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1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Energostandarta tvērums
1.1.1. Energostandarts nosaka prasības elektroenerģijas komercuzskaites ierīkošanai starp

sistēmas operatoru un elektroenerģijas lietotāju, ražotāju vai citu sistēmas
operatoru.

1.1.2. Energostandartā apkopotas galvenās prasības elektroenerģijas uzskaites
komponentu – skaitītāju, sadaļņu, mērmaiņu u.c. izvēlei.

1.2. Energostandartā lietoto terminu skaidrojums
1.2.1. automatizētā uzskaites sistēma – datorizēta elektroenerģijas skaitītāju datu

iegūšanas un apstrādes sistēma, izmantojot sakaru kanālus;

1.2.2. elektroenerģijas lietotājs (lietotājs) – fiziskā vai juridiskā persona, kas no
energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē elektroenerģiju vai
lieto to energoapgādē vai cita veida komercdarbībā;

1.2.3. elektroenerģijas ražotājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroenerģiju;

1.2.4. elektroenerģijas sistēmas operators (sistēmas operators) – licencēta
kapitālsabiedrība, kura sniedz sistēmas pakalpojumu

1.2.5. elektroenerģijas uzskaites mēraparāts (skaitītājs) – mērīšanas līdzeklis vai
mērīšanas līdzekļu sistēma elektroenerģijas daudzuma un pakalpojumu uzskaitei
norēķinu vajadzībām, kā arī elektriskās slodzes lieluma fiksēšanai tirdzniecības
intervālā

1.2.6. elektroenerģijas komercuzskaite (elektroenerģijas uzskaite) – elektroenerģijas
uzskaites mēraparāts kopā ar tā darbībai nepieciešamajām papildus ierīcēm
(mērmaiņi, uzskaites vadojums, ievadaizsardzības aparāts, uzskaites sadalne u.c.).

1.2.7. elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu
veikšanai;

1.2.8. elektroietaišu piederības robeža – līgumā noteikta robeža starp sistēmas operatora
un lietotāja vai ražotāja elektroietaisēm vai starp lietotāja un apakšlietotāja
elektroietaisēm;

1.2.9. elektrotīkla pieslēgums – elektrotīkla daļa elektroenerģijas pievadīšanai lietotājam
vai elektroenerģijas saņemšanai no ražotāja;

1.2.10. ievads – lietotāja elektroietaises daļa no elektroietaišu piederības robežas līdz
elektroenerģijas uzskaitei;

1.2.11. ievadaizsardzības aparāts – plombējams ievada drošinātājs(i) vai automātslēdzis,
paredzēts Lietotāja izmantojamās slodzes ierobežošanai;

1.2.12. mērmainis – transformators, kas informāciju par primāro ķēžu lielumiem (strāvu,
spriegumu) pievada sekundāro ķēžu mēraparātiem, aizsardzības ierīcēm un/vai
vadības ierīcēm. Termins attiecas gan uz strāvmaiņiem, gan spriegummaiņiem;

1.2.13. pulksteņslēdzis – pulkstenis ar slēdža mehānismu elektriskās ķēdes ieslēgšanai un
atslēgšanai noteiktā laikā, kuru izmanto skaitītāja laika tarifu zonu pārslēgšanai;

1.2.14. plombēšana – pasākums nesankcionētas piekļūšanas fakta identificēšanai uzskaites
vai pirmsuzskaites ķēžu elementiem;
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1.2.15. uzskaites sadalne – sadalne, kurā atrodas elektroenerģijas uzskaite;

1.2.16. uzskaites vadojums – vadu un to savienojumu kopums, kas nepieciešams uzskaites
komponentu savstarpējai savienošanai un uzskaites darbības nodrošināšanai;

1.3. Normatīvā bāze
1.3.1. EIROPAS PARLAMENTA un PADOMES DIREKTĪVA 2004/22/EK (2004. gada

31. marts) par mērinstrumentiem (MID direktīva);

1.3.2. 08.08.1996. likums “Par atbilstības novērtēšanu”;

1.3.3. 27.02.1997. likums “Par mērījumu vienotību” (ar grozījumiem 04.03.1999,
05.04.2001, 27.05.2004, 22.06.2006);

1.3.4. 28.06.2005. MK noteikumi Nr.452 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu,
verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

1.3.5. 28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 „Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu
tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība”;

1.3.6. 05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

1.3.7. 22.08.2006. MK noteikumi Nr.673 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām
mērīšanas līdzekļiem”;

1.3.8. 02.05.2007. MK noteikumi Nr.290 Grozījums Ministru kabineta 2006.gada
22.augusta noteikumos Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām
mērīšanas līdzekļiem”

1.3.9. 22.08.2006. MK noteikumi Nr.666 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām
aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”;

1.3.10. 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;

1.3.11. Tīkla kodekss, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2008.gada 16.janvāra lēmumu Nr.16;

1.3.12. energostandarts LEK 069 “0,4 kV uzskaites sadaļņu zemēšanas principi un
noteikumi”;

1.3.13. energostandarts LEK 048 “Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības prasības”.

1.4. Vispārīgās prasības elektroenerģijas uzskaites ierīkošanai
1.4.1. Skaitītājiem un mērmaiņiem jāatbilst likuma “Par mērījumu vienotību”, attiecīgo

MK noteikumu, kā arī Latvenergo iekšējo normatīvo dokumentu prasībām.
Elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem, ko lieto norēķiniem starp sistēmas
dalībniekiem, izņemot galalietotājus, jāatbilst Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām.

1.4.2. Elektroenerģijas uzskaiti starp sistēmas operatoru un elektroenerģijas lietotāju,
ražotāju vai citu sistēmas operatoru ierīko pēc iespējas uz elektroietaišu piederības
robežas.

1.4.3. Elektroenerģijas uzskaiti starp sistēmas operatoru un elektroenerģijas lietotāju vai
ražotāju ierīko un uztur sistēmas operators. Elektroenerģijas uzskaiti starp dažādu
sistēmu operatoriem ierīko un uztur sistēmas operators, kas piegādā elektroenerģiju
otram sistēmas operatoram;
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1.4.4. Elektroenerģijas uzskaiti ierīko sistēmas operatora personālam brīvi pieejamā vietā,
izvēloties tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu un to savstarpēji
saskaņojot. Mājsaimniecības lietotājiem elektroenerģijas uzskaiti ierīko ārpus
lietotāja telpām vai teritorijas, bet daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – ārpus
dzīvokļiem.

1.4.5. Elektroenerģijas uzskaites ierīkošana nožogotā teritorijā pieļaujama, ja iespējama
elektroenerģijas skaitītāja datu nolasīšana bez nepieciešamības iekļūt šajā teritorijā.

1.4.6. Elektroenerģijas uzskaites komponenti (skaitītājs, mērmaiņi, ievadaizsardzības
aparāts, vadojums u.c.) jāizvieto speciāli šim nolūkam paredzētā uzskaites sadalnē,
izņemot uzskaites ar darba spriegumu virs 1000 V un uzskaites, ko ierīko
transformatoru apakšstacijās un sadalietaišu telpās.

1.4.7. Katrā uzskaites vietā uzskaites mēraparātu tipu un raksturlielumus izvēlas atbilstoši
uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumam, lietotāja
izvēlētajam tarifa variantam, kā arī citiem faktoriem (paredzētā uzstādīšanas vieta,
automatizētas uzskaites sistēmas ierīkošanas nepieciešamība u.c.);

1.4.8. Elektroenerģijas uzskaitei pielietojamo mēraparātu precizitātes klases noteiktas
Pielikumā Nr. 6.1.

1.4.9. Elektroenerģijas uzskaiti zemsprieguma tīklā ar darba strāvu līdz 100A (atsevišķos
gadījumos, uzstādot indukcijas tipa skaitītāju, līdz 120A) ierīko ar tiešā slēguma
elektroenerģijas skaitītāju, bez mērmaiņiem.

