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Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Verdere gegevens over Landis+Gyr produkten 
ontvangt u bij uw lokale Landis+Gyr vertegen-
woordiger of bij : 

Landis+Gyr AG
Feldstrasse 1
CH-6301 Zug
Zwitserland

Tel.:  +41 41 935 60 00
Internet www.landisgyr.com 

Uitgebreide servicefuncties

Uitgebreide servicefuncties zoals bijv. aanpas-
sing van primaire waarden of wijziging van de 
aansluiting, zijn alleen mogelijk met externe soft-
waresystemen. Bijzonder handig is ons service-
programma Landis+Gyr MAP120, dat naast de 
servicefuncties ook beschikt over comfortabele 
uitlees- en parametreermogelijkheden.

Elektr ic i te itsmeters IEC

VOOR INDUSTRIE EN BEDRIJFSWERELD
Landis+Gyr Dialog

ZxD300/400 famil ie
BEKNOPTE HANDLEIDING

H 71 0200 0281 a nl
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Veiligheidsvoorschriften

Gevaar

 De meter spanningsvrij schakelen 
De bedrading waarop de meter wordt aangesloten, 
dient bij installatie of vervanging van de meter 
spanningsvrij te zijn. Aanraken van onder spanning 
staande delen is levensgevaarlijk. De zekeringen 
moeten daarom worden verwijderd totdat de werk-
zaamheden zijn voltooid. Bewaar ze op een veilige 
plaats om te voorkomen dat ze ongemerkt door 
anderen weer worden aangebracht. 

Gevaar

Stroomtrafo’s kortsluiten
Alvorens de bedrading los te maken, moeten de 
secundaire circuits van de stroomtrafo’s aan de 
testklemmen worden kortgesloten. De hoogspan-
ning die op een onderbroken stroomtrafo ontstaat, is 
levensgevaarlijk en maakt de trafo onbruikbaar.

Gevaar

Veiligheidsvoorschriften naleven
Houdt u zich aan de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften. Installatie van de meters is uitsluitend 
voorbehouden aan vakbekwaam en gekwalifi ceerd 
personeel. 

Inhalt-NL.indd   2-3 22.08.2005   09:24:42



4 5Typebeschrijving

IJkled werkverbruik

IJkled (CT)

Optische interface

Communicatiemodule
(alleen bij type xT)

Frontklep
(verzegelbaar)

Batterij

Aansluitschema

Toets „omhoog“

Toets „omlaag“

Terugsteltoets

LCD-display

Bediening / afl ezing

Het xR-type beschikt over een geïntegreerde 
interface in plaats van een communicatiemodule.

Schakeling-
soort

ZFD

ZMD

Drieleidernet 
(F-schakeling, Aron-schakeling)

Vierleidernet (M-schakeling) 

Aansluit-
soort

3
4

directe aansluiting
Aansluiting via meettrafo‘s

Nauwkeurig-
heidsclasse

10
05

1 volgens CEI
0,5 volgens CEI

Meet-
grootheden

C
A

Actief- en reactief verbruik
Actief verbruik

Opbouw T
R

komplexe tarieffunkties, modulaire communicatie
komplexe tarieffunkties, geïntegreerde interface

Uitvoering 21
24

41

44

Energietarieven; externe tariefsturing via stuuringangen
Energietarieven; interne tariefsturing via schakelklok 
(ook via stuuringangen mogelijk)
Energie- en vermogenstarieven; interne tariefsturing via 
 stuuringangen
Energie- en vermogenstarieven; externe tariefsturing via 
 schakelklok (ook via stuuringangen mogelijk)

Alle uitvoeringen met 3 stuuringangen en 2 uitgangscontacten

Extra functies Extra stuuringangen op 
uitbreidingskaart

0 geen extra stuuringangen
2 2 extra stuuringangen
4 4 extra stuuringangen

Extra uitgangscontacten 
op uitbreidingskaart

0 geen extra uitgangscontacten
2 2 extra uitgangscontacten
4 4 extra uitgangscontacten
6 6 extra uitgangscontacten

Hardwarefunkties op 
uitbreidingskaart

0 geen extra hardware
3 geïntegreerde telebedieningsontvanger
5 extra voeding

Profi el 0 geen lastprofi el
7 lastprofi el

ZMD  4 1 0 CT 44 .4207
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6 7LCD-display

