
Mätman 
EnergiAnalys  



Eff ektiv och 
enkel hantering

Mätman EnergiAnalys, art nr 752, består av:

Mätman Combi - USB 
art 18311

Propphuvar, 16–25 A
art 3972

Strömtänger, 0–200 A
art 18551

Temperatur-
sensor 

Spänningssensor 
18552

Ojämn fasbelastning är ofta anledningen till att 
huvudsäkringarna är överdimensionerade.

Mätman EnergiAnalys gör det enkelt att
kontrollera mätvärden som spänning, ström 
och temperatur.

Mätman EnergiAnalys erbjuder 

förmodligen den enklaste metoden att kartläg-
ga fasbelastningen i en anläggning och få svar 
på följande frågor:

1. Är faserna jämt belastade?

2. Är eventuella eff ekttoppar endast kortvariga?

3. Är det möjligt att minska huvudsäkringarnas  
    storlek?

Mätman EnergiAnalys är enkel och säker att 
montera i centralen.

Byt ut propphuvarna mot Eltex 

mätpropphuvar och haka på strömtängerna. 
Tryck på startknapp arna och mätningen är 
igång. 

Givetvis kan strömtängerna även mäta direkt i 

centralen.



 
 

Mätman är enket att hantera då den 
själv ständigt arbetar efter ett tryck på 
startknappen eller inställd start tid. 

För sammanställning av insamlad mät-
data använder man Mätman XL.   

Efter att ha installerat programet i PC’n  
tömmer man loggrarna och samman-
ställer presentationerna. 

Bytbara givare  – fl er mätfunktioner

Mätman EnergiAnalys kan också mäta 
nätspänning och temperatur. I väskan 
ingår en nätspänn ings  sensor som kan 
anslutas till ett vanligt vägguttag samt 
en temperatursensor med mätområdet 

-35 till +140°C.

Väskan har plats för fl er tillbehör. 

Komplettera med fl era Mätman, 

mätpropphuvar för E33-gänga eller 

signalomvandlare för mätsignaler 

0–20 mA och 0–10 V.

Illustrerar montering av Mätman 
EnergiAnalys i mätarskåpet.  

Mätman XL - Programvaran gör det enkelt att hantera 
mätningarna och göra överskådliga 

presenta tioner. 



ELTEX OF SWEDEN AB, Box 24, 283 21 Osby, Tel 0479-53 63 00, 
Fax 0479-53 63 99, e-mail: info@eltex.se, web: www.eltex.se

Återförsäljare:

Aff ärsidé
Vi ska, med våra sensorer för rörliga trådar, programvaror för egenkontroll och 
mätvärdesinsamling, ge användarna ökad produktivitet, kvalitet och vinst samt 
bidra till en bättre miljö.

Vår inriktning är system för övervakning av rörliga trådar, programvaror och 
utrustning för egenkontroll och mätvärdesinsamling.

Våra kunder är textilmaskinstillverkare, livsmedelshandel och -industri samt 
restauranger och storkök. 
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