1.4.10. Rekomendējamā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva vienfāzes pieslēgumam
– līdz 25A, tehniski pamatotos gadījumos – līdz 40A

1.4.11. Komercuzskaites ķēdēs nedrīkst būt ieslēgtas iekārtas, kas nav nepieciešamas
uzskaites darbībai. Tehniski un ekonomiski pamatotos gadījumos pieļaujama
uzskaites spriegummaiņa izmantošana arī citiem mērķiem (aizsardzība,
signalizācija, mērījumi). Šajā gadījumā tā noslodzi reglamentē komercuzskaites
precizitātes klases prasības. Atļauts izmantot komercuzskaitei vairāktinumu
strāvmaiņa atsevišķu tinumu ar uzskaites prasībām atbilstošu precizitātes klasi.

1.4.12. Uzskaites iekārtās ar caurplūstošās elektroenerģijas apjomu vairāk kā 1 000 GWh
gadā uz uzskaites punktu, uzskaitei jāparedz atsevišķa strāvmaiņa serde, kuru
nedrīkst izmantot citā nolūkā, ja starp pusēm nav attiecīgas vienošanās;

2. Elektroenerģijas uzskaites komponentiem izvirzāmās prasības

2.1. Elektroenerģijas skaitītāji
2.1.1. Elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem ir jāatbilst Latvijas Republikā pieņemto

vai adaptēto Eiropas standartu un MID direktīvas prasībām;

2.1.2. Tiešā slēguma elektroenerģijas uzskaitei pielieto MID direktīvas prasībām
atbilstošus A vai B klases aktīvās enerģijas skaitītājus (ja nepieciešams – aktīvās un
reaktīvās enerģijas skaitītājus):

2.1.2.1. vienfāzes skaitītājus ar darba strāvu līdz 40 vai 60A – 5(40)A, 10(40)A 5(60)A
vai 10(60)A;

2.1.2.2. trīsfāžu aktīvās enerģijas skaitītājus ar darba strāvu līdz 60, 80, 100, vai 120A –
5(80)A, 10(60)A, 10(100)A, atsevišķos gadījumos 20(120)A;
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2.1.3. Elektroenerģijas uzskaitei slēgumā ar strāvmaiņiem pielieto MID direktīvas
prasībām atbilstošus B vai C klases aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītājus,
paredzētus strāvmaiņu slēgumam, ar darba strāvu līdz 2A vai 6A, atkarībā no
strāvmaiņu sekundārās strāvas lieluma 3x1(6)A, 3x5(6)A vai 3x1(2)A;

2.1.4. Elektroenerģijas uzskaitei vidsprieguma un augstsprieguma tīklā (slēgumā ar
strāvmaiņiem un spriegummaiņiem) pielieto MID direktīvas prasībām atbilstošus B
vai C klases aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītājus ar darba spriegumu
3x100/57.7 V un darba strāvu līdz 2A vai 6A, atkarībā no strāvmaiņu sekundārās
strāvas lieluma 3x1(6)A, 3x5(6)A vai 3x1(2)A;

2.1.5. Elektroenerģijas uzskaitei vēlams pielietot skaitītājus ar iespējami mazāku
nominālās strāvas lielumu, lai nodrošinātu pietiekami augstu skaitītāja jutību un
uzskaites precizitāti;

2.1.6. Elektroenerģijas uzskaitei slēgumā ar mērmaiņiem, kā arī tiešā slēguma uzskaitei, ja
nepieciešama aktīvās un reaktīvās enerģijas uzskaite vai uzskaite vairāk kā divās
tarifu zonās, lieto 4-kvadrantu (divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas
uzskaite) daudztarifu skaitītājus ar iekšēju pulksteņslēdzi un slodzes profila
reģistrāciju skaitītāja atmiņā;

2.1.7. Elektroenerģijas uzskaitei divās tarifu zonās lieto divu tarifu vai daudztarifu
skaitītājus ar iekšēju pulksteņslēdzi.

2.1.8. Tehniskās prasības elektroenerģijas skaitītājiem dotas Pielikumā Nr.6.2.

2.2. Uzskaites mērmaiņi
2.2.1. Elektroenerģijas uzskaitei izmanto:

2.2.1.1. zemsprieguma strāvmaiņus ar sekundārās strāvas lielumu 5A un jaudu no 5 -
12 VA;

2.2.1.2. vidsprieguma un augstsprieguma strāvmaiņus ar sekundārās strāvas lielumu
5A vai 1A un sekundārā tinuma jaudu, ne mazāku kā 30 VA;

2.2.1.3. vidsprieguma un augstsprieguma uzskaitēs – spriegummaiņus ar sekundāro
līnijas spriegumu 100V (fāzes spriegumu 57.7V).

2.2.2. Izvēloties strāvmaiņus, jāņem vērā to termodinamiskā noturība, lai strāvmaiņa
nominālo strāvu varētu izvēlēties pēc iespējas tuvāku elektroietaises atļautajai
slodzei atbilstošajai strāvai. Pie maksimālās noslodzes (elektroietaises atļautās
slodzes) vidsprieguma strāvmaiņu ķēdēs jānodrošina vismaz 40% no nominālās
strāvas, bet zemsprieguma strāvmaiņiem – ne mazāk kā 70% no nominālās strāvas.

2.2.3. Tehniskās prasības uzskaites mērmaiņiem dotas Pielikumā Nr.6.3.

2.3. Uzskaites sadalnes

2.3.1. Uzskaites sadalnes konstruktīvajam izpildījumam jānodrošina uzskaites un
pirmuzskaites ķēžu plombēšana, izslēdzot piekļuvi uzskaites iekārtām un
vadojumam un iejaukšanos uzskaites darbībā, nesabojājot plombējumu.

2.3.2. Uzskaites sadalne jāizveido ar iespējami mazu plombēšanas vietu skaitu, tajā pašā
laikā nodrošinot p. 2.3.1 noteiktās prasības.
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2.3.3. Uzskaites sadaļņu aizsargzemēšanu ierīko atbilstoši energostandarta LEK 069
“0,4 kV uzskaites sadaļņu zemēšanas principi un noteikumi” prasībām un
energostandartam LEK 048 “Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības prasības”

2.3.4. Prasības uzskaites sadalnes vadojumam:

 darba nullvada savienojums nedrīkst būt pārtraukts, tas nedrīkst būt savienots caur
skaitītāja pieslēgspailēm;

 sadalnē jābūt uzstādītai PE un N kopnei
 Sadalnēs, kurās uzstāda vairākus elektroenerģijas skaitītājus jābūt kopējam

ievadaizsardzības vai atslēdzošam aparātam, kā arī atsevišķam ievadaizsardzības
aparātam katram lietotājam.

 mērmaiņu sekundārie tinumi jāsavieno ar uzskaiti tā, lai sprieguma zudumi
sekundārās ķēdēs nepārsniegtu 0,25%, kā arī līdz minimumam jāsamazina
savienojumu skaits.

2.3.5. Tehnikās prasības uzskaites sadalnēm dotas Pielikumā Nr. 6.4.

2.4. Ievada aizsardzības aparāti
2.4.1. Lai nodrošinātu lietotāja atļautās slodzes ierobežošanu un aizsargātu

elektroenerģijas sistēmu no pārslodzes, lietotāja elektroietaises ievadā, pirms
elektroenerģijas uzskaites, uzstāda ievada aizsardzības aparātus.

2.4.2. Kā ievada aizsardzības aparāti zemsprieguma elektrotīkla pieslēgumos var tikt
izmantoti:

a) kūstošie drošinātāji (pārsvarā E27 un NH tipa);
b) automātslēdži ar kombinēto pārslodzes un īsslēguma atkabi;
c) selektīvās darbības automātslēdži;
d) elektroenerģijas skaitītāji ar iebūvētu slodzes ierobežošanas ierīci.

