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TRÓJFAZOWE LICZNIKI STATYCZNE  DTS-353 1L/1M/2M 

Zastosowanie: Trójfazowe liczniki statyczne typu  
DTS-353 1L, DTS-353 1M i DTS-353 2M są prostymi i solidnymi 
licznikami do pomiaru zużycia energii elektrycznej czynnej. 
Przystosowane są do drugoplanowych pomiarów zużycia energii 
różnych urządzeń, a także działań urzędu. 

Opis: Licznik może być wyposażony w liczydełko 
elektromechaniczne lub w wyświetlacz LCD bez możliwości 
zerowania. Impulsowe wyjście przełączające z otwartym 
kolektorem (SO) jest dostępne na zaciskach 8, 9. 

Charakterystyka 
• Łatwy montaż 
• Proste podłączenie i niezawodna eksploatacja; 
• Duża dokładność 

Dane techniczne 
Klasa dokładności 1  

Napięcie odniesienia [V] 3 x 230/400 
Zakres prądowy [A] 10 (100) 

Częstotliwość  
nominalna [Hz] 50  

Podłączenie bezpośrednie 

Odczyt danych liczydełko – wykonanie 1M i 2M 
LCD – wykonanie 1L 

Ilość wyświetlanych 
cyfr 

6+1 – wykonanie 1L 
6+1 – wykonanie 1M 
5+1 – wykonanie 2M 

Przełączanie taryf  
w wykonaniu 2M 

(przełączenie z T0 na T1) 

przyłączenie napięcia 
zewnętrznego do zacisków  
nr 10 (230 V AC), 11 (N) 

Prąd rozruchu [A] ≤ 0,004 Ib 

Pobór mocy  ≤ 0,6W; ≤ 0,3VA  wykon. 1L a 1M 
≤ 2W; ≤ 8VA - wykonanie 2M 

Stała licznika  
[imp/kWh] 800 

Stała wyjścia impuls. 
SO [imp/kWh] 800 

Norma EN61010-1(LVD directive), 
EN61326-1(EMC directive) 

Środowisko EMC* chronione (kategoria 2) 

Masa [g] 390 – wykonanie 1L i 1M 
500 – wykonanie 2M 

* Według EN61000-4-4  
-  jest zapewnione częściowe stłumienie szybkich 
transjentów w obwodach zasilających (1kV) i sterujących 
(0,5kV), załączanych tylko za pomocą przekaźników (nie za 
pomocą styczników) 
-  wykonana fizyczna separacja nieekranowanych kabli 
zasilających i sterujących od kabli sygnałowych i 
informacyjnych.  
 Według EN61000-4-5  
- są kable solidnie od siebie separowane również i w 
krótkich wiązkach. Zakłócające napięcie udarowe nie śmie 
przekroczyć wartości 1 kV.  
 

Dane do zamówienia 
• Typ licznika  
• Ilość sztuk  

 

Wymiary licznika  

 

 

 

 

 

 

Schemat przyłączenia 

 

 
Liczniki DTS-353 1L i DTS-353 1M  

 

 
Licznik DTS-353 2M 
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