
Doc:I411RUGB06_14.doc 18/06/2014 p. 1 / 20

DMG600 – DMG610 DMG600 – DMG610

Цифровий мультиметр Digital multimeter

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ INSTRUCTIONS MANUAL

● Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring 
and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
● Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. 
● Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our 
knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are 
accepted.
● A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be 
installed close by the equipment and within easy reach of the operator.
It must be marked as the disconnecting device of the equipment: 
IEC /EN 61010-1 § 6.11.2.
● Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents .
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Конструкція мультиметров DMG600 e DMG610 забезпечує поєднання 
максимальної простоти використання з великим числом сучасних 
функцій. Виконання для вбудовування врівень зі стандартними 
розмірами 96x96 мм поєднує в собі сучасний дизайн передньої панелі 
зі зручністю монтажу і можливістю розширення шляхом встановлення 
в задній частині приладу модуля серії EXP.... На передній панелі 
приладу встановлений оптичний ІЧ-інтерфейс, що дозволяє здійсню-
вати програмування від зовнішніх пристроїв за допомогою USB або 
WiFi. РК-дисплей з підсвічуванням робить інтерфейс користувача 
ясним і інтуїтивно зрозумілим. 
DMG610, крім того, оснащений ізольованим інтерфейсом зв'язку 
RS-485 з протоколом Modbus, що дозволяє здійснювати зовнішній 
контроль над приладом.

Introduction
The DMG600 and DMG610 multimeters have been designed to combine 
the maximum possible easiness of operation together with a wide choice 
of advanced functions. The flush-mount 96x96mm housing joins the 
modern design of the front panel with the tool-less mounting of the device 
body and the expansion capability of the rear panel, where it is possible to 
mount plug-in one module of EXP… series. The front panel is equipped 
with an infrared optical interface that allows programming through USB or 
WiFi dongles. The backlighted LCD display offers a user-friendly interface. 
Model DMG610 is also provided with a isolated RS-485 interface with 
Modbus protocol to consent remote supervision.
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WARNING!
● Carefully read the manual before the installation or use.
● This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to 

current standards, to avoid damages or safety hazards. 

UA

● Перед тим як приступати до встановлення і використання приладу, 
уважно прочитайте цей посібник.
● Установка даних приладів повинна здійснюватися кваліфікованим 
персоналом з дотриманням норм техніки безпеки, щоб уникнути травм або 
матеріальних збитків.

● Перед тим як виконувати будь-які роботи на приладі, вимкніть напругу з клем живлення і 
вимірювання і замкніть накоротко між собою клеми трансформаторів струму.
● Виробник не несе відповідальності за забезпечення електробезпеки в разі неналежного 
використання приладу.
● Вироби, описані в цьому документі, в будь-який момент можуть зазнати змін або 
удосконалень. Тому описи та каталожні дані не можуть вважатися дійсними для цілей 
контрактів.
● Вимикач або розмикач повинен входити до складу системи електропостачання будівлі. 
Він повинен знаходитися в безпосередній близькості від приладу і бути доступним для 
оператора. На ньому повинна бути маркування, що вказує на те, що він служить для 
від'єднання приладу від електричної розетки. IEC/EN 61010-1 §6.11.2.
● Використовуйте для чищення приладу м'яку ганчірку; не застосовуйте абразивні засоби, 
рідкі миючі засоби або розчинники.
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Опис
● Трифазний цифровий мультиметр. 
● Корпус для монтажу врівень зі стандартними розмірами 

96x96 мм.
● РК-дисплей з підсвічуванням.
● Виконання:

o DMG600 - базовое виконання з можливістю
розширення

o DMG610 - виконання з можливістю розширення за 
допомогою вбудованого інтерфейсу RS485.

● 4 клавіші навігації для використання функцій і виконання 
налаштувань.

● Шина розширення з 1 слотом для модулів розширення серії EXP:
o Інтерфейси зв’язку RS232, RS485, Ethernet, USB.
o Цифрові входи/виходи (статичні або релейні).

● Висока точність вимірювань завдяки вимірюванню істинного
діючого значення (TRMS).

● Широкий ряд вимірюваних величин, включно з THD (коефіцієнт 
гармонійних спотворень) струму і напруги.

● Допоміжне живлення в широкому діапазоні напруг (100–440 В
змінного струму).

● Встановлений на передній панелі оптичний гальванічно 
ізольований високошвидкісний інтерфейс для програмування,
сумісний з ключами-заглушками USB і Wi-Fi.

● Програмування за допомогою клавіш на передній панелі 
приладу, з ПК або планшетного комп’ютера/смартфона.

● Захист налаштувань за допомогою дворівневого пароля.
● Резервне копіювання оригінальних налаштувань.
● Монтаж без використання інструментів.

Description
● Digital three-phase multimeter.
● Flush-mount, standard 96x96mm housing.
● Backlit LCD screen.
● Versions:

o DMG600 – base version, expandable.
o DMG610 – expandable, with built-in RS485 interface.

● 4 navigation keys for function and settings. 
● Expansion bus with 1 slot for EXP series expansion modules:

o RS232, RS485, Ethernet, USB communication interfaces.
o Digital I/O (static or relay). 

● High accuracy TRMS measurements.
● Wide selection of electrical measures, including voltage and current 

THD.
● Wide-range power supply (100-440VAC).
● Front optical programming interface: galvanically isolated, high speed, 

waterproof, USB and WiFi dongle compatible.
● Programming from front panel, from PC or from tablet/smartphone.
● 2-level password protection for settings.
● Backup copy of original commissioning settings.
● Tool-less panel mount.

Функції клавіш, розташованих на передній панелі приладу
Клавіша MENU — слугує для входу в різні меню візуалізації  
і налаштувань та виходу з них.
Клавіші � і � слугують для перегортання екранних сторінок дисплея,
для вибору потрібної опції з числа тих, що виводяться на дисплей, 
а також для зміни (збільшення/зменшення) значень параметрів.
Клавиша  слугує для перегортання підсторінок, для підтвердження 
зробленого вибору і для переходу від одного режиму візуалізації
до іншого.

Front keyboard
MENU key – Used to enter or exit from visualization and setting menus.
� and � keys – Used to scroll display pages, to select among possible 
choices and to modify settings (increment-decrement).
 key – Used to rotate through sub-pages, to confirm a choice, to switch 
between visualization modes.

Індикація на дисплеї Display indications

Main display for 
measures

Alarm icon

Indication of 
sub-page

Energy alpha-
numeric display

Main display 
for measures

Measure page 
indication

Bar graph

Communication 
active

Indication of 
selected 
phase(s)

Головний дисплей
для візуалізації

результатів вимірювань 

Символ
аварійного

сигналу

Індикація
підсторінки

(тип вимірювання)

Дисплей енергії/
буквенно-цифровий

Головний дисплей
для візуалізації

результатів 
вимірювань 

Індикація 
сторінки вимірювань

Графічний
індикатор

Символ
"Зв’язок

активний" 

Індикація
обраних

фаз 

Верхня межа
графічного
індикатора

Indication of 
bar graph full 
scale



Doc:I411RUGB06_14.doc 18/06/2014 p. 3 / 20

Візуалізація результатов вимірювань 
● Клавіші � і � дозволяють по черзі перегортати сторінки

вимірювань. Поточна сторінка розпізнається за допомогою одиниці 
вимірювання, що виводиться у верхній частині дисплея.

● Деякі вимірювання можуть не виводитися на дисплей   
в залежності від програмування і способу під’єднання приладу 
(наприклад, якщо виконано програмування для мережі 
без нейтралі, то вимірювання, що стосуються нейтралі, не будуть
візуалізуватися).

● На кожній сторінці за допомогою клавіші  відкривається доступ 
до підсторінок (наприклад, для виводу на дисплей збережених 
у пам’яті мінімального і максимального значень вимірюваної
величини). 

● Поточна візуалізована підсторінка ідентифікується одним 
з наступних символів, що підсвічуються у правій нижній частині
дисплея.

IN = Миттєве значення — поточне миттєве значення
вимірюваної величини; виводиться за замовчуванням при кожній 
зміні сторінки.
HI = Максимальне миттєве значення — найвище значення
відповідної величини, зафіксоване  мультиметром.
Значення HI зберігаються в пам’яті навіть при відсутності  
живлення. Вони можуть бути обнулені за допомогою відповідної
команди (див. меню команд).
LO = Мінімальне миттєве значення — найнижче значення
відповідної величини, зафіксоване  мультиметром.
Може бути обнулене за допомогою тієї ж команди, 
що використовується для обнулення значення HI.
AV = Інтегроване значення — інтегроване (усереднене)
значення вимірюваної величини за певний час.
Дозволяє спостерігати вимірювану величину в процесі 
повільного змінення. Див. меню інтегрування. 
MD = Максимальне інтегроване значення — максимальне 
інтегроване значення вимірюваної величини (max demand). 
Це значення залишається в енергонезалежній пам’яті;
воно может бути обнулене за допомогою відповідної команди. 

Viewing of measurements
● The � and � keys allow to scroll the pages of viewed measurements 

one by one. The page being viewed is shown by the unit of measure in 
the top part of the display.

● Some of the readings may not be shown, depending on the 
programming and the wiring of the device (for instance, if programmed-
wired for a three-phase without neutral system, L-N voltage page is not 
shown).

● For every page, the  key allows to rotate through several subpages  
(for instance to show the highest/lowest peak for the selected readings).

● The sub-page viewed is indicated on the bottom-right of the display by 
one of the following icons:

IN = Instantaneous value – Actual instantaneous value of the 
reading, shown by default every time the page is changed.
HI = Highest peak – Highest peak of the instantaneous value of the 

relative reading. The HIGH values are stored and kept even when 
auxiliary power is removed. They can be cleared using the dedicated 
command (see commands menu).
LO = Lowest peak – Lowest value of the reading, stored from the 

time the DMG is powered-on. It is resetted using the same command 
used for HI values.
AV = Average value – Time-integrated value of the reading. Allows 
showing measurements with slow variations. See integration menu in 
setup chapter. 
MD = Maximum Demand - Maximum peak of the integrated value. 
Stored in non-volatile memory and it is resettable with dedicated 
command.

● Користувач має можливість вибрати, на яку сторінку і 
яку підсторінку повинен автоматично повертатися дисплей 
після закінчення певного часу, протягом якого которого не була 
натиснута жодна клавіша.

● При бажанні можна також запрограмувати мультиметр таким чином,
щоб він завжди показував ту сторінку, на якій був залишений.

● Відповідні налаштування див. у меню P02 — Налаштування 
користувача.

● The user can define to which page and sub-page the display must 
return to after a period of time has elapsed without any keystroke.

● If needed, it is possible to set the multimeter so that the display will 
remain always in the position in which it has been left.

