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  Megacon är experter på MÄTINSAMLING 
av energidata och förbrukningsdata, det 

har vi varit i 20 år. Energiförbrukningen ökar 
ständigt vilket gör det viktigt att vara energi-

effektiv och ta kontroll över hur och var energin 
förbrukas. För att ta kontroll behövs information om 

hur verkligheten ser ut. Med fjärravläsning av undermätare och timvis visualisering 
av förbrukningen finns stora möjligheter att identifiera de områden där energiför-
brukningen är för hög och där investeringsbehoven finns. 

Energiportalen MC-Web möjligör full kontroll över 
energiförbrukningen och ger er större möjligheter till 
faktabaserade beslut för åtgärder på anläggningen. 
På ett smidigt sätt kan genomförda åtgär-
der följas upp och presenteras.

mätinsamling

Mätinsamling 
via MultiLog (puls), 

M-Bus, Modbus, 
KNX eller import-

filer

Exportera data till 
ert överordnade 

system

Redovisa verklig 
kostnad och få ut 

faktureringsunder-
lag och rapporter

Kraftfullt verktyg 
för energianalyser 
och identifiering 
av prioriterade 

åtgärder

Visualiserar all typ 
av energiförbruk-

ning samt 
temperaturer

Skapa larm för 
onormala förbruk-
ningar och nollför-

brukningar

https://www.megacon.se/omenergimaetning.html


MULTILOG G3T
Loggningsenhet för anslutning mot pulsmätare. 
3 ingångar för energimätare och 1 ingång för temperatursensor.
Inbyggd klocka samt lagring av timvärden i upp till 2 år.
Loggning kan ske på minutvärden och uppåt.
DIN-skenemontage 4 moduler.

MULTILOG G2
Loggningsenhet för anslutning mot pulsmätare. 
8 ingångar för energimätare.
Inbyggd klocka samt lagring av timvärden i upp till 1 år.
Loggning kan ske på minutvärden och uppåt.
DIN-skenemontage 8 moduler.

MODEMENHETER
Modem för antingen GPRS eller LAN/Bredband. Ett modem kopplas 
till ett nätverk av MultiLogenheter för kommunikation mot vår server. 
Vi konfigurerar och levererar våra modem kompletta för installation.

ELMÄTARE
Vi har stor kunskap kring elmätare generellt och ABBs elmätare i 
synnerhet. Vi lagerhåller alla de vanligaste modellerna från ABBs A- 
och B-serie. Vi vet vilka elmätare som behövs för ditt projekt och är 
behjälpliga hela vägen till färdig installation.

INSAMLINGSENHETER FÖR M-BUS OCH MODBUS
För insamling av data från energimätare med M-Bus och Modbus 
erbjuder vi insamlingsenheter/omvandlare från PiiGAB. De finns i flera 
varianter och kan hantera upp till 130 M-Buslaster. De har inbyggda 
modem och kan hantera trådlös M-Bus från mätare eller tempgivare.

mätinsamling



Jordfelsövervakning

ISOBASE 96
IsoBase 96 larmar och varnar för fel i anläggningen både för felaktiga 
installationer och apparater. Varje IsoBox 96 kan hantera upp till 8 st 
IsoHub och IsoOut. Totalt 128 st mätpunkter. Enkel användning av log-
funktion.
Filter, THD-mätning och Modbus RTU är standard. Modbus TCP, Profibus 
och inbyggd WEB är tillval.
Grafisk färgdisplay på 3,5”
Panelmontage 96x96.

ISOBOX 16/96
IsoBox 16/96 övervakar upp till 16 kanaler och in-
kluderar en IsoIn med 16 ingångar samt tillhörande 
nätaggregat. IsoBox 16 mäter TRMS och har pro-
grammerbart övertonsfilter, larmminne och Modbus 
RTU. Profibus samt Modbus TCP är tillval.
Kan även kompletteras med 1st IsoOut.
Grafisk färgdisplay på 3,5”.
Panelmontage 96x96 och DIN-skenemontage.

JORDFELSÖVERVAKNING är idag en självklar 
funktion i en modern installation för att få 
kontroll på potentialnivåer i fastigheter.

Megacon är ledande inom jordfelsöver-
vakning och har i över 30 år utvecklat tek-
nik och kunnande för kvalitativa övervak-
ningar i känsliga och utsatta miljöer. Våra 
produkter används på de mest krävande 
platser och produktprogrammet är idag hel-
täckande och kontinuerligt vidareutvecklat. 

ISOHUB/ISOOUT
IsoHub används i IsoBase-system och har 16 st TRMS-ingångar.
IsoOut kan användas i IsoBox- och IsoBase-system och har 16 fritt pro-
grammerbara reläutgångar 
DIN-skenemontage 8 moduler för båda modellerna.

