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V1.9 Emme vastaa muutoksista tai väärinkäsityksistä.   



EMU tuotteet - kaikkea yhdestä paikasta 

 
EMU tarjoaa kaiken energialaskimista 
energiamonitorointijärjestelmiin. 
 
 
 
 

Dataloggeri 

Impulssi ja M-väylä loggeri 
- Sisäänrakennettu 

verkkopalvelin 
- Pääsy verkkopalvelimen 

kautta 
- Nopea käyttöönotto 
- Sopiva kaasulle, vedelle, 

lämmölle ja sähkölle 
.  



Verkkoon pohjautuva energiaseuranta 

 
EMU Electronic tarjoaa dataloggeriin sopivan, 
verkkoon pohjautuvan energiaseurantaratkaisun.  
 
Sen edut: 
 
- Eri sijainnit valvotaan keskeisesti 
- Ei ohjelmiston asennusta paikan päällä 
- Käyttäjäystävällinen käyttö 
- Maailmanlaajuinen pääsy 
  



Valikko-ohjaus 
 
Sininen painike Eteenpäin seuraavaan mittayksikköön 

pätöenergia, pätöteho jne. 
 

Punainen  
painike Lisätietoa mittayksiköstä 

esim. vaihe L1, L2, L3, kokonais-,  
min.- / maks.-arvot 
 

Keltainen  
painike Huoltopainike, oikealla punaisen 

liitinkannen alla 
Asetuksen tallentamiseksi tulee 
huoltopainiketta  
painaa 5 sekuntia. 

  



 
Videoanimaatio 

 
Osoitteessa www.emuag.ch löydät 
videoanimaation EMUn asettelua ja valikko-
ohjausta varten.  



Käyttöönotto / Tarkistus 

 
Käyttöönotossa on tarkistettava: 
 
• Kiertokentän suunta 
• Vaihekohtainen virta  

Energian negatiivinen suunta 
• Vaihejärjestys -> L1 L2 L3 
• Virtamuuntajien muuntosuhde 
• Liittimien oikea kiristys / kiristysmomentti 
• Lukemisrajapinnassa: oikea osoite 
 
  



Tekniset tiedot 

 
Nimellisjännite Un 3x230/400 V (+/- 20 %) 
Tarkkuusluokka  B (1 %) 
Nimellistaajuus fn  50Hz,(60Hz tied.) 
Käyttölämpötila - 25° C…+55° C 
Varastointilämpötila -30° C…+70° C 
 
Suoja-aste  liittimet:  IP20 
   kotelo:   IP51 
 
Ympäristöluokat mekaaninen  M1  
   sähkömagn. E1 
  



 
Suojausluokka  2 
 
Kuvaus   3-vaihe  
   energia ja tehomittari 
Tyyppikoetus- 
sertifikaatti  CH-MI003-13022 
 
Ilmankosteus  
korkeintaan  vuoden keskiarvo 75 %, 

hetkellinen 95 %  
ei kondensoiva 

  



Suora liitäntä 

 
Virta (Ist, Imin, Itr, Iref, Imax) 
0.02 A / 0.25 A / 0.5 A / 5 A / 75 A (5(75))  
 

Virtamuuntajaliitäntä /5 ja /1 A 

 
Virta /5 A (Ist, Imin, Itr, Iref, Imax) 
0.01 A / 0.05 A / 0.25 A / 5 A / 6 A (5(6))  
 

Virta /1 A (Ist, Imin, Itr, Iref, Imax) 
0.002 A / 0.01 A / 0.05 A / 1 A / 1.2 A (1(1.2)) 
  



Asennusohjeet 

 
Kiristysmomentti suora liitäntä  virtamuuntajaliitäntä 
Liitinkaapeli Max 35 mm2     Max.6 mm2  
 
Syöttöjohto  
L1/L2/L3 2-3 Nm             1.3 - 1.6 Nm 
 
Syöttöjohto N 2-3 Nm             1.3 - 1.6 Nm 
 
S0 impulssiulostulo  0,4 Nm (max 2.5 mm2) 

 
Tariffiohjaus  0,4 Nm (max 2.5 mm2) 

 
  



 
Kaapelivaatimus >65A 

 
Malli: Asennusjohto (T), johdin Cu kirkas, 
poikkipinta-ala: 35 mm², ulko-Ø 9,55 mm 
Esimerkki: E-numero105502800, (saatavissa 
sveitsiläisestä tukkuliikkeestä). 
  



