
 

Pressmeddelande 

ABB lanserar ny serie elmätare för 
undermätning 
De nya elmätarna, EQ Platinum, har utökade funktioner såsom fler mätningar av elkvalitet och 
avancerade lastprofiler.  

2013-02-27 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, presenterade idag en ny serie 
produkter i sitt sortiment av elmätare för DIN-skena.  

Elmätarna är utrustade med fyra konfigurerbara ingångar/utgångar som kan användas för 
pulsräkning, tariffkontroll eller larm etc. Dessa skapar många möjligheter att mäta och övervaka 

elförbrukningen i kombination med övrig utrustning. 

"De avancerade lastprofilfunktionerna i Platinum-mätarna ger användaren en unik möjlighet att lagra 
förbrukningsdata, vilket underlättar analys för energieffektivitet", säger Johan Carlsson, produktchef. 
”Tack vare det förbättrade menysystemet är det lätt att konfigurera och dra nytta av de avancerade 

funktionerna som kommer med Platinum-mätarna." 

EQ Platinum har bland annat följande funktioner: 

 Mätning i fyra kvadranter (aktiv och reaktiv energi, import eller export) 

 Lastprofil för upp till åtta valbara kvantiteter med flera möjliga intervall 
 Övertonsmätning för både spänning och ström såväl som total övertonsdistortion (THD) 

 Konfigurerbara I/O (kan väljas för in- eller utsignal) 

 Informativ och lättläst bakgrundsbelyst display 
 Avancerade klockfunktioner i realtid för t.ex. maximal och minimal efterfrågan, tidigare värden 

och händelselogg.  

Mätarna kommer i versioner både för transformator- och direktanslutning. De finns för ett brett 

spänningsområde, vilket minskar behovet av spänningstransformatorer av olika typer i lager. De 
uppfyller IEC noggrannhetsklass 0,5 och klass C enligt MID för debiteringssystem. Alla typer är 

utrustade för kommunikation över IR. RS 485 Modhus RTU eller M-bussgränssnitt finns tillgängliga 
beroende på typ av mätare. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 

prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 
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