● To set these functions see menu P02 – Utility.
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Таблиця екранних сторінок дисплея
Вибір за допомогою � і � Вибір за допомогою  

ПІДСТОРІНКИ№ СТОРІНКИ
1 МІЖФАЗНІ НАПРУГИ

V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV HI LO AV

2 ФАЗНІ НАПРУГИ
V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV HI LO AV

3 СТРУМИ ФАЗ І НЕЙТРАЛІ
I(L1), I(L2), I(L3), I(N) HI LO AV MD

4 АКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ
P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) HI LO AV MD

5 РЕАКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ
Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI LO AV MD

6 ПОВНА ПОТУЖНІСТЬ
S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI LO AV MD

7 КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ
PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) HI LO AV

8 ДИСБАЛАНС ПОТУЖНОСТІ
L1-L2, L2-L3, L3-L1 HI LO AV

9 ЧАСТОТА 
Гц HI LO AV

10 АСИМЕТРІЯ ASY(VLL) HI LO AV
11 АСИМЕТРІЯ ASY(VLN) HI LO AV
12 АСИМЕТРІЯ ASY(I) HI LO AV

13
КОЕФ. ГАРМОНІЙНИХ 
СПОТВОРЕНЬ НАПРУГИ L-L
THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)

HI LO AV

14
КОЕФ. ГАРМОНІЙНИХ 
СПОТВОРЕНЬ НАПРУГИ L-N
THD-V(L1),THD-V(L2),THD-V(L3)

HI LO AV

15
КОЕФ. ГАРМОНІЙНИХ 
СПОТВОРЕНЬ СТРУМУ
THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3)

HI LO AV

16 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L1)
кВт·год+(L1) TOT PAR

17 кВт·год -(L1) TOT PAR

18 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L2)
кВт·год+(L2) TOT PAR

19 кВт·год-(L2) TOT PAR

20 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L3)
кВт·год+(L3) TOT PAR

21 кВт·год-(L3) TOT PAR

22 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L1)
кВАр·год+(L1) TOT PAR

23 кВАр·год-(L1) TOT PAR

24 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L2)
кВАр·год+(L2) TOT PAR

25 кВАр·год-(L2) TOT PAR

26 ЛІЧИЛЬНИКИ ЕНЕРГІЇ (L3)
кВАр·год+(L3) TOT PAR

27 кВАр·год-(L3) TOT PAR

28 ЛІЧИЛЬНИК ЧАСУ
гггггг мм сс TOT PAR

29 СТАН ВХОДІВ/ВИХОДІВ

30 ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ 
LIM1-LIM2-LIM3-LIM4

31 АВАРІЙНІ СИГНАЛИ
ALA1–ALA2–ALA3–ALA4

32
ІНФОРМАЦІЯ-ВЕРСІЇ-СЕРІЙНИЙ №.

МОДЕЛЬ, ВЕРСІЯ ПЗ, ВЕРСІЯ 
АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ, СЕРІЙНИЙ НОМЕР

Table of display pages 
Selection with � and � Selection with  

Nr PAGES SUB-PAGES
1 PHASE-TO-PHASE VOLTAGES

V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV HI LO AV

2 PHASE-TO-NEUTRAL VOLTAGES
V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV HI LO AV

3 PHASE AND NEUTRAL CURRENTS
I(L1), I(L2), I(L3), I(N) HI LO AV MD

4 ACTIVE POWER
P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) HI LO AV MD

5 REACTIVE POWER
Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI LO AV MD

6 APPARENT POWER
S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI LO AV MD

7 POWER FACTOR
PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) HI LO AV

8 ACTIVE POWER UNBALANCE
L1-L2, L2-L3, L3-L1 HI LO AV

9 FREQUENCY
F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) HI LO AV

10 ASYMMETRY ASY(VLL) HI LO AV
11 ASYMMETRY ASY(VLN) HI LO AV
12 ASYMMETRY ASY(I) HI LO AV

13 PH-PH VOLTAGE HARM. DISTORTION
THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1) HI LO AV

14 PH-N VOLTAGE HARMONIC DISTORTION
THD-V(L1),THD-V(L2),THD-V(L3) HI LO AV

15 CURRENT HARMONIC DISTORTION
THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3) HI LO AV

16 ENERGY METERS (L1)
kWh+(L1) TOT PAR

17 kWh-(L1) TOT PAR

18 ENERGY METERS (L2)
kWh+(L2) TOT PAR

19 kWh-(L2) TOT PAR

20 ENERGY METERS (L3)
kWh+(L3) TOT PAR

21 kWh-(L3) TOT PAR

22 ENERGY METERS (L1)
kvarh+(L1) TOT PAR

23 kvarh-(L1) TOT PAR

24 ENERGY METERS (L2)
kvarh+(L2) TOT PAR

25 kvarh-(L2) TOT PAR

26 ENERGY METERS (L3)
kvarh+(L3) TOT PAR

27 kvarh-(L3) TOT PAR

28 HOUR METER
hhhhhh mm ss TOT PAR

29 I/O STATUS

30 LIMIT THRESHOLDS
LIM1-LIM2-LIM3-LIM4

31 ALARMS
ALA1–ALA2–ALA3–ALA4

32 INFO-REVISION-SERIAL NO..
MODEL, REV SW, REV HW, SER. No., 

Примітка: Сторінки, виділені в таблиці сірим кольором, можуть 
не виводитися на дисплей, якщо відповідна функція або 
параметр не активовані. Наприклад, якщо не запрограмований 
жоден аварійний сигнал, відповідна сторінка не буде 
виводитися на дисплей. 

Note: Some of the pages listed above (those with gray background) may 
not be available if the function or the parameter that control them is not 
enabled. For instance, if no alarms have been defined, then the Alarm 
page will not be shown.



Doc:I411RUGB06_14.doc 18/06/2014 p. 5 / 20

Навігація між сторінками дисплея Display pages navigation
Міжфазні напруги
Phase–Phase voltages

IN = Миттєве значення
IN = Instantaneous value

HI = Максимальне значення
HI = Highest value

LO = Мінімальне значення
LO = Lowest value

AV = Середнє значення
AV = Average value

Фазні напруги
Phase–Neutral voltages

IN = Миттєве значення
IN = Instantaneous value

HI = Максимальне значення
HI = Highest value

LO = Мінімальне значення
LO = Lowest value

AV = Середнє значення
AV = Average value

Струми фаз і нейтралі
Phase and Neutral currents

LO = Мінімальне значення
LO = Lowest value

IN = Миттєве значення
IN = Instantaneous value

HI = Максимальне значення
HI = Highest value

AV = Середнє значення
AV = Average value

(Продовження )
(continues)

… …
Індикація показів лічильників енергії
● При нормальній роботі нижня частина дисплея використовується для 

індикації показів лічильників енергії.
● За замовчуванням разом із результатами вимірювання електричних 

величин на дисплей виводиться також повна величина активної 
імпортованої енергії (в кВт·год).

● На сторінці «Вимірювання реактивної потужності» на дисплей 
виводиться величина імпортованої реактивної енергії 
(виражена в кВАр·год), а на сторінці «Вимірювання повної 
потужності — величина повної енергії (виражена в кВА·год). 

● Якщо одиниця вимірювання горить сталим світлом, це означає,
що цей лічильник є лічильником імпорованої (позитивної) енергії. 
За допомогою задання для параметра P02.09 опції ON можна 
також активувати візуалізацію експортованої (негативної) енергії.
Такая енергія виділяеться миготливою одиницею вимірювання 
і виводиться на дисплей після імпортованої енергії при 
натисканні �. .

Активна імпортована енергія                 Активна экспортована енергія

● Якщо активована візуалізація величин енергії для окремих 
фаз (P02.10=ON), для кожного типу потужності будуть 
візуалізуватися три додаткові сторінки, по одній для кожної фази, 
з результатами вимірювання потужності і енергії в цій фазі. 

Indication of energy meters 
● During normal operation, the lower part of the display is used to 

visualize the energy meters.
● By default, together with the electrical measures, the device displays 

imported total active energy meter (kWh).
● In conjunction with the page of the reactive power the device displays 

the imported reactive energy (kVArh), while with apparent power the 
apparent energy (kVAh). 

● If the unit of measure is shown steady, it means that the meter in 
question is that of imported energy (positive). By setting parameter 
P02.09 to ON you can also enable the display of the exported energies 
(negative). These energies are indicated by the flashing unit of 
measure, and they are displayed in the next page by pressing �.

Imported active Energy                          Exported active energy
● If the visualization of energies for single phase is enabled (P02.10 = 

ON), then you will see for each power three additional independent 
pages, one for each phase, comprising the power and the energy 
related to the relevant phase.

Індикація показів лічильника часу
● Якщо лічильник часу активований (див. меню P05), на дисплей 

DMG600-610 виводиться відповідна сторінка з форматом, 
показаним нижче:

Indication of hour meter 
● If the hour meter is enabled (see menu P05) the DMG600-610 displays 

the hour meter page with the format shown in the following picture:

� �

� �

� �

  

  

  

�
�

Години

СекундиХвилини

Hours

SecondsMinutes
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Індикація статусів граничних значень (LIMn)
● У разі активації граничних значень (LIMn — див. меню P08) їх  

статус візуалізується так, як показано на рисунку.

Indication of limit thresholds (LIMn)
● If one or more limit thresholds have been enabled (LIMn, see menu 

P08) then their status is indicated like shown in the following picture.

Можливість розширення
● Завдяки шині розширення DMG600-610 до приладу може бути 

під’єднаний додатковий модуль серії EXP….
● Модулі розширення EXP…, підтримувані приладом DMG600-610,

діляться на наступні категорії:
o модулі зв’язку; 
o модулі цифрових входів/виходів.

● Для встановлення модуля розширення:
o від’єднайте живлення від приладу DMG600-610;
o зніміть захисну кришку слота, призначеного для встановлення 

модуля розширення;
o вставте верхній тримач модуля у відповідний отвір 

у верхній частині слота;
o поверніть модуль донизу, вставивши роз’єм у шину;
o натисніть на модуль так, щоб зафіксувався відповідний

тримач в нижній частині модуля.

Expandability
● Thanks to expansion bus, the DMG600-610 can be expanded with one 

EXP… series module.
● The supported EXP modules can be grouped in the following 

categories:
o communication modules
o digital I/O modules

● To insert an expansion module:
o remove the power supply to DMG600-610. 
o remove the protecting cover of the expansion slot.
o insert the upper hook of the module into the fixing hole on the top 

of the expansion slot.
o rotate down the module body, inserting the connector on the bus. 
o push until the bottom clip snaps into its housing.

● При подачі живлення на DMG600-610 він автоматично розпізнає 
під’єднаний до нього модуль розширення EXP. 

● Модули розширення надають додаткові ресурси, що можуть бути  
використані за допомогою меню налаштувань.

