
AS1440
Trefase Smart Måler

Elektronisk trefase måler for Smart måling

Med dereguleringen av kraftmarkedet, i kombinasjon med en skiftende kostnad si-
tuasjon, er  nye fleksible tariff strukturer og en moderne energiledelse blitt nød-
vendig. Fjernavlesning og standardisering av prosessen blir mer og mer viktig. Ved 
innføring av AS1440,  er du klar til å møte de nye utfordringene.

AS1440 er tilgjengelig som direkte eller CT / VT-tilkobling.  Måleren er i samsvar 
med de relevante DIN, MID og IEC-standarder

Egenskaper
• Høy nøyaktighet og stabilitet
• Display ihht.  VDEW-spesifikasjon
• 4-Kvadrant måling 
• 8 energi og 4 maks tariffer, 
• Måling av aktiv, reaktiv og tilsynelatene 

energi
• Integrert tariff klokke 
• Internklokke med back-up
• Avlesning av måler  

– ihht.  VDEW spesifikasjon
   ved bruk av EN62056-21 protokoll 
- DLMS/COSEM

• Avlesning uten spenning
• Integrert kontaktor for åpning/lukking

100A (opsjon)
• Deteksjon av ulike påvirkninger

- Deteksjon av fjerning av deksel
- Deteksjon faserotasjon
- Deteksjon av magnetisk påvirkning
- Bryter for å låse måler slik at den ikke 

kan omprogrammeres

• AMS klargjort ,kommunikasjons modul under 
terminal deksel

• Installasjons kontroll
• Optisk interface ihht. EN 62056-21
• Elektrisk interface
       - current loop interface ihht. EN62056-21

• OBIS identifier system (EN62056-61)
• log file for registrering av alle hendelser med 

tid/dato
• last profil data for avregning
• Måling av øyeblikksverdier
• Instrument profil data logg
• Inntil 3 S0 utganger 
• Inntil 2 kontroll innganger
• Inntil 4 elektroniske 230V, 100mA  utganger

• Brukervennlig programmering og avlesning ved 
bruk av alphaSET



Tekniske Data

Nominell spenning 3-systems
2-systems

3x220/380V .. 3x230/400V, 
3x58/100V ..3x63/110V
3x100V..3x127V

Nominell frekvens 50 / 60Hz, +/-5%
Nominell / maksimum strøm Strøm omr drift

Peak periode

DC:  5(60)A, 5(80)A, 5(100)A, 5(120)A
CT:  5//1, 1(2)A, 5(6)A, 5(15)A, …
DC: 7000A for 2 cycles, CT:   300A for 0,5s

Start strøm DC / CT <20mA / <1mA

Nøyaktighet klasse A eller B acc. EN62053-21, EN62053-23, 
EN50470-3, MID-app. MI-003

Spennings forsyning Nominell spenning Virker selv med svikt i to faser eller en fase 
og den nøytrale (N)

2 kontroll innganger Kontroll spenning
Grenser

Maks. 265V AC
„OFF“ ved <40V,  „ON“ ved >60V

3 elektroniske utganger S0 standard IEC 62053-31
klasse A (max.27V DC)

4 elektroniske utganger 230V Tilkoblet til 230V eller S0 standard opp til 265V, 100mA
Tilkoblinger Optisk probe

CLO eller RS485 eller tilkobling for 
andre kommuniksjons moduler

IEC 62056-21, maks 9600 Baud
maks. 19200 Baud

Intern tariff struktur 4 tariffer, 4 sesonger
ukedag avhengig tariff skjema

 EN 62052-21

Integrert kontaktor (opsjon) Mekanisk holdbarhet
Elektrisk holdbarhet,
IES 62055-31, Annex C

100.000 koblinger
  10.000 koblinger ved 100A

Back-up tid for RTC (klokke) Batteri

Nøyaktighet

> 5 års drift 

< 5ppm or <0,5s/dag
Tid for avlesning ved hjelp
Av back-up

Supercap
Batteri

4-5timer 
Mer en 3 år uten spenning

Temperatur egenskaper Bruks temperatur
Lager temperatur
Fuktighet
Temperature koeffisient

-40o...+70o

-40o...+80o

0 to 95% rel. fuktighet, ikke kondensiering
<0,04% per oC (PF=1), <0,04% (PF=0,5)

EMC kompatibilitet Surge withstand (1,2/50µs)

Dielektrisk test
EMC miljøklasse

6kV, Rsource =  2Ohm 
12kV, Rsource = 40Ohm *)
4kV, 1min, 50Hz
MID E2

Egetforbruk DC:
CT:   Spenningskrets
         Strømkrets

< 0,7W,   <0,8VA per fase
< 0,7W,   <0,8VA per fase
< 0,01W, <0,01VA per fase

Tilkoblinger CT (inndirekte koblet) måler
Direkte koblet måler
Spennings skruer

Terminal skruer:  6mm x 5mm 
Terminal skruer: 9,3mm x 9,3mm 
Terminal skruer:  2,5mm2

Egenskaper kapsling Dimensjoner
Kapsling  
Materiale
Mekanisk
miljøklasse

DIN 43857 part 2, DIN 43859
Kapsling  IP54,   terminal blokk: IP31
Polycarbonate, ikke brennbart, selvslukkende 
syntetisk materiale, resirkulerbart
MID M1

Vekt Uten kontaktor
Med kontaktor

< 1,5 kg 
< 1,9 kg
*) bare mellom hovedklemmer
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