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1. Paskirtis 

Trifazis elektros energijos matuoklis ELPM-3 skirtas matuoti vartojamą trifazio elektros tinklo aktyvinę 

energiją, taip pat matuoti kiekvienos fazės įtampą, srovę ir galią. 

Prie trifazio elektros tinklo jungiamas tiesiogiai arba per srovės transformatorius.  

Matuoklis gali veikti tiek savarankiškai vienas, tiek su kitais matuokliais, moduliais ar valdikliais, kurie turi 

ryšio RS485 išvestį ir sujungti tarpusavyje. 

Taip pat galima prijungti prie kompiuterio per ryšio sąsajos keitiklį ERS485/232. 

Veikia MODBUS protokolu. 

 

2. Techniniai duomenys 

 Maitinimo įtampa (22…30)V, 50/60 Hz arba nuolatinė; 

 Vartojama galia ≤ 1VA; 

 Tikslumo klasė 1,0 

 Matuojama vardinė elektros įtampa 3x400V, 50/60Hz 

 Matuojama vardinė elektros srovė ≤5(10)A, 50/60Hz 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

 Realaus laiko laikrodis su kalendoriumi; 

 Parametrų ir duomenų išsaugojimas atmintyje, nesant elektros maitinimo; 

 2 eilučių 16 simbolių raidinis-skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas (LCD); 

 Apsaugos nuo elektros smūgio klasė  II 

 Saugumo klasė IP51; 

 Matmenys (320x180x60)mm; 

 Masė ≤ 350g; 

 Darbinė temperatūra* (-35…+50)°C; 

 Saugojimo temperatūra* (-40…+70)°C; 

 Santykinė drėgmė (10…95)%, be kondensacijos. 

*gamintojas gali pateikti gaminių versijų su išplėstu temperatūros diapazonu. 

  

http://www.elpro.lt/


 
 

3 

  
  

 

  

Daugiau informacijos apie mus rasite tinklapyje www.elpro.lt 

 
 

 

3. Prijungimas 

3.1  Trifazio elektros energijos matuoklio ELPM-3 tiesioginio prijungimo schema 

 

 

3.2 Trifazio elektros energijos matuoklio ELPM-3 prijungimo per srovės transformatorius schema 

 

http://www.elpro.lt/
http://aweb.lt/elpro/gaminiai/elektronikos-gaminiai/trifazis-elektros-energijos-matuoklis-elpm-3/trifazio-elektros-energijos-matuoklio-elpm-3-tiesioginio-prijungimo-schema/
http://aweb.lt/elpro/gaminiai/elektronikos-gaminiai/trifazis-elektros-energijos-matuoklis-elpm-3/trifazio-elektros-energijos-matuoklio-elpm-3-prijungimo-per-sroves-transformatorius-schema/
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4. LCD ekranėlis 

Trifazis elektros energijos matuoklis ELPM-3 turi skaitmeninį-raidinį ekranėlį, kuriame galima peržiūrėti 

matuojamo trifazio elektros tinklo parametrus. Matuoklyje, žemiau ekranėlio kairėje pusėje, greta įprastinių mygtukų, 

kurie naudojami tik derinimo metu, sumontuotas infraraudonųjų spindulių jutiklis-fototranzistorius. Šis jutiklis 

naudojamas kaip šviesos “mygtukas”, norint peržiūrėti elektros tinklo matavimo vertes. Laikoma, kad mygtukas buvo 

“paspaustas”, jei infraraudonųjų spindulių jutiklis buvo apšviestas ne trumpiau kaip 1sek. ir ne ilgiau kaip 3sek. 

Infraraudonųjų spindulių šaltinis gali būti paprasčiausias prožektorius. 

  

Žemiau parodyti matuoklio ekranėlio rodmenys, kurie rodomi po matuoklio įjungimo. 

Fazės L1 matuojamos vertės: 

L1     U=219.1 

I=01.45     P=149.2 

U – matuojama momentinė kintamosios įtampos efektinė vertė, V; 

I – matuojama momentinė kintamosios srovės efektinė vertė, A; 

P – matuojama momentinė aktyvinė galia, W. 

Kiti matuoklio ekranėlio rodmenys pakeičiami kiekvieną kartą apšvietus infraraudonąjį jutiklį (šviesos “mygtuką”). 

  

Fazės L2 matuojamos vertės: 

L2     U=218.1 

I=01.05     P=109.2 

  

Fazės L3 matuojamos vertės: 

L3     U=220.3 

I=00.000     P=0.000 

  

Matuoklio suskaičiuota suminė energija (E, kWh) ir momentinė naudojama suminė aktyvinė galia (P, W): 

E=00000002.889 

P=258.1 

  

Dar sykį apšvietus, ekranėlis vėl rodo fazės L1 matuojamas vertes, t.y., grįžta į pradžią. 

http://www.elpro.lt/

