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APLICAȚII 

Contorul inteligent multi-tarife mono-trifazic este în conformitate cu cerințele IEC 
și CENELEC și este destinat pentru micii consumatori comerciali de energie sau 
pentru consumatori rezidențiali. Contorul precis și sigur iese în evidență prin 
tehnologia sa simplă și de încredere , în plus, pe lângă un display ce indică 
consumul măsurat și parametrii principali, oferă o tehnologie de comunicație 
superioară. Contorul este integrabil si poate comunica cu celelalte componente 
de sistem Diehl Metering, putând fi astfel integrat direct în infrastructura smart 
metering pentru citiri prin walk-by / drive-by sau rețea fixă. În compartimentul 
amplasat în partea superioara a carcasei contorului pot fi montate până la 2 
module de comunicatie , radio și M-Bus . 
 

 

CARACTERISTICI 

 Montare simplă în 3 puncte 
 Consum scăzut in functionare 
 Măsoară energia din sisteme mici de productie  
 Înregistrarea parametrilor principali de retea  
 Calendar și ceas in timp real integrat 
 Detecție manipulare 
 Funcții EDL integrate 
 Performanță radio superioară 
 Colectarea datelor prin citire mobilă 
 Integrabil in retele fixe de comunicatie 
 BSI conform cu TR 03109 
 Comunicație OMS (Open Metering Standard) 
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FUNCȚII 

CARACTERISTICI DE MĂSURARE: 

- Măsurarea energiei și a puterii  

- Contor cu  masurare bidirecțională, masurare in directia normală cu functie de oprire automată la 
curent invers . 

CALENDAR ȘI CEAS INTEGRAT 

- Ceas cu acuratețe ridicată pentru data de facturare 

- Dată si oră de raportare exactă a facturării 

DETECȚIE MANIPULARE 

- Este detectată, comunicată la distantă și stocată manipularea contorului 

- Tehnologia de masurare este rezistentă la manipularea magnetică 

PORT COMUNICAȚIE 

- Un modul plug-in este folosit pentru montarea modulului wM-Bus(radio) 868 MHz sau 433 MHz. 
Aceste module comunică unidirecțional. Ciclul de transmitere a telegramei poate fi adaptat la 
cerințele specificate de client. 

- In compartiment  este disponibil un slot de asemenea destinat modulului de M-Bus (pe fire) 

ALTE CARACTERISTICI STANDARD 

- MID clasă B pentru puterea activă 

- Rază temperatură operare -25 oC până la +55 oC 

- Functionare mono-fazic și tri-fazic 

- Log evenimente 

- Afișare energie prin  6-8 caractere 

- LED indicare a impulsurilor proportional cu consumul 

- Port optic IR pentru comunicație și parametrizare 

 

 

SPECIFICAȚII  

 

Designul in concordantă cu IEC 62052-11; IEC 62053-21; IEC 62054-21; EN 50065-1; EN 5047-3; DIN 43857; 
DIN 43864; IEC 62053-31; IEC 62056-21; DIN EN 13757; OMS; TR 03109 
 
ACURATEȚE 

- 5 A (curent de bază) / 60 A (curent maxim) 
- 10 A (curent de bază) / 100 A (curent maxim) 
- Clasă 1 IEC 62053-21 

- Clasă B EN 50470-3 

TEMPERATURĂ, RAZĂ OPERARE 
-25 oC până la +55 oC (3K6) 
TEMPERATURĂ, STOCARE / TRANSPORT 
-40 oC până la +70 oC (3K7) 
UMIDITATE 

- 95% uniditate relativă, fără condens 
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FUNCȚIE TIMP 

- Index secundar pentru funcția EDL 
- Ceas în timp real  

VOLTAG NOMINAL 
- 3 x 220/380 V până la 3 x 240/415 V 
- Rază operare: -20 % până la +15 % 

FRECVENȚĂ 
- 50 Hz ±5 % 

MODURI DE MĂSURARE 
- 3 faze / 4 fire 
- 1 fază / 2 fire 

TIP CONEXIUNE 
- Conexiune directă 

RAZĂ MĂSURARE 
- Curent de pornire 10 mA, curent de bază 5 A, curent maxim 60 A 
- Curent de pornire 20 mA, curent de bază 10 A, curent maxim 100 A 

CONSUM PUTERE 
- Circuit voltaj: ≤ 1.5 W, putere aparentă < 2.5 VA 
- Circuit curent la Imax:<1 W la 60 A 

VALORI MĂSURATE 
- kW, kWh import, kWh export sau kWh pozitiv 
- opțional: voltaj, curent, factor de putere, frecvență 

INTERVAL SETARE DATĂ 
- sfârșit de săptamână, sfârșit de lună, anual, sfârșit de an 

PORT OPTIC  
- IEC 62053-21, comunicatie protejata prin parola 

INDICATOR OPTIC 
- Indicator luminos tip LED proportional cu 10,000 impulsuri/KWh 

wM-BUS si M-BUS 
- In conformitate cu DIN EN 13757 și Specificații OMS vol. 4 

BLOC TERMINAL 
- Terminal putere: diametru interior 6.5 mm respectic 9.3mm 
- Terminale adiționale: diametru interior 2.5 mm 

SECURITATE DATE 
- Protecție cu parolă pentru comunicarea optică; encriptare AER pentru comunicația wM-Bus și 

autentificare conform OMS vol. 4 
STOCARE DATE 

- Memorie non-volatilă 
- Buffer timp via baterie 

CARCASĂ 
- Clasă de protecție IP 54 
- Contor capsulat clasă protecție 2 cu carcasă DIN 43857 

FUNCȚII EXTRA 
- Detectarea manipulării magnetice; căderea tensiunii  

  
 

 