 
Näytön kieli 

 
Näytön kieleksi voidaan valita saksa tai englanti 
 

Kielen asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
(asetukset) 

2) Punaisella painikkeella kohtaan "Language" 
(kieli) 

3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti. 
4) Vaihda kieli sinisellä painikkeella 
5) Tallennus: Paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numerot eivät enää vilku 
 
  



Tariffin vaihto 

Tariffin vaihto tehdään 230 V jännitteellä 
vastaavassa liittimessä. 
Tariffi 2 = 230 V liittimissä E4 ja E5 (N) 
 
Kaksoistariffi   Nelitariffi 

E4   E4 E3 
T1 0  T1 0 0 
T2 1  T2 1 0 
0 = jännitteetön   T3 0 1 
1 = jännite   T4 1 1 

  



Virtamuuntajien muuntosuhde 

Virtamuuntajien muuntosuhde voidaan asettaa 
arvosta 5/5 arvoon 20‘000/5 A tai arvosta 1/1 
arvoon 4‘000/1 A. 
 

Vasen (sininen) painike = numeron muutos 
Oikea (punainen) painike = siirry seuraavaan 
numeroon 
 

Virtamuuntaja /5 A 

AABCC : 5 A 
AA asetettavissa 1:n askelissa 
B asetettavissa 1:n askelissa 
CC asetettavissa 5:n askelissa 
 

Virtamuuntaja /1 A 

YYYY : 1 A 
Y asetettavissa 1:n askelissa 



Virtamuuntajien muuntosuhteen asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Transformer 
ratio" (muuntosuhde) 

2) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
3) Muuta toisiovirta sinisellä painikkeella 
4) Siirry ensiövirtaan punaisella painikkeella 
5) Muuta 2 ensimmäistä numeroyksikköä 

sinisellä painikkeella 
6) Siirry eteenpäin punaisella painikkeella 
7) Muuta seuraava numeroyksikkö sinisellä 

painikkeella 
8) Siirry eteenpäin punaisella painikkeella 
9) Muuta 2 seuraavaa numeroyksikköä 

sinisellä painikkeella 
10) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numerot eivät enää vilku. 
  



S0 impulssiulostulo 

Neljä S0 impulssiulostuloa on tehty EN 62053-31 
(DIN 83864) mukaisiksi. 
Impulssin arvo ja impulssin kesto voidaan 
asetella painikkeilla. 
 
Oletusasetukset tehtaalla 

1. S0 ulostulo = pätöenergia tulo (12+13) 
2. S0 ulostulo = loisenergia tulo (10 + 11) 
3. S0 ulostulo = pätöenergia meno (8 + 9) 
4. S0 ulostulo = loisenergia meno (6 + 7) 
Virtamuuntajamittari: 10 impulssia / kWh    
Suoran liitännän mittari: 1000 impulssia / kWh 
 
EMU Allrounder 
EMU Allrounderissa on vain yksi impulssiulostulo 
pätöenergian tuloa varten  



Impulssin arvon asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments"  
2) Punaisella painikkeella kohtaan "S0 Pulse 

Rate" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Siirrä pilkun paikka sinisellä painikkeella 

esim.1000.000 = 1000 impulssia 
5) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numerot eivät enää vilku. 
  