2.4.3. Augstsprieguma un vidsprieguma pieslēgumos reģistrē lietotāja faktisko slodzes
grafiku, pielietojot atbilstošu skaitītāju;

2.4.4. Ievada aizsardzības aparātus uzstāda tikai fāzes pievienojumos, automātslēdži var
būt vienpolīga, savienotā divpolīga vai savienotā trīspolīga izpildījuma;

2.4.5. Pieslēgumos ar darba strāvu līdz 100A kā ievadaizsardzības aparātus var izmantot
šādu tipu automātslēdžus:

 elektroietaisēs, kur nepieciešams īslaicīgi nodrošināt paaugstinātu strāvu (asinhrono
elektrodzinēju palaišanai u.c.), kā arī elektroietaisēs ar aktīvu un reaktīvu slodzi –
“C” vai „D” raksturlīknes automātslēdzi;

 elektroietaisēs ar aktīvu slodzi (sildelementi, kvēlspuldzes u.c.) un darba strāvu
lielāku par 63 A – „B” raksturlīknes automātslēdzi;

 atbilstošu selektīvās darbības automātslēdzi;

2.4.6. Automātslēdžiem jāatbilst Eiropas standartu EN 60898 / VDE 0641 part 1
prasībām.

2.4.7. Elektroietaisēs ar atļauto strāvas lielumu virs 100A kā ievada aizsardzības aparātus
lieto drošinātājus vai automātslēdžus ar regulējamu vai neregulējamu nostrādes
strāvu.
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2.4.8. Tehnikās prasības automātslēdžiem, ko izmanto kā ievada aizsardzības aparātus,
dotas Pielikumā Nr.6.5.

2.5. Komutācijas kārbas un pārbaudes bloki
2.5.1. Lai varētu veikt darbus pie elektroenerģijas skaitītājiem slēgumā ar mērmaiņiem,

nepārtraucot elektroenerģijas piegādi lietotājam, starp mērmaiņiem un skaitītāju
slēdz komutācijas kārbu vai pārbaudes blokus. Ar šo ierīču palīdzību pirms darbu
veikšanas elektroenerģijas skaitītāja ķēdēs atvieno pie skaitītāja pienākošo
spriegumu un šuntē (saslēdz īsi) strāvmaiņu sekundārās ķēdes.

2.5.2. Jāparedz komutācijas kārbas vai pārbaudes bloku plombēšana. Lai izslēgtu iespēju
piekļūt pie komutācijas kārbas izvadiem, kārba jānosedz ar papildus nosegvāku un
jānoplombē.

2.5.3. Komutācijas kārbai jābūt izgatavotai no nedegošas plastmasas, kārbas nosegvākam
jābūt caurspīdīgam.

2.5.4. Komutācijas kārbas kontaktiem un skrūvēm jābūt ar pretkorozijas pārklājumu.
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3. Elektroenerģijas uzskaites ierīkošana lietotājiem ar zemsprieguma elektrotīkla
pieslēgumu

3.1. Vispārīgie nosacījumi
3.1.1. Elektroenerģijas skaitītāju un ievada aizsardzības aparātu uzstāda kopējā ievada

uzskaites sadalnē, izņemot uzskaites, ko ierīko transformatoru apakšstacijās un
sadalietaišu telpās;

3.1.2. Ievada uzskaites sadalni uzstāda kā atsevišķu sadalni, vai kā ar kabeļsadalni
savienotu sekciju. Sekciju savienojumu vietās jānodrošina vismaz IP20 aizsardzības
pakāpi. Pieļaujams vairākas atsevišķas ievada uzskaites sadalnes apvienot kopējā
korpusā kā atsevišķas sekcijas;

3.1.3. Uzskaites sadalnes izpildījumam jānodrošina ērta un droša elektroenerģijas
skaitītāja uzstādīšana un noņemšana no priekšpuses bez sadalnes demontāžas;

3.1.4. Ievada uzskaites sadalnes aizsargzemēšanai jāatbilst energostandartu LEK 069 “0,4
kV uzskaites sadaļņu zemēšanas principi un noteikumi” un LEK 048
“Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības prasības” prasībām;

3.1.5. Ja elektrotīkla pieslēguma kabeļu dzīslu šķērsgriezums neatbilst pirmsuzskaites
aparatūras pieslēgspailēm, sadalnē jāuzstāda pārejas vai tranzīta pieslēgspailes;

3.1.6. Uzskaites sadalnes vadojums jāizpilda TN-C-S sistēmā, atbilstoši aprēķina slodzei,
bet ne mazākai kā 32A. Vadu izolācijas darba spriegumam jābūt ne mazākam kā
600 V;

3.1.7. Skaitītāju pievienošanai jālieto vadi ar atšķirīgas krāsas izolāciju vai marķētiem
galiem. Pie skaitītāja jābūt vadu rezervei ne mazāk kā 120 mm. Vadus ar
aizsargzemējuma krāsas izolāciju aizliegts izmantot kā fāzu vadus;

3.1.8. Dzīvokļa, individuālās mājas vai dārza mājas ievadaizsardzības aparāta strāvu
izvēlas pēc aprēķina slodzes, bet ne mazāku par 16 A (3 x 220 voltu tīklā – 10 A).
Pārējiem lietotājiem nav noteikts minimālais ievadaizsardzības aparāta strāvas
lielums;

3.1.9. Kā pirmsuzskaites aizsardzības aparātus, dzīvojamo māju elektroietaisēs, ieteicams
izmantot „C” raksturlīknes automātslēdžus;

3.1.10. Elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanas augstumam jābūt 0.8 – 1.7 m, skaitot no
grīdas vai zemes līdz pieslēgspailēm;

3.1.11. Skaitītāju pieslēgšanai jāizmanto viendzīslas vai daudzdzīslu vara vadus ar
šķērsgriezumu, ne mazāku par 2,5 mm2, daudzdzīslu vadiem lietojot speciālus
uzgaļus (čaulas);

3.1.12. Tipveida elektroenerģijas uzskaites pieslēguma shēmas dotas Pielikumā Nr. 6.6;

3.1.13. Sadalnē jāparedz visu pirmsuzskaites ķēžu, tajā skaitā ievadaizsardzības aparāta
plombēšana, uzstādot pirmsuzskaites ķēdes aiz noplombējama ekrāna.
Automātslēdžu piedziņas rokturiem jābūt pieejamiem darbināšanai bez plombējuma
bojāšanas;

3.1.14. Elektroenerģijas uzskaiti aprīko ar automatizētu datu nolasīšanas sistēmu, atbilstoši
sistēmas operatora norādījumiem;

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



10 123 @ LEK: 2008

3.1.15. Sadalnē pie skaitītāja un aizsardzības aparātiem jābūt uzrakstam ar dzīvokļa Nr.,
mājas nosaukumu vai adresi, uz kuru attiecas konkrētais skaitītājs vai aizsardzības
aparāts;

3.1.16. Ja nepieciešama lietotāja elektroietaises aizsardzība pret pārspriegumu un noplūdes
strāvām, attiecīgos aizsardzības aparātus ierīko aiz elektroenerģijas uzskaites
lietotāja elektroietaises pusē;

3.1.17. Ja nepieciešams paredzēt elektroietaises rezerves barošanu no autonoma barošanas
avota, barošanas avota pieslēgšanā jāievēro sekojoši nosacījumi:

 autonomā barošanas avota pieslēgums jāierīko aiz elektroenerģijas uzskaites,
lietotāja pusē;

 autonomā barošanas avota pieslēgums jāierīko ar pārslēdzi, kas nepieļauj
vienlaicīgu elektrotīkla un autonomā avota pieslēgumu lietotāja elektroietaisei, kā
arī autonomā avota ģenerētā sprieguma padošanu uz elektroenerģijas uzskaiti un
publiskajā elektrotīklā.

3.2. Uzskaites ierīkošana individuālās dzīvojamās mājas
3.2.1. Individuālās mājās, ja īpašuma teritorija ir iežogota, elektroenerģijas uzskaiti ierīko

publiski pieejamā vietā, pie īpašuma robežas;

3.2.2. Ja īpašuma teritorija nav nožogota, elektroenerģijas uzskaiti ierīko ēkas ārpusē pie
ēkas sienas vai uz atsevišķas pamatnes.

3.3. Uzskaites ierīkošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
3.3.1. Ēkās līdz 6 stāviem (ieskaitot) uzskaite jāierīko atsevišķā telpā ēkas pagrabstāvā, 1.

stāvā, vai ārpusē pie mājas.

