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تولید کننده انواع کنتور های برق و خطایاب شبکه
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مشخصات عمومی کنتور
استاتیک ،سه فاز ،چهار سیمه ،اتصال مستقیم
نوع کنتور

چند تعرفه ،انرژی اکتیو و راکتیو در چهار ناحیه مختصات انرژی  ،ارتباط دوطرفه
IEC 62052-11, IEC 62052-21, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC62053-23, IEC

استاندارد

62054-21, IEC 62056-61

انطباق مکانیکی

بر اساس استاندارد BS

ولتاژ مرجع

220V-230V-240V

دامنه عملکردی ولتاژ

بین  80تا  115درصد ولتاژ نامی

فرکانس

50Hz- 60Hz
حفاظت در برابر اتصال دو فاز

ولتاژ قابل تحمل

(تحمل  500ولت مؤثر بصورت دائمی)
مدار ولتاژ :کمتر از  1 Wعدم اتصال به منبع تغذیه0.5 VA :

توان مصرفی کنتور

مدار جریان :کمتر از 1 VA

جریان راه اندازی

(0.004Ib)20 mA

جریان پایه

5A

جریان ماکزیمم

120 A

ثابت کنتور
کالس دقت
کالس عایقی

راکتیو1000 imp/kvarh :

اکتیو1000 imp/kwh :

با قابلیت تغییر ثابت کنتور در هنگام تست توسط نرم افزار
راکتیو :کالس 2

اکتیو :کالس 1
کالس 2
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پورت  : RS485برای خواندن /نوشتن برای مصارف AMR
ارتباطات

پورت نوری :برای خواندن/نوشتن در مود E
نرخ ارسال اطالعات( 9600 )Baud Rateبیت بر ثانیه
 LCDبا طول عمر باال
توانایی نمایش  6رقم صحیح و  2رقم اعشار برای نمایش انرژی اکتیو و راکتیو
توانایی نمایش ماکزیمم دیماند با  3رقم صحیح و  3رقم اعشار بر حسب کیلو وات
قابلیت تنظیم تعداد ارقام اعشار برای پارامتر های توان ،ولتاژ ،جریان ،ضریب توان و فرکانس
نمایش اطالعات پارامتر با ابعاد 4.5mm x 10 mm

نمایشگر

نمایش کدهای  OBISبا ابعاد 2mm x 4mm
دارای نور پس زمینه ()Backlight
قابلیت انتخاب پارامترهای قابل نمایش و ترتیب نمایش پارامترها
قابلیت تنظیم صفحه نمایش در سه وضعیت اتوماتیک ALT ،و بی برقی
مجهز به نمایشگر شارژ باطری و دستکاری کنتور
باطری لیتیومی با طول عمر بیش از  15سال
امکان قرائت در حالت بی برقی ()RWP

باطری

حفظ ساعت و تقویم در زمان قطع برق
تعویض بدون باز کردن پلمپ اصلی دستگاه،
مجهز به سوپرکپ برای پشتیبانی

حافظه

نگهداری اطالعات در حافظه غیر فرار بدون نیاز به برق برای مدت بیش از  50سال

دارای دقت  ±0.5 Sec/dayدر دمای  23درجه و
دقت ساعت ()RTC

تغییرات کمتر  ±0.1 Sec/dayبه ازای تغییر هر یک درجه سانتی گراد
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مشخصات نرم افزاری کنتور
 17دوره ثبت اطالعات برای مقادیر انرژی
 17دوره ثبت اطالعات برای ماکزیمم مقدار دیماند
 4تعرفه ( )T1, T2, T3, T4برای انرژی اکتیو و راکتیو و ماکزیمم دیماند
انرژی اکتیو به صورت ورودی ،خروجی و مجموع قدرمطلق
ثبت اطالعات

انرژی راکتیو در چهار ناحیه مختصاتی به صورت ورودی ،خروجی و مجموع قدرمطلق
ماکزیمم دیماند ورودی ،خروجی و مجموع قدرمطلق
پارامترهای لحظه ای(توان اکتیوکل و توان اکتیو هر فاز ،توان راکتیوکل و توان راکتیو هر فاز  ،توان
ظاهری ،ولتاژ ،جریان ،ضریب توان و فرکانس)
 4تعرفه قابل تعریف
تقسیم هر شبانه روز به حداقل  10بازه زمانی متوالی
تعیین  10نوع روز مختلف و همچنین تعیین روزهای مختلف در هفته
تعیین  10نوع هفته مختلف برای هر ماه

تعرفه بندی

تعیین  10فصل مختلف برای هر سال
 256روز خاص قابل تعریف
weekly holiday
دارای تعرفه رزرو قابل برنامه ریزی برای زمان مشخص
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 100مجموعه اطالعات قطع برق (خاموش و روشن شدن کنتور) با درج زمان
 50مجموعه اطالعات برنامه ریزی کنتور با درج زمان
 50مجموعه اطالعات باز شدن درپوش ترمینال حتی در بی برقی با درج زمان
 50مجموعه اطالعات باز شدن درپوش کنتور حتی در بی برقی با درج زمان
 50مجموعه اطالعات امنیت کنتور با درج زمان
 50مجموعه اطالعات کاهش ولتاژ برای هر یک از فازها با درج زمان
 50مجموعه اطالعات افزایش ولتاژ برای هر یک از فازها با درج زمان
 50مجموعه اطالعات کاهش ولتاژ باتری با درج زمان
 50مجموعه اطالعات معکوس شدن جهت جریان برای هر یک از فازها با درج زمان
ثبت رویداد