● Сторінки меню налаштувань для розширення доступні також і при
відсутності самих самих модулів розширення.

● В наступній таблиці наведені підтримувані моделі
модулів розширення:

ТИП МОДУЛЯ КОД ФУНКЦІЯ
ЦИФРОВІ 
ВХОДИ/ВИХОДИ

EXP 10 00 4 ВХОДИ

EXP 10 01 4 СТАТИЧНИХ 
ВИХОДИ

EXP 10 02
2 ВХОДИ + 

2 СТАТИЧНИХ 
ВИХОДИ

EXP 10 03 2 РЕЛЕ З НЗ/НВ
КОНТАКТАМИ

EXP 10 08 2 ВХОДИ + 
2 РЕЛЕЙНИХ ВИХОДИ

З’ВЯЗОК EXP 10 10 USB
EXP 10 11 RS-232
EXP 10 12 RS-485
EXP 10 13 Ethernet

● When the DMG600-610 is powered on, it automatically recognises the 
EXP module that have been mounted.

● The expansion modules provide additional resources that can be used 
through the dedicated setup menus.

● The setup menus related to the expansions are always accessible, 
even if the expansion modules are not physically fitted. 

● The following table indicates which models of expansion modules are 
supported:

MODULE TYPE CODE FUNCTION
DIGITAL I/O EXP 10 00 4 INPUTS

EXP 10 01 4 STATIC OUTPUTS
EXP 10 02 2 IN + 2 STATIC OUT 
EXP 10 03 2 RELAY C/O
EXP 10 08 2 IN + 2 RELAY OUT

COMMUNICATION EXP 10 10 USB
EXP 10 11 RS-232
EXP 10 12 RS-485
EXP 10 13 Ethernet

Номер 
граничного

значення (LIM2)

Статус LIM1 
(активований)

LIM3 не 
активований

LIM4 не 
активований

Limit threshold 
number (LIM2)

LIM2 status 
(not active)

Limit threshold 
number (LIM1)

LIM1 status 
(active)

LIM3 disabled LIM4 disabled

Номер 
граничного

значення (LIM1)

Статус LIM2 
(не активований)
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Інфрачервоний (ІЧ) порт 
● Налаштування параметрів приладу DMG600-610 можна здійснювати

через розташований на його передній панелі оптичний порт
за допомогою ключа IR-USB (код CX01) або ключа IR-WiFi 
(код CX02). 

● Цей порт програмування має наступні переваги:
o Дозволяє здійснювати конфігурування і технічне обслуго-

вування приладу DMG600-610 без необхідности доступу 
до його задньої панелі і відкривання електричної шафи.

o Він гальванічно ізольований від внутрішніх кіл DMG600-610,
що гарантує максимум безпеки для оператора.

o Забезпечує високу швидкість передачі даних.
o Забезпечує з переднього боку клас захисту IP54.
o Обмежує можливість несанкціонованого доступу  

до налаштувань приладу, оскільки потребує наявності 
ключів CX01 або CX02.

● При під’єднанні ключа CX.. до оптичного порту на передній 
панелі приладу і встановлення роз’ємів у відповідні частини
відбудеться взаємне розпізнання пристроїв, на підтвердження чого 
загориться зелений світлодіод LED LINK на ключі. 

IR programming port 
● The parameters of the DMG600-610 can be configured through the 

front optical port, using the IR-USB code CX01 programming dongle, 
or with the IR-WiFi code CX02 dongle. 

● This programming port has the following advantages:
o You can configure and service the DMG600-610 without access 

to the rear of the device or having to open the electrical panel.
o It is galvanically isolated from the internal circuits of the DMG600-

610, guaranteeing the greatest safety for the operator.
o High speed data transfer.
o IP54 front panel protection.
o Limits the possibility of unauthorized access with device config, 

since it is necessary to have the CX01 or CX02 dongles.

● Simply hold the CX.. dongle up to the front panel, connecting the plugs 
to the relevant connectors, and the device will be acknowledged as 
shown by the LINK LED on the programming dongle flashing green.

USB ключ для програмування, код CX01 Ключ WiFi для програмування, код CX02

Налаштування параметрів з ПК, планшетного комп’ютера або 
смартфона
● ПК: за допомогою ПО Synergy можна перенести параметри 

налаштування (задані раніше) з приладу DMG600-610 
на диск ПК або навпаки. 

● Планшетний комп’ютер/смартфон: використовуючи спеціальний 
застосунок Lovato Electric Sam1, сумісний з операційними системами 
Android і iOS, і ключ WiFi CX02, можна програмувати параметри
у простий і водночас іноваційний спосіб.

Parameter setting with PC, Tablet or SmartPhone
● PC: You can use the Synergy software to transfer (previously 

programmed) set-up parameters from the DMG600-610 to the hard 
drive of the PC and vice versa. 

● Tablet/Smartphone: Using the dedicated application Lovato Electric 
Sam1, available for Android and iOS operative systems together with 
the CX02 dongle, it is possible to program the parameters in a very 
easy and innovative way.
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Головне меню
Для входу в головне меню:
● Натисніть клавишу MENU. На дисплей виводиться головне меню 

(див. рисунок), яке містить наступні можливі варіанти вибору:
o SET — Вхід в меню налаштувань (Setup)
o CMD — Вхід в меню команд 
o PAS — Введення паролю
o IO — Візуалізація статусу розширення входів/виходів

● Вибрана опція блимає. На буквенно-цифровому дисплеї
з’являється рухомий рядок з описом вибраної опції.

● У разі необхідності задання паролю меню відкривається вже 
з вибраною опцією PAS

. 
● Натисніть �/� для вибору потрібної опції, потім натисніть  для 

підтвердження зробленого вибору.
● Якщо ви хочете повернутися до індикації вимірювань, знову 

натисніть клавішу MENU.

Main menu 
To access the main menu:
● Press the MENU button. The main menu is displayed (see figure) with 

the following possible choices: 
o SET — Access to the Setup menu settings 
o CMD — Access to the command menu 
o PAS — Entering the Password 
o IO — I / O expansion status 

● The selected choice flashes. In the alphanumeric display scrolls a 
written description. 

● If you must enter the password, the menu opens with the voice PAS
already selected.

● Press �/� to select the desired item and then press  to confirm
your choice. 

● If you want to return to the measurement display, press MENU again.

Налаштування параметрів за допомогою клавіш на передній панелі
● В режимі нормальної індикації результатів вимірювання натисніть

MENU для входу в головне меню, потім виберіть SET і натисніть 
 для входу в меню налаштувань.

● На дисплей буде виведено перший рівень меню з символом P01 
знизу зліва; при цьому номер 01 буде блимати.

● Виберіть потрібне меню (P.01, P.02, P.03…) клавішами �/�.
В ході вибору на буквенно-цифровому дисплеї буде з’являтися 
рухомий рядок з коротким описом поточного вибраного меню.

● Якщо ви хочете вийти з цього меню і повернутися в режим 
індикації результатів вимірювань, натисніть клавишу MENU. 

Налаштування: вибір меню
● В наступній таблиці перечислені доступні меню:

Код МЕНЮ ОПИС
P01 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ Дані мережі, в якій виконуються 

вимірювання 
P02 НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА Мова, яскравість, дисплей та ін. 
P03 ПАРОЛЬ Активація захисту доступу
P04 ІНТЕГРУВАННЯ Значення часу інтегрування 

вимірюваних величин
P05 ЛІЧИЛЬНИК ЧАСУ Активація лічильника часу
P07 ЗВ’ЯЗОК (COMn) Порти зв’язку
P08 ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ 

(LIMn)
Граничні значення вимірюваних
величин

P09 АВАРІЙНІ СИГНАЛИ 
(ALAn)

Аварійні повідомлення

P11 ІМПУЛЬСИ (PULn) Импульси відліку енергії
P13 ВХОДИ (INPn) Цифрові входи
P14 ВИХОДИ (OUTn) Цифрові виходи

● Натисніть  для входу в вибране меню.  
● Після цього можна вибрати підменю (якщо таке існує) і потім 

порядковий номер параметра; при цьому клавіші завжди
виконують наступні функції: 

Parameter setting (setup) from front panel
● From the normal measurement display, press MENU to call up the 

main menu, then select SET and press  to access the settings menu.
● The display shows the first menu level P.01 in the display in the lower 

left, with selection 01flashing.
● Select the desired menu (P.01, P.02, P.03…) using the �/� 

buttons. As you select, the alphanumeric display provides a brief 
scrolling description of the currently selected menu. 

● If you want to exit and return to the measurement display, press 
MENU.

Setup: menu selection

● The following table lists the available menus:

Cod. MENU DESCRIPTION
P01 GENERAL Detailed data of the installation 
P02 UTILITY Language, backlight, display
P03 PASSWORD Access codes enabling
P04 INTEGRATION Readings integration time
P05 HOUR COUNTER Hour counter enabling
P07 COMMUNICATION (COMn) Communication ports
P08 LIMIT THRESHOLDS (LIMn) Limit thresholds on readings
P09 ALARMS (ALAn) Alarm messages
P11 ENERGY PULSING (PULn) Energy pulse count
P13 INPUTS (INPn) Digital inputs
P14 OUTPUTS (OUTn) Digital outputs

● Press  to enter the selected menu.  
● At this point you can select the submenu (if any) and then the 

sequential number of the parameter, always with the function keys as 
follows:
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Назад        Збільшення/зменшення значення         Вперед

Налаштування: вибір номера параметра

Backward         Increment/decrement           Forward

Setting: Select the parameter number
● Після вводу номера потрібного параметра за допомогою 

здійснюється перехід в режим зміни значення параметра, 
що виводиться на буквенно-цифровий дисплей.

● При натисканні �або �значення параметра змінюється  
в межах передбаченого діапазону.

● При одночасному натисканні �і �значення параметра 
негайно повертається до встановлених за замовчанням заводських
значень.

● При одночасному натисканні � і  значення задаеться рівним 
мінімально можливій граничній величині, а при натисканні � і –
максимально можливій граничній величині.

Задання значення параметра

● При натисканні MENU значення параметра зберігається в пам’яті  
і виконується повернення до попереднього рівня меню, тобто 
до вибору параметрів. 

● Кілька разів натисніть MENU для виходу із режима налаштування 
і збереження значень параметрів. При цьому прилад буде 
перезавантажено.

● Альтернативний варіант: знаходячись у режимі налаштування,
натисніть клавишу MENU и утримуйте її протягом трьох секунд; 
при цьому здійснюється прямй вихід із режиму налаштування 
зі збереженням внесених змін.

● Якщо протягом 2 хвилин не буде натиснута жодна клавіша, 
автоматично відбудеться вихід із меню налаштування, і прилад 
без збереження параметрів повернеться у режим звичайної 
індикації. 