3.3.2. Ēkās ar 7 un vairāk stāviem piemērojami sekojoši risinājumi:
e) uzskaite jāierīko atsevišķā telpā ēkas pagrabstāvā, 1. stāvā, vai ārpusē pie

mājas;
f) īpašā, šim nolūkam paredzētā telpā katrā stāvā, vai vienā telpā, apvienojot

vairāku stāvu dzīvokļu uzskaites;
g) stāvā izbūvētā speciālā nišā vai ailā, kurā izvietojamas uzskaites

ierīkošanai nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas, ieskaitot
stāvvadus.

Piezīme: varianta izvēlē jāņem vērā dzīvokļu skaits stāvā.
3.3.3. Ierīkojot elektroenerģijas komercuzskaiti jaunbūvējamām daudzdzīvokļu ēkām ar 8

un vairāk stāviem, atsevišķos tehniski un ekonomiski pamatotos gadījumos
pieļaujama dzīvokļu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana
vairākos līmeņos (stāvos). Šajos gadījumos ēkas projekts saskaņojams ar sistēmas
operatoru.

3.3.4. Ievada uzskaites sadalnei jāparedz savienojums ar ēkas zemētājietaisi.

3.3.5. Stāvvadus līdz uzskaitēm visā to garumā jāizbūvē bez savienojumiem, paredzot to
nomaiņas iespēju. Stāvvadu pirmsuzskaites un pēcuzskaites līnijām visā to garumā
jābūt savstarpēji atdalītām ar starpsienām vai ievietotām atsevišķās caurulēs vai
citādi nošķirtām.

3.3.6. Pēcuzskaites līnijām, no skaitītāja līdz dzīvokļa sadalnes atslēdzošam aparātam,
paredzēt vadītājus ar šķērsgriezumu ne mazāku kā 4 mm2 (vara vadītājiem).
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3.3.7. Skaitītāju stiprinājumu vietu izmēriem un aprīkojumam jānodrošina gan vienfāzes,
gan trīsfāzu tādu tipu elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana, ko lieto sistēmas
operators.

3.3.8. Dzīvokļa elektroietaisē līnijas nulles vada šķērsgriezumam ir jābūt vienādam ar
fāzes vada šķērsgriezumu.

3.4. Elektroenerģijas uzskaites ierīkošana pārējiem lietotājiem
3.4.1. Pieslēgumos ar ievadaizsardzības aparātiem līdz 100A (atsevišķos gadījumos,

uzstādot indukcijas tipa skaitītāju, līdz 120A) pielieto tiešā slēguma elektroenerģijas
skaitītājus.

3.4.2. Ja pieslēguma ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielums pārsniedz 100A
vai, atsevišķos gadījumos, uzstādot indukcijas tipa skaitītāju, 120A, ierīko
elektroenerģijas uzskaiti ar skaitītāju un strāvmaiņiem. Strāvmaiņus uzstāda visās
trīs fāzēs aiz pirmā atslēdzošā vai aizsardzības aparāta. Uzskaitei pielieto
elektronisko skaitītāju ar nominālās strāvas lielumu 1 vai 5 A.

3.4.3. Strāvmaiņus uzstāda šim nolūkam paredzētā uzskaites sadalnē, tie ir jānosedz ar
noplombējamu caurspīdīgu nedegoša materiāla nosegvāku. Strāvmaiņi jānovieto tā,
lai būtu viegli nolasāmi dati no parametru plāksnītes un verifikācijas marķējums.

3.4.4. Uzstādot strāvmaiņus transformatoru apakšstacijās un iekārtās, tie jāuzstāda tā, lai
tie būtu viegli nomaināmi bez kopņu sistēmas izjaukšanas un iekārtu demontāžas;

3.4.5. Strāvmaiņu nomināls jāizvēlas ar tādu aprēķinu, lai pie elektroietaises maksimālās
slodzes strāvmaiņu ķēdēs plūstu strāva, kas nav mazāka par 70% no strāvmaiņa
nominālās strāvas, vidsprieguma elektroenerģijas uzskaitēs pie elektroietaises
maksimālās slodzes strāvmaiņiem jānodrošina vismaz 40% noslodze.

3.4.6. No mērmaiņiem līdz skaitītājam jābūt izbūvētam atsevišķam, vēlams ekranētam
kontrolkabelim vai aizsargātiem vadiem. Kontrolkabelī nedrīkst būt savienojumu,
izņemot noplombējamu komutācijas kārbu pie skaitītāja.

3.4.7. Lai varētu veikt darbus pie elektroenerģijas skaitītājiem slēgumā ar mērmaiņiem,
nepārtraucot elektroenerģijas piegādi lietotājam, starp mērmaiņiem un skaitītāju
slēdz komutācijas kārbu vai pārbaudes blokus. Šīm ierīcēm jāatbilst 2.5. sadaļā
noteiktajām prasībām.

3.4.8. Elektronisko skaitītāju ar slodzes profilu uzstādīšanai jāizvēlas sadalne, kuras
konstrukcija nodrošina skaitītāju datu elektronisku nolasīšanu, nebojājot
plombējumu.

3.4.9. Rezerves elektrobarošanas avotu pievienojumus atļauts ierīkot tikai pēcuzskaites
ķēdēs, nodrošinot lai rezerves avota spriegums netiktu padots uz elektroenerģijas
uzskaiti un atpakaļ sistēmas operatora tīklā.

3.4.10. Ierīces, kas nodrošina automātiskās pārslēgšanas iespējas (piemēram, ARI) atļauts
ierīkot tikai pēcuzskaites ķēdēs.

3.4.11. Ja kompaktās transformatoru apakšstacijas (KTA) zemsprieguma sadalnē uzstādīta
elektroenerģijas komercuzskaite, un šī sadalne ir pieejama lietotāja personālam,
sadalnes apgaismojuma un kontaktrozešu pievienojums jāierīko pēc
elektroenerģijas komercuzskaites.
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4. Elektroenerģijas uzskaites ierīkošana lietotājiem ar vidsprieguma un
augstsprieguma elektrotīkla pieslēgumu

4.1.1. Vidsprieguma un augstsprieguma tīklā ierīko elektroenerģijas uzskaiti ar
mērmaiņiem – strāvmaiņiem un spriegummaiņiem. Uzskaitei pielieto elektronisko
skaitītāju ar nominālās strāvas lielumu 1 vai 5 A.

4.1.2. Strāvmaiņus uzstāda visās trijās pieslēguma fāzēs. Kabeļu tīklā, kā arī, ja
pēcuzskaites ķēdēs ierīkota aizsardzība pret zemesslēgumu, pieļaujams strāvmaiņus
uzstādīt divās no trijām pieslēguma fāzēm.

4.1.3. Uzskaites spriegummaiņiem iespējami sekojoši slēguma varianti:
a) viens spriegummainis trīsfāžu izpildījumā;
b) trīs vienfāzes spriegummaiņi ar zvaigznē slēgtiem sekundāriem tinumiem;
c) divi divfāžu spriegummaiņi ieslēgti starp fāzēm.

4.1.4. Uzskaitei atļauts pielietot daudztinumu mērmaiņus un mērmaiņus, kur vienā
korpusā apvienots strāvmainis un spriegummainis. Mērmaiņu uzskaites tinumam
nav atļauts pievienot citas iekārtas.

4.1.5. Nav pieļaujamas atkāpes no mērmaiņiem tehniskajos parametros uzrādītajām
sekundāro slodžu nominālajām vērtībām, pie kurām tiek nodrošināta mērījumu
precizitāte atbilstoši mērmaiņu precizitātes klasei.

4.1.6. Spriegummaiņu sekundārajās ķēdēs pieļaujams sprieguma kritums ne vairāk par
0,25 %, bet uzskaites strāvmaiņu sekundāro ķēžu noslodze nedrīkst pārsniegt to
nominālās vērtības. Strāvmaiņu sekundārā tinumā plūstošā strāva pie maksimālās
pieslēguma strāvas nedrīkst būt mazāka par 40 % no skaitītāja nominālās strāvas.