STATUS OCH 
LARMLOG

DETALJERAD
 MOMENTAN INFO

FRITT 
PROGRAMMERBAR

https://www.megacon.se/isobase.html
https://www.megacon.se/omjordfelsoevervakning.html
https://www.megacon.se/omjordfelsoevervakning.html


ISO-4
Iso-4 övervakar 1-4 kanaler och har separata reläer för varning och 
larm. RS-485 Modbus RTU och kan fås med övertonsfilter (tillval). 
Upp till fyra summaströmstransformatorer kopplas direkt till instru-
mentet.
Panelmontage 96x96.

ISO-DIN
Iso-DIN övervakar jordfel i en mätpunkt med programmerbar var-
nings- och larmnivå, tidsfördröjning och filterfunktion. Modbus RTU är 
standard. Displayen ändrar färg beroende på status: 
Gul = Varning, Röd = Larm , Grön = OK.
DIN-skenemontage 2 moduler.

RELÄER FÖR JORDFEL
ELR-1D Larmrelä med indikering. DIN-skenemontage 1 modul.
ELR-3C Larmrelä med indikering. DIN-skenemontage 3 moduler.
Reläerna kopplas till anpassade summaströmstransformatorer.

SUMMASTRÖMTRANSFORMATORER
Till varje jordfelsgrupp kopplas en trafo för summaströmmar, ge-
nom denna dras alla belastade ledare för respektive grupp, enfas 
eller trefas. Runda, rektangulära, delbara och flexibla transforma-
torer i många olika storlekar.
Rogowskispolar är en smidig lösning i de fall efterinstallation 
behövs eller utrymmet är krävande.
Hålstorlekar från 12mm till 210mm som standard.

ISOLATIONSÖVERVAKNING
Ett brett program av produkter för olika applikationer inom industri 
och sjukhus. Finns med inbyggd temperaturövervakning och över-
strömslarm. Visning av impedans-och resistansnivåer. Modbus RTU 
som option.
DIN-skenemontage eller panelmontage 96x96.

Jordfelsövervakning

DIGIFLEX
Praktiskt handhållet instrument för lokalisering av jordfel samt ström-
mätning i 5-ledarsystem under drift. Smidig öppningsbar Rogowskispo-
le vilket ger bra åtkomst och smidighet. Nogrannheten är hög med ett 
mätområde mellan 20mA-400A Trms.
Spolens tjocklek är 5 mm, längd är 250 mm, maximal diameter är 70 
mm. Kabellängden mellan enheten och spole är 80 cm.

https://www.megacon.se/summastroemtransformatorer.html


EMA 90N 
EMA 90N är en nätanalysator som är framtidssäker och användarvänlig. 
Produkten har utvecklats för att kombinera enkel navigering med en 
stor bredd av avancerade funktioner med avläsning av över 300 elektris-
ka parametrar. EMA90N mäter ström, spänning, energi och effekt med 
individuell visning av övertoner för spänning/ström och elkvalitet enligt 
EN 50160
Noggrannheten är klass 0,2s i enlighet med EN 62053-22. EMA90N mä-
ter Dip/Swell och upp till 63:e övertonen. Nätanalysatorn kan användas 
i LV-, MV- och HV-applikationer. Inbyggd händelselogg med tidsstämp-
lade värden. 

Grafisk färgdisplay på 3,5”. 
Val av kommunikation: Modbus RS485, Profibus, Modbus/TCP, M-Bus, 
Ethernet med intern webserver.
Användargränssnitt är valbart med svensk text.
Kan bestyckas med analoga och digitala utgångar.  
Minne upp till 4MB.
Panelmontage 96x96.

multiinstrument

MULTIINSTRUMENT och nätanalysatorer an-
vänds för kontroll och övervakning av tre-
fasnätets olika storheter som t.ex. ström, 
spänning, effekt, energi, effektfaktor, 
cosϕ och övertoner. De används för att få 
en uttömmande bild av elkvaliteten på an-
läggningen. Megacons sortiment av multiin-
strument inkluderar både enkla lättöverskåd-
liga instrument och avancerade analysatorer 
med bred funktionalitet.

∑ STRÖMMAR STRÖMMARÖVERTONERSPÄNNINGAR L-N 
VÅGFORMER



EMM-D4H
En trotjänare bland multiinstrument med stor valmöjlighet för kommu-
nikation samt analoga och digitala utgångar. Tydliga LED-displayer med 
mätning och visning av 30 olika elektriska storheter. En enkel och smidig 
lösning för lastbalasering och kontroll över maxförbrukningar.
DIN-skenemontage 6 moduler

M850
Marknadens mest prisvädra multiinstument med mätning och visning av 
30 olika elektriska storheter. Fungerar för både enfas- och trefassystem 
och för låg-, mellan- och högspänning. LCD-display med valbar bak-
grundsfärg. 
Pulsutgång och Modbus RS485.
Panelmontage 96x96.
Produkten finns också i en variant med 3 Rogowski-spolar med anpas-
sad inkoppling direkt i produkten.

M880
Ett prisvärt och mycket kompetent multiinstrument för DIN-skena. 
Enheten är kompakt men ger mätning och visning av 30 olika elektriska 
storheter. Fungerar för både enfas- och trefassystem och för låg-, mel-
lan- och högspänning. LCD-display med valbar bakgrundsfärg.
Pulsutgång och Modbus RTU.
DIN-skenemontage 4 monduler.

