XXX20. Y001(Gyártói azonosító)-Z-2(M63A) * / *
RENDSZERENGEDÉLYES FOGYASZTÁSMÉRŐHELY KÓDRENDSZERE

Rendszerengedély szám
XXX20. Y001
XXX
Gyártó megnevezése

20.

Y001

Rendszerengedélyes

típusazonosító

(Gyártói azonosító)-Z-2(M63A)  / 

BOV - Bo-Villám Kft
CSP - Csatári Plast Kft.
ELP - Elektro-Plastik
GYI - Gyulai Irányítástechnikai Kft.
HEN - Hensel Hungária Kft.
JET - JET-VILL Kft.
KFM - Kontakt Elektro Kft.
KOZ - Közvillszer&Design Generál
Kivitelező Kft.
SCH - Schrack Technik Kft.
VIL - VILLKITERV Bt.
Rendszerengedély kiadás éve 2
karakter

Gyártói azonosító

Típusazonosító gyártói x karakter
(Gyártó adja)

Z

A nagybetűvel jelölt első karakter önálló
rendszerengedélyes számmal
beazonosított komplett kialakított
mérőhely megoldásokat tartalmaz.
C – csatlakozó főelosztó (önálló
funkcióként is megállja a helyét)
E - egy fogyasztó mérőhelye (csatlakozó
főelosztó+mérőhely)
T - társasházi mérőhely – több fogyasztó
A - áramváltós mérőhely
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K-földkábeles
Sz-szabadvezetékes
K.sz-földkábeles,
szabadvezetékes
1 fogyasztó esetén nem
tüntetjük fel
2-től: a fogyasztók darabszáma
csoportos mérésnél
M: mindennapszaki mérés
V: vezérelt mérés (egy zónaidős,
két zónaidős, időszakos,
idényjellegű)
H: H tarifás mérés (M)
Hv: H tarifás vezérelt mérés (V)

A kisbetűvel jelölt első karakter önálló
rendszerengedélyes számmal
beazonosított elemeket, illetve
modulokat jelölnek tervezéshez
c – méretlen csatlakozó főelosztó
a – méretlen alelosztó
m - mérőhely
f - fogyasztói mértelosztó
t – társasházi mérőhely
Második karaktertől futó sorszám vagy,
ha a második helyen betű áll kiegészítő
információt tartalmazza.
ES – szabadon álló egy fogyasztó
mérőhelye
TS - társasházi szabadon álló mérőhely –
több fogyasztó
AS - áramváltós szabadon álló mérőhely
AM - áramváltós különálló mérőmodul
AA – áramváltós különálló áramváltó
modul
tT – társasháztervező által modulokból
összeállított rendszer
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Beszédes kód

Harmadik, negyedik karakter

Csatlakozási mód

M
Mérés műszaki kialakítása

63A
Névleges áramerősség

Példa

(M63A)
(V32A)
(H32A)
* / *
Opcionális elem beépítésre
kerülhet
2 vagy 5 karakter és space

32A: max 32 A-es kialakítás
63A: max 63 A-es kialakítás
63.80A: 63 A-es és 80 A-es
kialakításra is
80A: max 80 A-es kialakítás
Mérőhelyek típusát jelöli
Mindennapszaki, max. 63A-es
kialakítás
Vezérelt mérés, max. 32A-es
kialakítás
H tarifás mérés, max 32A-es
kialakítás
Tf: túlfeszültség-védelmi eszköz
Tl: tűzeseti leválasztás
Tf_Tl: túlfeszültség-védelmi
eszköz és tűzeseti leválasztás
: ha nincs akkor nem jelenik meg
/ +: fogyasztói elosztóval
egybeépített
/ : ha nincs, akkor nem jelenik
meg
*: opcionális elemek

