojení napětí a proudů ( hvězda, trojúhelník nebo Aronovo zapojení ) 

3. nominální napětí ( v případě měření přes MTN je to přímo hodnota primáru MTP ) 

4. hodnota převodu MTN 

5. hodnota převodu MTP 

6. nominální výkon transformátoru ( v případě, že má tato hodnota smysl )  

7. rozsah teplotního senzoru ( pokud je připojen ) 

8. parametry dálkové komunikační linky ( rychlost, adresa, ev. protokol) 

Tyto základní parametry jsou nastaveny obvykle jednou provždy při zapojení přístroje do měřeného 
uzlu sítě, případně se mění pouze zřídka například při rekonstrukci měřeného uzlu nebo při změně 
parametrů hlavní komunikační linky atd. 

Při zobrazení dialogu Nastavení přístroje se program pokusí načíst údaje z přístroje. Pokud neuspěje, 
umožní načíst nastavení ze souboru, nebo ukončit dialog. Parametry zobrazené v záložce instalace je 
možné odeslat do přístroje tlačítkem Vyšli, nebo přijmout tlačítkem Přijmi. 

Celé nastavení (instalace, nastavení výstupů, nastavení záznamu) je možné uložit, nebo nahrát z 
pojmenovaného souboru pomocí ikonek vlevo dole. 
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POZOR !!! Při odeslání základních parametrů do přístroje budou všechna data zaznamenaná v 
paměti přístroje smazána  a stav vnitřního elektroměru bude vynulován !!! 

3.3.4.2 Přídavné parametry přístroje 

U přístrojů, vybavených odpovídajícími výstupy, lze nastavit funkci těchto výstupů pomocí tzv. 
přídavných parametrů. Přídavné parametry zobrazíme volbou Nastavení z dialogu Seznam přístrojů a 
záložky Nastavení výstupů  (Obr. 27).  Přídavné parametry  určují : 

1. chování výstupních relé 

2. chování impulsních výstupů 

3. funkci časové synchronizace 

4. funkce analogových výstupů 

 

Při zobrazení dialogu Nastavení přístroje se program pokusí načíst údaje z přístroje. Pokud neuspěje 
umožní načíst nastavení ze souboru, nebo ukončit dialog. Parametry zobrazené v oknu Nastavení 
výstupů je možné odeslat do přístroje tlačítkem Vyšli, nebo přijmout tlačítkem Přijmi. 

Celé nastavení (instalace, nastavení výstupů, nastavení záznamu) je možné uložit, nebo nahrát z 
pojmenovaného souboru pomocí ikonek vlevo dole. Při odeslání přídavných parametrů do přístroje 
jsou data přístroje a stav vnitřního elektroměru zachovány. 

 

Obr. 27 : Nastavení přídavných parametrů 

 

3.3.5 Nastavení záznamu 

V režimu on-line program Retis přijímá, zobrazuje a následně ukládá vždy všechna přístrojem 
naměřená data nezávisle na nastavení záznam dat uvnitř přístroje. Plná verze umožňuje stahovat i 
data z interní paměti (off-line data) a ukládat je samostatně do archivu, nebo jimi záplatovat on-line 
data ( to se může hodit například při výpadku komunikace nebo počítače). 

Chceme-li, aby přístroj zaznamenával data do své interní paměti, je potřeba nastavit záznam přístroje. 
Nastavením záznamu se definují zaznamenávané veličiny a způsob, jakým budou ukládány. 
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Nastavení záznamu zobrazíme volbou Nastavení z dialogu Seznam přístrojů a záložky Nastavení 
záznamu  (Obr. 28). 

Při zobrazení dialogu Nastavení přístroje se program pokusí načíst údaje z přístroje. Pokud neuspěje, 
umožní načíst nastavení ze souboru, nebo ukončit dialog. Parametry zobrazené v oknu Nastavení 
záznamu je možné odeslat do přístroje tlačítkem Vyšli, nebo přijmout tlačítkem Přijmi. 

