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Stránka 1 

EME319, EME219 
Třífázový elektroměr X/5 A s MODBUS a analyzátorem kvality napájecí sítě. 

• X/5 (X/1) A, 230/400 (57/100) V 

• MODBUS RTU (jen EME319) 

• Měření ve čtyřech kvadrantech 

• Harmonická analýza (DFT) 

• Programovatelný převod MTP, MTN 

• Zapojení Y/D (3x57V nebo 2x100V) 

• Třída přesnosti: 1% 

• 2 GB paměti (jen EME319) 

• 4x S0 výstup, programovatelný 

• Software (pro Windows) v ceně 

• Webový manager (LAN/EME319) 

 

Úvod 

Tento dokument navazuje na základní manuál k elektroměru EME319 a EME219, kde najdete technické 

údaje elektroměru a schémata pro montáž… 

Zde se nachází popis ovládání a nastavení elektroměru pomocí tlačítek na čelním panelu nebo přes port 

MODBUS pomocí dodávaného software: 

• Program EMEX 

• Program Max Communicator 

• Webový manager převodníku LAN/EME319 

Ovládání tlačítky 

Elektroměr EME319 a EME219 je pro zobrazení údajů vybaven podsvětleným LCD displejem 2x16 

znaků. Údaje elektroměru jsou strukturovány v nabídkovém menu, jehož položky lze přepínat tlačítky 

„NAHORU“ a „DOLŮ“. K přepnutí údaje displeje dojde krátkým stiskem a následným uvolněním 

jednoho z tlačítek. 

Pokud spodní tlačítko podržíte déle než 2 sekundy, generuje se povel pro vstup do podmenu 

nebo zahájení a ukončení editace s uložením změn – to záleží na aktuálním kontextu. 

Podobně to platí pro horní tlačítko, které při delším stisku vyvolá návrat do hlavního menu nebo ukončí 

editaci bez uložení. 

  

https://www.pk-elsys.cz/produkt/eme319
https://www.pk-elsys.cz/produkt/eme219
https://www.pk-elsys.cz/emex
https://www.pk-elsys.cz/max-communicator
https://www.pk-elsys.cz/produkt/lan-eme319
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Nabídkové menu 

Status měření: varování, výstrahy, poruchy, výpadky, … 

 

Typové označení elektroměru, výrobní číslo a verze firmware. 

 

Hlavní číselníky elektroměru pro činný odběr a dodávku (přepočtené). 

 

Jalový odběr (+RL) a jalová dodávka (-RC) při činném odběru. 

 

Jalový odběr (+RC) a jalová dodávka (-RL) při činné dodávce. 

 

Fázová napětí: UL1, UL2, UL3 

 

Fázové proudy: IL1, IL2, IL3 

 

Činný výkon, celkový a ve fázích (při dodávce záporný). 

 

Jalový výkon, celkový a ve fázích (při dodávce záporný). 

 

Zdánlivý výkon, celkový a ve fázích. 

 

Účiník, celkový a ve fázích. 

 

Celkové zkreslení napětí (THD/U) ve fázích. 

 

Celkové zkreslení proudu (THD/I) ve fázích. 

 

Status: 

Přetížení: L1 

EME319-230V5A 

SN20000,V1200519 

+000000000.00kWh 

-000000000.00kWh 

+RL00000000kVArh 

-RC00000000kVArh 

+RC00000000kVArh 

-RL00000000kVArh 

Napětí [V] 

     231     232     233 

Proud [A] 

     411     412     413 

P =     250 kW 

       81       82       83 

Q =      50 kVAr 

       15       16       17 

S = 280 kVA 

       91       92       93 

Účiník = 0.985 

   0.984   0.985   0.986 

THD[%] – Napětí 

       2.9       2.8       2.6 

THD[%] – Proud 

       8.3       9.6       7.5 
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Fázový posuv mezi napětím a proudem v jednotlivých fázích. 

 

Fázový posuv mezi napětím: UL1 / UL2 a UL1 / UL3 

 

Kmitočet sítě, teplota měřícího čipu. 

 

Vstup do podmenu statistiky (delším stiskem spodního tlačítka). 

 

Špičkový naměřený proud včetně data a času (alternuje). 

 

Maximální zatížení - maximum klouzavého průměru proudu. 

 

Počet překročení nastaveného limitu proudu včetně data. 

 

Počet výpadků fáze včetně data a času (alternuje dole). 

 

Počet podkročení nastaveného limitu pro podpětí včetně data. 

