
Komponenty: Provedení Počet Specifikace

Montáž - Elekroměry NN ks

elektroměr jednofázový přímý jednotarifní na lištu 87 montáž měřícího zařízení

elektroměr třífázový přímý jednotarifní /dvoutarifní - s možností volby na lištu 678 montáž měřícího zařízení

elektroměr AMM třífázový na kříž 5
montáž měřícího zařízení AMM, včetně zprovoznění nastavení, dálkové komunikace a přenosu dat do informačního 
systému provozovatele LDS

Montáž - Komunikační jednotky

komunikační modul elektroměry na lištu 82

Vzdálená správa, datalogger pro ukládání naměřených dat, komunikace pomocí Modbus RTU, upozornění obsluhy 
pomocí SMS, možnost montáže na DIN lištu, možnost konfigurace pomocí USB konektoru, možnost konfigurace 

vzdáleně, možnost připojení více zařízení současně, Automatický export dat, vnitřní akumulátor, oznámení o 
výpadku elektrické energie, možnost přípojení externí antény, přenos dat pomocí GSM, 

komunikační modul kvalitoměry 19
Komunikační port ethernet, IPSec, Open VPN,  TCP/IP, ICMP, SNTP, HTTP, DNS, operační velikost min 512Mb, 

flash paměť min 128MB|, USB port, typ LTE router, možnost připojení externí antény, remote management system, 
Montáž - Kvalitoměry ks TYP 

Kvalitoměr na stranu NN 19

Kvalitoměry s přesností třídy S, 3-fázový, min. 512mb paměti pro záznam, napětí a proud třída přesnosti 0.5 dle IEC 
61557-12, energie činná a jalová, vizualizační software, jmenovité měřící napětí 230/400V, typ měřícího vstupu 

proudu x/5A, min. 2x releový výstup, , komunikace pomocí USB a ethernet, možnost měření kvality napětí dle EN 
50160, možnost měření flikru, možnost měření účiníku, podpora v CZ jazyku

Montáž - Měřící transformátory ks

MTP XXX/5A jednojádrové 57
B300/5 - 6ks, 150/5 - 12ks, 200/5 - 12ks, 250/5 -3ks, 300/5 - 9ks, 400/5 - 3ks, 500/5 - 3ks, 600/5 - 3ks, 80/5 - 
3ks, včetně potřebných úprav v místě spotřeby

Úpravy rozvaděčů  ks
úpravy rozvavěčů měření 152 dle typů měření
úpravy rozvaděčů DTS 19 pro montáž kvalitoměrů
Demontáž měření ks
demontáž měření 678 678ks 3f elektroměrů 
demontáž měření 87  87 ks 1f elektroměrů

Montáž - Ostatní materiál specifikace ks Kabely pro komunikaci, napájecí zdroje pro komunikační moduly, napájecí kabely pro technologii 
Dodávka ostatního materiálu (stanoveno paušálně) specifikace Kč  75 000,00 Kč 
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