Celé nastavení (instalace, nastavení výstupů, nastavení záznamu) je možné uložit, nebo nahrát z 
pojmenovaného souboru pomocí ikonek vlevo dole. Při odeslání nastavení záznamu do přístroje je 
celý předchozí záznam smazán, stav vnitřního elektroměru zůstane zachován.  

Obr. 28 : Nastavení záznamu 

 

V položce Název záznamu  lze zadat název měřeného uzlu sítě nebo transformátoru. Tento název je 
určen pro použití v programu Cetis. 

V oknu Perioda záznamu lze zadat požadovaný interval záznamu v intervalu 5 sekund až 60 minut. 

Přepínačem Ihned  lze zvolit, zda přístroj má začít záznam ihned po provedení nastavení, nebo až po 
dosažení času počátku záznamu. Tento čas lze nastavit v příslušných oknech. 

Přepínačem Cyklický záznam lze zvolit jeden ze způsobů činnosti při zaplnění paměťové kapacity 
přístroje. Pokud není tento přepínač aktivován, po zaplnění paměťové kapacity přestane přístroj 
provádět další záznamy až do doby, kdy bude znovu nastaven. V opačném případě záznam 
pokračuje s tím, že nově naměřené hodnoty přemazávají nejstarší hodnoty. Přístroj tak obsahuje 
„nejčerstvější“ průběh nastavených veličin, jehož délka odpovídá paměťové kapacitě přístroje. 

V dalším okně lze zvolit vzorkování veličin na jeden z následujících způsobů : 

• dle nastavení 

• dle extrému U 

• dle extrému I 

• dle extrému cos 

• dle maxima činných fázových výkonů 

• dle maxima činného trojfázového výkonu 
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V oknech Napětí,  Proud, PF, Frekvence  a Teplota  lze nastavit požadovaný počet zaznamenávaných 
signálů a ze seznamu lze zvolit jeden ze způsobů ukládání naměřené hodnoty. Při nastavení způsobu 
připojení napětí do hvězdy se ukládají vždy pouze fázová napětí, při připojení do trojúhelníka nebo 
Aronově zapojení vždy pouze sdružená napětí. 

V okně Počet průměrných výkonů lze zvolit měření a záznam průměrných výkonů. Je možné zvolit 
záznam jednoho až tří průměrných jednofázových výkonů nebo průměrného trojfázového výkonu 
celého vývodu. Ze seznamu Typ výkonu lze zvolit, zda nastavený průměrný výkon bude činný, jalový 
nebo zdánlivý. 

U výkonů lze zvolit, zda mají být zaznamenávány zvlášť hodnoty při odběru/dodávce činného výkonu, 
resp. zvlášť při induktivním/kapacitním jalovém výkonu. 

Ve skupině harmonického zkreslení a vybraných vyšších harmonických složek  lze nastavit záznam 
nezávisle jak pro napěťové, tak pro proudové signály. V obou případech lze zvolit, zda budou 
zaznamenávány hodnoty THD a harmonických složek signálu první fáze, nebo všech tří fází. 

Pokud zadáme záznam THD a harmonických složek, lze dále definovat, jak mají být harmonické 
zaznamenávány. Přitom si lze vybrat jeden ze dvou způsobů : 

• při volbě úroveň budou zaznamenávány úrovně vyšších harmonický složek v procentech, 
vztažené k úrovni základní harmonické složky ; jednotlivé harmonické složky, které mají být 
zaznamenávány, zaškrtneme v odpovídajících polích (společně pro U i I ) 

• při volbě spektrum bude zaznamenáván řád nejvyšších harmonických složek v pořadí podle 
jejich úrovně (ale nikoliv hodnota jejich úrovně) ; přitom je ještě třeba definovat, kolik 
nejvyšších harmonických (resp. jejich řádů) má být zpracováváno, v okně Počet max. 
harmonických 

Úrovně THD a harmonických složek jsou zaznamenávány vždy jako průměrné hodnoty za nastavený 
interval záznamu. Vzhledem k četnosti vyhodnocení THD a harmonických ( viz příslušná předchozí 
kapitola ) má smysl nastavovat ukládání těchto hodnot s intervalem 20 s nebo delším. 

