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Виданий

Вiдповiдно
до

Тип засобу
вимiрюваль-
нот технiки

позначення
типу

кiлькiсть
cTopiHoK

Номер
призначено-
го органу

l-{ей Сертифiкат видано за результатами оцiнки адекватностi технiчного проепу засобу
ВИМiРЮвальноiтехнiки шляхом проведення експертизи технiчноТдокументацiТта пiдтверднихдокументiЬ
ВИЗНаЧеНИх пУнктом 3 додатка 3 Технiчного регламенту законодавчо реryльованих засобiв
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lсторiя сертифiката
Номер BepciT сертифiката f|aTa Gугтевi змiни
UA.TR.014,B.01436-22 Rev. 0 25.05,2а22р. Первинний сертифiкат

Вимоrи:
Перевiрений тип засобу вимiрювальноТ технiки вiдповiдае вимогам
Технiчного регламенry законодавчо реryльованих засобiв вимiрювальноТ технiки, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 13 сiчня 2016 року No94

3acTocoBaHi гармонiзованi стандарти:
- ДСТУ EN 62052-'1't:2015 (EN 62052-11:2003, lDT) 3асоби вимiрювання електричноТ енергiТ

Эмiнного струму.3агальнi вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лiчильники
електричноТ енергiТ;

- ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT) 3асоби вимiрювання електричноТ енергiТ
змiнного струму. Спецiальнi вимоги. Частина 21. Лiчильнйки аlсивноТ енергiТ статичнi (шrасiв точностi ,l

i2);
- ДСТУ EN 62059-32-1:2016 (EN 62059-32,1:2012, lDT) 3асоби мя електричних вимiрювань,

Надiйнiсть. Частина 32-1. ,Qовговiчнiсть. Перевiрка сталостi метрологiчних харакгеристик за допомогою
пiдвищеноТ темпераryри
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't.Опис приладу

{.{ Конструкцiя

Лiчильники електричноТ енергiТ типу NlK 2104 ДР2... (далi - лiчильник, лiчильники) - це однофазнi

лiчильники 3 елекгронним дисплеем та двома вимiрювальними елементами, призначенi дtя вимiрювання

аlпивноТ енергiТ з класом точностi 1 в прямому i зворотному напрямках, за одним або кiлькома тарифами в

однофазних мережах змiнного струму.

Лiчильники використовуються для облiку електроенергiТ в будь-яких галузях.

Лiчильники мо)юль використовуватися в автоматизованих системах контролю та облiку

електроенергiТ (АСКОЕ).

Вимiрювання активноТ елепричноТ енергiТ проводиться шляхом аналогово-цифрового

перетворення електричних сигналiв, tцо надходять вiд первинних перетворювачiв сили струму i напруги

(див.п.Ошибкаl Источник сGылки не найден.9) на вхiд вбудованого аналого-цифрового перетворювача

(АЦП) мiкроконтролера, який перетворюе сигнали в послiдовнiсть цифрових вiдлiкiв. L{я послiдовнiсть

iмпульсiв передаеться iншому мiкроконтролеру, який розраховуе значення напруги, потркностi та аtсивноТ

енергiТ сумарно i по кожному тарифу,

Контролер керуе рiдкокристалiчним iндикатором (далi PKl), електричними та оптичними

iнтерфейсами, випробувальними iмпульсними виводами, реле вiдtслючення навантаження, а також

обробляе iнформацiю, шо надходить вiд кнопки, датчика вiдкритгя кожуха, датчика вiдкриття крищки

затискачiв, датчикiв магнiтного та елекгромагнiтноrо полiв,

Лiчильники мають пластмасовий корпус, який складаеться з цоколя та прозорого кохryха. В цоколь

встановлюеться друкована плата, а також блок затискачiв з первинними перетворювачами струму. Блок

затискачiв закриваеться крицкою з пломбувальним гвинтом. L{околь i кожух лiчильникiв також з'еднуються

пломбувальними гвинтами. Лiчильники мають датчики розкриття кохýда i криtлки затискачiв.
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{.2. CTpylcypнa схема

Струкryрна схема лiчильника NlK 2104 АР2.,, показана на Рисунку 1,

flатчик магнiтного поля"

Рисунок {. GTpylcypнa схема лiчильника електричноТ енерriТ NIK 2104 АР2...