● Нагадуємо, що можна створити резервну копію параметрів 
налаштування, які можуть бути змінені за допомогою клавіш 
приладу, і зберегти її в пам’яті EEPROM DMG600-610. 
Ці ж дані при необхідності можуть бути відновлені в робочій пам’яті. 
Команди резервного копіювання і відновлення даних доступні 
в Меню команд.

● Once you set the number of the desired parameter, continuing with 
will switch to the parameter value editing, which is displayed in the 
alphanumeric display.

● Pressing � or � the parameter value is changed within the allowed 
range. 

● Pressing � and � at the same time the value is returned immediately 
to the default factory settings. 

● By simultaneously pressing � and and the value is set to the 
minimum possible, while using � and  to the maximum possible.

Parameter value setting

● Pressing the MENU parameter value is saved and you are returned to 
the previous level, that is the parameter selection.

● Press MENU repeatedly to exit and save the setting parameters. The 
device will reboot.

● Alternatively, from within the programming, holding MENU for three 
consecutive seconds will save the changes and exit directly.

● If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system 
leaves the setup automatically and goes back to normal viewing 
without saving the changes done on parameters.

● N.B.: a backup copy of the setup data (settings that can be modified 
using the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the 
DMG600-610. This data can be restored when necessary in the work 
memory. The data backup 'copy' and 'restore' commands can be found 
in the Commands menu.

MODE � � MAN

AUT� MENU � � MENU �
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Таблиця параметрів 
● Нижче у табличній формі наведені всі доступні параметри 

програмування. Для кожного параметра вказані можливий діапазон 
значень і значення за замовчуванням, а також його функціональне 
призначення. Опис параметра, що виводиться на дисплей, в деяких
випадках може відрізнятися від наведенного в таблиці через 
обмежену кількість символів. У таких випадках краще використовувати 
код параметра.

Parameter table 
● Below are listed all the programming parameters in tabular form. For each 

parameter are indicated the possible setting range and factory default, as 
well as a brief explanation of the function of the parameter. The description 
of the parameter shown on the display can in some cases be different from 
what is reported in the table because of the reduced number of characters 
available. The parameter code can be used however as a reference.

P01 – ЗАГАЛЬНІ Од. 
вимір.

Значення Діапазон

P01.01 Струм первинної обмотки 
трансформатора струму 

A 5 1-10000

P01.02 Струм вторинної обмотки 
трансформатора струму

A 5 1-5

P01.03 Номінальна напруга В 400 50-500000
P01.04 Використання

трансформатора напруги 
TV

OFF OFF-ON

P01.05 Напруга первинної
обмотки трансформатора 
напруги TV

В 100 50-500000

P01.06 Напруга вторинної 
обмотки трансформатора 
напруги TV

В 100 50-500

P01.07 Тип з’єднання L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N
L1-L2-L3

L1-L2-L3-N BIL
L1-L2-L3 BIL

L1-N-L2
L1-N

P01.01 – Номінальний струм первинної обмотки трансформаторів струму TA. 
P01.02 – Струм вторинної обмотки трансформаторів струму TA. 
P01.03 - Номінальна напруга мережі. 
P01.04 – У разі використання трансформаторів напруги TV задайте опцію ON. 

У разі задання опції OFF наступні два параметри ігноруються.
P01.05 – Номінальна напруга первинної обмотки трансформаторів напруги TV.
P01.06 – Номінальна напруга вторинної обмотки трансформаторів напруги TV.
P01.07 – Задайте згідно з використовуваною схемою з’єднання. Див. схеми 

з’єднання в кінці цієї інструкції.

P01 – GENERAL UoM Default Range
P01.01 CT primary A 5 1-10000
P01.02 CT secondary A 5 1-5
P01.03 Rated voltage V 400 50-500000
P01.04 Use VT OFF OFF-ON
P01.05 VT primary V 100 50-500000
P01.06 VT secondary V 100 50-500
P01.07 Wiring L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N

L1-L2-L3
L1-L2-L3-N BIL
L1-L2-L3 BIL

L1-N-L2
L1-N

P01.01 – CT primary winding rated current. 
P01.02 – CT secondary winding rated current.
P01.03 – System rated voltage. 
P01.04 – Set to ON if VT are used. If set to OFF, the following two parameters will 

be ignored.
P01.05–VT primary winding rated voltage.
P01.06 –VT secondary winding rated voltage.
P01.07 – Set this parameter according to the used wiring diagram. See witring 

diagrams on last pages of the manual.

P02 – НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА Од. 
вимір.

Значення за 
замовчуванням

Діапазон

P02.01 Мова English -
Англійська

English - Англійська
Italiano - Италійська

Francais - Французька
Espanol - Испанська

Portuguese -
Португальська

P02.02 Високий рівень яскравості 
підсвічування дисплея

% 100 0-100

P02.03 Низкий рівень яскравості 
підсвічування дисплея

% 30 0-50

P02.04 Час переходу до низького 
рівня яскравості підсвічування 
дисплея 

с 30 5-600

P02.05 Повернення до сторінки, 
заданої за замовчуванням

с 60 OFF / 10-600

P02.06 Сторінка, задана 
за замовчуванням

VL-L VL-L / VL-N …

P02.07 Підсторінка, задана 
за замовчуванням

INST INST / HI / LO / AVG / 
MD

P02.08 Час оновлення стану 
дисплея

с 0,5 0,1 - 5,0

P02.09 Вимірювання експортованої 
енергії

OFF OFF-ON

P02.10 Вимірювання енергії по фазах OFF OFF-ON
P02.11 Вимірювання асиметрії OFF OFF-ON
P02.12 Вимірювання THD OFF OFF-ON
P02.13 Вимірювання дисбалансу 

потужності
OFF OFF-ON

P02.14 Блимання дисплея при подачі 
аварійного сигналу

OFF OFF-ON

P02 – UTILITY UoM Default Range
P02.01 Language English English

Italiano
Francais
Espanol

Portuguese
P02.02 High backlight level % 100 0-100
P02.03 Low backlight level % 30 0-50
P02.04 Low backlight delay s 30 5-600

P02.05 Default page return s 60 OFF / 10-600
P02.06 Default page VL-L VL-L / VL-N …
P02.07 Default sub-page INST INST / HI / LO / AVG / 

MD
P02.08 Display update time s 0.5 0.1 – 5.0

P02.09 Exported energy 
measure

OFF OFF-ON

P02.10 Phase energy meaure OFF OFF-ON
P02.11 Asymmetry measure OFF OFF-ON
P02.12 THD measure OFF OFF-ON
P02.13 Power unbalance 

measurement
OFF OFF-ON

P02.14 Backlight flash when in 
alarm

OFF OFF-ON

за замов-
чуванням
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P02.05 – При заданні опції OFF дисплей завжди залишається на тій сторінці, на якій
його залишив користувач. Якщо задане будь-яке значення часу, то по його 
закінченні дисплей повернеться до сторінки, вибраної при налаштуванні 
параметра P02.06.

P02.06 – Номер сторінки, на яку автоматично повертається дисплей у випадку, коли
не було натиснуто жодної клавіші протягом часу, встановленого
для параметра P02.05.

P02.07 – Тип підсторінки, до якої повернеться дисплей після закінчення часу, 
встановленого у параметрі P02.05.

P02.09 – Активація вимірювання і індикації експортованої енергії (такої, що віддається 
у мережу).

P02.10 – Активація вимірювання та індикації енергії в одній фазі.
P02.11 – Активація вимірювання та індикації асиметричності напруги і струму. 
P02.11 – Активація вимірювання та індикації асиметричності напруги і струму.
P02.13 – Активація розрахунку та індикації дисбалансу потужності між фазами.
P02.14 – При наявності аварійного сигналу підсвічування дисплея блимає, вказуючи

на несправність.

P03 – ПАРОЛЬ Од. 
вимір.

Значення за 
замовчуванням

Діапазон

P03.01 Використання пароля OFF OFF-ON
P03.02 Пароль для рівня доступу 

"Звичайний користувач"
1000 0-9999

P03.03 Пароль для рівня доступу 
"Досвідчений користувач"

2000 0-9999

P03.01 – У разі задания опції OFF парольний захист деактивується, і відкриваеться 
вільний доступ до налаштувань і меню команд. 

P03.02 – При активації парольного захисту шляхом встановлення в ON значенням 
параметра P03.01 є значення, що задається для активації доступу на 
рівні "Звичайний користувач". Див. главу "Доступ за допомогою пароля".

P03.03 – Аналогічно P03.02 — для активації доступу на рівні "Досвідчений 
користувач".

P04 – ІНТЕГРУВАННЯ Од. 
вимір.

Значення за
замовчуванням

Діапазон

P04.01 Режим інтегрування Змінний Фіксований 
Змінний

Синхронізований
Шина

P04.02 Час інтегрування для 
вимірювання потужності

хв 15 1-60

P04.03 Час інтегрування для 
вимірювання струму

хв 15 1-60

P04.04 Час інтегрування для 
вимірювання напруги

хв 1 1-60

P04.05 Час інтегрування 
частоти

хв 1 1-60

P04.01 – Вибір режиму розрахунку результатів вимірювання з інтегруванням. 
Фіксований час = Миттєві значення вимірюваних величин интегруються протягом

заданого інтервалау часу. Після завершення кожного інтервалу часу
інтегроване значення оновлюється за рахунок результату останнього 
інтегрування.

Змінний = Вимірювані миттєві величини інтегруються протягом часу, що дорівнює
 1/15 заданого інтервалу часу. При завершенні кожного такого інтервалу
найстаріше значення замінюється щойно розрахованим.
Інтегроване значення оновлюється кожну 1/15 заданого інтервала 
часу; таким чином, інтегрування виконується за змінне вікно, що включає
у себе останні 15 розрахованих значень і дорівнює заданому інтервалу часу.

Синхронізований  = Аналогічно фіксованму режиму, але інтервали інтегрування 
запускуються за сигналом на зовнішньому цифровому вході, для 
якого задана функція синхронізації.

Шина = Аналогічно фіксованому режиму, але інтервали інтегрування 
запускуються командами синхронізації, що поступають на 
послідовну шину.

P04.02 - Час інтегрування для вимірювання середніх (AVG) величин активної, 
реактивної і повної потужності.

P04.03, P04.04, P04.05 - час інтегрування для вимірювання відповідних 
середніх (AVG) величин.

P05 – ЛІЧИЛЬНИКИ ЧАСУ Од. 
вимір.