 

Impulssin keston asettelu  

 
1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments"  
2) Punaisella painikkeella kohtaan "S0 Pulse 

Duration" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta impulssin kesto sinisellä painikkeella 
 
 
5) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numerot eivät enää vilku. 
  



S0 impulssiulostulo 

Opto Power MOSFEET 
5 – 400 VAC tai VDC, maks. 90 mA 
 

Impulssin arvo kWh / kvarh kohti 

0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10'000  
 

Impulssin kesto 

Säädettävissä 4 ... 250 millisekuntiin 2 ms 
askelin 

 



M-väylän osoitteenmuodostus / asettelu 

Suositeltava johdin 

Twisted pair, suojattu, poikkipinta-ala riippuen 
johtimen pituudesta 
Malli: JY(St)Y 2x0.8 ... 1.5 mm2 

 

Oletusasetukset tehtaalla 

Toisio-osoite    = sarjanumero 
Ensiöosoite    = 0 
Siirtonopeus (baudrate)  = 2400 
Asettelu M-väylän kautta 

Ensiö- ja toisio-osoite, siirtonopeus ja 
lukemistiedot voidaan asetella maksuttomalla  
EMU MB-Connect ohjelmistolla tai painikkeiden 
avulla. M-väylän rajapinta on EN 13757-2,-3 
mukainen (aiemmin EN1434-3).  



Ensiöosoitteen / toisio-osoitteen asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan "MBUS 

Primary address (or Sec.)" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta ensimmäinen numero sinisellä 

painikkeella 
5) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
6) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
 

  



Siirtonopeuden asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan "MBUS 

Baud rate" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta siirtonopeutta sinisellä painikkeella 
5) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
  



TCP/IP-rajapinta 

Oletusasetukset tehtaalla 

IP-osoite  = 192.168.1.100 
Subnet  = 255.255.255.0 
Gateway = 0.0.0.0 
 

  



IP-osoitteen asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan "IP 

Address" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta ensimmäinen numero sinisellä 

painikkeella 
5) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
6) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
 

  



Aliverkon asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments"  
2) Punaisella painikkeella kohtaan "Subnet" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta ensimmäinen numero sinisellä 

painikkeella 
5) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
6) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
.   



Mittausarvojen päivitys 

Arvot päivitetään TCP/IP-moduuliin seuravin 
aikavälein: 
Vaihekohtainen ja kokonaisvirta 1 sekunti 
Vaihekohtainen ja koko pätöteho:  1 sekunti 
Vaihekohtainen ja koko loisteho:  1 sekunti 
Vaihekohtainen ja koko näennäisteho:  1sekunti 
Kaikki muut arvot: 10 sekuntia 
 

Tehdasarvojen palautus (Factory Reset) 

Tehdasarvojen palautuksella (valikkokohta 
Adjustments) palautetaan TCP/IP-moduulin 
oletusasetukset. 
 
 
 
  



Liitä TCP/IP-moduuli suoraan tietokoneeseen 

Menestyksellisen yhteysmuodostuksen 
saavuttamiseksi EMU Professional TCP/IP:n (ei 
verkkoon liitetyn) ja tietokoneen välille on 
huomioitava seuraavat kohdat: 
 
Mittarin ja tietokoneen IP-osoitteiden on oltava 
samassa aliverkossa. 
esim. aliverkkopeite: 255.255.255.0 
Verkkokaapelin tyyppi: ristikkäinen / cross 
 
Tietokoneella on oltava kiinteä IP-osoite 
 
Kysy tarvittaessa paikalliselta / sisäiseltä IT-
tuelta. 
  



Kytkentäulostulo 

S0-impulssiulostulot voidaan asetella 
releulostuloiksi ja kytkeä TCP/IP-moduulin tai 
erityisen M-väylä protokollan kautta. 
 