Примiтка. * - встановлюеться в залежностi вiд модифiкацiТ

Мiкроконтролер
Sтм32F07,|
(Sтм32F091,
Sтмз2L071)

Свiтлодiодний iндикатор
вимiрювання аlтивноТ

енергiТ
Первинний

перетворювач
струму кола

нейтралi
(шунт)*

MiKpocxeMa
BL0930-

lнтерфейс PLC

MiKpocxeMa
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1.3. Таблиця виконань

Таблицю виконань та струкryру умовного позначення лiчильникiв описуе Таблиця ,t,

Таблиця 1. Позначення виконень лiчильникiв NlK 2104 АР2...

тип лiчильника

енергiТ

пlдключення
дlя позначення багатотарифних лiчильникiв

Наявнiсть реле вiдклlючення навантаження

Моя<лtивiсть вимiрювання енергiТ

дапикiв магнiтного та

iнтерфейс <<оптичний порD)

Вимiрювання аlсивноТ енергiТ
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1.4.3овнilднiй вигляд

приtиад зовнiшнього вигляду лiчильникiв i розташування елементiв управлiння демонструе
Рисунок 2,

Рисунок 2. Пришrад зовнitцнього виrляду лiчильникiв
На рисунку 2 позначенi насryпнi елементи:

1. Свiтлодiодний iндикатор вимiрювання аlсивноТ енергiТ.
2, Елепронний дисплей лiчильника.
3. Коясух лiчильника
4. Кнопка кПерегляд>,
5. Пломбувальнi гвинти.
6. Пломби.
7.,Щапик вiдкритгя ко)ryха.
8. Роз'ем iмпульсного випробувального виводу.
9. Кришка затискачiв,
10. Пломбувальний гвинт блоtсу затискачiв.
1'l. Блок затискачiв.
1 2.,Qатчик вiдкритгя Фишки затискачiв.
,13. Оптичний порт.
14. Батарея резервного живлення.
15. Кришка вhсiку батареТ резервного живлення та оптичного порry.

- )l-
Il;l

]

10

]

,1
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1.5. Елеrпронний дисплей
в лiчильниt<у в якостi дисплею використовуеться pkl, зовнiшнiй вид та елементи якого описанi

ншýе - див.Рисунок 3.

Рисунок 3 PKl

На цьому рисунку позначенi насryпнi елементи PKl:
't. lндикатоР внррiшньОТ помилки, блимае при виникненнi помйкИ, або пiд час дiТ аварiйного тарифу.
2. Секцiя номеру поточного дiючого тарифу;

3. IндикатОр активного сеансу зв'язt<у з лiчильником по одному iз досryпних iнтерфейсiв;

4, lндикатор одиницi вимiрювання:

4.1, (V) - напруга в Вольтах;

Д,Z.ukWu - активна потркнiсть в кiловатах;

4.3, (kW hu - ".r"на 
енергiя в кiловат-годинах;

5. lНДИКаТОР значення параметра, що вИображаеться. Шiсть знакiв до коми i два - пiсля;

6. lНДИКатОр стану реле вiдlсlючення навантаження. Якщо вiдображаеться символ ((-o=r)
замкнуте, а якщо вiдображаеться символ .<Jn>> - реле розiмкнуте (вiдображаеться

лiчильниках у виконаннi з реле вiдlоючення навантаження);

7. lндикатор низького заряду батареТ резервного живлення ;

8. lндикатор номеру тарифу, що вiдповiдае регiстру енергiт, значення якого вiдображаеться на

може приймати значення вiд Т1 до Т4.

eKpaHi, i

- реле

лише в
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Мiсце дlя пломбуванЕя

Розмiри дrя довiдок

1.6. Габаритнi i встановлювальн! розмiри

Габаритнi та встановлювальнi розмiри лiчильника N]K 2104 АР2... демонстрУе РиСУНОК 4,

Рисунок 4. Габаритнi та встановлювальнi розмiри лiчильникiв

Рисунок 5. Схема пiдlсtючоння лiчильника до Meperci спо)lшваче

1.8 GxeMa пiдшtючення iнтерфойсiв

Рисунок б показуе схему пiдшючення основного випробувального iмпульсного виводу лiчильника.