 

Počet překročení nastaveného limitu pro přepětí včetně data. 

 

Maximální naměření napětí včetně data a času (alternuje). 

 

Počet překročení nastaveného limitu THD pro napětí a proud. 

 

Extrémní naměřená teplota včetně data a času (alternuje). 

 

Úhel U/I [°] 

       11       12       13 

Úhel U1/2, U1/3 [°] 

        120       -120 

F = 50 Hz 

T = 27 °C 

Statistika… 

<ENT> 

Max. Proud [A] 

     771     772     773 

Přetížení [počet] 

       12       10       11 

Výpadek fáze [počet] 

       1       2       1 

Podpětí [počet] 

       4       5       4 

Přepětí [počet] 

      0       0       1 

Max. Napětí [V] 

     245     244     256 

THD limit [počet] 

U:  0,  I:  0 

Teplota [°C] 

Min = 15 Max = 35 

Zatížení [A] 

     504     492     498 
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Počitadlo a čas posledního nulování hlavních číselníků energie. 

 

Počitadlo a čas posledního restartu elektroměru. 

 

Systémový čas, dny, hodiny, minuty, sekundy od restartu. 

 

Statistika komunikace, příjem (R) a vysílání (T). 

 

 

Vstup do nastavení (delším stiskem spodního tlačítka). 

 

Nastavení adresy „UnitID“: 1 - 247. 

 

Nastavení rychlosti komunikace portu MODBUS. 

 

Nastavení převodu měřícího transformátoru proudu. 

 

Nastavení převodu napětí (jen varianta -57V5A). 

 

Přepínání systému: hvězda / trojúhelník (jen varianta -57V5A). 

 

Nastavení výstupu S0: 500 – 50000 imp./kWh 

 

Nastavení limitu podpětí: 0 – 100% 

 

Nastavení limitu výpadku fáze: 0 – 100% 

 

Nulování: 7 

2020-05-21  11:28 

Restarty: 7 

2020-05-21  09:10 

Systémový čas 

0   02:23:41 

R:  2641B / 685PKT 

T: 56375B / 685PKT 

Nastavení… 

<ENT> 

Nastavení 

Adresa = 1 

Nastavení rychlosti 

115200Bd 

Nastavení MTP 

Převod A/A = 100 

Nastavení MTN 

Převod V/V = 60 

Nastavení [Y/∆] 

Y: Hvězda (3L/N) 

Nastavení 

S0 = 5000 imp./kWh 

Nastavení Podpětí 

Práh = 78 % 

Nastavení Výpadku 

Práh = 7 % 
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Nastavení limitu přepětí: 0 – 200% 

 

Nastavení limitu přetížení: 0 – 200% 

 

Nastavení intervalu klouzavého průměru proudu a min. času 

nadlimitního proudu pro detekci přetížení. 

 

Nastavení limitu THD/U: 0 – 100% 

 

Nastavení limitu THD/I: 0 – 100% 

 

Nastavení hodin elektroměru. 

 

 

Vstup do podmenu nulování elektroměru… 

 

Nulování registrů statistiky. 

 

Nulování všech registrů a úložiště (profil měření). 

 

Nulování PIN pro přístup k nastavení přes port MODBUS. 

 

 

Přepínání jazyka: česky / anglicky. 

 

 

  

Nastavení Přepětí 

Práh = 110 % 

Nastavení Přetížení 

Práh = 85 % 

Minim. Čas Přetížení 

Čas = 10.24 s 

Nastavení THD/U 

Práh = 10 % 

Nastavení THD/I 

Práh = 30 % 

Datum: 2020-05-21 

Čas: 12:10:45 

Nulování… 

<ENT> 

Nulování  

Statistika        <ENT> 

Nulování  

Vše                 <ENT> 

Nulování  

PIN                <ENT> 

Česky / English 

>Česky              <ENT> 
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Program EMEX 

Je jednoúčelová aplikace Windows speciálně vytvořená pro elektroměr EME319, která plně využívá 

všech funkcí a dat, který elektroměr poskytuje. Zde je souhrn možností připojení softwaru 

k elektroměru: 

• Sériová linka RS485 (MODBUS) 

• Datová síť ETHERNET 

• Režim OFFLINE – čtení uložených dat z vyjmuté microSD karty elektroměru 

První spuštění programu – přidat elektroměr do seznamu 

 

Připojení k elektroměru 

 

Pozn.: Lištu se seznamem elektroměrů lze skrýt a pak obnovit kliknutím na panel se šipkou… 
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Aktuální hodnoty měření (zvýrazněné = nadlimitní) 

 

Aktuální status měření 
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Systém ukládání a agregace dat elektroměru (historie měření) v profilech P1 až P4 

Program EMEX nearchivuje na počítači žádná data z elektroměru – data jsou programem pouze 

prohlížena, tzn. program EMEX stáhne jen vybraný úsek dat zvoleného profilu a bez uložení data 

zobrazí. Program Max Communicator (viz dále) funguje jinak, ten data ukládá do počítače v databázi. 

