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UA,TR.O14.B.01 345-21 Rev. 0

Вимоги:
Перевiрений тип засобу вимlрювальноТ технiки вИповhае вимогам
Технiчного регламенry законодавчо реryльованих засобiв вимiрювальноТ технiки, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiНи вh 13 сiчня 2016 року No94

3acTocoBaHi гармонiзованi стандарти:
- ДСТУ EN 62052-11:2015 (EN 62052-11:2003, lDT) 3асоби вимiрювання елекгричноТ енергiТ

Змiнного струму.3агальнi вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лiчильники
елепричноТ енергiТ;

- ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, lDT) 3асоби вимiрювання елекгричноТ енергiТ
ЗМiННОГО СтрУмУ. Спецiальнi вимоrи. Частина 21. Лiчильники ашивноТ енергiТ статичнi (шасiв точностi 1
iz);

- ДСТУ EN 62059-32-1:2016 (EN 62059-32,1:2012, lDT) 3асоби мя елекгричних вимiрювань,
Надiйнiсть. Частина 32-1. ,Щовговiчнiсть. Перевiрка сталостi метролоrlчних харакгеристик за допомогою
пiдвиценоТ темпераryри
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1 Опис приладу

1.1. Конструкцiя

{.1.1. 3егальний опиG приладу

Вимiрювання аlсивноТ елепричноТ енергiТ проводиться цlляхом аналого-цифрового перетворення

елекгричних оигналiв, шо надодять ви первинних перетворювачiв сили струму i напруги на вхи аналого-

цифрового перетворювача (АЦП) контролера, який перетворюе сигнали в цифровий код. Контролер

РО3РахОВУе середньоквадратичне значення сили струму, напруги, потlпкностi, поточне значення

коефiцiента потркностi по кожнiй фазi, а також значення аlсивноТ i реапивноТ енергiТ сумарно i по кожному

тарифу.

Як Первиннi перетворювачi напруги використовуються резистивнi подiльники напруги. Як первиннi

перетворювачi струму використовуються ]лунти струму.

лiчильники оснащенi основним iмпульсним випробувальним виводом та додатковим
передавальним виводомl контакти яких виведенi на спецiальнi роз'еми.

{.1.2. Структурне схеме

CTpylcrypHy схему лiчильника NlK 230,t,..P... демонструе Рисунок 1.

Блок жтrвлення

Мilсpоконтрошер
Sтм32F030

н:шр)ги
(резитивний подiльник)

основний
випробувальний вивй

Свiтлодiодпй irцддсmор стану фази Ll

Свiтлодiодпй iщикаmр cTarTy фази L2

свiтлодiодний iндджаmр стшry фази L3

Рисунок 1. Струкryрна схема лiчильника NlK 2301...Р...

Вшфюшьнldfuок
V9ИOх3
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NlK А х 0000 0 1 х
Напруга

1 3х220/380В

2 3х230/400В
3 3х240/416В

Вимiрювання акивноТ енергIi
1 В прямому напрямlry

Наявнiсть датчикiв
0 flатчики вiдсугнi

Наявнiсть iнтерфейсiв
0000 lнтерфейси вiдсугнi

Схема пiдlслючення до елекгричноТ мережi
р2 Прямого пiдшючення 5 (60) А
рз Прямого пiдlиючення 10 (120) А

Вимiрювана енергiя
А Апивна енергiя

{.{.3. Таблиця виконань

ТабЛИЦЮ Виконань та струкryру умовного позначення лiчильникiв описуе Таблищ 1.

теблиlд {. Виконання лiчильника та структура Тх умовноrо позначбння

1.1.4 3овнlшrнiй вигляд лiчильникiв NlK 230t...P...

Приклад зовнilлнього вигляду лiчильникiв демонструе Рисунок 2,

Рисунок 2. Приклад зовнiшнього виду

-rl
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На рисунку 2 позначенi насryпнi елементи:

1. Кожух лiчильника;
2. Елекгромеханiчний вiдriковий пристрiй;
3. Фiксатор длlя крiплення лiчильника;
4. Гвинти та пломби длlя пломбування кохryхулiчильника;
5. Свiтлодiодний itциlетор стану фази L3;
6. Свiтлодiодний iндикатор стану фази L2;
7. L|околь лiчильника;
8. Контаlои роз'ему додаткового передавального виводу лiчильника;
9. Контаlои роз'ему основного випробувального виводу лiчильника;
't 0. Кришlка затискачiв;
11. Гвинт дtя пломбування криlлки затискачiв;
12. Блокзатискачiв;
13, Свiтлодiодний iндикатор стану фази L1;
1 4. Свiтлодiодний lндикатор вимiрювання аmивноТ енергiТ;
15. Паспортна табличка лiчильника.