\гl*
йпз-т"г

|.mp/kw,h I

Рисунок 6. Схема пiдключення iмпульсноrо випробувального виводу

ll
Il
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1.9 flатчик (первинний перетворювач)

Первиннi датчики:
, Коло напруги: резистивний подiльник

подiльника
2х499 кОм/910кОм;

напруги iз спiввiдношенням опорiв плечей

, Коло струму: шунт опором 250 мком * 5 %, максимальниЙ струм 80 д,або шунт опором
200 мкОм 1,5 О/о, максимальний струм 80 А.

1.1 0. Оброблоння рGзультатiв вимiрювань

1.{0.1 Технiчнiзасоби

Вимiрювання аlпивноТ елепричноТ енергiТ здiйснюеться за допомогою вимiрювальних MiKpocxeM та

результати вимiрювання виводяться на електронний дисплей.

1.10.2 ПроГрамне забезпечення (прошtивки, контрольнi суми та методи захисту ПО)

flaHi про проФамне забезпечення мiститьТ аблиця 2.

Таблиця 2. Проrрамне забезпечення

Примiтки:
Алlrоритм розраryнку контрольноТ суми CRC32,
3ахист програмного забезпечення здiйснюеться за допомогою програмно-апаратних засобiв

виробника, механiчного захисry корпусу лiчильника та за допомоrою пломбування.

1.1 1. Вiдобрах(ення результатiв вимiрювань
ВiдображеНня рffiульТатiв вимiрЮвань здiйсНюетьсЯ за допомоГою електронного дисплею (див

Рисунк 3).

1.12. ||озволенi функцГi та моlслlивостi

Функцiональнi моllсгtивостi лiчильникiв згiдно технiчнот документацiТ (справа 114t о 019 тр в)

{.13. Технiчна документацiя
Технiчна документацiя виробника згiдно з справою 114l О 019 ТР В

EM4562.v.2.00.780. hex Виконання PLC, блок контролера F071, шунт
250мком

ЕМ4563.ч.2.00.780. hex Виконання PLC, блок контролера F071, rrryHT

PLC, блок контролера F071, ч.lунт

Виконання PLC, блок контролера F071, tлунт
200мком

Виконання PLC, блок контролера L071

Виконання PLC, блок контролера L071

Назва файлу проtливки
Контрольна

сума
проtливки

tsерсiя
прошивки

на PKl
Примiтки

315855сб 4562F2.00

082DscE9 4563F2.00

EM4566.v.2.00,780. hex EOD335Bб 4566F2.00

EM4567.v.2.00.780_slcd.
hex 299АзАЕD 4567F2,00

EM4602_v2.10.039 зЕ7F9F2с 4602F2.10
ЕМ4603_ч2,,10.039 5в2DDЕDз 4603F2.10
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2. Технiчнi данi

2.1. Технiчнi параметри

Технiч н i харакгеристики лiч ильникiв мiстить Таблиця 3.

Таблиця 3. OcHoBHi технiчнi характеристики лiчильникiв

1

Номiнальна напруrа Un, В 220,230,240 (в

залежностiвiд
виконання)

,Щопустимiвiдхилення напруги , % вh Uп вiд MiHyc 20

до плюс 15
Стартова сила струму (чугливiсть), lst ЙА; 12,5
Базова сила струму, Ib, А 5
Максимальна сила струму lmах, А 60
Стала лiчильника (апив), iмп/(кВт. год) 6400

не бiльше 20(5)
Потркнiсть споживання в колах струму (l = lБ1, ВЯ не бiльше 0,2
Номiнальна частота мережi, Гц 50

6+2
Мiсткiстьвiдtiкового пристрою, кВт, год 999999,99
fliапазон темпераryри робочий, 'С вiд MiHyc 40

до плюс 70
пЩiапазон темпераryри зберiгання,'С вiд MiHyc 40

до плюс 70
Вiдносна вологiсть повiтря при температурi плюс 30 rc, И не бiльше 95
Gryпiнь захисry lP54
Клас по зовнitлнiм механiчним умовам м2
Клас по зовнiшнiм електромагнiтним умовам Е2
Маса, кг не бiльше 1

Середнiй TepMiH слуакби до перrllого капiтального ремонry, роТiБ не менше 30
не менше 200 000

3. lнтерфейси та зовнilllнi пристроТ

3.1,lнтерфейси

ЛiчильникИ маютЬ електроннИй дисплеЙ, iмпульсниЙ випробувальниЙ електричний вивiд,
свiтлодiодНi iндикатори вимiрювання енергiТ, iнтерфейс <<оптичний порт))l iнтерфейс PLC.