Q

Q
PP BAT LOW

Energierichtingsindicatie
P = actief vermogen, Q = reactief vermogen
+ = ontvangen, – = leveren

Indicatie fasespanning
(knippert bij omgekeerd draaiveld)

Eenheden
(indicatie van W, var, VA, k..., 
M..., ...h, V, A, h, Hz, m3) 

Indicatie 
batterijspanning

Waarden

Pijlsymbolen 
(situatie volgens 
telwerkplaat)

Registernummers 
(indicatie volgens gekozen 
systeem, bijv. EDIS, DIN, LG)

IJkled’s

De beide rode ijkled’s voor reactief verbruik De beide rode ijkled’s voor reactief verbruik De beide rode ijkled’s voor
(links) en voor actief verbruik(links) en voor actief verbruik(links) en voor  (rechts) worden  actief verbruik (rechts) worden  actief verbruik
gebruikt voor de controle van de meter. Ze 
geven impulsen uit in overeenstemming met 
de actuele meetwaarde. Bij stilstand branden 
de ijkled’s constant.

Optische interface

Met de optische interface is communicatie 
met de meter mogelijk (uitlezing van meetge-met de meter mogelijk (uitlezing van meetge-met de meter
gevens, verzending van geformatteerde bevelen 
en parametrering) via een optische leeskop.
Verder kan de interface als optische toets
worden gebruikt : een hierop gerichte lichtstraal 
(bijv. van een zaklamp) heeft hetzelfde effect als 
een druk op de oproeptoets „omlaag“. Hierdoor 
kan de meter ook worden afgelezen als deze 
bijv. achter een beschermende ruit in een kast 
is gemonteerd.
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8 9Oproeptoetsen omhoog en omlaag

Met de toetsen „omhoog“ (bovenste toets) en „om-
laag“ (onderste toets) kan de afl ezing op het display 
worden gestuurd. In deze handleiding worden de 
getoonde symbolen als aanwijzing voor het bedienen 
van de toetsen gebruikt.

of
Kort indrukken (< 2 s) van een oproeptoets :
• wisseling naar weergavecontrole vanuit de 

bedrijfsweergave
• naar het afl eesmenu vanuit de weergave-

controle
• scrollen in menu’s van item naar item en in 

lijsten van waarde naar waarde (vooruit of 
achteruit)

of
Lang indrukken (> 2 s) van een oproep totes :
• naar het voorgeselecteerde submenu
• terug naar het hogere niveau bij weergave 

„End“
• snel scrollen in lijsten van hoofd- naar hoofd-

waarden (vooruit of achteruit)

+ Gelijktijdig indrukken van beide toetsen 
leidt tot annulering van de actuele functie en 
terugkeer naar de bedrijfsweergave.

 Terugsteltoets

R  De terugsteltoets R dient in eerste instantie voor 
het uitvoeren van een handmatige kumulering 
(dit is de hoofdfunctie).

Daarnaast kan met deze toets het servicemenu 
worden geselecteerd tijdens de weergavecon-
trole. Verder fungeert de toets in de Setmode als 
„cursor“. In deze gevallen is de terugstelfunctie 
niet actief.

De terugsteltoets bevindt zich onder de verze-
gelde frontklep van de meter. Voor het bedienen 
van de terugsteltoets moet de frontklep worden 
geopend en moet de verzegeling dus eerst 
worden verbroken.
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10 11Afl eesmenu selecteren

N.B.:  In plaats van in het afl eesmenu kunnen de functies 
lastprofi el (P.01) en logboek (P.98) ook in het servicemenu 
staan, afhankelijk van de parametrering.

Basissituatie Bedrijfs-
weergave

1 of
Alle segmenten van 
het LCD-display 
l ichten op

Q

Q
PP BAT LOW

2 of
Weergave van het 
eerste menu-item

Afl eesmenu :
afroeplijst

3 of
Keuze van het gewens-
te menu-item (afhanke-
lijk van de meter)

Afl eesmenu : 
lastprofi el

Aansluitend gaat u naar 
de functies beschreven 
op pag. 11,12 en 14

Afl eesmenu :
logboek

of
of keert u terug naar 
de bedrijfsweergave

Afl eesmenu : 
einde

Afroeplijst weergeven

1 Menu-item  afroeplijst 
selecteren in 
 weergavemenu
(zie pagina 10)

Afl eesmenu :
afroeplijst

2 of
De afroeplijst 
verschijnt

Afroeplijst :

 hoofdwaarde 

3 of
Gewenste 
hoofdwaarde 
 selecteren (afh. van 
de meter)