{.1.5 Оппс лiчшльного пристрою

У ЛiЧИЛьНИках використовуеться елепромеханiчний лiчильний пристрiй, зовнitлнiй вид шкали якого

ПРеДСТаВЛЯе РисУнок 3. 3начення вимiряноI енергiТ вiдобракаеться на щкалi, ]цо мае ulicTb розрядiв дlя
ЦiЛИХ чаСтин та один розряд для десяткових частин вимiряного значення. ,Щесятковi частини
вiдображаються в розрядi червоноrо кольору. Вiзуально цiлi та десятковi розряди lлкали на паспортнiй

ТабЛИЧЦi РОЭДiленi комою, Позначення одиницi вимiряноТ енергiТ розмiщено на паспортнiй табличцi справа
вiд шкали.

Рисунок 3. lЛкала олектромеханiчного лlчильного

пристрою
На Рисунку пока3ана шкала вiдлiкового приGтрою та позначеннiIТ елементiв:

1. Секцiя шкали цiлих частин значення вимiряноТ енергiТ;

2. Секцiя десяткових частин значення вимiряноТ енергiТ;

3. Позначення на паспортнiй табличцiодиниць вимiрювання енергil;

4. Позначення не паспортнiй табличцiдесяткового роздiльника в значеннi вимiрянот енерп'f.
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f .{.6 Габаритнi i вGтановлювальнiрозмiри

Габаритнi та встановлювальнi розмiри лiчильника показанi на

Рисунок 4. Габаритнl та встановлювальнi розмiри лiчильникiв

Рисунок 5. Схема п!дключення лiчильникiв

Рисунок 6. . Пiдшlючоння випробувального та перодавальноrо виводiв

Примiтки:

15, 16 - основний випробувальний вивh;

17,18 _ передавальний вивh.

l.{.7 GxoMa пiдшючення

L1
L2
Lз
N

Розмiри для довiдок
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1.2. f,|атчики (первинн! перетворювачi) лiчильника NIK 230l...P..,

В колi напругИ в якостi первинного перетворювача використовуеться резистивний подiльник

напруги з спiввiдноlленням опорiв його плечей 4х300 кОм/360 Ом.

в колi струму в якостi первинного перетворювача використовуеться tцунт опором 200 * 5оlо мком.

1.3. Оброблоння результетiв вимiрювань

{.3.1. Тохнiчнiзасоби

Вимiрювання акивнот елепричноТ енерriт здiйснюеться за допомогою вимiрювального блоку,
оброблюеться мiкропроцесором i результати вимiрювання виводяться за допомогою електромеханiчного
iндикатора.

1.3.2. ПРОграмно забезпечення (проlцивкli, контрольнiсуми те мотоди захисry По}

.Щанi про проrрамне забезпечення мiстить Таблиця 2.

Таблиrп 2. Програмно забезпечення

Назва проlливки Контрольна сума проlливки Примiтки
EMA260.v,2.04.148 80DcDF31

Примiтки:

futгоритм розрахунку контрольноТ суми CRC32.

3аХисТ програмного забезпечення здiйснюеться за допомоrою прогремно-апаратних засобiв

ВИРобника, механiчного эахисry корпусу лiчильника та за допомогою пломбування.

{.,t. Вiдобрехсeння результатiв вим!рювань
ВhОбРаЖеНня результатiв вимiрювань здiйснюеться за допомоrою елеmромеханjчною iндикатора.

1.5. [|озволенi функцii та моlклrивостi

ФУнкцiональнi моllоивостi лiчильникiв згiдно технiчноТ документацit (справа Ncl1410 оs9 тР В)

1.0. Технiчна документецiя

Технiчна доlvментацiя виробника згhно з справою М114/0 089 ТР В
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2 Технiчнi данi

2.1. Технiчнi параметрlr

Техн iч Hi характеристики л iч ильн и KiB мiстить Таблиця 3.