3.2.3oBHilцHi пристроi, lцо мохryть бути пiд'еднанi

лiчильники приеднуеться до iнформацiйних комплексiв чи систем збору даних через
випробувальнi iмпульснi виводи, iнтерфейси PLC, до зовнiшнiх пристроТв збору даних через елешричнi та
оптичнi iнтерфейси.
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4. Вимоги до виробництва, введення в експлуетацiю та використання

4.{. Вимоги lцодо виробництва

Вимоги шодо виробництва наведенi виробником в технiчнiй документацiТ (справа 114t о 019 тр в )

4.2. Вимоги lцодо введення в експлуатацiю

ВимогИ щодо ввеДення В експлуатаЦiю наведеНi виробникОм в HacTaHoBi з експлуатацiТ (справа
1141 0 019 тр в)

4.3. Вимоrи щодо експлуатацiТ

Вимоги lлодо експлуаryвання наведенi виробником в HacTaHoBi з експлуатацiТ (справа 114l 0019
тр в)

5. Нагляд за приладами в експлуатацГi ' -
5,{. f|окументацiя для наrляду

flокументаЦiя для оцiнювання наведена виробником в технiчнiй документацiТ (справа No114/0 019 тр
в).

Лiчильники пiдлягають перiодичнiй повiрцi в експлуатацiТ та пiсля ремонry, яка проводиться увiдповiдностiдо методик повiрки, якi мiстяться в нормативних актах або нацiональних стандартах.

5.2 lдентифiкацiя (апаратного та проrремного забезпечення}
Проводиться на стадiТ виробництва лiчильникiв елепричноТ енергiТ NlK 2,t04 др2.,. згiдно

документацiТ наведеноТ виробником в технiчнiй документацiТ (справа 114l о019 тр в) та в процесi
експлуатаЦiТ за допоМогою внугрiшнього програмного забезпечення та сервiсних програм розроблених
згiдно протоколу обмiну (справа 114l0 019 ТР В) на ocHoBi позначень лiчильникiв в паспортнiй табличцi.

5.3. Перевiрки

3дiйснюються у вiдповiдностi до настанови з екGплуатацiТ (згiдно справи Nol,t4l0 0't9 ТР В) з
урахуванням вимог ДСТУ EN 62059-32-1:20'lб р,

6.3асоби захпсry

Механiчна конструкцiя корпусу (защiпки в серединi корпусу таlабо лазерна зварка частин корпусу).
3ахист проти втручання в блок затискачiв лiчильника забезпечуеться за допомогою кришки з одним
гвинтом з молtсtивiстю встановлення пломби.

3ахист проти втручання в метрологiчно значиму частину лiчильника здiйснюеться за допомогою
пломбування гвинтiв, якi з'еднують кох(ух та цоколь лiчильника. flосryп до (оптичного порry) та резервноТ
батареТ живлення мощrrь буги механiчно захиtценi за допомогою пломби, яка встановлюеться на кришцi
iнтерфейсу <<оптичний порт) та резервноI батареТ живлення.

Програмний захист технiчноТ iнформацiТ.

7. iЛаркування та написи

7.1.3агальнi вимоги
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Маркування лiчильника вiдповiдае ДСТУ lEC 62053-52:2010, ДСТУ EN 62053_21, ДСТУ EN 62052-11

i кресленням пiдприемства-виробника,

7.2. lJlаркувення упаковки
МаркУвання споживчоТ упаковки вiдповiдае кресленням пiдприемства_виробника i мiстить TaKi

вiдомостi:

} товарний знак пiдприемства-виробника;

} адреса, телефон, сайт та електронна пошта пiдприемства-виробника;

} телефон сервiсного центру пiдприемства-виробника;

} QR-код сайry пiдприемства-виробника;

} найменування та умовне позначення типу лiчильника;

} манiпуляцiйнiзнаки "Верх", "Крихкеr>, "Берепи вiд во}оги".

На етикетцi, lло наклеюеться на споживчу упаковlry наведенi найменування та умовне позначення

лiчильника, його заводський номер, штрих-код, а також мiсяць та pik упаковування.
Маркування транспортноТ упаковки вiдповiдае ГОСТ 14192, вимогам договору та кресленнями

пiдприемства-виробника та мiстить TaKi вiдомостi :

} товарний знак пiдприемства-виробника;

} найменування та умовне позначення типу лiчильника;

} МаНiПУляцiйнi знаки "Верх", "Крихке>>, "Берепи вiд вологи", <<Обмеження штабелювання));

} данi про кiлькiсть лiчильникiв у транспортнiй упаковцi;
} данi про масу брупо транспортноТ упаковки.