Значення за
замовчуванням

Діапазон

P05.01 Загальна активація лічильників 
часу

ON OFF-ON

P05.02 Активація часткового 
лічильника часу

ON OFF-ON- INPx- LIMx

P05.03 Номер каналу (x) 1 1-4
P05.01 - При встановленні в опцію OFF лічильники часу деактивуються, і сторінка 

показів лічильників часу не виводиться на дисплей.
P05.02 - При встановленні в опцію OFF приріст показів лічильника часткового часу

не відбувається. При встановленні в опцію ON приріст показів лічильника  
часткового часу відбувається при поданні живлення на мультиметр. 
У разі спільного використання одної з внутрішніх змінних 
(LIMn-INPx) приріст показів лічильника відбувається тільки при 
виконанні відповідної умови.

P05.03 - Номер каналу (x) внутрішньої змінної, що використовується у попередньому
параметрі. Приклад: Якщо лічильник часткового часу повинен відлічувати
час, протягом якого вимірювана величина перевищує граничне
значення, визначене параметром LIM3, задайте LIMx для 
попереднього параметра і значення 3 для цього параметра.

P02.05 – If set to OFF the display always remains in the page where the user left it. 
If set to a time delay, after that time the display page goes back to page 
set in P02.06.

P02.06 – Number of the page to which the display returns automatically after time 
specified by P02.05 has elapsed from the last keystroke. 

P02.07 – Sub-page type to which the display returns after P02.05 has elapsed.
P02.09 – Enables measurement and visualization of exported Energy (generated in 

the mains).
P02.10 – Enables measurement and visualization of energies for eacj pahase.
P02.11 – Enables measurement and visualization of voltage and current 

asymmetry.
P02.12 – Enables measurement and visualization of THD (Total Harmonic 

Distortion %) of voltage and current.
P02.13 – Enables calculation and visualization of phase power unbalance.
P02.14 – In presence of an alarm, the display backlight flashes in order to highlight 

the abnormal situation.

P03 – PASSWORD UoM Default Range
P03.01 Enable passwords OFF OFF-ON
P03.02 User level password 1000 0-9999
P03.03 Advanced level password 2000 0-9999
P03.01 – If set to OFF, password management is disabled and the access to setup 

parameters and command menu is allowed. 
P03.02 – When P.03.01 enabled, value to be specified to get user access.
P03.03 – Like P03.02, but referred to advanced access.

P04 – INTEGRATION UoM Default Range
P04.01 Integration mode Shift Fixed

Shift
Synchr.

Bus
P04.02 Power integration time min 15 1-60min

P04.03 Current integration time min 15 1-60min
P04.04 Voltage integration time min 1 1-60min

P04.05 Frequency integration 
time

min 1 1-60min

P04.01 –Selection of average reading calculation method: 
Fixed = Readings are integrated for the set time. Every time the integration time 

elapses, the Average value is updated with the result of the last 
integration.

Shift = The instantaneous values are integrated for a period f time equal to 1/15th

of the set time. Every time this interval elapses, the oldest value is 
replaced with the new one just calculated. The average value is updated 
every 1/15th of the time set, considering a time-sliding window that groups 
the last 15 calculated values, with a total length equal to integration time 
setting. 

Sync = Like fixed mode, but the integration intervals are started by an external 
digital input programmed with Synchronization function.

Bus = Like fixed mode, but the integration intervals are started by communication 
messages on the serial bus.

P04.02 - Average readings integration time, used for active, reactive and apparent 
power. 

P04.03, P04.04, P04.05 - Readings integration time (AVG) for the correspondent 
measurements.

P05 – HOUR COUNTER UoM Default Range
P05.01 Hour counters general 

enable
ON OFF-ON

P05.02 Partial hour counter 
enable

ON OFF-ON- INPx- LIMx

P05.03 Channel number (x) 1 1-4
P05.01 - If set to OFF the hour meter s are disabled and the hour meter page is not 

shown.
P05.02 - If set to OFF, the partial hour meter is not incremented. If ON, time is 

incremented as long as DMG is powered. If linked to one of the internal 
variables (LIMx-INPx) it is incremented only when the variable is true.

P05.03 - Number of the channel (x) of the variable eventually used in the previous 
parameter. Example: If the partial hour counter must count the time 
during which one measurement is above a certain threshold, e.g. defined 
by LIM3, then it is necessary to program LIM in the previous parameter 
and channel 3 in this parameter.
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P07 – ЗВ’ЯЗОК 
(COMn, n=1..2)

Од. 
вимір.

Значення за 
замовчуванням

Діапазон

P07.n.01 Послідовна адреса вузла 01 01-255

P07.n.02 Швидкість 
послідовного порта

біт/с 9600 1200
2400
4800
9600

19 200
38 400
57 600

115 200
P07.n.03 Формат даних 8 біт – n 8 біт, без парності

8 біт, непарні
8 біт, парні

7 біт, непарні 
7 біт, парні

P07.n.04 Стоп-біти 1 1-2
P07.n.05 Протокол Modbus RTU Modbus RTU

Modbus ASCII
Modbus TCP

P07.n.06 IP-адрес 000.000.000.0
00

000.000.000.000 -
255.255.255.255

P07.n.07 Маска підмережі 000.000.000.0
00

000.000.000.000 -
255.255.255.255

P07.n.08 IP-порт 1001 0-32000
P07.n.09 Клієнт/Сервер Сервер Клієнт 

Сервер
P07.n.10 Віддалена IP-адреса 000.000.000.0

00
000.000.000.000 –
255.255.255.255

P07.n.11 Віддалений IP-порт 1001 0-32000
P07.n.12 IP-адреса шлюзу 000.000.000.0

00
000.000.000.000 –
255.255.255.255

Примітка: це меню розділено на 2 розділи, відповідних каналам зв’язку 
COM1..2. Для DMG610, COM1 являє собою послідовний порт RS-485, 
а COM2 – додатковий порт зв’язку на модулі розширення EXP.
P07.n.01 – Послідовна адреса (вузол) протоколу зв’язку.
P07.n.02 – Швидкість передачі даних порта зв’язку.
P07.n.03 – Формат даних. Налаштування на 7 біт можливе тільки для протоколу ASCII.
P07.n.04 – Кількість стоп-бітів
P07.n.05 – Вибір протоколу зв’язку.

P08 – ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ 
(LIMn, n=1..4)

Од. 
вимір.

Значення за
замовчуванням

Діапазон

P08.n.01 Вимірювана величина OFF OFF- (величини)
P08.n.02 Функція Max Max – Min – Min+Max

P08.n.03
Верхнє граничне
значення 0 -9999 - +9999

P08.n.04 Мультиплікатор x1 /100 – x10k
P08.n.05 Затримка с 0 0,0 - 600,0

P08.n.06
Нижнє граничне
значення 0 -9999 - +9999

P08.n.07 Мультиплікатор x1 /100 – x10k
P08.n.08 Затримка с 0 0,0 - 600,0

P08.n.09
Значення у стані 
спокою OFF OFF-ON

P08.n.10 Пам’ять OFF OFF-ON
Примітка: це меню розділене на 4 розділи, що відповідають граничним значенням 

LIM1..4
P08.n.01 – Слугує для задання вимірюваних величин, до яких застосовується граничне

значення.
P08.n.02 – Слугує для задання режиму функціонування граничного значення. 

Можливі варіанти:
Max = LIMn активується, коли вимірювана величина перевищує значення параметра 

P08.n.03. P08.n.06 є граничним значенням скидання.
Min = LIMn активується, коли вимірювана величина менше значення параметра 

P08.n.06. P08.n.03 є граничним значенням скидання.
Min+Max = LIMn активується, коли вимірювана величина перевищує значення 

параметра P08.n.03 або стає менше, ніж значення параметра P08.n.06.
P08.n.03 і P08.n.04 – Визначають верхнє граничне значення, яке є добутком 

значень параметрів P08.n.03 і P08.n.04. 
P08.n.05 - Затримка спрацьовування по верхньому граничному значенню.
P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 – аналогічно попередньому параметру, але для випадку

спрацьовування по нижньому граничному значению.
P08.n.09 - Дозволяє інвертувати стан граничного значення LIMn.
P08.n.10 - Цей параметр визначає, чи зберігається граничне значення в пам’яті, 

і чи скидається воно вручну (ON) або автоматично (OFF).

P09 – АВАРІЙНІ СИГНАЛИ 
(ALAn, n=1..4)

Значення за
замовчуванням

Діапазон

P09.n.01 Джерело аварійного сигналу OFF OFF-LIMx-INPx
P09.n.02 Номер каналу (x) 1 1–4
P09.n.03 Пам’ять OFF OFF–ON-
P09.n.04 Пріоритет Низький Низький–Високий
P09.n.05 Текст ALAn (текст із 16 символів)

P07 – COMMUNICATION
(COMn, n=1..2)

UoM Default Range

P07.n.01 Serial node address 01 01-255
P07.n.02 Serial speed bps 9600 1200

2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

P07.n.03 Data format 8 bit – n 8 bit, no parity
8 bit, odd
8bit, even
7 bit, odd 
7 bit, even

P07.n.04 Stop bits 1 1-2
P07.n.05 Protocol Modbus RTU Modbus RTU

Modbus ASCII
Modbus TCP

P07.n.06 IP Address 000.000.000.
000

000.000.000.000 -
255.255.255.255

P07.n.07 Subnet mask 000.000.000.
000

000.000.000.000 -
255.255.255.255

P07.n.08 IP port 1001 0-32000
P07.n.09 Client/Server Server Client

Server
P07.n.10 Remote IP address 000.000.000.

000
000.000.000.000 –
255.255.255.255

P07.n.11 Remote IP port 1001 0-32000
P07.n.12 Gateway IP address 000.000.000.

000
000.000.000.000 –
255.255.255.255

Note: this menu is divided into 2 sections, for comm channels COM1..2. For 
DMG610, channel COM1 is the built -in RS-485 interface, while COM2 is the 
evntual second communication port of an EXP module.
P07.n.01 – Serial address (node number) for the communication protocol.
P07.n.02 – Serial communication speed.
P07.n.03 – Data format. Can be set to 7 bits only for ASCII protocol.
P07.n.04 – Number of stop bits.
P07.n.05 – Communication protocol selection.

P08 – LIMIT TRESHOLDS
(LIMn, n=1..4)

UoM Default Range

P08.n.01 Reference measure OFF OFF- (measures)
P08.n.02 Function Max Max – Min – Min+Max
P08.n.03 Upper threshold 0 -9999 - +9999
P08.n.04 Multiplier x1 /100 – x10k
P08.n.05 Delay s 0 0.0 – 600.0
P08.n.06 Lower threshold 0 -9999 - +9999
P08.n.07 Multiplier x1 /100 – x10k
P08.n.08 Delay s 0 0.0 – 600.0
P08.n.09 Normal status OFF OFF-ON
P08.n.10 Latch OFF OFF-ON

Note: this menu is divided into 4 sections, for limit thresholds LIM1..4
P08.n.01 – Defines which measurement of the multimeter must be compared with 

limits.
P08.n.02 – Function of the limit threshold. It can be:
Max = LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03. P08.n.06 is the 

reset threshold..
Min = LIMn active when the measurement is lower than P08.n.06. P08.n.03 is the 

reset threshold.
Min+Max = LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03 or is lower 

than P08.n.06.
P08.n.03 e P08.n.04 - Used to define the upper threshold, that is made of the 

value set in P08.n.03 multiplied by P08.n.04.
P08.n.05 - Trip delay on upper threshold.
P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 - Like above, referred to lower threshold.
P08.n.09 - Allows to invert the status of the limit LIMn.
P08.n.10 - Defines if the threshold remains latched and thus needs to be reset 

manually (ON) or if it is reset automatically (OFF).