4.1.7. Uzskaites spriegummaiņu ķēdēs atļauts uzstādīt plombējamus drošinātājus vai
automātslēdžus pie nosacījuma, ja tiek reģistrēti sprieguma atslēgumi katrā fāzē.

4.1.8. No mērmaiņiem līdz skaitītājam jābūt izbūvētam atsevišķam, vēlams ekranētam
kontrolkabelim vai aizsargātiem vadiem. Kontrolkabelī nedrīkst būt savienojumu,
izņemot noplombējamu spaiļu kārbu pie skaitītāja. Atsevišķos gadījumos, kad
komercuzskaites darbības nodrošināšanai pārslēgumu laikā var būt nepieciešama tās
pieslēgšana citam spriegummainim, pieļaujams šim nolūkam uzstādīt pārslēdzi
uzskaites sprieguma ķēdēs.

4.1.9. Mērmaiņu sekundārās shēmas vadojumu ierīko ar vara vadītājiem ar šķērsgriezumu,
ne mazāku kā 2,5 mm2;

4.1.10. Lai varētu veikt darbus pie elektroenerģijas skaitītājiem slēgumā ar mērmaiņiem,
nepārtraucot elektroenerģijas piegādi lietotājam, starp mērmaiņiem un skaitītāju
slēdz komutācijas kārbu vai pārbaudes blokus. Šīm ierīcēm jāatbilst 2.5. sadaļā
noteiktajām prasībām.

4.1.11. Elektroenerģijas uzskaitei lietojamo strāvmaiņu, spriegummaiņu, spriegummaiņu
drošinātāju ligzdas durvīm, kā arī spriegummaiņu atdalītāja piedziņas rokturim un
sprieguma ķēžu pārslēdzim ir jābūt noplombējamam.

4.1.12. Elektroenerģijas uzskaiti aprīko ar automatizētu datu nolasīšanas sistēmu, atbilstoši
sistēmas operatora norādījumiem.

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



13 123 @ LEK: 2008

5. Uzskaites ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem
5.1.1. Elektroenerģijas ražotāja elektroietaisē jāierīko sekojošas elektroenerģijas

uzskaites:

a) elektroenerģijas sistēmai nodotās un no sistēmas saņemtās
elektroenerģijas uzskaite ar 4 kvadrantu elektroenerģijas skaitītāju ar
slodzes profila reģistrāciju. Uzskaite jāierīko uz elektroietaišu piederības
robežas.

b) izstrādātās elektroenerģijas uzskaite katram ģeneratoram, izņemot
elektrostacijas, kuru elektriskā jauda mazāka par 50 kW, un pašpatēriņš ir
mazāks kā 10 % no izstrādātās enerģijas.

5.1.2. Elektrostacijās ierīko automatizētu elektroenerģijas uzskaites datu nolasīšanas
sistēmu, atbilstoši sistēmas operatora norādījumiem.
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6. Pielikumi

6.1. Precizitātes nosacījumi uzskaites mēraparātiem

Precizitātes klase ne zemāka kā:
SkaitītājsNr.

p.k.
Uzskaites grupa Aktīvās

enerģijas
Reaktīvās
enerģijas

Mērmaiņi

1. Starpvalstu savienojumos ar
spriegumu 110 kV un augstāku*

0,2s 1,0 0,2s

2.

Sistēmas dalībniekiem ar
pieslēguma spriegumu 6 kV un
augstāku vai jaudu/slodzi lielāku
par 1 MW

0,5s
(C pēc MID
direktīvas)

2,0 0,5

3.
Elektroenerģijas lietotāji ar
pieslēgumu vidējā vai augstākā
sprieguma tīklā

0,5s
(C pēc MID
direktīvas)

2,0 0,5

4.
Elektroenerģijas lietotāji ar
atļautās slodzes lielumu 100 kW
un vairāk

0,5s
(C pēc MID
direktīvas)

2,0 0,5

5.
Elektroenerģijas lietotāji ar
atļautās slodzes lielumu līdz
100 kW

2,0
(B pēc MID
direktīvas)

nav 0,5

* starpvalstu savienojumu uzskaišu precizitātes klase savstarpēji jāsaskaņo attiecīgajiem
Pārvades sistēmu operatoriem.
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6.2. Tehniskās prasības elektroenerģijas skaitītājiem
Vienfāzes viena tarifa elektroenerģijas skaitītāji:

Skaitītāju parametriem jāatbilst MID EN 50470 vai IEC 62052-11 un IEC 62053-21
(IEC 62053-11) standartu prasībām, ievērojot sekojošus nosacījumus:

Skaitītāja tips Indukcijas vai elektroniskais
Mērāmie parametri: Aktīvā enerģija (A+) 1 tarifu zonā
Darba spriegums: 230 V
Nominālās strāvas lielums: 10 A 5A
Pārslodzes spēja: 400 % 800%
Precizitātes klase: 2,0 (A pēc MID)
Jutības slieksnis:  0,5% Inom
Darba temperatūra: - 25 – +45 0C
Pašpatēriņš fāzē  1,0 W
Noturība pret pārsprieguma impulsiem  7 kV (1,2/50 ms)
Apkārtējās vides mitrums līdz 95 %
Vidējais kalpošanas ilgums  20 gadi

Izmēri:
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

vertikāli;
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

horizontāli;
 biezums;
 maksimālais garums kopā ar

pieslēgspaiļu vāku.

 165 mm

95  105 mm
 120 mm ( 80 mm elektroniskajiem

skaitītājiem)

 230 mm

Datu saglabāšana pēc sprieguma
atslēgšanas

Visiem datiem jāsaglabājas skaitītāja atmiņā
ne mazāk kā 10 gadus no sprieguma
atslēgšanas brīža.

Displeja darbība pie atslēgta sprieguma

Elektroniskajam skaitītājam ar displeju
jābūt iespējai nolasīt skaitītāja rādījumu pie
atslēgta tīkla sprieguma – ne mazāk kā 1
nedēļas laikā no atslēgšanas brīža.

Papildus aizsardzības pret nesankcionētu
iejaukšanos:

Nav iespējama skaitītāja mehānismu vāka
noņemšana bez pieslēgspaiļu vāciņa
noņemšanas
Caurspīdīgs mehānismu vāks (indukcijas
skaitītājiem).
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Vienfāzes divu tarifu elektroenerģijas skaitītāji:

Skaitītāju parametriem jāatbilst MID EN 50470 vai IEC 62052-11, IEC 62052-21, IEC
62053-21 un IEC 62054-21 standartu prasībām, ievērojot sekojošus nosacījumus:

Skaitītāja tips Elektroniskais
Mērāmie parametri: Aktīvā enerģija 2 – 4 tarifu zonās
Darba spriegums: 230 V
Nominālās strāvas lielums: 10 A 5A
Pārslodzes spēja: 600 % 1200 %
Precizitātes klase: 2,0 (A pēc MID)
Jutības slieksnis:  0,3% Inom
Darba temperatūra: - 20 – +45 0C
Nav pašgaitas (80  110)% Un

Pašpatēriņš fāzē  1,0 W
Noturība pret pārsprieguma impulsiem  8 kV (1,2/50 ms)
Apkārtējās vides mitrums līdz 95 %
Vidējais kalpošanas ilgums  20 gadi
Izmēri:
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

vertikāli;
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

horizontāli;
 biezums;
 maksimālais garums kopā ar

pieslēgspaiļu vāku.

 165 mm

95  105 mm
 80 mm

 230 mm
Tarifa zonu pārslēgšana Ar iekšēja pulksteņslēdža palīdzību

Informācija skaitītāja displejā

Skaitītāja displejā jābūt apskatāmiem
skaitītāja rādījumiem (kWh bez
desmitdaļām):
- summārais rādījums;
- rādījums dienas tarifa zonā;
- rādījums nakts tarifa zonā;.

Displeja darbība pie atslēgta sprieguma
Jābūt iespējai nolasīt skaitītāja rādījumu pie
atslēgta tīkla sprieguma – ne mazāk kā 1
nedēļas laikā no atslēgšanas brīža.