Elektroměr EME319 ukládá historii odběru do profilů „P1“ až „P4“ (profil = datový soubor). Na záložce 

„Data / Informace“ najdete podrobné údaje k jednotlivým profilům – viz obrázek... 

Profil „P1“ obsahuje nejpodrobnější data (detailní průběh napětí, proudů, výkonů, …) s rozlišením 

až 320 ms – to záleží na dynamice průběhu. Každá sledovaná veličina se vyhodnocuje a ukládá 

samostatně. Aby se paměť neplnila zbytečnými údaji, v nastavení elektroměru (viz dále), zaškrtněte 

jen pro vás zajímavé veličiny… 

Profily „P2“, „P3“ a „P4“ obsahují již agregovaná data, tzn., že u jednotlivých veličin se dle významu 

registrují v pravidelných intervalech součty (energie), maxima a minima, popř. počet událostí 

(výpadky, …). Profil „P2“ má agregaci po 1/4h, „P3“ po dnech a „P4“ po měsících. 

Roční odběrový profil se tedy sestavuje z měsíčních hodnot (12) profilu „P4“, měsíční odběrový profil 

z denních hodnot (31) profilu „P3“ a denní odběrový profil ze 1/4h hodnot (96) v profilu „P2“. 

To, že jsou data agregována již v elektroměru, má výhodu v tom, že např. zobrazení ročního 

odběrového profilu je otázkou okamžiku… 

Zaplnění úložiště (microSD karta) elektroměru EME319 
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Prohlížení historie – denní profil agregovaných dat po 1/4h (Proud [A]) 

 

Prohlížení historie – výběr z profilu neagregovaných dat (Proudy L1, L2 a L3 [A]) 
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Prohlížení historie, agregovaná data – příklad podpětí 

 

Pokud myší kliknete na nějakou hodnotu v zobrazeném průběhu – např. vás zajímá nějaký extrém, 

pak se automaticky načte detailnější profil (zde „P1“) a inkriminovaný úsek se zobrazí ve větších 

podrobnostech: 

Prohlížení historie – detail podpětí v profilu neagregovaných dat 

ZOOM: 

klik a tažení zleva 

doprava dolů nebo 

kolečko. 

UNZOOM: 

Tlačítkem 

„UnZoom“ nebo klik 

zprava doleva 

nahoru. 

SCROLL: 

pravé tlačítko myši. 
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Prohlížení historie – měsíční profil (agregace po dnech) 

 

Harmonická analýza (DFT) do 32. harmonické 
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Statistika měření 

 

Hlavní číselníky elektroměru 
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Nastavení elektroměru 

 

Změna parametrů elektroměru přes port MODBUS je chráněna číselným PIN kódem. Z výroby 

je však PIN nastaven na „0“ – žádná ochrana. Pokud PIN nastavíte a ztratíte, lze jej vynulovat přímo 

na elektroměru přes tlačítka v menu „Nulování“. 

Přidělení adresy elektroměru (UnitID) dle výrobního čísla lze použít ve fatálních případech, 

kdy jsou na stejné sběrnici MODBUS dva a více elektroměrů se stejným číslem bez toho, 

aby se to muselo provést přímo na elektroměru. 
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Elektroměr EME319 v programu Max Communicator  

Aplikace Max Communicator 9 je univerzální program pro regulátory, měřící moduly a elektroměry 

od výrobce PK-ELSYS. 

Od verze 9.20.5.1 podporuje také nový elektroměr EME319. Nejdříve je třeba vytvořit nový projekt: 

 

 

 

  

https://www.pk-elsys.cz/max-communicator
https://www.pk-elsys.cz/
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Automaticky vytvořený projekt pro elektroměr EME319 

 

Připojení k elektroměru 
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Aktuální hodnoty měření 

 

Historie měření – prohlížení uložených dat 

V „náhledu“ se 

nachází 1/4h 

agregovaná data, 

v „detailu“ jsou 

data načtená 

z profilu „P1“. 
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Pozn.: 

Na rozdíl od programu EMEX (viz výše) program Max Communicator stahuje data z elektroměru 

a ukládá je do databáze na počítači. Lze je tak prohlížet i zpětně bez připojení k elektroměru. 