 50مجموعه اطالعات معکوس شدن توالی فازها با درج زمان
 50مجموعه اطالعات جابه جایی پالریته با درج زمان
 20مجموعه اطالعات تخطی از ماکزیمم مقدار دیماند درخواستی با درج زمان
 50مجموعه اطالعات قرائت کنتور از طریق پورت نوری با درج زمان
 50مجموعه اطالعات قرائت کنتور از طریق پورت  RS485با درج زمان
 50مجموعه اطالعات نزدیک شدن میدان مغناطیسی قوی با درج زمان
 50مجموعه اطالعات تنظیم تاریخ و ساعت با درج زمان
 50مجموعه اطالعات اتصال ولتاژ نامتقارن با درج زمان
 50مجموعه اطالعات فعال شدن  ( TOUزمان استفاده) با درج زمان
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 (: Load Profile 1پروفیل بار ساعتی)پنج کانال با بازه های زمانی قابل برنامه ریزی برای مقادیر انرژی اکتیو و راکتیو دریافتی و تحویلی و
ماکزیمم دیماند در بازه تعریف شده
 (:Load Profile 2پروفیل بار روزانه)ده کانال در بازه زمانی تعریف شده برای مقادیر قدرمطلق انرژی اکتیو به تفکیک تعرفه ها و مجموع،
راکتیو دریافتی و تحویلی ،ماکزیمم دیماند و زمان وقوع آن و رجیستر رویداد
 (: Load Profile 3پروفیل بار ساعتی)چهارده کانال قابل برنامه ریزی و در بازه های زمانی قابل تنظیم برای مقادیر موثر ولتاژ و جریان
پروفایل بار

هرسه فاز ،ضریب توان به صورت تکفاز و سه فاز دریافتی و تحویلی ،توان اکتیو ،راکتیو دریافتی و
تحویلی به صورت تکفاز و سه فاز
 نوع اندازه گیری برای هر کانال به صورتمقدار میانگین
مقدار حداقل
مقدار حداکثر
قابل انتخاب می باشد.
تمامی رکوردها دارای برچسب زمانی و وضعیت می باشند.
اندازه گیری ماکزیمم دیماند بر اساس بازه های  15دقیقه ای در مود  slidingبا

ماکزیمم دیماند

زیر بازه های  1دقیقه ای با قابلیت برنامه ریزی

قرائت اطالعات

قرائت اطالعات با استفاده از کدهای  OBISو در مد E

تایمر نگهبان

دارای تایمر نگهبان نرم افزاری

تقویم

تقویم شمسی با پشتیبانی سالهای کبیسه و ساعات تابستانه و زمستانه
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مشخصات ضد دستکاری کنتور
ثبت انرژی

اندازه گیری مجموع قدر مطلق انرژی اکتیو دریافتی و تحویلی (مستقل از جهت جریان)

ثبت رویداد

باز شدن درپوش ترمینال و درپوش اصلی کنتور در شرایط برقدار و بی برقی

شرایط محیطی و مکانیکی کنتور
محدوده درجه حرارت عملکرد

حد نهایی درجه حرارت با حفظ
کالس دقت و بدون خرابی
محدوده درجه حرارت قابل تحمل
در انبارش
رطوبت نسبی

درجه حفاظت محیطی

-25 °C ~ +85 °C

-40 °C ~ +85 °C

-40 °C ~ +85 °C
 0تا  %95متراکم و  %100غیر متراکم
IP 54

Out door

جنس بدنه اصلی

پلی کربنات مقاوم سازی شده در برابر اشعه ماورابنفش ،غیر قابل اشتعال و قابل بازیافت

جنس قاب کنتور و درپوش ترمینال

پلی کربنات شیشه ای شفاف ،مقاوم سازی شده در برابر اشعه ماورابنفش ،غیر قابل
اشتعال و قابل بازیافت

جنس ترمینال

جنس بدنه ترمینال :پلی کربنات

جنس ترمینال :برنج و مس
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ظرفیت پذیرش
سایز سیم

قابلیت پذیرش سیم سایز  6تا  25میلی متر مربع

ابعاد کنتور

 280 × 180 × 65میلی متر

وزن کنتور

 1200گرم

آزمون ها
بر اساس استاندارد (62052-11 )7.3

آزمون عایقی

آزمون ولتاژ ایمپالس

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.3.2
ولتاژ آزمون  6KV :موج ایمپالس 1.2/50 µsec :امپدانس منبعΩ :
500

آزمون پالس های زودگذر

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.4
)ولتاژ آزمون :مدار جریان و ولتاژ 4KV :و مدار کمکی ( 2KV:زمان آزمون1 :دقیقه

آزمون مصونیت در برابر ضربه ولتاژ

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.6
مدار جریان و ولتاژ 4KV :و مدار کمکی(1KV :
)ولتاژ آزمون:
(امپدانس خروجی :مدار جریان و ولتاژ 4Ω :و مدار کمکی)42Ω :

آزمون شوک

شتاب30gn :

بر اساس استاندارد (62052-11 )5.2.2.2
مدت زمان پالس18msec :
شکل موج :نیمه سینوسی

آزمون لرزش

بر اساس استاندارد (62052-11 )5.2.2.3

آزمون تداخل رادیویی

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.8
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آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسیRF

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.3

آزمون مصونیت در برابر اغتشاشات هدایت شده

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.5

آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکتروستاتیک

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.5.2

آزمون ولتاژ AC

بر اساس استاندارد (62053-21 )7.4

آزمون افت ها و قطعی های ولتاژ

بر اساس استاندارد (62052-11 )7.1.2
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