P09 – ALARMS
(ALAn, n=1..4)

Default Range

P09.n.01 Alarm source OFF OFF-LIMx-INPx-BOOx
P09.n.02 Channel number (x) 1 1-8
P09.n.03 Latch OFF OFF-On
P09.n.04 Priority Low Low-High
P09.n.05 Text ALAn (text – 16 char)
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Примітка: це меню розділено на 4 розділи, що відповідають аварійним сигналам 
ALA1..4

P09.n.01 - Подія, що спричинила подачу аварійного сигналу. Це може бути 
перевищення граничного значення (LIMx), активація зовнішнього входу (INPx)

P09.n.02 - Номер каналу, що стося до попереднього параметру.
P09.n.03 - Цей параметр визначає, чи зберігається аварійний сигнал в пам’яті,  

і чи скидається він вручну (ON) або автоматично (OFF).
P09.n.04 - Якщо аварійний сигнал має високий пріоритет, його поява викликає 

автоматичний перехід дисплея до сторінки аварійних сигналів і 
відображення символа аварійного сигналу. Якщо ж аварійному сигналу 
присвоєно низький пріоритет, поточна сторінка дисплея не змінюється;  
про появу аварійного сигналу сповіщає символ "інформація".

P09.n.05 - Довільний текст аварійного повідомлення. Макс. 16 символів

P11 – ИМПУЛЬСИ
(PULn, n=1..2)

Значення за
замовчуванням

Діапазон

P11.n.01 Вимірювана величина OFF OFF, кВт·год+, кВт·год
кВАр·год+, кВАр·год-, кВА·год

P11.n.02 Одиниця відліку 100 10/100/1k/10k
P11.n.03 Тривалість імпульсу 0,1 0,01–1,00

Примітка: це меню розділено на 2 розділи, що відповідають імпульсам 
відліку енергії PUL1..2 

P11.n.01 = Тип енергії, якій відповідає імпульс.
P11.n.02 = Кількість енергії на кожен імпульс (наприклад, 10 Вт·год, 100 Вт·год, 1 кВт·год 

тощо).
P11.n.03 = Тривалість імпульсу .

P13 – ВХОДИ 
(INPn, n=1..4)

Од. 
вимір.

Значення по 
замовчуванням

Діапазон

P13.n.01 Функція входу OFF OFF – ON – LOCK -
SYNC- C01…C08

P13.n.02 Значення у стані 
спокою

OFF
OFF-ON

P13.n.03 Затримка встановлення в ON с 0,05 0,00 - 600,00
P13.n.04 Затримка встановлення в OFF с 0,05 0,00 - 600,00
Примітка: це меню розділено на 4 розділи, що відповідають входам INP1..4
P13.n.01 = Функція входу
OFF – Вхід деактивований
ON – Вхід активований, використовується як джерело вхідного сигналу від лічильників, 

подачи сигналів в двійковому коді тощо.
LOCK – Блокування налаштувань. Блокує доступ для обох рівнів.
SYNC – Синхронізація для інтегрування величини потужності.
C01…C08 – При активації цього входу (по задньому фронту) виконується 

відповідна команда із меню команд.
P13.n.02 – Значення входу у стані спокою. Дозволяє інвертувати логіку роботи входу. 
P13.n.03 – P13.n.04 = Затримки активації-деактивації входу. Дозволяють 

здійснювати фільтрацію вхідних сигналів для запобігання дребезга.

P14 – ВИХОДИ 
(OUTn, n=1..4)

Од. 
вимір.

Значення по 
умолчанию

Діапазон

P14.n.01 Функція виходу OFF OFF-ON-SEQ-LIMx-
ALAx-PULx-REMx

P14.n.02 Номер каналу (x) 1 1 - 4
P14.n.03 Значення у стані спокою OFF OFF-ON

P14.n.04 Затримка встановлення в ON с 0 0,0-6000,0
P14.n.05 Затримка встановлення в OFF с 0 0,0-6000,0
Примітка: це меню розділене на 4 розділи, що відповідають виходам OUT1..4
P14.n.01 = Функція виходу:
OFF – Вихід деактивований
ON – Вихід завжди активований
SEQ – Вихід активований у разі неправильної послідовності фаз
LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Вихід залежить від стану заданої 

змінної. Дозволяє відобразити на виході статус граничного значення, 
комбінацію сигналів в двійковому коді, аварійний сигнал тощо.

P14.n.02 = Номер каналу (x), що стосується до попереднього параметра.
P14.n.03 = Значення виходу у стані спокою. Дозволяє інвертувати логіку роботи

виходу.
P14.n.04 = Затримка активації виходу.
P14.n.05 = Затримка деактивації виходу.

Note: this menu is divided into 4 sections, for alarms ALA1..4
P09.n.01 - Signal that generates the alarm. It can be the overcoming of a limit 

threshold (LIMx), the activation of an external input (INPx).
P09.n.02 - Channel number (x) referred to the previous parameter.
P09.n.03 -Defines if the alarm remains latched and has to be reset manually (ON) 

or if it automatically resets (OFF).
P09.n.04 - If the alarm has high priority, when it is activated the display page 

switches automatically on the alarm page, and the alarm is shown with 
the Warning icon. If instead the priority level is set to Low, the page does 
not change and it is shown with the ‘information’ icon.

P09.n.05 - Free text of the alarm. Max 16 chars.

P11 – PULSES
(PULn, n=1..2)

Default Range

P11.n.01 Source measurement OFF OFF, kWh+, kWh-, 
kvarh+, kvarh-, kVAh

P11.n.02 Count unit 100 10/100/1k/10k
P11.n.03 Pulse duration 0.1 0.01-1.00

Note: this menu is divided into 2 sections, for energy count pulses PUL1..2
P11.n.01 = Type of energy to which the pulse is linked to.
P11.n.02 = Quantity of energy for each pulse. (e.g. 10Wh, 100Wh, 1kWh etc.).
P11.n.03 = Pulse duration.

P13 – INPUTS 
(INPn, n=1..4)

UoM Default Range

P13.n.01 Input function OFF OFF – ON – LOCK -SYNC-
C01…C08

P13.n.02 Normal status OFF OFF-ON
P13.n.03 ON delay s 0.05 0.00 – 600.00
P13.n.04 OFF delay s 0.05 0.00 – 600.00
Note: this menu is divided into 4 sections, for digital inputs INP1..4
P13.n.01 =Input function:
OFF – Input disabled
ON – Input enabled, used as a source for counters, Boolean logic, etc. 
LOCK – Settings lock. Does not allow access to both levels. 
SYNC – Synchronisation for power/energy integration.
C01…C08 – When this input is activated (edge-triggered), the correspondent 

command from the command menu is executed.
P13.n.02 = Normal status of the input. Allows to invert the INPn activation logic.
P13.n.03 – P13.n.04 = Delay on activation – deactivation of the input. Allow to filter 

the input status to avoid bouncing.

P14 – OUTPUTS 
(OUTn, n=1..4)

UdM Default Range

P14.n.01 Output function OFF OFF-ON-SEQ-LIMx-ALAx-
PULx-REMx

P14.n.02 Channel number (x) 1 1 – 4
P14.n.03 Idle status OFF OFF-ON
P14.n.04 ON delay s 0 0.0-6000.0
P14.n.05 OFF delay s 0 0.0-6000.0
Note: this menu is divided into 4 sections, for digital outputs OUT1..4
P14.n.01 = Function of the output:
OFF – Output disabled
ON – Output always enabled
SEQ – Output enabled in case of wrong phase sequence
LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Output linked to the status of the 
programmed variable. Allows to connect the status of an output to the status of a 
limit threshold, a Boolean variable, an alarm, etc.
P14.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter. 
P14.n.03 = Normal status of the output. Allows to reverse the logic of the out. function.
P14.n.04 = Switch-on delay.
P14.n.05 = Switch-off delay.

Аварійні сигнали
● При появі аварійного сигналу на дисплей виводяться символ 

аварійного сигналу, ідентифікаційний код і опис аварійного сигналу
на вибраній мові.

● За допомогою відповідного параметра меню "Налаштування 
користувача" можна запрограмувати блимання підсвічування 
дисплея у разі появи аварійного сигналу для того, щоб 
звернути увагу користувача на аварійну ситуацію.

● У разі натисненя на клавіші навігації між сторінками рухомий рядок,
що сповіщає про аварійний сигнал, зникне і знову з’явиться 
за 30 секунд.

● Тип скидання аварійного сигналу визначається заданим значенням 
параметра P09.n.03, в залежності від якого скидання або виконується
автоматично після зникнення умов, що його викликали, або має бути
виконано вручну.

Alarms
● When an alarm is generated , the display will show an alarm icon, the code 

and the description of the alarm in the language selected.
● Enabling the appropriate parameter of the utility menu, the display backlight 

flashes in presence of an alarm in order to highlight the anomaly.
● If the navigation keys in the pages are pressed, the scrolling message 

showing the alarm indications will disappear momentarily, to reappear 
again after 30 seconds.

● The alarm reset is conditional on the setting of parameter P09.n.03, which 
defines whether it can be automatic after the disappearance of the alarm 
conditions or if you require a manual reset.
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Меню команд
● Меню команд дозволяє здійснювати разові операції, наприклад, 

обнулення результатів вимірювання і лічильників, скидання 
аварійних сигналів тощо. 

● У разі вводу пароля, що дає рівень доступу "Досвідчений 
користувач", за допомогою меню команд можна здійснювати 
також автоматичні операції, корисні при налаштуванні приладу.

● В наступній таблиці вказані функції, доступні в меню команд,
розділені за необхідними рівнями доступу.

