
WOLTOMIERZ  
ELEKTROMAGNETYCZNY
z prze³¹cznikiem

TYPU EP27 i EP29
PKWiU 33.20.43-30.00

ZASTOSOWANIE

Tablicowe mierniki elektromagnetyczne z prze³¹cznikiem typ EP27  
i EP29 s¹ woltomierzami przeznaczonymi do pomiaru wartoœci sku-
tecznej napiêcia przemiennego w szeœciu róznych punktach sieci 
trójfazowej-czteroprzewodowej wybieranych za pomoc¹ prze³¹cznika  
dostêpnego od czo³a miernika.
Mierniki s¹ przeznaczone dla producentów, dystrybutorów i odbiorców 
energii elektrycznej.

DANE TECHNICZNE

Ramka czo³owa  w¹ska wg DIN 437�8
Wymiary gabarytowe:
- EP27 72 ´ 72 ´ 87 mm
- EP29  96 ´ 96 ´ 87 mm
Klasa dok³adnoœci  �,5
Zakresy pomiarowe:
- bezpoœrednie miêdzyfazowe  500 V 
 (przy po³o¿eniu prze³¹cznika  
 w pozycji L�-N, L2-N lub L3-N) max. 300 V
- z przek³adnikiem napiêciowym  x/��0 V lub x/�00 V
Pozycja pracy podana na mierniku ± 5°
Materia³ tablicy dowolny
B³êdy dodatkowe  
w granicach nominalnych  
warunków u¿ytkowania wg normy PN-EN 6005�-2
Pobór mocy 
- EP27 max. 4,5 VA (Un = 500 V)
- EP29 max. 4,5 VA (Un = 500 V)

Stopieñ ochrony wg PN-EN 60529
- zapewniany przez obudowê IP50
- zacisków IP20 (z os³on¹ zacisków)

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ  na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PN - EN 6�000-6-2
- emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PN - EN 6�000-6-4

Kategorie wykonañ klimatycznych mierników
Jeœli w zamówieniu nie podano inaczej, mierniki s¹ przeznaczone do 
stosowania w pomieszczeniach zamkniêtych nieklimatyzowanych  
w warunkach klimatu umiarkowanego wg normy PN-EN 6005�.
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mierniki mog¹ byæ przystosowane  
do u¿ytkowania w warunkach klimatu tropikalnego suchego lub  
mokrego, tak¿e w pomieszczeniach zamkniêtych nieklimatyzowanych 
- s¹ wtedy oznakowane symbolem TIII.

Wymagania  
bezpieczeñstwa wg norm PN-EN 6�0�0-� 
 PN-EN 6�0�0-�/A2
- kategoria instalacji  III
- stopieñ zanieczyszczenia  2
- max. napiêcie pracy wzglêdem ziemi  300 V

Masa 
- EP27 200 g (z os³on¹ zacisków)
- EP29 290 g (z os³on¹ zacisków)

WYMIARY ZEWNÊTRZNE

EP27

EP29

Kod i oZnAcZEniE W PoZycji PRAcy MiERniKA

	 Kod	 Pozycja	pracy
	 0	 c3
	 A	 c1
	 B	 c2,		=	15°
	 C	 c2,		=	30°
	 D	 c2,		=	45°
	 E	 c2,		=	60°
	 F	 c2,		=	75°
	 H	 c4,		=	105°
	 I	 c4,		=	120°

Tablica 1



SPOSÓB MONTOWANIA DO TABLICY
Otwór w tablicy dla EP27: 68+0.7 ´ 68+0.7 mm     Otwór w tablicy dla EP29: 92+0.8 ´ 92+0.8 mm

PODŁĄCZENIA ELEkTRYCZNE OBWODÓW ZEWNÊTRZNYCH

a) Pod³¹czenie bezpoœrednie b) Pod³¹czenie z przek³adnikami napiêciowymi

Pod³¹czenie dla EP27

Pod³¹czenie dla EP29

a) Pod³¹czenie bezpoœrednie b) Pod³¹czenie z przek³adnikami napiêciowymi

EP27 EP29

EP27, EP29-19
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