3.3.6 Práce s aktuálními daty 

Pokud je v dialogu Seznam přístrojů  zapnuta aktivita přístroje a zapnuto zobrazování (kapitola 3.3.3) 
objeví se následující okno přístroje (Obr.29): 

Obr. 29 : Okno přístroje 

 

Zde je pak možné sledovat naměřená data v tabulce a v grafu. Také je možné sledování posledních 
událostí, které nastaly v době měření zobrazené v grafu. 
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Obdobným způsobem je možné pracovat s archivními daty. Více podrobností lze nalézt v nápovědě k 
programu. 

3.3.7 Ovládání elektroměru 

Přístroje v provedení „E“ mají zabudovaný obvod čtyřkvadrantního trojfázového elektroměru a lze je 
tak vedle standardní funkce používat i jako podružný elektroměr. 

Pokud je přístroj elektroměrem vybaven, objeví se v menu položka Nastavení  > Elektroměr . Po jeho 
stisku se objeví okno Elektroměr ( obr. 30). 

Okno obsahuje hodnoty trojfázové elektrické práce ve třech tarifech a tomu odpovídající účiníky, 
hodnoty čtvrthodinových maximálních výkonů s časem výskytu jak v jednotlivých fázích, tak  i 
trojfázovou hodnotu, čas nulování, čas odečtu a nastavení tarifních pásem. 

Při otevření okna se zobrazí stav, který byl naposledy uložen na disk. Tlačítkem Přijmi stav se načte 
aktuální informace z přístroje. Načtené údaje obsahují jednak aktuální hodnoty elektrické práce a 
čtvrthodinových maximálních výkonů, jednak aktuální nastavení tarifních pásem. Čas odečtu a čas 
nulování je načten z hodinového obvodu přístroje (tedy nikoliv z počítače).  

V případě potřeby změny tarifních pásem je třeba nastavit novou kombinaci a tlačítkem Vyšli tarif 
odeslat do přístroje. Od toho okamžiku začne elektroměr registrovat podle nově nastavených tarifů. 
Pokud chceme stav elektroměru vynulovat, použijeme tlačítko Nulování . Vynulují se jak čítače 
elektrické práce, tak zaregistrované hodnoty čtvrthodinových maximálních výkonů. 

Veškeré operace prováděné s elektroměrem nijak neovlivňují nastavení ani průběh ukládání ostatních 
dat, měřených přístrojem. Stejně tak nastavení záznamu dat nijak neovlivňuje nastavení elektroměru, 
pouze je nutné vzít v úvahu, že při odeslání nastavení záznamu se aktualizuje vnitřní hodinový obvod 
v přístroji a posledně zaznamenaný čas nulování odpovídá předchozímu nastavení hodinového 
obvodu. 

Obr. 30 : Elektroměr 

 

 Pokud je v dialogu Seznam přístrojů  zapnuta aktivita přístroje a zapnut záznam (kapitola 3.3.3), 
ukládá program Retis v intervalu 15 min stav elektroměru do archivního souboru. Tyto hodnoty je 
možné zobrazit zvolením položky  menu Nastavení  > Elektroměr u  zobrazeného odpovídajícího 
archivního záznamu. 



SMZ 33  KMB systems 

53 

3.4 Problémy při ovládání přístroje pomocí počítače a jejich možné 
příčiny a odstranění 
 

Problém : Při nastavování přístroje nebo stahovaní dat do PC hlásí program Přístroj neodpovídá : 

• při komunikaci přes místní linku prověřit správné zapojení komunikačního kabelu ( přístroj 
musí při zasunutí kabelu ohlásit Loc ), dále zkontrolovat nastavení komunikačních parametrů 
v programu (nastavení příslušného komunikačního portu COM, komunikační rychlost 9600 
Bd, adresa 1) 