Код КОМАНДА РІВЕНЬ 
ДОСТУПУ ОПИСАНИЕ

C.01 ОБНУЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ HI-LO Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Обнулення пікових значень HI і LO
всіх вимірювань

C.02 ОБНУЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ 
MAX DEMAND

Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Обнулення значень Max demand 
всіх вимірюваних величин

C.03 ОБНУЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ 
ЧАСТКОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Обнулення лічильників часткової
енергії

C.04 ОБНУЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА 
ЧАСТКОВОГО ЧАСУ

Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Обнулення лічильника часткового 
часу 

C.07 СКИДАННЯ АВАРІЙНИХ 
СИГНАЛІВ

Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Скидання аварійних сигналів  
з пам’яттю

C.08 ОБНУЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ
ЗНАЧЕНЬ

Звичайний 
користувач / 
Досвідчений 
користувач

Обнулення порогових значень  
з пам’яттю

C.11 ОБНУЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ 
ПОВНОЇ ЕНЕРГІЇ

Досвідчений 
користувач

Обнулення лічильників часткової 
і повної енергії 

C.12 ОБНУЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА 
ПОВНОГО ЧАСУ

Досвідчений 
користувач

Обнулення лічильника повного часу

C.13 СКИДАННЯ ЗНАЧЕНЬ 
ПАРАМЕТРІВ ДО 
ЗАВОДСЬКИХ 
НАЛАШТУВАНЬ

Досвідчений 
користувач

Повернення всіх налаштувань 
до заводських

C.14 РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ 
ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ

Досвідчений 
користувач

Створення резервної копії 
налаштувань

C.15 ВІДНОВЛЕННЯ 
ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ

Досвідчений 
користувач

Завантаження значень налаштувань  
з резервної копії

C.16 ТЕСТ НА ПРАВИЛЬНІСТЬ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Досвідчений 
користувач

Виконання теста на правильність
підключення DMG. Див. розділ
«Тест на правильність підключення»

● Після вибору потрібної команди натисніть для її виконання. 
На дисплеї приладу з’явиться запит підтвердження. Знову 
натисніть  для виконання команди.

● Для скасування виконання вибраної команди натисніть MENU.
● Для виходу із меню команд натисніть MENU. 

Commands menu
● The commands menu allows executing some occasional operations like 

reading peaks resetting, counters clearing, alarm reset, etc.
● If the Advanced level password has been entered, then the commands menu 

allows executing the automatic operations useful for the device configuration.
● The following table lists the functions available in the commands menu, 

divided by the access level required.

Cod. COMMAND ACCESS 
LEVEL

DESCRIPTION

C.01 RESET HI-LO User / 
Advanced

Reset of HI and LO peaks of all 
readings

C.02 RESET MAX DEMAND User / 
Advanced

Reset of Max Demand of all 
readings

C.03 RESET PARTIAL 
ENERGY METER 

User / 
Advanced

Clears partial Energy meters

C.04 RESET PARTIAL 
HOUR COUNTER 

User / 
Advanced

Clears partial hour counter

C.07 RESET ALARMS User / 
Advanced

Clears alarms with latch

C.08 RESET LIMITS User / 
Advanced

Clears limit thresholds with 
latch

C.11 RESET TOTAL 
ENERGY METER 

Advanced Clears total and partial energy 
meters

C.12 RESET TOTAL HOUR 
COUNTERS 

Advanced Clears total and partial hour 
counters

C.13 PARAMETERS TO 
DEFAULT

Advanced All setup parameters are 
resetted to factory default value

C.14 PARAMETERS 
BACKUP

Advanced Saves a backup copy of all 
setup parameters

C.15 PARAMETERS 
RESTORE

Advanced Restores the setup parameters 
to backup values

C.16 WIRING TEST Advanced Carries out the wiring test in 
order to check proper wiring of 
the DMG. See Wiring test
chapter

● Once the required command has been selected, press to execute it. 
The  device will prompt for a confirmation. Pressing  again, the command 
will be executed.

● To cancel the command execution press MENU.
● To quit command menu press MENU.

Тест правильності підключення
● Тест правильності підключення дозволяє перевірити

правильність електричного встановлення мультиметра.
● Для того, щоб можна було виконати тест, мультиметр повинен

бути подключений до мережі під напругою, яка задовольняє 
наступні умови:
o трифазна мережа з наявністю всіх фаз (V > 50 В змін. струму  

L-N)
o мінімальний струм кожної фази > 1% від ліміту шкали 

заданого трансформатора струму TA
o позитивний напрям передачи енергії (як в 

звичайній системі, в якій індуктивне навантаження
споживає енергію, що подається)

● Для запуску тесту ввійдіть в меню команд і виберіть команду 
C.16 відповідно до вказівок, наведених в розділі Меню  команд.

● Тест дозволяє перевірити:
o правильність вимірювання напруг трьох фаз
o послідовність фаз
o дисбаланс напруг
o інвертування полярності одного або кількох

трансформаторів струму
o неправильний зсув фаз між напругами/струмами

● У разі негативного результату тесту на дисплей буде 
виведена причина помилки.

Wiring test
● The wiring test allows to verify if the connection of the DMG device has been 

executed properly. 
● To be able to execute the test, the device must be connected to an active 

plant, with the following conditions:
o three-phase system with all phases presence (V > 50VAC PH-N)
o current flowing in each phase > 1% of the CT primary.
o positive flow of energies (that is a normal plant where the inductive load 

draws power from the supplier).
● To launch test execution, enter command menu and select command C.16 as 

per Commands menu instructions.
● The test allows to verify the following points:
o reading of the three voltage phases 
o phase sequence
o voltage unbalance
o reverse polarity of each CT 
o mismatch between voltage and current phases.

● If the test does not succeed, the display shows the reason of the failure.
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Використання ключа CX01
● Ключ CX01 дозволяє під’єднати до оптичного інтерфейсу 

на передній панелі приладу будь-який ПК з USB-портом.
● Цей ключ під’єднується до DMG600-610 шляхом встановлення 

у відповідний порт на передній панелі, в тому числі при 
увімкнутому приладі. 

● Незважаючи на наявність пріоритетної сторони встановлення
(світлодіод зверху) він працює і при встановленні в перевернутому
стані.

● На відміну від звичайного USB-з’єднання  дане з’єднання 
є безпечним внаслідок оптоізоляції та стійкості до дії пилу і вологи,
які властиві промисловим приміщенням, а також забезпечує
високу швидкість передачі даних. 
Ключ можна вийняти в будь-який момент без необхідності 
попереднього вимкнення ПК.

● Ключ CX01 призначений для тимчасового підключення і 
слугує для програмування і техобслуговування всіх 
пристроїв Lovato з оптичним інтерфейсом на передній панелі.

CX01 Dongle usage
● The CX01 dongle allows you to connect to any PC with a USB port to the 

front optical interface. 
● It can be connected to the DMG 600-610 inserting it into the slots at the front, 

even when the device is powered. 
● Despite having a preferential side (LED on top) it works even if it is placed 

upside down. 
● In contrast to the common USB port, the connection is electrically safe 

because optically isolated, resistant to dust and moisture in industrial 
environments and provides high-speed transfer. The dongle can be removed 
at any time without the need to be turned off in advance on the PC side. 

● The CX01 is designed for a temporary connection and is used for 
programming and / or maintenance of all Lovato devices provided with front 
optical interface.

Використання ключа-заглушки CX02
● Ключ CX02 дозволяє не тільки здійснювати WiFi з’єднання з 

ПК, планшетним комп’ютером або смартфоном, але й зберігати
в пам’яті і передавати блок даних на прилад DMG600-610 і з нього.

● Вставте ключ CX02 у відповідний порт на передній панелі 
DMG600-610.

● Увімкніть CX02, натиснувши кнопку на 2 секунди.
● Дочекайтеся, щоб світлодіод LINK почав блимати помаранчевим 

світлом.
● Швидко натисніть три рази підряд 3 клавішу CX02.
● При цьому на дисплей DMG600610 будет виведена перша 

з можливих команд (D1…D6). 
● Для вибору потрібної команди натискайте клавіші ��. 
● Натисніть для виконання вибраної команди. На дисплеї 

з’явиться запит підтвердження (OK? ). Знов натисніть для 
підтвердження або натисніть MENU для скасування.

● Нижче наведено список доступних команд:

КОД КОМАНДА ОПИСАНИЕ

D1 SETUP DEVICE > CX02  
Копіювання налаштувань із 
DMG600-610 в CX02

D2 SETUP CX02 > DEVICE 
Копіювання налаштувань із CX02 в 
DMG600-610

D3 CLONE DEVICE > CX02
Копіювання налаштувань і робочих 
даних (з DMG600-610 в CX02

D4 CLONE CX02 > DEVICE 
Копіювання налаштувань і робочих 
даних із CX02 в DMG600-610

D5 INFO DATA CX02
Візуалізація інформації про 
дані, що зберігаються в CX02

D6 EXIT Вихід із меню ключа .

● Додаткові подробиці див. у інструкції з експлуатації ключа CX02

CX02 Dongle usage
● The CX02 dongle offers WiFi Access point capability for connection to PC, 

Tablet or smartphones. In addition to this function it also offer the possibility 
to store and transfer a block of data from/to the DMG600-610.

● Insert the interface CX02 into the IR port of DMG600-610 on the front plate. 
● Switch CX02 on by pressing the button for 2 sec.
● Wait until the LINK LED becomes orange flashing.
● Press 3 times consecutively and fast the dongle button.
● At this point the display of the DMG600-610 shows the first of the 6 possible 

commands (D1…D6).
● Press �� to select the desired command.
● Press to execute the selected command. The unit will prompt for a 

confirmation (OK?). Press once again  to confirm or MENU to cancel.
● The following table lists the possible commands:

COD COMMAND DESCRIPTION

D1 SETUP DEVICE > CX02
Copies Setup settings from 
DMG600-610 to CX02.

D2 SETUP CX02 > DEVICE 
Copies Setup settings from CX02 to 
DMG600-610.

D3 CLONE DEVICE > CX02
Copies Setup settings and working 
data from DMG600-610 to CX02.

D4 CLONE CX02 > DEVICE 
Copies Setup settings and working 
data from CX02 to DMG600-610.

D5 INFO DATA CX02
Shows information about data stored 
into CX02.

D6 EXIT Exits from dongle menu.

● For additional details see CX02 Operating manual.
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Встановлення
● Прилад DMG600-610 призначений для встановлення шляхом

вмонтовування. При правильному монтажі забезпечується клас 
захисту з передного боку IP54. 

● Зсередини шафи встановіть кожну з чотирьох кріпильних засувок 
в одну з бічних напрямних, а потім натисніть на її край, щоб вона 
зафіксувалася и на другій напрямній.

● Посуньте засувку вперед по напрямних, натискаючи на її бічні стінки, 
так, щоб її ребра вперлися у внутрішню поверхню панелі.

Installation
● DMG600-610 is designed for flush-mount installation. With proper mounting, it 

guarantees IP54 front protection.
● From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in one of 

the two sliding guide, then press on the clip corner until the second guide snaps 
in.

● Push the clip forward pressing on its side and making it slide on the guides until it 
presses completely on the internal surface of the panel.