Теблиця 3. Технiчнi характористики лiчильникiв

Параметр, характеристика 3начення, опис
Клас точностi при вимiрюваннi активЙоТ енергii'
(зфноflСТУ EN 6205S21) 1

Номiнальна напруга Uп, В ,Щив, Таблиця 1

flопустиме вiдхилення напруги мережГБfi номiнального
значення, О/о вiд Uп

вiд MiHyc 20

до плюс,t5
Gтартова сила струму (чугливiсть при вимiрюваннiаmЙвноТ
енергiТ), lst,MA; 12,5

Базова сила струму lb, А ,Щив.Таблиця 1

Максимальна сила струму, Imах, А .Щив.Таблиця 1

Номiнальна частота, Гц 50
Стала лiчильникiв, при вимiрi аrсивно'l' енергitJмг/GВттод) 8000
Стала додаткового передавальноrо вЙЪоду лМ ил ьн икiв,
iмп(кВт,год) 200

Тривалiсть iмпульсiв на передавальному вЙвод], мс 100
Потркнiсть споживання лiчильниками, В.А (Вт) не бiльше 't0 (2)
Поцокнiсть споживання в колах струму
(l= lb), В.А

не бiльше 0,05

Гранична допустима напруга на клемах основного
випробувального та передавального iмпульсних виводiв в
розiмкнугому cTaHi, В

30

Гранична допустима сила струму вихiдного кола основного
випробувального та передавального iмпульсних виводiв в
замкнуrому cTaHi, мА

30

Номiнальна частота мережi, Гц 50
Кiлькiсть розрядiв лiчильного пристрою 6+,1

.Щiапазон темпераryри робочий, "С вiд MiHyc 40 до плюс 70
fliапазон темпераryри зберiгання,'С вiд MiHyc 40 до плюс 70
Вiдносна вологiсть повiтря при темпераryрi плюС 3О rc, И не бiльше 95
Сryпiнь захисry lP54
Клас по зовнiцнiм механiчним умовам м2
Клас по зовнiцlнiм електромагнiтним умовам Е2
Gередне напрацювання на вiдмову (з урахуванням технiчноrо
обслtуговування), годин не менше 200 000

Середнiй TepMiH слркби до першого капiтального ремонry, роБ не менше 24
Габаритнiрозмiри, мм: Не бiльше 393х196х66
Маса, кг не бiльше 't кг
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3lнтерфейGи та зовнiчlнi пристроТ

3.1.1нтерфейси

Лiчильники мають елепромеханiчний iндикатор, основний iмпульсний випробувальний

електричний вивiд, додатковий передавальний вивiд, свiтлодiоднi iндикатори стану фаз L1, L2, L3,

свiтлодiодний iндикатор функцiонування лiчильниlе.

3.2. 3овнiщнi пристро'i, lцо моrкуть бри пiд'едненi

лiчильники приеднуеться до iнформацiйних комплексiв чи систем збору даних через основний

iмпульсний випробувальний елепричний вивiд, додатковий передавальний вивiд.

4 Вимоги до виробництва, ввqдоння в екGплуатацiю та викориGтання

4.1. Вимоги цодо виробництва

ВИМОГи lцодо виробництва наведенi виробником в технiчнiй документацiТ (справа Nc114/0 089 тр
в).

4.2. Вимогlr цодо введення в оксплуатацiю

ВИМОГи lцодо введення в експлуатацiю неведенi виробником в HacTaHoBi з експлуатацit (справа

м114/0 089 тр в)

4.3. Впмоги щодо експлуатацiI

Вимоги цlодо експлуаryвання наведенi виробником в HacTaHoBi з експлуатацiт (справа М114/о о89
тр в)

ý Негляд за приладами в екGплуатецiI

5.1. ||окументацiя дуlя оцiнювення

,ЩОкУментацiя для оцiнювання наведена виробником в технiчнiй документацiТ (справа М114/0 о89 тР
в).

Лiчильники пiдлlягають перiодичнiй повiрцi в експлуатацiТ, яка проводитьGя у вiдповiдностlдо методик
повiрки, якi мiстяться в нормативних апгах або нацiональних ста}цартах.

МhtПОВiРОчний iнтервал - 10 poKiB длlя засобlв вимiрювальноТ технiки, якi за результатами дослiджень
ВhПОВhаЮТЬ вимоrам ДСТУ EN 62059-32-1:20'tб р. (накаэ MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi

Украtни Nc1747 вiд 13.10.2016р.)