• při komunikaci přes dálkovou linku prověřit zapojení komunikačního kabelu, případně 
komunikačního převodníku, dále zkontrolovat nastavení komunikačních parametrů v 
programu ( komunikační rychlost, adresa) a v přístroji ( ručně v nastavení skupiny parametrů 
č. 4 nebo pomocí počítače přes místní linku v Instalaci přístroje ) 

 

Problém : Při stahování dat z přístroje do PC hlásí program Chyba paměti xx, inicializujte znovu : 

• nastavit přístroj a provést zkušební (krátkodobý) záznam - pokud se chyba opakuje, přístroj 
musí být opraven ve výrobním podniku 

• pokud byl přístroj delší dobu odpojen od napájecího napětí, nechat jej několik dní zapojen 
(dobití zálohovacího akumulátoru) a poté provést výše uvedený krátkodobý zkušební záznam 

 

Problém : Při stahování dat z přístroje do PC hlásí program Zařízení neobsahuje žádný záznam : 

• při nastavení přístroje byl zvolen záznam dat od nastaveného času a zadaný časový údaj 
dosud nenastal ( možno zkontrolovat načtením nastavení přístroje) 

 

Problém : Graf účiníku, THD nebo harmonických složek obsahuje hodnoty „PWOff“, ačkoliv hodnoty 
napětí ani proudu nejsou zároveň „PWOff“ : 

• hodnoty proudu, případně napětí, jsou příliš nízké, takže uvedená veličina je přístrojem 
neměřitelná 
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4. ÚDRŽBA, SERVIS 
 

Údržba 
Měřicí přístroj SMZ 33 nevyžaduje během svého provozu žádnou údržbu. Pro spolehlivý provoz je 
pouze nutné dodržet uvedené provozní podmínky a nevystavovat jej hrubému zacházení a působení 
vody nebo různých chemikálií, které by mohlo způsobit jeho mechanické poškození. 

Přístroj je vybaven tavnou síťovou pojistkou o hodnotě T0,16L, zajišťující odpojení přístroje při 
nesprávném připojení napájecího napětí, resp. při poruše. Pojistka není uživatelsky přístupná, přístroj 
nutno zaslat dodavateli, který zajistí její výměnu. 

Instalovaný lithiový akumulátor typu VL2020 je při plném nabití a při průměrné teplotě 20 ºC a 
typickém zatěžovacím proudu v přístroji (< 10 uA) schopen zálohovat paměť a RTC po dobu přibližně 
30 dní bez připojeného napájecího napětí. Vzhledem k tomu, že přístroj je určen pro nepřetržitý 
provoz a zálohování má pokrýt pouze případné výpadky napětí, je tato kapacita dostačující. 

Při přítomnosti napájecího napětí je akumulátor dobíjen. Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru, 
bude stav plného nabití dosažen přibližně po 60 dnech od připojení napájecího napětí. V případě 
takového pracovního režimu přístroje, kdy dochází k přerušení napájecího napětí, je pro funkčnost 
zálohování nezbytné, aby poměr doby, kdy je napájecí napětí zapnuto, k době vypnutí byl alespoň 2/1 
nebo vyšší a aby maximální doba bez připojeného napájení nepřekročila 30 dní. 

Životnost akumulátoru závisí na provozních podmínkách ( zejména na provozní teplotě, počtu 
nabíjecích cyklů a hloubce vybíjení), avšak typicky by měla odpovídat předpokládané době životnosti 
přístroje (cca 10 let). Při případné závadě akumulátoru je nutné zaslat přístroj k výměně baterie 
výrobci, případně je možné dohodnout výměnu baterie na místě odborným pracovníkem výrobce. 

Poznámka : přístroje ve speciálním provedení mohou být vybaveny místo akumulátoru lithiovou 
baterií, zajišťující zálohování po dobu cca 8 let bez napájecího napětí. 

Pozor !!! Při případné svépomocné výměně akumulátoru nesmí být tento nahrazen klasickou lithiovou 
baterií, která se nesmí dobíjet !!! Jinak hrozí exploze této baterie se všemi odpovídajícími následky !!! 

