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Лічильники електричної енергії електронні трифазні серії GAMA 300 

Побутові та промислові, багатотарифний облік, клас точності 1,0 

У багатотарифному виконанні: збереження профілів навантажень; вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів; 
4 тарифи; імпульсні виходи; інтерфейси "струмова петля" або RS485; РКІ; керований релейний вихід; реєстрація збоїв живлення фаз, реєстрація 

впливів магнітним полем, якості мережі. Номінальна напруга: прямого включення 3х220/380В, трансформаторного 3x57,7/100…230/400В 

Струм Опис Клас 
Ціна з ПДВ 

(ГРН.) 

5(100)А 
Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (|A|, M, P), 

2 незалежні інтерфейси RS 485:  
GAMA 300 G3B 144.230.F17.B2.P4.C311.A3.L1

1.0 5406,00 

5(10)А 
Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (|A|, M, P), 

2 незалежні інтерфейси RS 485 
GAMA 300 G3B 147.240.F17.B2.P4.C311.A3.L1

1.0 5406,00 

5(100)А 
Багатотарифний, облік активної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі 

(A+-, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485:  
GAMA300 G3B 144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1

1.0 5406,00 

5(100)А 
Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми 

потужності, профілі (A+-, R+-,M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485:  
GAMA 300 G3B 144.230.F47.B2.P4.C311.A3.L1

1.0 7332,00 

5(10)А 
Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми 

потужності, профілі (A+-, R+-,M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485:  
GAMA 300 G3B 147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1

1.0 7332,00 

5(100)А 
Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми 

потужності, профілі (A+-, R+-,M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення:  
GAMA 300 G3B 144.230.F67.B2.P4.C330.A3.L1.М1

1.0 7872,00 

5(10)А 
Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми 

потужності, профілі (A+-, R+-,M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення:  
GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.М1

1.0 7872,00 

 

 
Промислові електролічильники, багатотарифний облік 

Універсальна схема включення; номінальна напруга 3x57,7/100…230/400В; трансформаторне підключення 

Тип Технічні характеристики Клас 
Ціна з ПДВ 

(ГРН.) 

5(10)А 

Вимірювання активної та реактивної енергії у двох напрямках (+A; -A; +R; -R) та реактивної енергії 
у чотирьох квадрантах (R1; R2; R3; R4); реєстрація та зберігання профілю навантаження 15, 30, 60 

хв; вимірювання миттєвих значень I, U, P, Q, S, по фазно, f, cos ᵩ; реєстрація збоїв у колах струму та 
напруги; 12 сезонів; 4 тарифи; 2 незалежні інтерфейси RS 485; РКІ з підсвічуванням; змінна 

батарея; резервне живлення 90-220В: 
GAMA 300 G3B 547. 240.F77.B2.P4.C371.A3.L1.M1

0.5S 11934,00 

 
 

 

Лічильник електричної енергії електронний трифазний серії EPQS 

Тип Технічні характеристики Клас 
Ціна з ПДВ 

(ГРН.) 

5(10)А 

Трансформаторне підключення, номінальна напруга 3x57,7/100...230/400В; Вимірювання активної 
енергії у двох напрямках (+A; -A), реактивної енергії у двох напрямках (+R; -R) та у чотирьох 

квадрантах (R1; R2; R3; R4), повної енергії у двох напрямках (+W; - W); реєстрація усередненого 
максимуму потужності, профілю навантаження, кумулятивні потужності. Структура даних 

узгоджено зі стандартом DLMS. Реєстрація та зберігання миттєвих значень P, Q, S по кожній фазі, 
частоти мережі, cos ᵩ, аналіз якості енергії та реєстрація збоїв. 8 тарифів, 16 сезонів, 2 незалежні 

інтерфейси RS485, резервне живлення: 12В:  
 EPQS 122.23.17 LL

0.5S 12162,00 
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Лічильники електричної енергії електронні однофазні серії GAMA 100 

Багатотарифний облік побут, номінальна напруга 220В 

Ток Опис Класс 
Цена с НДС 

(ГРН.) 

5(100)А 

Облік активної електроенергії за модулем, збереження профілів навантажень, вимірювання 
миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, 

РКІ з підсвічуванням: 
GAMA100 G1B.154.220.F3.B2.P4.C310.V1

1.0 2442,00 

10(100)А 

Облік активної електроенергії споживання генерація, збереження профілів навантажень, 
вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; 

інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням:  
GAMA100 G1B.151.320.F3.B2.P4.C310.V1

1.0 2442,00 

5(100)А 

Облік активної електроенергії за модулем, збереження профілів навантажень, вимірювання 
миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, 

РКІ з підсвічуванням, два вимірювальні елементи: 
GAMA100 G1B.164.220.F3.B2.P4.C310.V1

1.0 3078,00 

5(100)А 

Облік активної електроенергії споживання генерація, збереження профілів навантажень, 
вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; 

інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням, два вимірювальні елементи:  
GAMA100 G1B.164.220.F3.B2.P4.C310.V1

1.0 3078,00 

 
 