Přesněji řečeno – MaxComm automaticky stahuje a ukládá 1/4h data, což jsou data z profilu „P2“ 

a na vyžádání (tlačítko „Stáhnout“ na obrázku výše) stáhne, uloží a následně zobrazí detailní data 

z profilu „P1“ ve zvoleném intervalu (dvě modré svislice v náhledu, které lze posouvat myší). Profily 

elektroměru „P3“ a „P4“ program Max Communicator nepoužívá – program data agreguje sám. 

V obou grafech je dále možné průběh přiblížit funkcí ZOOM pomocí kliknutí a tažení myši zleva doprava 

a dolů… 

Historie měření – náhled a detail 
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Statistika měření – extrémní hodnoty 

 

Harmonická analýza (DFT) 
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Nastavení elektroměru 

 

Elektroměr EME319 umožňuje definovat pro klíčové veličiny (napětí, proud, výkon, THD) hraniční = 

limitní hodnoty. Pokud dojde k jejich překročení, je toto signalizováno, popř. uloženo či registrováno, 

kolikrát a kdy k tomu došlo, a to v celkové statistice nebo v rámci agregace dat do profilu měření. 

Podpětí a výpadky 

Podpětí je věnována speciální pozornost, vyhodnocuje se samostatně už v měřícím čipu. Systém 

zachytí pokles napětí fáze pod nastavený práh (limit) během jedné periody sítě (20 ms). 

Proudové špičky vs. přetížení 

Elektroměr EME319 vyhodnocuje hodnotu okamžitého proudu každých 320 ms. To umožní dostatečně 

podrobně monitorovat proudové špičky např. při rozběhu stroje. Pro vyhodnocení maximálního 

proudového zatížení je však užitečné sledovat i tzv. „klouzavý průměr“ proudu. Ten se získá digitální 

filtrací okamžitého proudu.  

Časové okno, ve kterém se počítá klouzavý průměr, je definováno parametrem: „Minimální doba trvání 

přetížení“. Stav „přetížení“ se pak vyhodnocuje jako překročení hodnoty klouzavého průměru proudu 

nad nastavenou limitní hodnotu proudu po zvolenou minimální dobu. 

Limitní hodnoty programu MaxComm 

Systém programu Max Communicator definuje u každého měření vlastní limitní hodnoty (obecné 

povahy), které se ukládají do projektu v definici měření a využívají se pak ve vyhodnocení dat 

i pro elektroměry. V případě nejasností je dobré zkontrolovat záložku „Limitní hodnoty“, 

kde je nastavení limitů v projektu nezávisle na nastavení elektroměru… 
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Vyhodnocení dat, zde měsíční profil elektroměru formou tabulky 

 

Vyhodnocení dat, graf maximálního a průměrného proudu 
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Připojení elektroměru EME319 do sítě ETHERNET 

Komunikaci mezi software (EMEX, Max Communicator) a elektroměrem (elektroměry) EME319 

prostřednictvím datové sítě ETHERNET umožní speciální datový převodník LAN/EME319, který pracuje 

v režimu MODBUS TCP gateway.  

Funguje to tak, že jeden nebo více elektroměrů jsou propojeny mezi sebou sběrnicí MODBUS a jedním 

společným převodníkem LAN/EME319, který je připojen do sítě ETHERNET: 

M
O

D
B

U
S

L
A

N

WIFI

WEB

EMEX

Max 

Communicator

 

Pro komunikaci je použit standard MODBUS TCP na portu 502 (http://www.modbus.org) nebo UDP 

na stejném nebo jiném portu. To umožní sdílenou vícekanálovou komunikaci dvou a více aplikací 

s jedním nebo více elektroměry současně. Převodník LAN/EME319 je vybaven transakční frontou 

požadavků, které se pak sekvenčně obsluhují v pořadí, v jakém dorazily. 

Web server převodníku LAN/EME319 

Převodník má integrován webový server (port 80) a webové stránky, které slouží pro nastavení 

parametrů převodníku, ale hlavně pro zobrazení dat elektroměru. Aktuální a uložené hodnoty měření 

lze tak snadno prohlížet např. i na mobilním telefonu, resp. libovolném webovém prohlížeči 

bez nutnosti použít speciální software… 

Tyto webové stránky komunikují s elektroměrem přes tzv. „Common Gateway Interface“, 

což je speciální rozhraní pro výměnu dat mezi elektroměry a webovou aplikací založené na protokolu 

HTTP/1.1, metody GET a POST. Struktury dat jsou ve formátu JSON (www.json.org). 