 

Servis 
V případě poruchy výrobku je třeba uplatnit reklamaci u výrobce na adrese: 

 

KMB systems , s.r.o. 

Dr. M. Horákové 559 

460 06 LIBEREC 7 

tel. 048 / 5130314 

fax 048 / 2739957 

e-mail : kmb@kmb.cz 

internet : www.kmb.cz 

 

Výrobek musí být řádně zabalen tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. S výrobkem musí být 
dodán popis závady, resp. jejího projevu. 

Pokud je uplatňován nárok na záruční opravu, musí být zaslán i záruční list. V případě mimozáruční 
opravy je nutno přiložit i objednávku na tuto opravu. 
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5. TECHNICKÉ PARAMETRY 
Měřené veličiny 

napětí 20 ÷ 500 Veff (+/-1 % +/-0,5V) 

proud ( Inom = 5 Aeff ) 0,01 ÷ 6 Aeff (+/-1 % +/-0,01A) 

trvalé přetížení  (IEC 258) napětí 800 Veff, proud 10 Aeff 

frekvence 42 ÷ 80 Hz (0.2 %) 

účiník (PF, cos fi) 0,00 ÷ 1,00 (+/-2 %, platí od proudového zatížení 10 % výše) 

harmonické složky / THD do 25. řádu ,0 ÷ 200 % / 0 ÷ 800 % (+/-10 %, platí pro velikost U, 
resp. od 10 % měřicího rozsahu výše) 

výkony (činný / jalový / zdánlivý) 0 ÷ 10 kW/kvar/kVA (+/-2 %, od proudového zatížení 10 % výše) 

elektrická práce (činná, jalová) 0,1-999.999.999 kWh (+/-2 %) 

teplota dle rozsahu použitého převodníku ( teplota/proud 4-20mA ) (1 %) 

  

Ostatní parametry  

vstupní impedance nap. vstupu > 1 MΩ 

vložená imp. proudového vstupu < 10 mΩ 

napájení  230 V nebo 115 V / 42-80 Hz (+15 / -20 %), max. 10 VA 

reléové výstupy (2x) přepínací kontakty 230V AC / 4A  

impulsní výstupy (2x) opticky oddělené (i vzájemně), max. 30V DC / 50 mA , minimální 
délka impulsu/mezery 100 ms 

synchronizační vstup opticky oddělený, 12V DC / 20 mA , minimální délka impulsu 100 
ms, minutový nebo čtvrthodinový signál 

analogové výstupy (2x) 0-20 mA ,+/- 1%, opt. oddělené, impedance zátěže max. 500 Ω 

pracovní prostředí třída C1 dle ČSN IEC 654-1 

pracovní teplota -25 až 50°C 
pracovní vlhkost 5 až 100 % 

skladovací teplota -40 až 70°C 
kategorie přepětí v instalaci III dle ČSN EN 61010-1 

EMC –vyzařování ČSN EN 55011 , třída A 
ČSN EN 55022 , třída A 
( výrobek není určen do byt. prostředí ) 

EMC – odolnost dle ČSN EN 61000-4-2,  ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 

ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-11 

perioda měření  cca 3 s 

záznam. interval 5 s ÷ 60 min. 

paměť max. 1024 kB 

záznam měř. hodnot  čas, datum, minimum, maximum, průměr, vzorek 

rozhraní pro dálk. komunikaci RS-232, RS–485 nebo CAN, protokol KMB nebo Modbus-RTU 

  



SMZ 33  KMB systems 

56 

  

Konstrukce      

provedení plastová krabice DIN 43700 

displej LED, 3 x 4 znaky sedmisegmentové +  4 znaky maticové 

krytí IP 4x, zadní panel IP 2x 

rozměry 144 x 144 mm, zástavná hloubka 80 mm  

montážní otvor 138 x 138 mm  tolerance –0/+1 mm 

hmotnost cca 1,5 kg 
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6. Příklady zapojení 
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