CONTOR ELECTRONIC
TRIFAZAT DE
ENERGIE ELECTRICÃ
ENERLUX TLS

Contoarele ENERLUX TLS fac parte din categoria mijloacelor de
mãsurare de lucru ºi sunt destinate contorizãrii energiei
electrice active ºi reactive pentru consumatorii casnici ºi agenþii
comerciali ºi industriali ce utilizeazã sisteme AMR cu modem
PLC integrat pentru facturarea energiei electrice în reþele
trifazate de joasã tensiune.

CARACTERISTICI TEHNICE
Valori nominale:
- Tensiunea nominalã Un (V):
- Curentul de referinþã/bazã, Iref/b (A):
- Curentul maxim, Imax (A):
- Curentul de pornire, Ist (mA):
- Frecvenþa nominalã, fn (Hz):
- Domeniu de frecvenþã, (Hz):
- Constanta contorului (imp/kWh (kvarh)):

3x230/400 V
5A
100 A
20 mA
50 Hz
45...65
1000

Caracteristici de precizie ºi influenþe:
- clasa B, pentru energie activã, conform IEC 50470-1,
IEC 50470-3;
- clasa 2, pentru energie reactivã, conform IEC 62053-23;
Caracteristici climatice:
- Domeniul de temperaturã:
- Temperatura la transport ºi depozitare:

o

-40...+70 C
-40...+70oC

Caracteristici mecanice ºi constructive:
- Dimensiuni de gabarit:

194(218) x 179 x 70 mm,
conform fig. 2
- Dimensiuni de prindere în 3 puncte: 100 x 155 mm,
conform fig. 2
- Afiºaj:
LCD custom design
42x12 mm conform
fig. 1
- Schemã conexiuni:
L1L1L2L2L3L3NN
- Port optic pentru citire localã:
conform EN 62056-21
- Comunicaþie:
modem PLC inclus
- Grad de protecþie:
IP 51
- Dispozitiv de testare:
LED pentru imp/kWh +
LED pentru imp/kvarh
Variante de echipare:
- Cu intrare suplimentarã de impulsuri pentru modemul PLC;
- Cu circuit de comandã pentru circuit breaker.
Variantele de echipare sunt opþionale ºi se exclud una pe
cealaltã.
Caracteristici funcþionale:
Contorizarea energiei:
• Energie activã totalã importatã (W+),
• Energie activã totalã exportatã (W-),
• Energie activã totalã combinatã (W+ +W-),
• Energie reactivã (Cadran 1 + 2)
• Tarif 1, Energie activã importatã,
• Tarif 2, Energie activã importatã.

Energia activã importatã poate fi mãsuratã în dublu tarif,
schimbate prin semnalul de intrare.
Afiºare:
L1
L2
L3
R1

R2

W+ W- D2

Figura 1

Conform figurii 1, LCD-ul afiºeazã:
- Prezenþa tensiunii pe fiecare fazã L1, L2, L3;
- Valoarea mãsuratã ºi unitãþi de mãsurã pentru energii ºi
puteri active ºi reactive;
- Sensul de vehiculare al energiei active importatã “
“ sau
energie activã exportatã “
“
- Anunþiator pentru tariful actual (R1 sau R2) ºi a doua
secvenþã de afiºare “D2”.
Sunt disponibile douã secvenþe programabile de afiºare,
care sunt conduse manual sau automatic.
Contorul afiºeazã în secvenþa normalã D1 o listã
programabilã selectatã din urmãtoarele informaþii:
1. Test afiºare
2. Index tarif 1, Energie activã totalã importatã*
3. Index tarif 2, Energie activã totalã importatã*
4. Index Energie activã totalã importatã (W+)
5. Index Energie activã totalã exportatã (W-)
6. Index Energie activã totalã combinatã (W=W+ +W-)
7. Index Energie reactivã
8. Erori ºi preveniri (dacã este cazul)
Nota:* Mãrimile sunt afi?ate cu unul sau douã tarife
afi?ate prin anunþiatorii R1 ?i R2.
Notã: Erorile sunt: Er1 - Eroare registru energie;
Er2 - Eroare DSP;
Er3 - Eroare memorie program;
Prevenire: Er4 - Eroare memorie RAM;
Er5 - Eroare coeficienþi de calibrare
Mesajul de eroare rãmâne pe ecranul LCD ºi funcþia de
acumulare a contorului este interzisã.
Indecºii de energie pot fi afiºaþi în unul din urmãtoarele
moduri:
• 1234567 kW(var)h;
• 123456,1 kW(var)h;