Toto rozhraní (CGI) je dokumentováno na webu výrobce (www.pk-elsys.cz) a lze jej využít ve vlastních 

web aplikacích… 

 

https://www.pk-elsys.cz/emex
https://www.pk-elsys.cz/max-communicator
https://www.pk-elsys.cz/produkt/eme319
https://www.pk-elsys.cz/produkt/lan-eme319
http://www.modbus.org/
http://www.pk-elsys.cz/


Popis ovládání a software elektroměru EME319 
 

www.pk-elsys.cz Stránka 22 

Webové stránky převodníku LAN/EME319 

Úvodní stránka s aktuálními hodnotami měření a informace o elektroměru 

 

Nadlimitní nebo podlimitní hodnoty jsou zvýrazněny jinou barvou  
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Statistické údaje – extrémní hodnoty a počet překročení limitů 

 

Pod údajem se nachází datum a čas, kdy k události došlo. Na toto datum je možné kliknout a zobrazit 

odběrový profil dne – viz dále, záložka „data“… 

V boxu vlevo nahoře lze zvolit jiný elektroměr… 

Přes webové stránky není možné provést nulování statistiky, číselníků, dat ani jiné zásahy do nastavení 

elektroměru – k tomu použijte program EMEX nebo Max Communicator. 
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Stav číselníků energie 

 

Na této stránce jsou dostupné hlavní číselníky elektroměru. Tři číselníky pro odběr a tři pro dodávku – 

elektroměr EME319 měří ve čtyřech kvadrantech. 

Hodnoty práce jsou již přepočítané převody MTP (Měřící Transformátor Proudu) případně MTN (Měřící 

Transformátor Napětí) u plně nepřímé varianty. 

Nad tabulkou je uveden datum a čas posledního nulování elektroměru a datum + čas provedení 

odečtu… 

Elektroměr EME319 je registrační, tzn., že ukládá průběh měření do paměti. Konkrétně do čtyřech 

profilů (viz další stránky…): 

• Roční (agregace po měsících) 

• Měsíční (agregace pod dnech) 

• Denní (agregace po čtvrthodinách) 

• Detailní bez agregace 
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Roční odběrový profil elektroměru EME319 

 

Maximální hodnoty ve sloupcích proudu a výkonu jsou zvýrazněny žlutou barvou textu. 

Kliknutím na některý měsíc se zobrazí stránka měsíčního profilu za tento měsíc… 
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Měsíční odběrový profil elektroměru EME319 

 

• Špičky … nejvyšší naměřená hodnota proudu za den 

• Zatížení … nejvyšší klouzavý průměr proud za den 

• Přetížení … počet překročení nastaveného limitu pro přetížení 

• P+/kW … nejvyšší hodnota 1/4h výkonu (činný odběr) za den 

• P+/kWh … odebraná činná energie za den 

• Q+/kWh … odebraná jalová energie za den při činném odběru (indukce) 

• Q-/kWh … dodaná činná energie za den při činném odběru (kapacita) 

• P-/kW … nejvyšší hodnota 1/4h výkonu (činná dodávka) za den 

• P-/kWh … vyrobená činná energie za den 

• ~\/~ … počet podpětí a výpadků napětí za den 

Kliknutím na datum v některém řádku se zobrazí denní odběrový profil na tomto datu… 
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Denní odběrový profil elektroměru EME319 

 

V řádcích se nachází 1/4h agregované hodnoty proudu, výkonu, práce, účiníku a počet výpadků napětí. 

Jiné období lze vybrat přes kalendář a tlačítko „Go!“. 

Pro vstup do nastavení je požadováno přihlášení (pokud je heslo nastaveno) 
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Nastavení převodníku LAN/EME319 

 

Nezapomeňte nastavit heslo! Pokud jej zapomenete, lze jej vynulovat tlačítkem „RESET“ uvnitř 

přístroje. Přesný postup je v návodu… 

Poslední položka menu webových stránek: „english“ přepíná lokalizaci textů: „CZ/EN“… 

Pro úvodní nastavení a vyhledání převodníku LAN/EME319 v síti použijte program EDS… 

-- více viz www.pk-elsys.cz -- 

https://www.pk-elsys.cz/eds