Afroeplijst :
andere
hoofdwaarde

4 of
Gewenste waarde 
selecteren (hoofd- of 
geheugenwaarde)

Afroeplijst :
geheugen- of 
hoofdwaarde

5 Punten 3 en 4 herhalen 
voor alle gewenste 
waarden

• Lang indrukken : alleen weergave van hoofdwaar-
den

• Kort indrukken : weergave van hoofd- en geheu-
genwaarden

6 of
Terugkeer naar afl ees-
menu

Afroeplijst :
einde
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12 13Logboek weergeven

1 Menu-item logboek 
 selecteren in afl ees-
menu (zie pag. 10)

Weergave-
menu :
logboek

2 of
Het logboek 
verschijnt

Logboek :
datum laatste 
melding

3 of
Gewenste waarde 
selecteren

Logboek :
tijdindicatie

Logboek :
activerings-
code

Afhankelijk van para-
metrering weergave 
van andere registers 
bij activering 

Foutre gister 
op  moment 
van 
 activering

Logboek :
datum
volgende 
melding

4 Punt 3 herhalen voor 
alle gewenste waarden

5 of
Terugkeer naar afl ees-
/service-menu

Logboek :
einde

In het logboek kunnen allerlei gebeurtenissen, 
uitzonderingssituaties, enz. worden geregistreerd 
en later worden weergegeven. Welke gebeur-
tenissen worden vastgelegd, hangt af van de 
parametrering van de meter. Opgeslagen worden 
datum en tijd van de gebeurtenis en een code die 
aangeeft waardoor de gebeurtenis is geïnitieerd. 
De belangrijkste codes zijn :

3 Tariefregister gewist
  5 Periodieke geheugens gewist
  7 Batterijspanning laag

8 Batterijspanning in orde
  9 Zomer-/wintertijd omgeschakeld
10 Tijd/datum nieuw ingesteld (oude waarden)
11 Tijd/datum nieuw ingesteld (nieuwe 
 waarden)
13 Status stuuringangen gewijzigd
17-22 Over- en onderspanningsgebeurtenissen
23 Spanningsuitval
24 Spanningsterugkeer
65-96 Logboekmeldingen op basis van 
 foutmeldingen
De volledige lijst van de codes bevindt zich in 
de gebruikershandleiding.
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14 15Lastprofi el weergeven (optioneel)

1 Menu-item lastprofi el 
selecteren in afl eesmenu 
(zie pagina 10)

Afl eesmenu :
lastprofi el

2 of
Het lastprofi el 
verschijnt

Lastprofi el :
datum laatste 
waarde

3 of
Gewenste datum 
selecteren

Lastprofi el :
datum x

4 of
Bijbehorende waar-
denlijst van lastprofi el 
verschijnt

Waardenlijst :
tijd 1e 
waarde 

5 of
Gewenste tijd 
selecteren voor 
AutoScroll (punt 6)

Waardenlijst :
tijd volgende 
waarde

6 Automatische weer -
gave van alle waarden 
(max. 16) (weergave-
duur steeds 2 sec.)

Waardenlijst :
AutoScroll

7 Punten 5 en 6 herhalen 
voor alle gewenste 
waarden

8 of
Terug naar 
 datumselectie

Waardenlijst :
einde

9 of
Gewenste datum 
 selecteren, naar 
 datumlijst (zie punt 4)

Lastprofi el :
datum y

10 of
Bij einde datumlijst 
terugkeer naar 
 afl eesmenu

Lastprofi el :
einde
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16 17Servicemenu selecteren Servicelijst weergeven

Basissituatie Bedrijfs-
weergave

1 of
Alle segmenten van 
het LCD-display 
 lichten op

Q

Q
PP BAT LOW

2 R Weergave van het 
eerste menu-item

Servicemenu :
setmode

3 of
Keuze van het gewenste 
menu-item (keuze 
 afhankelijk van de meter)

Servicemenu :
servicelijst

Aansluitend gaat u 
naar de functies zoals 
beschreven op 
pagina 17– 20

Servicemenu :
testmode

Servicemenu :
batterij-
symbool

of
of u keert terug naar 
de bedrijfsweergave

Servicemenu :
einde

N.B.: de functies lastprofi el (P.01) en logboek (P.98) 
 kunnen afhankelijk van de parametrering ook in het 
 servicemenu worden getoond.