5.2. lдентифiкацiя (апаратноrо та програмного забезпечення)
Проводиться на стадiТ виробництва лiчильникiв елепричноТ енергit NlK 2301...Р... згiдно технiчнот

ДОКУМеНТаЦi'f (справа Ml14/0 089 ТР В) та в процесi експлуатацiТ эа допомогою внутрilчнього проФамноrо
забезпечення та сервiсних програм розроблених на ocHoBi протоколу обмiну (справа Nд114/0 089 ТР В) на

ocHoBi позначень лjчильникiв в паспортнiй табличцi.
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5.3. Перевlрки

3дiйснюються у вiдповiдностi до настанови з експлуатацi[.(згiдно справи м114/0 089 ТР В) э
урахуванням вимогДСТУ EN 62059-32-1:20,tб р.

6 3есоби зехиGry

механjчна конструкцiя корпусу (може буги лазерна эварка частин корпусу).

3ахист проти втручання в блок затискачiв лiчильника за допомогою кришки з гвинтом з моltоивiстю
встановлення пломби.

3ахист проти втр}^{ання в метрологiчно значиму частину лiчильника qдiйснюеться зе допомогою
двох rвинтив (э моltсlивiстю встановлення пломб), якi знаходяться на корпусi лiчильника.

Програмний захист технiчноТ iнформацiТ.

7 iiаркування та неписи

Марtсування лiчильника вiдповiдае ДсТУ lEc 62053-52.2ОlО

дсТУ EN 62052-11, Дсry EN 62053-23 i кресленням пiдприемства-виробника.

Приtоад диэайну паспортноТ таблички лiчильникiв покаэуе Рисунок 7.

дсту EN 62053_2,1,

Рисунок 7.Пришrед дизайну паспортноТ таблички лiчильника

На рисунlсу позначенi насryпнi елементи:

1. 3ареестрована торговельна марка;

2. Умовне позначення типулiчильника

3. Умовне позначення виконання лiчильника;

4. Мiсця для нанесення додатковоТ iнформацГl;

5. Позначенняодиницьвимiрювання;

6, УМОВне позначення класу точностi лiчильника при вимiрювання аlсивноТ енергiт та вiдповiднi

стандарти;

7, МiСце для нанесення знаку оцiнки вiдповiдностi та додаткового метрологiчного марlryвання;
8. Установлений робочий дiапазон темпgраryри;

9. Умовне позначення кiпькостi вимiрювальних елементlв;

2301 Ар2.0000.0.11

V 5(60)А50 Hz

О дсту EN 6205з-21

YЕФФъ
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10. Умовне позначення ll шасу захисту iзоляцiТ;

1 1. Умовне позначення випробувальноТ напруги iэоляцi'i 4 кВ;

12. Умовне позначення наявностi стопору зворотного ходу;

13. Позначення сталоТдодатковоrо передавального iмпульсного виводулiчильника;
14. Мiсце для позначення BepciT програмного эабезпечення;

15. PiK виготовлення лiчильника;

16. Мiсце мя чJтрих коду лiчильника;

17. Напис <Вироблено в YKpaiHi>;

18. 3аводський номер за системою нумерацiТ пiдприемства-виробника;

19. Позначення свiтлодiодного iндикатора стану фази L3;

20. Позначення свiтлодiодного iндикатора стану фази L2;

21. Позначення свiтлодiодного iндикатора стану фази L1;

22. Позначення сталоТ оснQвного випробувельного iмпульсного виводу лiчильника;

23. Пояснювальна тебличка з варiантами iндикацiТ;

24. OcHoBHi технiчнi харектеристики (номiнальна напруга, базова i максимальна сила струму,

номiнальна частота);

25. Схема пiдlоючення лiчильника.

Примlтки:

1. НаПиСи на паспортнiй табличцi моlqдть виконуватися iнlлими мовами за бажанням
эамовника;

2. На паспортнiй табличцi можlдгь наноситися додатковi елементи за бажанням
замовника;

3. В Эалежностi вiд виконання лiчильника перелiк елементiв на паспортнiй табличцi
може змiнюватися порiвняно з приведеними рисунками;
4, flОпУскаеться змiнювати взаемне розта]лування елементiв та lx розмiри на
паспортнiй табличцi при змiнi iT геометрiТ чи кожу)(а лiчильника та з iнших виробничих
причин.

8 Креслення

феслlення виробника знаходяться в справi N0114/0 О89 ТР В