● При виконанні електричних з’єднань керуйтеся схемами, наведеними
у цьому розділі, і вказівками в таблиці технічних характеристик.

● For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter 
and the requirements reported in the technical characteristics table.
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Схеми з’єднання Wiring diagrams
Трифазне з’єднання з нейтраллю або без нейтралі 

3-phase connection whit or without neutral
P01.07 = L1-L2-L3-N  L1-L2-L3

Двофазне з’єднання
2-phase connection

P01.07 = L1-N-L2

Однофазне з’єднання
Single-phase connection 

P01.07 = L1-N

Трифазне збалансоване з’єднання з нейтраллю або без 
нейтралі 

Balanced 3 -phase connection whit or without neutral
P01.07 = L1-L2-L3-N-BIL    L1 -L2-L3-BIL

З’єднання ARON 3-фазне без нейтралі
ARON connection 3-phase without neutral

P01.07 = L1-L2-L3 P01.07 = L1-L2-L3

Трифазне з’єднання з нейтраллю через трансформатор 
напруги TV

3 phase connection with neutral via VT
Задайте P01.04, P01.05 и P01.06 – Set P01.04, P01.05 and P01.06

P01.07 = L1-L2-L3-N

Трифазне з’єднання без нейтралі через трансформатор 
напруги TV

3 phase connection without neutral via VT
Задайте P01.04, P01.05 и P01.06 – Set P01.04, P01.05 and P01.06

P01.07 = L1-L2-L3

ПРИМІТКИ
1. Рекомендовані запобіжники:

допоміжне живлення і вхід для вимірювання напруги: 
F1A (швидкодіючий).

NOTES
1. Recommended fuses: 

aux supply and measure inputs voltage: F1A (fast).

З’єднання ARON 3-фазне без нейтралі
ARON connection 3-phase without neutral

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА

НАВАНТАЖЕННЯ

СТРУМ

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА

НАВАНТАЖЕННЯ

СТРУМ

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА

НАВАНТАЖЕННЯ

НАВАНТАЖЕННЯ

НАВАНТАЖЕННЯ

СТРУМ

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ

НАПРУГА

НАПРУГА

СТРУМ

СТРУМ

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА

НАВАНТАЖЕННЯ

НАВАНТАЖЕННЯ

СТРУМ

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА СТРУМ

ЗМІННА НАПРУГА 100...440 В

ПОСТІЙНА НАПР. 110...250 В

НАВАНТАЖЕННЯ

ДОПОМІЖНА
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА СТРУМ



Doc:I411RUGB06_14.doc 18/06/2014 p. 18 / 20

З’єднання ПК–DMG610 за допомогою інтерфейсу RS485 PC–DMG610 connection through RS485 interface

Пульт дистанційного керування / Remote control
Код замовлення 

Order code
Опис
Description

Вес, кг
Wt [kg]

4PX1     (1) Гальванічно ізольований інтерфейс RS232/RS485 блок живлення 220…240 В змін. струму.
RS-232/RS-485 opto-isolated converter drive 220…240VAC supply 

0,600

51C4 З’єднувальний кабель ПК <—>  інтерфейс RS232/RS485 довжиною 1,80 м.
PC <—> RS232/RS485 converter drive connection cable, 1.8 meters long

0,147

(1) Настільний інтерфейс RS232/RS485 з оптоізоляцією, максимальна швидкість передачі даних 38 400 бод, автоматичне
або ручне керування лінією TRANSMIT, живлення змін. напругою 220...240 В ±10% або 110...120 В на окреме замовлення.

RS-232/RS-485 opto-isolated converter drive, 38,400 Baud-rate max, automatic or manual TRANSMIT line supervision, 220…240VAC 
±10% supply (possible 110…120VAC on request).

Розташування клем Terminals position

DMG600 DMG610
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Механічні розміри приладу і розміри ніші 
для вмонтовування (мм)

Mechanical dimensions and front panel cutout (mm)

Технічні характеристики Technical characteristics
Живлення Supply
Номінальна напруга Us  100 - 440 В ~

110 - 250 В =
Rated voltage Us  100 - 440V~

110 - 250V=
Робочий діапазон напруг 90 - 484 В~

93,5 - 300 В=
Operating voltage range 90 - 484V~

93,5 - 300V=
Частота 45 - 66 Гц Frequency 45 - 66Hz
Споживана/розсіювана 2 Вт – 5 ВА Power consumption/dissipation 2W – 5VA
Час стійкості до мікропереривань >= 20 мс Immunity time for microbreakings >= 20ms
Рекомендовані запобіжники F1A (швидкодіючі) Recommended fuses F1A (fast)
Вхід вимірювання напруги Voltage inputs
Макс. номінальна напруга Ue змін. 600 В L -L (змін. 346 В L -N) Maximum rated voltage Ue 600VAC L-L (346VAC L-N)
Діапазон вимірювання 50…720 В L-L; (415 В змін. струму L-N) Measuring range 50…720V L-L (415VAC L-N)
Діапазон частот 45…65 Гц Frequency range 45…65Hz
Тип вимірювання Справжнє ефективне значення (TRMS) Measuring method True RMS
Імпеданс вимірювального входу L-N - L-L > 8 МОм� Measuring input impedance L-N - L-L > 8M�
Тип з’єднання Однофазне, двофазне, трифазне  

з нейтраллю і без нейтралі, трифазне 
збалансоване

Wiring mode Single-phase, two-phase, three-phase with or 
without neutral or balanced three-phase system.

Рекомендовані запобіжники F1A (швидкодіючі) Recommended fuses F1A (fast)
Входи вимірювання струму Current inputs
Номінальний струм Ie 1 A~ або 5 A~ Rated current Ie 1A~ or 5A~
Діапазон вимірювання Для шкали 5A: 0,025 - 6A~

Для шкали 1 A: 0,025 – 1,2 A~
Measuring range For 5A scale: 0.025 - 6A~

For 1A scale: 0.025 – 1.2A~
Тип входу Шунти, що живляться від зовнішнього 

трансформатора струму (низької напруги) 
с максимальним струмом 5 А.

Type of input Shunt supplied by an external current 
transformer (low voltage). Max. 5A

Тип вимірювання Справжнє ефективне значення (RMS) Measuring method True RMS
Постійно витримуване перевантаження по струму +20% Ie Overload capacity +20% Ie
Короткочасно витримуване перевантаження по 
струму

50 А протягом 1 с Overload peak 50A for 1 second

Власне споживання (на фазу) ≤0,6 ВА Burden (per phase) ≤0.6VA
Точність вимірювань Measuring accuracy
Умови вимірювань

Температура +23°C ±2°C
Measuring conditions

Temperature +23°C ±2°C
Напруга (фаза–нейтраль) ± 0,5% (50…480 В~) ±0,5 десяткового 

розряду
Voltage (phase to neutral) ± 0.5% (50…480V~) ±0.5 digit

Напруга (фаза –фаза) ± 0,5% (80…830 В~) ±0,5 десяткового 
розряду

Voltage (phase to phase) ± 0.5% (80…830V~) ±0.5 digit

Струм (TA /5) ± 0,5% (0,1…1,2In) ±0,5 десяткового 
розряду

Current (CT /5) ± 0.5% (0.1…1.2In) ±0.5 digit

Активна енергія клас 1 (IEC/EN 62053-21). Active Energy Class 1 (IEC/EN 62053-21)
Реактивна енергія клас 2 (IEC/EN 62053-23). Reactive energy Class 2 (IEC/EN 62053-23)
Додаткова похибка Additional errors
Температура 0,05%/K для В, А, Вт Temperature 0,05%/°K per V, A, W
Напруга ізоляції Insulation voltage
номінальна напруга ізоляції Ui 600 В~ Rated insulation voltage Ui 600V~
номінальна витримувана імпульсна 
перенапруга Uimp

9,5 кВ Rated impulse withstand voltage Uimp 9.5kV

Витримувана напруга при робочій частоті 5,2 кВ Power frequency withstand voltage 5,2kV
Умови навколишнього середовища Ambient operating conditions
Робоча температура -20 - +60°C Operating temperature -20 - +60°C
Температура зберігання -30 - +80°C Storage temperature -30 - +80°C
Відносна вологість <80% (IEC/EN 60068-2-78) Relative humidity �80% (IEC/EN 60068-2-78)
Максимальне забруднення навкол. середовища Ступінь 2 Maximum pollution degree 2
Категорія перенапруги 3 Overvoltage category 3
Категорія вимірювання III Measurement category III
Послідовність кліматичних впливів Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) Climatic sequence Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Ударна міцність 15 g (IEC/EN 60068-2-27) Shock resistance 15g (IEC/EN 60068-2-27)
Стійкість до вібрацій 0,7g (IEC/EN 60068-2-6) Vibration resistance 0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
З’єднання Connections
Тип клем Знімні Terminal type Plug-in / removable
Переріз провідників (мін. і макс.) 0,2...2,5 кв. мм (24–12 AWG) Cable cross section (min… max) 0.2…2.5 mm² (24…12 AWG)
Номінальні дані по стандарту UL
Переріз провідників (мін. і макс.)

0,75...2,5 мм² (18–12 AWG) UL Rating
Cable cross section (min… max)

0,75…2.5 mm² (18…12 AWG)

Момент затяжки 0,56 Нм (5 фунтів·дюйм) Tightening torque 0.56 Nm (5 LBin)
Корпус Housing
Виконання Вмонтовуване Version Flush mount
Матеріал корпусу Полікарбонат Material Polycarbonate
Клас захисту з переднього боку IP54 на передній панелі, IP20 на клемах Degree of protection IP54 on front - IP20 terminals
Вага 330 г Weight 330g
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Сертифікація і відповідність Certifications and compliance
cULus В процесі виконання cULus Pending
Відповідність стандартам IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2

IEC/ EN 61000-6-4
UL508 e CSA C22.2-N°14

Reference standards IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2
IEC/ EN 61000-6-4
UL508 and CSA C22.2-N°14

Маркування UL Використовуйте тільки мідні (CU) 
провідники з маркуванням 60°C/75°C
Калібр AWG: 18-12 AWG багатожильні 
або цільні
Момент затяжки клем: 4,5 фунти·дюйм
Вбудовування врівень в оболонку типу 1

UL Marking Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only
AWG Range: 18 - 12 AWG stranded or solid
Field Wiring Terminals Tightening Torque: 
4.5lb.in
Flat panel mounting on a Type 1 enclosure

 Допоміжне живлення від мережі з напругою «фаза-нейтраль» ≤300 В  Auxiliary supply connected to a line with a phase-neutral voltage ≤300V

Хронологія змін в інструкції Manual revision history
Зміна Дата Примітка Rev Date Notes

00 18/06/2014 · Перша версія 00 18/06/2014 � First release