1 Menu-item service lijst 
selecteren in service-
menu (zie pagina 16)

Servicemenu :
servicelijst

2 of
De servicelijst 
verschijnt

Servicelijst :
1e hoofd-
waarde

3 of
Gewenste hoofd-
waarde selecteren 
(selectie afhankelijk 
van de meter)

Servicelijst :
andere
hoofdwaarde

4 of
Gewenste waarde 
selecteren (hoofd- of 
geheugenwaarde)

Servicelijst :
geheugen- of 
hoofdwaarde

5 Punten 3 en 4 herhalen 
voor alle gewenste 
waarden

• Lang indrukken : alleen weergave van hoofdwaar-
den

• Kort indrukken : weergave van hoofd- en geheu-
genwaarden

6 of
Terugkeer naar 
 servicemenu

Servicelijst :
einde
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18 19Waarden in Setmode wijzigen

1 Menu-item setmode 
selecteren in service-
menu (zie pagina 16)

Servicemenu :
setmode

2 of
De setmode 
verschijnt

Setmode :
 instelwaarde 1

3 of
Gewenste instelwaarde 
selecteren (selectie 
 afhankelijk van meter)

Setmode :
instelwaarde x; 
oude waarde

4 R Te wijzigen getallen 
selecteren 5 of

Wijzigen van 
 getalswaarde

Het te 
wijzigen 
getal knippert

6 R Nieuwe getalswaarde 
bevestigen 7 Punten 4 t/m 6 

herhalen voor alle 
te wijzigen getallen

Alle getallen 
knipperen 
tegelijkertijd

8 R Nieuwe instelwaarde 
bevestigen

Setmode :
instelwaarde 
x; nieuwe 
waarde

9 of
Terugkeer naar 
 servicemenu

Setmode :
einde

Testmode inschakelen

N.B.: als in de testmode een blindverbruikwaarde 
wordt getoond, verzendt de rechter ijkled impulsen voor 
 blindenergie i.p.v. werkenergie.

1 Menu-item testmode 
selecteren in service-
menu (zie pagina 16)

Servicemenu :
testmodus

2 of
De testmode verschijnt Testmode :

1e waarde 
met hoge 
resolutie

Deze lijst scrollt niet automatisch verder.

3 of
Keuze van het gewens-
te menu-item (keuze 
afhankelijk van de 
meter)

Servicemenu :
servicelijst

4 Punt 3 herhalen voor alle gewenste waarden

5 +
Terugkeer naar servicemenu
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20 21Batterijsymbool aan / uit 

N.B.: Als de meter over een batterij beschikt, moet het 
 batterijsymbool worden aangeschakeld.

1 „bat“ symbool selecte-
ren in servicemenu 
(  zie pagina 16)

Servicemenu :
batterij-
symbool

2 of
Batterijsymbool aan- 
of uitschakelen

Batterij-
symbool „0“:
uitgeschakeld

Batterij-
symbool „1“:
aangeschakeld

3 +
Terugkeer naar 
 servicemenu

F.F 00000008
Testmode niet afgesloten
De fout wordt automatisch gewist zodra het 
volgende gelijke instelcommando correct 
wordt beëindigd.

F.F 01000000
Onvoldoende batterijspanning
De fout wordt automatisch gewist zodra de 
batterijspanning weer een voldoende waarde 
bereikt (bijv. na het plaatsen van een nieuwe 
batterij).

F.F 02000000
Ongeldige tijd / ongeldige datum
De fout wordt automatisch gewist zodra 
de tijd en de datum met het geformatteerd 
commando of manueel in de Setmode weer 
gecorrigeerd zijn.

Andere foutmeldingen
Voor alle andere foutmeldingen moet de 
meter volgens de in de gebruikershandleiding 
gespecifi eerde voorschriften worden gede-
monteerd en naar de bevoegde service- en 
herstellingsdienst worden gestuurd.