Releulostulon asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan 

"Assignment output X" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan "Relay 

Output" 
5) Tallennus: Paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
  



Peak-Control / Kynnysarvo 

Kynnysarvot 

Seuraavia mittausarvoja voidaan valita 
kynnyksiksi: 
 
Pätöteho Loisteho  Näennäisteho  
Kokonaisvirta virta L1 / L2 / L3 
 
Oletusasetukset tehtaalla 

Kynnykset:  5.000 kW 
Tila:   ei toiminnassa 
  



Vasteaika / laskuaika 

Vasteaika ja laskuaika on säädettävissä välillä 0 
ja 9999 sekuntia. 
 
Vasteaika:  Aika, kunnes kosketin kytkee 
Laskuaika:  Aika, kunnes kosketin kytkee sen 
  jälkeen, kun kynnysarvo on  
  alitettu. 
 
Kynnysarvotoiminto voidaan asettaa jokaiseen 
S0-ulostuloon.  
  



Kynnysarvon asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan 

"Assignment Output X" 
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan 

"Threshold" 
5) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
6) Punaisella painikkeella kohtaan "Unit 

Threshold"  
7) Valitse haluttu yksikkö sinisellä painikkeella 
8) Jatka punaisella painikkeella 
9) Aseta haluttu kynnysarvo sinisellä 

painikkeella 
10) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 



11) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 
sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 

12) Punaisella painikkeella kohtaan "Threshold 
Time till ON" 

13) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
14) Muuta numero sinisellä painikkeella 
15) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
16) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 
17) Punaisella painikkeella kohtaan "Threshold 

Time till OFF" 
18) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
19) Muuta numero sinisellä painikkeella 
20) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
21) Tallennus: paina huoltopainiketta 5 

sekuntia, kunnes numero ei enää vilku. 



Päivämäärä / kelloaika 

Päivämäärän asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Date" 
2) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
3) Muuta numero sinisellä painikkeella 
4) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
5) Tallennus: paina huoltonäppäintä 5 sekuntia 
 
  



Kelloajan asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Date" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan "Time"  
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta numero sinisellä painikkeella 
5) Siirry seuraavaan numeroon punaisella 

painikkeella 
6) Tallennus: paina huoltonäppäintä 5 sekuntia  



Maksimi pätöteho, mittausjakso 

Mittausjakson asettelu 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Adjustments" 
2) Punaisella painikkeella kohtaan 

"Measurement Period"  
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta aika sinisellä painikkeella 
5) Tallennus: paina huoltonäppäintä 5 sekuntia 
  



Maksimipätötehon nollaus 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Reset 
Register" 

2) Punaisella painikkeella kohtaan "Max. 
Active Power" 

3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan 

"RESET" 
5) Nollauksen suoritus: paina huoltonäppäintä 

5 sekuntia  



Käynnistys / mittausjakson synkronointi 

Synkronointi tehdään 230 VAC ohjaussignaalilla  
Normaalikäytössä sisäänmeno E1 on 
jännitteellinen, E2 on jännitteetön. 
Uuden mittauksen aloittamiseksi tehdään E1 
jännitteettömäksi ja E2 jännitteelliseksi. 
Turvallisuussyistä täytyy jännitteenvaihto 
suorittaa molemmissa sisäänmenoissa E1 ja E2. 
 
Normaalikäyttö  Uuden 
mittauksen käynnistys 
E1 E2  E1 E2 
1 0  0 1 
 
 
0 = jännitteetön / 1 = jännitteellinen 
  



Minimi- ja maksimiarvojen nollaus 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Reset 
Register" 

2) Punaisella painikkeella kohtaan "Min/Max 
Register" 

3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan 

"RESET" 
5) Nollauksen suoritus: paina huoltonäppäintä 

5 sekuntia 
 

  



Jännitehäviöiden nollaus 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Reset " 
2) Punaisella painikkeella kohtaan "Power 

outages"  
3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan 

"RESET" 
5) Nollauksen suoritus: Paina huoltonäppäintä 

5 sekuntia 
  



EMU Allrounder tariffirekisterin nollaus 

EMU Allrounderissa on nollattava tariffirekisteri. 
Nollattava rekisteri on merkitty nuolella yksikön 
(kWh) yläpuolella. 
 
