CONTORUL
ELECTRONIC TRIFAZAT
CST0420
FUNCÞII DE BAZÃ ALE CONTORULUI
Contorul mãsoarã energia activã ºi reactivã consumatã în reþele
cu 3 ºi 4 fire. Poate fi conectat în conexiune directã pentru
mãsurãtori pe 1, 2 sau 3 faze. Contorul a fost dezvoltat pentru a
fi conectat la consumatori casnici sau industriali mici. Contorul
este prevãzut cu regiºtri de energie activã. Contorul de energie
electricã este echipat cu dispozitiv LCD cu multiple
funcþionalitãþi creând posibilitatea de a fi utilizat în conexiuni
cu alte contoare – gaz ºi apã. Interfaþa opticã este sigilabilã ºi
dezvoltatã în conformitate cu standardul EN62056-21. Modulul
AMR este interschimbabil ºi amplasat în afara sigiliului
metrologic. Modulul este dezvoltat pentru a comunica cu un
sistem central folosind diverse technici de comunicaþie cum ar
fi: GSM/GPRS, PLC, RF.

MODULUL AMR
Configuraþia de bazã a contorului poate fi echipatã cu diverse
module AMR pentru a extinde funcþiile de comunicaþie.
Interfaþa contorului cuprinde urmãtoarele funcþionalitãþi:
- Mãsurarea valorilor de energie;
- Tarife multiple – pot fi utilizate pânã la 6 tarife;
- Display cu funcþii pentru multiple utilitãþi (apã, gaz, electric);
- Lista de evenimente;
- Lista cu tentative de fraudã;
- Limitarea puterii;
- Controlul releului de deconectare.
In functie de module contorul va include tipic urmãtoarele
funcþii:
- Comunicaþii la distanþã GSM/GPRS; PLC; RF;
- Comunicaþii locale M-bus cu fir ºi M-bus fãrã fir;
- Intrãri de impulsuri;
- Controlul ieºirilor.

RELEUL DE CONECTARE/DECONECTARE
Releul de conectare/deconectare este opþional ºi poate fi
folosit cu diferite roluri în general pentru funcþii de deconectare
ºi reconectare. Starea releului este afiºatã pe ecran.
Principalele funcþionalitãþi ale releului sunt:
- Deconectarea consumatorului de la distanþã printr-o comandã
venitã din sistemul central;
- Preplatã;
- Limitarea puterii/funcþie de siguranþã;
- Deconectare în cazul unei tentative de fraudã;
- Deconectare în caz de suprasarcinã;

PARAMETRIZARE
Contorul poate fi parametrizat cu valori specifice setate prin
software, astfel încât se pot obþine fucþionalitãþi specifice în
funcþie de cerinþa clientului. Aceºti parametri se pot seta în
procesul de producþie sau la client utilizând un software special
de parametrizare prin portul optic sau prin modulul AMR.
Aceºti parametri sunt memoraþi în contor ºi protejaþi la o
suprascriere neautorizatã.

CARACTERISTICI TEHNICE
Generale:
- Mãsurãtori pe 1, 2 sau 3 faze, în reþele de 3 sau 4 fire.
Tensiune:
- Nominalã Un: 3x230/400V;
- Domeniu extins de lucru: 80%-115%;
- Frecvenþa: 50Hz±2;
Caracteristici metrologice:
- Mãsurarea energiei active
- Clasa de precizie A sau B MID;
- Conform EN 50470-1, EN 50470-3
- Mãsurarea enerigiei reactive
- Clasa de precizie 2 IEC.
Curent:
- Curent de bazã: 5, 10A;
- Curent maxim: 60 sau 80A;
- Termic: 100A
- Pulsurile de energie activã ºi reactivã semnalate prin
LED -uri rosii.
Domeniu de temperaturã:
- Domeniul de lucru -40°C ~ 70°C;
- Transport ºi stocare -40°C ~ 70°C.
Compatibilitate electromagneticã:
Conforme cu: EN 61000-4-1; EN 61000-4-2;
EN 61000-4-3;
EN 61000-4-4; EN 61000-4-5;
EN 61000-4-6;
EN 61000-4-8; EN 61000-4-11;
EN 61000-4-12; EN 55022
- Izolaþie dielectricã: 4kV la 50Hz 1min
- Se pot folosi pînã la 6 registre de tarifare;
- Diode de test pentru energia activã ºi reactivã
- Interfaþa opticã ºi de comunicaþie sigilabilã
- Modul AMR conectat prin interfaþa serialã, schimbabil, ºi
plasat în afara sigiliului metrologic;
- Sesizarea încercãrilor de fraudã cu magnetul permanent.
Pe contor sunt amplasate trei butoane având urmãtoarele
funcþii:
- Mod de afiºare: display;
- Funcþia de acþionare releu;
- Resetarea valorii maxime permise.