Datu saglabāšana pēc sprieguma
atslēgšanas

Visiem datiem jāsaglabājas skaitītāja atmiņā
ne mazāk kā 10 gadus no sprieguma
atslēgšanas brīža.

Papildus aizsardzības pret nesankcionētu
iejaukšanos:

Nav iespējama skaitītāja vāka noņemšana bez
pieslēgspaiļu vāciņa noņemšanas.

Skaitītāja distances nolasīšana Skaitītājam jābūt aprīkotam ar datu apmaiņas
interfeisu distances nolasīšanai
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Trīsfāžu viena tarifa elektroenerģijas skaitītāji
Skaitītāju parametriem jāatbilst MID EN 50470 vai IEC 62052-11 un IEC 62053-21

(IEC 62053-11) standartu prasībām, ievērojot sekojošus nosacījumus:

Skaitītāja tips Indukcijas vai elektroniskais
Mērāmie parametri: Aktīvā enerģija (A+) 1 tarifu zonā
Darba spriegums: 3x400/230 V
Nominālās strāvas lielums: 10 A 5A
Pārslodzes spēja: 600 % 1200%
Precizitātes klase: 2,0 (A pēc MID)
Jutības slieksnis:  0,5% Inom
Darba temperatūra: - 20 – +45 0C
Nav pašgaitas (80  110)% Un

Pašpatēriņš fāzē  1,0 W
Noturība pret pārsprieguma impulsiem  7 kV (1,2/50 ms)
Apkārtējās vides mitrums līdz 95 %
Vidējais kalpošanas ilgums  20 gadi
Izmēri:
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

vertikāli;
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

horizontāli;
 biezums;
 maksimālais garums kopā ar

pieslēgspaiļu vāku.

 230 mm

145  155 mm
 130 mm ( 85 mm elektr. skaitītājiem)

 300 mm

Datu saglabāšana pēc sprieguma
atslēgšanas

Visiem datiem jāsaglabājas skaitītāja atmiņā
ne mazāk kā 10 gadus no sprieguma
atslēgšanas brīža.

Displeja darbība pie atslēgta sprieguma

Elektroniskajam skaitītājam ar displeju
jābūt iespējai nolasīt skaitītāja rādījumu pie
atslēgta tīkla sprieguma – ne mazāk kā 1
nedēļas laikā no atslēgšanas brīža.

Skaitītāja darbība pie atvienota nullvada Pie atvienota nullvada skaitītāja darbības kļūdai
jābūt precizitātes klases robežās.

Metroloģisko mērījumu nodrošinājums Jābūt iespējai savstarpēji atvienot strāvas un
sprieguma ķēdes

Papildus aizsardzības pret nesankcionētu
iejaukšanos:

Nav iespējama skaitītāja mehānismu vāka
noņemšana bez pieslēgspaiļu vāciņa noņemšanas
Caurspīdīgs mehānismu vāks (indukcijas
skaitītājiem).
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Trīsfāžu divu tarifu elektroenerģijas skaitītāji
Skaitītāju parametriem jāatbilst MID EN 50470 vai IEC 62052-11, IEC 62052-21, IEC
62053-21 un IEC 62054-21 standartu prasībām, ievērojot sekojošus nosacījumus:

Skaitītāja tips Elektroniskais
Mērāmie parametri: Aktīvā enerģija 2 – 4 tarifu zonās
Darba spriegums: 3x400/230 V
Nominālās strāvas lielums: 10 A 5A
Pārslodzes spēja: 100 % 2000 %
Precizitātes klase: 1,0 (B pēc MID)
Jutības slieksnis:  0,3% Inom
Darba temperatūra: - 20 – +45 0C
Nav pašgaitas (80  110)% Un

Pašpatēriņš fāzē  1,0 W
Noturība pret pārsprieguma impulsiem  8 kV (1,2/50 ms)
Apkārtējās vides mitrums līdz 95 %
Vidējais kalpošanas ilgums  20 gadi
Izmēri:
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

vertikāli;
 attālums starp stiprinājuma vietām pa

horizontāli;
 biezums;
 maksimālais garums kopā ar

pieslēgspaiļu vāku.

 230 mm

145  155 mm
 85 mm

 300 mm
Tarifa zonu pārslēgšana Ar iekšēja pulksteņslēdža palīdzību

Informācijas atainošana skaitītāja displejā

Skaitītāja displejā jābūt apskatāmiem
skaitītāja rādījumiem (kWh bez
desmitdaļām):
- summārais rādījums;
- rādījums dienas tarifa zonā;
- rādījums nakts tarifa zonā;

Datu saglabāšana pēc sprieguma
atslēgšanas

Visiem datiem jāsaglabājas skaitītāja atmiņā
ne mazāk kā 10 gadus no sprieguma
atslēgšanas brīža.

Displeja darbība pie atslēgta sprieguma

Elektroniskajam skaitītājam ar displeju
jābūt iespējai nolasīt skaitītāja rādījumu pie
atslēgta tīkla sprieguma – ne mazāk kā 1
nedēļas laikā no atslēgšanas brīža.

Skaitītāja darbība pie atvienota nullvada Pie atvienota nullvada skaitītāja darbības
kļūdai jābūt precizitātes klases robežās.

Metroloģisko mērījumu nodrošinājums Jābūt iespējai savstarpēji atvienot strāvas un
sprieguma ķēdes

Papildus aizsardzības pret nesankcionētu
iejaukšanos:

Nav iespējama skaitītāja vāka noņemšana bez
pieslēgspaiļu vāciņa noņemšanas.

Skaitītāja distances nolasīšana Skaitītājam jābūt aprīkotam ar datu
apmaiņas interfeisu distances nolasīšanai
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Trīsfāžu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāji ar slodzes profilu
Skaitītāju parametriem jāatbilst MID EN 50470 vai IEC 62052-11, IEC 62052-21, IEC

62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 un IEC 62054-21 standartu prasībām, ievērojot
sekojošus nosacījumus:

Skaitītāja tips Elektroniskais
Mērāmie parametri: aktīvā enerģija (A+), reaktīvā enerģija (R+, R-) un

slodzes grafiks (P+,) 4 tarifu zonās,
tarifu pārslēgšana ar iekšēju pulksteņslēdzi

Darba spriegums: 3x100/57.7 –
3x400/230 V

3x400/230 V

Nominālās strāvas lielums: 1 A 10 A
Pārslodzes spēja: 600 % 1000 %
Jutības slieksnis: 0,1 % no Inom 0,3 % no Inom
Precizitātes klase: 0,5s (C pēc MID)

aktīvai enerģijai
2,0 reaktīvai enerģijai

1,0 (B pēc MID) aktīvai
enerģijai

2,0 reaktīvai enerģijai
Darba temperatūra: - 20 – +45 0C
Pašpatēriņš fāzē  1 W

Noturība pret pārsprieguma impulsiem  8 kV (1,2/50 µs) pie 230/400V
 6 kV (1,2/50 µs) pie 58/100V

Apkārtējās vides mitrums līdz 95 %
Vidējais kalpošanas ilgums  20 gadi
Izmēri:
- attālums starp stiprinājuma vietām pa

vertikāli;
- attālums starp stiprinājuma vietām pa

horizontāli;
- biezums;
maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu
vāku.

 230 mm

145  155 mm
 85 mm

 325 mm

Informācijas atainošanas veids Apgaismots šķidro kristālu displejs ar ne mazāk
kā 32 zīmēm.

Informācijas skaitītāja displejā

- aktuālā informācija (datums, laiks,
kvadrants, ziemas vai vasaras laiks, tarifa
zona);

- uzskaitītās elektroenerģijas dati;
- fiksētā slodze integrācijas periodā;
- vērtības nolasīšanas brīdī:

o spriegums katrā fāzē;
o strāva katrā fāzē;
o aktīvā slodze katrā fāzē un kopējā;
o jaudas koeficients (cos ).

- fāžu esamības indikācija.

