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A villamosenergia gazdálkodás alapja a pontos mérés, viszont a beruházás során gyakran nem építenek be 
műszereket. Ezek hatályos Törvényi szabályozás szerint viszont minél több mérési pontot, energia monitoring 
rendszert célszerű üzemeltetni, ehhez viszont mérés kell. 
 
A hagyományos műszerek esetében ilyenkor a meglévő költséges szétbontása és átalakítása szükséges, 
mivel sem a műszer, sem az áramváltók elhelyezésére nincs lehetőség, a gyűjtősínek bontási munkái viszont 
jelentős idejű leállást és komoly termelés kiesét igényelnek. 
 
Partnerünk ezért alakította ki műszerét saját fejlesztésű, Rogowsky rendszerű mérőváltóval, mely 
mérőelemnek a mérési pontosságát a gyűjtősínen történő elhelyezkedése a gyakorlatban nem befolyásolja. A 
Rogowsky fogók a műszer megrendelésekor 30-45-70cm hosszban kérhetők, ez a gyakorlatban kb. Ø8-12-
18cm befogható vezeték keresztmetszetet jelent. A műszer pontosságára jellemző, hogy a műszereken 
mindössze három árammérési határérték között, 500 – 2.000 – 20.000A kell választani, a mérési pontosság 
H0,5%. 
 
A műszerek minden fontosabb – UL-L; UL-N; ΣU; IL; ΣI; ΣP; ΣQ+; ΣQ-; f; ΣPF (cosφ); valamint a THLD(u)L-L; 
THLD(u)L-N; és a THLD(i)L és a THLD(i)N értékét. Természetesen méri és rögzíti a fogyasztási hadatokat 
hatásos, induktív- és kapacitív meddő, valamint a látszólagos energia tekintetében. Fentieken kívül még a 
legegyszerűbb változata is megmutatja a legfontosabb adatok – feszültség-, áram- és teljesítmény adatok 
min/max értékeit. Az „ENH” – kiterjesztett – mérési tartomány esetén az eddigi 90 paraméteren túl további 81 
villamos paraméter kérdezhető le! 
 
Az ALGODUE műszerek komplett mérési rendszert alakítanak ki, így ezek is rendelkeznek RS485 vagy 
ETHERNET csatolófelülettel, MODBUS protokollal. Természetesen ezek működését, kommunikációs 
protokollját vizsgálták már más műszerekkel együtt, bár az ALGODUE méréstechnikai rendszerek tudását 
ilyenkor az adott műszerekkel történő összehasonlítás érdekében csökkenteni kellett.  
 
A műszercsalád tagjai a Class „A” osztálytól a standard H1,0 osztálypontosságig bármely mérési és 
mintavételezési feladatra alkalmasak, természetesen hagyományos 5A-es, vagy 1A-es áramváltó kimenetre 
is csatlakoztathatók, egyes típusok WEB szerver szolgáltatással van ellátva.  
 
A műszerek felhasználhatóak az MSz EN 50160, illetve az MSz EN 61000 szabvány ajánlásoknak megfelelő 
zavarrögzítésre is, a mérési mintavételezés és paraméter értékelés „félperiódus”, azaz 10msec-tól 
lehetséges, belső adattárolás 4-8MB – 16GB tartományban kérhető. 
 
Az ALGODUE műszercsalád tagjainak tápfeszültség ellátása lehet külső, vagy belső, a feszültség 
mérőköröket 0,1VA-nél, a hagyományos áramváltókat 0,5VA-nél jobban nem terhelik. 
 
További kérdések tekintetében várjuk megkeresésüket az info@ttemi.hu  elektronikus levélcímen, vagy a 
www.ttemi.hu  honlapon feltüntetett elérhetőségeinken. 