Foutmeldingen
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22 23Batterij vervangen

Gevaar

 Gevaarlijke spanning in het batterijvak
De contacten in het batterijvak staan eventueel onder 
netspanning (F-schakeling). Verwijder daarom de 
batterij uitsluitend kompleet met de batterijhouder 
en plaats de nieuwe batterij ook weer terug in 
diezelfde houder. Zorg ervoor dat u de contacten 
hierbij nooit aanraakt.

 Instructies :

1 Open de frontklep. Het batterijvak bevindt zich 
links onder het LCD-display.

2 Druk het lipje van de kunststofbatterijhouder 
voorzichtig in de behuizing van de meter (om 
de houder te ontgrendelen) en trek de houder 
met de oude batterij eruit (zie afbeelding).

3 Noteer de actuele datum op de nieuwe batterij 
(alleen een lithiumbatterij gebruiken met 6 V 
nominale spanning).

4 Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe 
batterij in de houder (oude batterij in chemisch-
afvalbak deponeren).

5 Schuif de batterijhouder met de nieuwe batterij 
weer terug in het batterijvak tot de houder wordt 
vergrendeld.

6 Ga in de setmode en zet de batterijurenteller 
weer op nul (zie pagina 18).

7 Controleer dat het symbool „batterij“ verschijnt 
(zie pagina 20).

8 Sluit de frontklep en verzegel deze weer.
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24 25Communicatiemodule monteren

N.B.: alleen meters van het xT-type kunnen met een 
communicatiemodule worden uitgerust.

Gevaar

 De meter spanningsvrij schakelen
Voor montage van de communicatiemodule dient de 
meter eerst spanningsloos te worden gemaakt.

Aanraken van onder spanning staande delen is 
levensgevaarlijk. Koppel de meter los van het net 
of verwijder de zekeringen. 

Instructies :

1 Controleer of de meter spanningsvrij is (fase-
spanningsindicatie mag niet meer zichtbaar 
zijn).

2 Open de frontklep en verwijder het klemmen-
deksel.

3 Verwijder de ingebouwde communicatiemodule 
(„dummy“ of echte andere communicatiemo-
dule).

4 Breng de communicatiemodule zorgvuldig aan 
op de juiste plek in de meter. Zorg ervoor dat 
de stekkers op de juiste manier passen.

5 Sluit de noodzakelijke bedrading aan op de 
klemmen van de communicatiemodule.

6 Controleer met functietests (afhankelijk van het 
type communicatiemodule) of de module naar 
behoren functioneert.

7 Breng klemmendeksel weer aan en verzegel 
dit.

8 Frontklep sluiten en weer verzegelen.
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26 27Installatiecontrole

Opmerking :
voor de functiecontrole moet er spanning aanliggen 
en moeten alle fasen een belasting vertonen (zie 
ijkled’s pagina 7).

Fasen- en draaiveldindicatie 
Q

P

De faseindicaties L1, L2 en L3 worden getoond als 
de fasespanningen aanwezig zijn (> 20 V) en de 
draaiveldrichting correct is. Als een fase ontbreekt, 
wordt het betreffende symbool niet getoond. Bij 
een omgekeerde draaiveldrichting knipperen de 
symbolen.

Indicatie energierichting
De energierichtingspijlen geven aan of energie wordt 
ontvangen (+) of wordt teruggeleverd (–). P = actief 
vermogen, Q = reactief vermogen.

Als de fasen verkeerd worden aangesloten, knippert 
het symbool van de kleinste vermogenhoeveel-
heid.

Fasespanningen, -stromen, -hoek en 
frequentie
Deze waarden kunnen in de servicelijst worden 
getoond (voor selectie zie pagina 17).

Het gaat hier telkens om secundaire waarden en om 
ogenblikkelijke waarden.

Spanning L1 : OBIS-kengetal : 32.7

Spanning L2 : OBIS-kengetal : 52.7

Spanning L3 : OBIS-kengetal : 72.7

Stroom L1 : OBIS-kengetal : 31.7

Stroom L2 : OBIS-kengetal : 51.7

Stroom L3 : OBIS-kengetal : 71.7

Stroom N : OBIS-kengetal : 91.7

Frequentie : OBIS-kengetal : 34.7

6 fasenhoeken : OBIS-kengetal : 81.7.1

tot

81.7.6

Arbeidsfaktor : OBIS-kengetal : 13.3
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