Katrai zonai nepieciešamo parametru
aprēķins

- elektroenerģijas patēriņš par pašreizējo
mēnesi un ne mazāk kā par 12 iepriekšējiem
mēnešiem

- elektroenerģijas patēriņš par visu skaitītāja
ekspluatācijas laiku

- maksimālā slodze katrā tarifu zonā pēdējā
mēneša laikā un par iepriekšējiem 12
mēnešiem,

slodžu grafiks ar integrācijas periodu 15, 30 un
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60 minūtes. Jābūt iespējai saglabāt skaitītāja
atmiņā slodzes grafiku par pēdējām 35
diennaktīm (pie integrācijas perioda 30 minūtes).

Skaitītājam jāreģistrē sekojoša papildus
informācija

- visu atslēgumu skaits (par pēdējiem 10
atslēgumiem jāuzrāda laiks un datums)

- fāžu atslēgumu skaitu (par pēdējiem 5
atslēgumiem jāuzrāda laiks un datums)

- skaitītāja bojājumu indikācija;
- zema baterijas sprieguma indikācija
- magnētiskā lauka iedartbība
- skaitītāja pieslēgspaiļu (mehānisma) vāka

noņemšanas
- pēdējās skaitītāja parametrizēšanas datums
un laiks, parametrizēšanas reižu skaits

Datu saglabāšana pēc sprieguma
atslēgšanas

Visiem datiem jāsaglabājas skaitītāja atmiņā ne
mazāk kā 10 gadus no sprieguma atslēgšanas
brīža.

Programmnodrošinājums

Ražotājam jāpiegādā
programmnodrošinājums latviešu valodā
skaitītāja parametru uzstādīšanai un datu
nolasīšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- Programmai jādarbojas Windows

2000/XP vidē un jābūt paredzētai darbam
ar COM un USB datu interfeisu;

- Jābūt iespējai izmantot iepriekš
saglabātus parametrizēšanas šablonus;

Datu apmaiņas iespējas

Datu apmaiņas ieejas-izejas:
- Optiskā datu apmaiņas ieeja – izeja (EN

62056-21);
- “20 mA strāvas cilpa” (ātrums 4800 bit/s)
vai RS 485 (atbilstoši DLMS IEC 61334-4-41
vai EN  62056-21 adresācijas režīmā)

Skaitītāja distances nolasīšana

Ražotājam komplektā ar skaitītāju jāpiedāvā
GSM/GPRS datu pārraides modems, ko
iespējams uzstādīt skaitītāja korpusā (nenoņemot
verifikācijas plombas) vai zem pieslēgspaiļu
vāciņa, lai nodrošinātu skaitītāja datu nolasīšanu
sistēmas operatora automatizētā skaitītāju datu
nolasīšanas sistēmā.

Skaitītāja darbība pie atvienota
nullvada

Pie atvienota nullvada skaitītāja darbības kļūdai
jābūt precizitātes klases robežās.

Metroloģisko mērījumu nodrošinājums Jābūt iespējai savstarpēji atvienot strāvas un
sprieguma ķēdes

Papildus aizsardzības pret nesankcionētu
iejaukšanos:

- ieprogrammēto datu aizsardzība ar paroli
- magnētiskā lauka iedarbības fiksācija
- pieslēgspaiļu vāka noņemšanas fiksācija

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



21 123 @ LEK: 2008

6.3. Tehniskās prasības uzskaites mērmaiņiem
Galvenās strāvmaiņiem izvirzāmās tehniskās prasības:

 Strāvmaiņa tipam ir jābūt apstiprinātam (sertificētam) Latvijas Nacionālajā
metroloģijas centrā (LNMC);

 Strāvmainim jābūt verificētam;

 Strāvmaiņa sekundāro izvadu kārbai ir jābūt plombējamai

 Elektroenerģijas uzskaites pieslēgšanai izmantojams tikai sekundārais tinums ar
precizitātes klasi ne zemāku kā 0,5. Strāvmaiņiem var būt vairāki sekundārie
tinumi, tad pārējos var izmantot citiem mērķiem;

 Jauda ne zemāka kā 5 VA

 Strāvmaiņu primārās nominālās strāvas lielums jāizvēlas ar aprēķinu, lai pie atļautās
slodzes pieslēgumā strāvmaiņu sekundārā ķēdē plūstu vismaz 40 % no tā nominālās
sekundārās strāvas;

Galvenās spriegummaiņiem izvirzāmās tehniskās prasības:
 Spriegummaiņa tipam ir jābūt apstiprinātam (sertificētam) LNMC;

 Spriegummainim jābūt verificētam;

 Spriegummaiņa sekundāro izvadu kārbai ir jābūt plombējamai;

 Spriegummaiņa precizitātes klasei jābūt ne zemākai kā 0,5;

 Spriegummaiņu jauda jāizvēlas atbilstoši aprēķinātajai slodzei. Vēlams ar 20 – 30%
rezervi;

 Trīsfāžu izpildījuma spriegummainim jābūt ar viduspunkta izvadu, lai tā sekundāros
tinumus varētu slēgt zvaigznes slēgumā;

 Ja iespējams, izvēlas spriegummaiņus, kurus elektrotīklam var pieslēgt bez
atdalītāja un drošinātājiem;

 Spriegumam spriegummaiņa sekundārajā pusē jābūt 80 – 110% robežās no tā
nominālās vērtības.
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6.4. Tehniskās prasības uzskaites sadalnēm
Tehniskajās specifikācijās iekļautās normas pamatā ir ņemtas no sekojošos standartos

apkopotās un iekļautās informācijas:

Apzīmējums Nosaukums
EN 60439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.

Part 1:
Type-tested and partially type tested assemblies

EN 60439-5 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 5: Particular requirements for assemblies intended to be
installed outdoors in public places-cable distribution cabinets
(CDCs) for power distribution networks.

EN 60529 Degree of protection provided by enclosures.
LVS EN 60947-3 Low-voltage switchgear and controlgear.

Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse
combination units.

EN 61238-1 Compression and mechanical connectors for power cables with
copper or aluminium conductors.
Part 1: Test methods and requirements

ISO 1461:1999 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles
– Specifications and test methods.

EN ISO 12944-2 Paints and varnishes-Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems.
Part 2: Classification of environments.
Class C1 to C5-M

RAL-colours Colour marking for snow poles: Standards in Denmark,
Finland, Norway and Sweden.

Vispārīgās tehniskās prasības uzskaites sadalnēm uzstādīšanai telpās un ārpus telpām:
Tehniskie nosacījumi

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Izstrādājumam jābūt izgatavotam atbilstoši standarta EN 60439 prasībām
1.2. Katrai sadalnei jābūt ar marķētai ar CE zīmi, tai jābūt pasei, kurā ražotājs norāda principiālo

elektrisko shēmu, galvenos tehniskos datus un identifikācijas numuru, lai nodrošinātu konkrētā
izstrādājuma atpazīšanu

1.3. Izstrādājumā pielietotajiem elektriskajiem aparātiem un materiāliem jābūt izcelsmes un kvalitātes
sertifikātiem

1.4. Sadalnes korpusa izmēriem jābūt optimāliem, atbilstoši ekspluatācijas drošības prasībām un
pieļaujamam vides un temperatūras režīmam

1.5. Jānodrošina sadalnes montāža:
- ārpus telpām: pie ēkas ārsienas vai elektrolīnijas balsta (40 – 50 mm attālumā no sienas

vai balsta) vai atklātā vietā uz pamatnes
- - telpās: pie ēkas iekšsienas vai iegremdējot sienā

1.6. Uz sadalnes durvīm vai vāka, kā arī uz caurspīdīgā strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna jābūt
zīmei “BĪSTAMI ELEKTRĪBA”

2. Galvenie tehniskie dati
2.1. nominālais spriegums 3x0,4/0,23 kV; 0,23 kV
2.2. darba frekvence 50 Hz
2.3. darba temperatūru diapazons - 35ºC…+45ºC
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2.4. apkārtējās vides mitrums līdz  95%
2.5. vidējais kalpošanas ilgums ne mazāk kā 20 gadi
2.6. aizsardzības pakāpe:

- ārpus telpām: IP43 vai augstāka
- telpās: IP30 vai augstāka

2.7. aizsardzības pakāpe pie atvērtām sadalnes durvīm IP20 vai augstāka

3. Sadalnes korpuss
3.1. Sadalnes korpusa detaļām jābūt izgatavotām:

- ārpus telpām: no tērauda (biezums  1,5 mm) ar UV noturīgu pārklājumu (klase C4, SFS
EN-ISO 12944-2 vai līdzvērtīgs, ieteicamais tonis – RAL 7032)

- telpās: no tērauda (biezums  1,0 mm) vai gaismas noturīgas un triecienizturīgas
plastmasas, tēraudam jābūt ar gaismas noturīgu pārklājumu (klase C2, SFS EN-ISO
12944-2 vai līdzvērtīgs, ieteicamais tonis – RAL 7032)

3.2. Stiprinājumu detaļām un citām komplektā ietilpstošām detaļām jābūt ar apkārtējai videi atbilstošu
pārklājumu, vai izgatavotām saskaņā ar punkta 3.1 prasībām

3.3. Stiprinājuma pamatnes parametri sadaļņu uzstādīšanai atklātā vietā, gruntī:
– izgatavota no metāla, saskaņā ar p.3.1. nosacījumiem, gruntī un līdz 20 cm virs grunts līmeņa
uzstādāmai pamatnes daļai jābūt karsti cinkotai, ar cinka pārklājuma biezumu, ne mazāku kā 55
mikroni;
– gruntī ierokamās daļas garums – 0,8 – 1,0 m;
– virszemes daļas garums – 1,4m;
– minimālais izmērs šķērsgriezumā – 100x100 mm;
– stiprinājums pie sadalnes – ar bultskrūvēm, kas atskrūvējamas tikai pēc plombētā sadalnes
ekrāna noņemšanas.

3.4. Attālums no zemes līdz uzstādīta skaitītāja pieslēgspailēm:
- sadalnēm, kurās paredzēts uzstādīt vienu skaitītāju - 1,5-1,7 m
- sadalnēm, kurās paredzēts uzstādīt vairākus skaitītājus - 0,8-1,7 m

3.5. Ārpus telpām uzstādāmām sadalnēm augšējā daļai jābūt slīpumam uz aizmuguri, ne mazāk kā 3 –
5 grādu leņķī

3.6. Sadalnes noņemamajam vākam vai durvīm jābūt aprīkotām ar iekšēju pievelkamu slēdzeni, tai
jābūt unificētai – vēlams ārējais kvadrāts ar malas garumu 8 mm vai vienādmalu trijstūris ar malas
garumu 10 mm

3.7. Sadalnē jāparedz atveres no augšas un apakšas (ārpus telpām uzstādāmām sadalnēm – tikai no
apakšas) kabeļu (vadu) montāžai, nedrīkst būt neizmantotas atveres, caur kurām iespējama
nesankcionēta elektroenerģijas lietošana

3.8. Pirmsuzskaites strāvu vadošām daļām un ievada aizsardzības aparātiem jābūt nosegtiem ar
plombējamu, vēlams caurspīdīgu, grūti degoša vai nedegoša UV staru izturīga materiāla ekrānu.
Ekrānam jābūt droši nostiprinātam, tā plombēšana jāparedz ne vairāk kā divās vietās. Jānodrošina
skaitītāja rādījumu nolasīšanas un automātslēdža piedziņas sviras darbināšanas iespēja bez ekrāna
noņemšanas

4. Sadalnes elektriskie savienojumi
4.1. Elektriskajos savienojumos jāpielieto sadalnes nominālajai strāvai atbilstoša šķērsgriezuma vara

vadītāji (vadi vai kopnes);
4.2. Pievienošanas spailēm jānodrošina viendzīslas vara vai alumīnija vai daudzdzīslu vara vadītāju

pievienošana (ar pārejas uzgaļiem)
4.3. Sadalnes vadojumā katrai fāzei, kā arī PE un N vadiem jāpielieto atšķirīgu krāsu vadi vai

atbilstošs marķējums
4.4. Sadalnes vadojums jāizveido atbilstoši TN-C-S sistēmai
4.5. Automātslēdža stiprinājuma veids – līste pēc EN 50022 35x7,7mm

Drošinātāju blokslēdža stiprinājums – pēc tā konstruktīvā izpildījuma
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4.6. Skaitītāja stiprinājuma vietas izmēri:

1-fāzes skaitītājam
-maksimālais attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 165 mm
-attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 95-105 mm
- pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 120 mm
-skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 230 mm

3-fāžu skaitītājam
-maksimālais attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 230 mm
-attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 145-155 mm
-pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 130 mm
-skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 325 mm

5. Sadalnes pamatkomplektācija
5.1. Sadalnes korpuss ar 1 vai 2 slēdzenēm, atkarībā no sadalnes konstrukcijas, un atslēgām (atbilstoši

skaitītāju skaitam +1 atslēga) un sazemēšanas ierīcēm
5.2. Caurspīdīgs ekrāns ar plombēšanas komplektu

5.3. Skaitītāja panelis ar skaitītāja stiprināšanas detaļām

5.4. Automātslēdža vai drošinātājslēdža un spaiļu stiprināšanas elementi

5.5. Ievada drošinātājslēdzis bez kūstošo drošinātāju ieliktņiem (ja ir paredzēts sadalnes konstrukcijā)

5.6. Sadalnē ierīkots uzskaites vadojums, atbilstoši nominālai strāvai

5.7. PE un N kontaktspailes vai PEN kopne

5.8. Pienākošo vadītāju pieslēgšanas spailes, atbilstoši nominālai strāvai
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6.5. Tehniskās prasības automātslēdžiem, ko izmanto kā ievada aizsardzības
aparātus

 Automātslēdža ieslēgtam un izslēgtam stāvoklim jābūt apzīmētam ar krāsainu
marķējumu vai apzīmējumiem ON (ieslēgts) OFF (izslēgts);

 Automātslēdzim jābūt pievienojuma kontaktiem, atbilstoši DIN EN 50027, kas
paredzēti 1mm² līdz 25 mm² šķērsgriezuma alumīnija un vara vadītāju vai kopņu
pievienošanai;

 Kā ievada aizsardzības aparātus pieļaujams lietot automātslēdžus ar īsslēguma
strāvas atslēgšanas spēju, ne mazāku kā 6 kA;

 Automātslēdzim jābūt aprīkotam ar bīdāmu aizslēgu automātslēdža uzstādīšanai uz
montāžas sliedes (DIN līstes);

 Jābūt iespējai noplombēt automātslēdža sviru atslēgtā stāvoklī.
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6.6. Tipveida elektroenerģijas uzskaites shēmas
Tipveida pieslēguma shēma vienfāzes elektroenerģijas skaitītājiem
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6.6.1.attēls.

Tipveida pieslēguma shēmas trīsfāžu tiešā slēguma elektroenerģijas skaitītājiem

Latvijā šobrīd tiek izmantoti zemsprieguma trīsfāžu trīsvadu (3x220V) un četrvadu
(380/220V) elektrotīkli. Trīsvadu elektrotīkls pēc Latvenergo koncepcijas pakāpeniski tiek
nomainīts pret četrvadu tīklu.
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6.6.2.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja pieslēguma shēma četrvadu elektrotīklā
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6.6.3.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja pieslēguma shēma trīsvadu elektrotīklā

Tipveida pieslēguma shēmas trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājiem slēgumā ar
strāvmaiņiem zemsprieguma tīklā
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6.6.4.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja ar mērmaiņiem pieslēguma shēma četrvadu
elektrotīklā
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6.6.5.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja ar mērmaiņiem pieslēguma shēma trīsvadu
elektrotīklā
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Tipveida pieslēguma shēmas trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājiem slēgumā ar
mērmaiņiem vidējā un augstākā sprieguma tīklā
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6.6.6.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja ar mērmaiņiem pieslēguma shēma
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6.6.7.attēls. Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāja ar mērmaiņiem pieslēguma shēma
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