Tariffirekisterin nollaus 

1) Sinisellä painikkeella kohtaan "Reset 
Register" 

2) Punaisella painikkeella kohtaan "Active 
energy NO RESET" 

3) Paina huoltonäppäintä lyhyesti 
4) Muuta sinisellä painikkeella kohtaan 

"RESET" 
5) Nollauksen suoritus: paina huoltonäppäintä 

5 sekuntia 
 
  



Vikailmoitukset 

Sisäisen vian ilmetessä vikailmoitus tallentuu. 
Tämä osoitetaan LCD-näytössä. 
 
F.F.0(00000000)  Ei vikaa, mittari on kunnossa 
F.F.0(xxxxxxx0) Mittari on kalibroitu. 
F.F.0(xxxxxxx1)  Mittaria ei ole kalibroitu. 
F.F.0(xxxxxxx8) Kalibrointivapautus, mittari on 

kalibroitu, mutta voidaan kuitenkin  
kalibroida uudelleen 

F.F.0(xxxxxxx9) Kalibrointivapautus, mittaria ei ole vielä 
kalibroitu ja voidaan nyt kalibroida. 

F.F.0(xxxxxxxF) Mittaria on alustettu, oletusparametrit on 
ladattu. 

F.F.0(xxxxxx0x) Mittari on normaalitilassa. 
F.F.0(xxxxxx1x) Mittari on huoltotilassa. 
F.F.0(xxxxx0xx) Tarkistussummat Micro FLASH ja 
  EEPROM ovat kunnossa 
F.F.0(xxxxx1xx) Vika Micro FLASH tarkistussummassa. 
F.F.0(xxxxx2xx) Vika EEPROM tarkistussummassa. 
F.F.0(xxxxx3xx) Vika Micro FLASH ja 



  EEPROM tarkistussummissa. 
F.F.0(xxxx0xxx) Micro RAM ja STACK kunnossa 
F.F.0(xxxx1xxx) Vika Micro RAM tarkistussummassa. 
F.F.0(xxxx2xxx) Vika Micro STACK (Overflow) 
F.F.0(xxxx3xxx) Vika Micro RAM tarkistussummassa ja 
  vika Micro STACK. 
F.F.0(xxx0xxxx) Micro kunnossa 
F.F.0(xxx1xxxx) Vika Microssa 
F.F.0(xx0xxxxx) Laitteisto kunnossa 
F.F.0(xx1xxxxx) Vika laitteistossa 
F.F.0(x0xxxxxx) Aikaperusta (Real Time Clock) 
kunnossa 
F.F.0(x1xxxxxx) Vika aikaperustassa (Real Time 
Clock) 
F.F.0(0xxxxxxx) Real Time Clock asetettu 
F.F.0(1xxxxxxx) Real Time Clock oletuspäivämäärä/aika   



Tiedonvarmistus / Sähkökatko 

Tiedonhävikin estämiseksi sähkökatkoksen 
johdosta kaikki tärkeä tieto tallentuu pysyvään 
EEPROM-muistiin. 
Tämä tapahtuu, jos jännite laskee määritetyn 
tason alle.  
Samoin kaikki tärkeä tieto tallentuu 24 tunnin 
välein pysyvään EEPROM-muistiin. 
 
Kalibrointi-impulssi / kalibrointivakio 

Punainen LED etusivussa antaa impulsseja 
suhteessa pätötehoon. 
Impulssivakio on 10 imp./Wh 
Impulssin kesto on 2 ms.  
Pulsseja muodostuu sekä energian menosta että 
tulosta. 