EMS96 
EMS96 är en nätanalysator som ger god överblick över en stor mängd 
elektriska parametrar med med mycket bra användarvänlighet.
Övertonsanalys av ström och spänning upp till 21:a ordningen.
EMS96 presenterar aktuella och historiska värden och har noggranhet 
enligt klass 0,2s. 

Grafisk färgdisplay 3,5”
Val av kommunikation: Modbus RS485, Profibus, Modbus/TCP, M-Bus, 
Ethernet med intern webserver.
Användargränssnitt är valbart med svensk text.
Kan bestyckas med analoga och digitala utgångar.
Minne upp till 1 MB.
Panelmontage 96x96.

multiinstrument

HISTORISK DATA STRÖMMARTRENDANALYS

https://www.megacon.se/ems-serien.html


Megacons utbud av både solida och del-
bara STRÖMTRANSFORMATORER är 
stort. Vi vet vad som krävs för att du ska 
få korrekt produkt för ändamålet. Vi la-
gerför alla de vanligaste storlekarna och 
omsättningarna. 

SOLIDA STRÖMTRANSFORMATORER
Vi har ett brett sortiment av solida strömtransformatorer med kompakta 
yttermått och stora innermått. Primärströmmar från 50A till 4000A, sekun-
därström 1A eller 5A. Alla finns i klass 1 och en stor del går även att få i 
klass 0,5 och i klass 0,2S. 
Vi tillhandahåller även specialanpassade strömtransformatorer med speci-
ella dimensioner och egenskaper. 
Till produkterna finns också flera praktiska monteringstillbehör.

strömtransformatorer

https://www.megacon.se/stroemtransformatorer2.html


DST
Delbar strömtransformator med ett smidigt snäppfäste och 
kortslutningsplint för säker installation. En väldigt populär 
och uppskattad produkt för efterinstallationer.
Innerdiameter på 40mm, öppningshålet är 35mm.
Primärströmmar från 100 till 800A.

DST RING
En kompakt delbar strömtransformator som finns i olika 
dimensioner med innerdiameter upp till 66 mm. 
Primärströmmar från 100 till 3000A i standardutförande.

DST MICRO 19
En liten kompakt delbar strömtransformator med innerdia-
meter på 19 mm. 
Primärströmmar från 100 till 250A.

SUMMATIONSTRANSFORMATORER
För sammanslagning av flera mätpunkter. Finns med ingång-
ar från 2x5A till 9x5A.

strömtransformatorer

https://www.megacon.se/Filer/dokument/Stromtrafo/Produktblad%20DST.pdf


En av våra specialiteter är att hjälpa kunder 
med NYA PRODUKTER. Det kan vara speci-
fikationsändringar av befintliga produkter 
eller nya produktlösningar som kräver kun-
skap och problemlösning. Vi guider er gärna 
i små och stora produktfrågor. 

LARMENHETER
Kompakta sammankopplingsbara larmpaneler med visuella och ljudliga 
alarm. 
Opto-isolerad ingång för 24, 48, 115, 230 VAC/DC, NO eller NC. Möjlighet 
till en mängd olika larmsekvenser i enlighet med ISA S 18.1.
Identifiering av första trip-larmet. 
Färgdisplay på 3,5”.
Kommunikation via Modbus (Standard) eller via Ethernet-modul. 
Panelmontage 96x96.

övriga produkter



TRANSIENTSKYDD / RÖSFILTER 
Skydd mot överspänningar i tele- och kraftledningar. Skydden är 
konstruerade för att klara elektromagnetiska pulser från åsknedslag 
(LEMP) och kärnvapen (NEMP). I programmet ingår produkter mot 
röjande signaler, så kallade RÖS-filter.

MOTORSKYDD
Motorskydd för 3-fas-motorer från 1A till 630A, anpassade för olika 
applikationer och användningsområden. Produkterna har exakt minne 
för motorvärmning- och kylning och visuell indikering av trip-orsak.
Ögonblicklig visning av fas-bortfall (3s) även vid reducerad last
Hjälpspänning 230VAC, 115VAC eller 24VAC/DC.
Indikering av överlast, fas-bortfall, fas-sekvens och övertemperatur.

ÅSKSKYDD
Överspänningsskydd mot åska för såväl kraft som tele/data inom 
industri, kontor och hem.
Skydden finns med eller utan larmkontakt i skyddsklass B och C.
DIN-skenemonterade 1 modul.

TRANSFORMATORER FÖR MELLANSPÄNNING
Mellanspänningstransformatorer för ström och spänning finns för no-
minell spänning upp till 36kV.
Produkterna finns från klass 0,2s.
Avsedda för inomhusbruk.

ISOLATORER
Från ett litet standardsortiment har vi möjlighet att anpassa utifrån 
exakta specifikationer och önskemål på dimensioner, gängor, färg och 
egenskaper.

övriga produkter

PANELINSTRUMENT
Analoga panelinstrument för alla AC/DC elektriska storheter i storlek 
48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 och 144 x 144.
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