D0 Rajapinta EN 62056-21 mukaan 

D0 (optinen) rajapinta sijaitsee etusivussa, 
oikealla näytön vieressä. 
Laitteissa EMU Professional ja EMU Allrounder 
on D0-sarjaliitäntä EN 62056-21 mukaan. 
Liitäntä voidaan asetella kaksisuuntaiseksi (tila A 
tai C) tai yksisuuntaiseksi (tila D0) 
viestintäliitännäksi.  



Turvallisuusohjeet 

EMU Professional / Allrounder-laitteita tulee käyttää 
yksinomaan sähköenergian mittaukseen eikä niitä saa 
käyttää poiketen määritetyistä teknisistä tiedoista. 
Mittaria asennettaessa tai vaihdettaessa johtimien 
jotka ovat liitettyjä mittariin täytyy olla jännitteettömiä. 
Vain tähän tarkoitettuja ruuviliittimiä saa käyttää. 
Jännitteisten osien koskeminen on hengenvaarallista! 
Siksi vastaavat sulakkeet on poistettava ja säilytettävä 
niin, ettei kukaan pysty huomaamatta liittämään ne 
uudelleen. 
Ennen avaamista on virtamuuntajien toisiopiirit 
ehdottomasti oikosuljettava (liittimistä) tai avattavat 
virtamuuntajat avattava. Virtamuuntajan avatussa 
toisiopiirissä syntyvä korkeajännite on 
hengenvaarallinen ja voi tuhota virtamuuntajan. 
Paikallisia turvallisuus- ja työohjeita on noudatettava. 
Mittarin saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen ja 
vastaavasti koulutettu henkilö. 



 
Huolto 

EMU Professional / Allrounder ovat huoltovapaita. 
Vaurioita (esim. kuljetuksesta, väärästä liitännästä tai 
varastoinnista) saa korjata ainoastaan EMU Electronic 
AG. 
  



Vastuu  vastuunrajaus 

Mittarin valinta ja mittarimallin sopivuuden toteaminen 
määrättyyn käyttötarkoitukseen kuuluvat kaikki ostajan 
vastuuseen. Näistä EMU ei ota vastuuta tai anna 
takuuta. Luetteloissa ja tietolomakkeissa olevat tiedot 
eivät varmista mitään erityisiä ominaisuuksia, vaan 
perustuvat kokemuksiin ja mittauksiin. Vastuu 
vahingoista, jotka ovat syntyneet energiamittarin 
vääränlaisesta käytöstä / projektisuunnittelusta tai 
vikatoiminnoista on poissuljettu. Lisäksi käyttäjän / 
projektisuunnittelijan tulee varmistaa, että väärä 
käyttö, väärä projektisuunnittelu ja vikatoiminnot eivät 
pysty aiheuttamaan lisävahinkoa. 
Puutteet ja vahingot, jotka syntyvät EMU-
energiamittarin asiattomasta käytöstä tai 
käyttöohjeiden laiminlyönnistä eivät kuulu takuun 
piiriin. 
  



EY-Standardinmukaisuusvakuutus 

Me, EMU Electronic AG, CH-6340 Baar, vakuutamme 
yksin vastaavamme siitä, että tuote 
kolmivaihe tosikulutussähkömittari EMU Professional / 
EMU Allrounder, tarkkuusluokka B, johon vakuutus 
viittaa, vastaa vaatimuksia direktiivissä 2004/22/EY ja 
harmonisoiduissa EN-standardeissa EN50470-1: 2006 
ja EN50470-3:2006 
 

EY-tyyppikoetussertifikaatti: CH-MI003-13022 
Yhdenmukaisuusarviointipaikka: 
METAS-Cert (nro 1259), 
Lindenweg 50, CH-3003, Bern-Wabern 
 

Asettaja: EMU Electronic AG, 
Jöchlerweg 2, CH-6340 Baar, Switzerland 
Allekirjoitus: Hans-Martin Koller, toimitusjohtaja 
1. helmikuuta 2015 
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