На транспортнiй упаковцi HaHeceHi ярлики з основними, додатковими та iнформацiйними написами

згiдно ГОСТ 14192,

Ярлики на транспортнiй упаковцi розтаtлованi згiдно ГОСТ 14192 i мiстять iнформацiю про

наЙменування та умовне позначення лiчильника, номер та штрих-код яtцика транспортноТ упаковки, данi
про пакувальника, а також мiсяць та рiкупаковування.

Мох<гtивий iнший BapiaHT маркування упаковки на вимоry замовника iз зазначенням в договорi на

поставцу,

7.3. Маркування паспортноТ таблички

Мох<лlивiсимволи, зазначенi на паспортнiй табличцiлiчильника в залежностi вiд виконання, описуе

Таблиця 4.

Таблиця 4. Символи маркування, lцо розмiчlуютьGя на паспортнiй табличцi лiчильника
позначення опис

t Умовне позначення лiчильника з двома вимiрювальними елементами,

ш Умовне позначення лiчильникiв в iзоляцiйному корпусi loacy захисry ll,

*L< Умовне позначення двонаправленого лiчильника зi завцди позитивним рахунковим
механiзмом

Ф
ffодаткове метрологiчне маркування - знак законодавчо реryльованого засэбу
вимiрювальноТ технiки,
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на паспортнiй табличцi лiчильника наноситься умовне позначення лiчильника, а табличка з
по3наченнями встановлених iнтерфейсiв i реле включае в себе позначення iнтерфейсiв i символи, якi
описуе Таблиця 5.

Таблиця 5. Опис символiв iнтерфейсiв на паспортнiй табличцi

СХеМа пiдключення лiчильника нанесена на внррiшнiй cTopoHi Фишки затискачiв лiчильника.

паспортна табличка лiчильника може виконуватися як окрема деталь на алюмiнiевiй пластинi
(щитку) або методом тамподруlry на kolr<yci лiчильника, В обох випадках дизайн паспортнот таблички
аНаЛОГiЧНИЙ. Рисунок 7 демонструе приклад маркування паспфтноТ таблички лiчильникiв.

Рисунок 7. f|изайн паспортноТ таблички дrrя PKl
На рисунку позначенi насryпнi елементи:

1, 3ареестрована торговельна марка;
2. Позначення сталоТ основного випробувального електричного виводу лiчильника;
3. Умовне позначення виконання лiчильника;
4. МiСце для нанесення додатковоi iнформацiТ на замовлення власникiв лiчильникiв;
5. МiСце для нанесення знаку оцiнки вiдповiдностi та додаткового метрологiчного маркування;
6. Установлений робочий дiапазон темпераryри;
7. Умовне позначення класу точностi лiчильника при вимiрювання аlсивноТ енерriТ та вiдповiднi

стандарти;
8. Позначення кнопки <Перегляд>;
9, Штрих-код;
10, 3аводський номер за системою нумерацii пiдприемства-виробника;
'11. PiK виготовлення лiчильника;
12. Напис <Вироблено в YKpaTHi>;

13. Умовне позначення реле вiдключення навантаження J* 
;

14. Умовне позНачення наявностi другого iнтерфейсу. l[лlя приведеного на рисунках виконання - PLC;

позначення опис
PLc наявнiсть вiдповiдного iнтерфейсу;

цг наявнiсть оптичного порry;

lъ наявнiсть реле вiдlсtючення навантаження;

йому
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8, Позначення кнопки <<Перегляд>;

9. Штрих-код;
't 0. 3аводський номер за системою нумерацiТ пiдприемства-виробника;
1,1, PiK виготовлення лiчильника;
'12. Напис <Вироблено в YKpaTHi>;

13, Умовне позначення реле вiдtоlючення навантаженg9 -Уь .

'l4. Умовне по3начення наявностiдругого iнтерфейсу..Щля приведеного на рисунках виконання - PLC;

15. Умовне позначення наявностi iнтерфейсу "Оптичний nopru Е.
16. OcHoBHi технiчнi харакгеристики (базова i максимальна сила струму, номiнальна напруга, номiнальна

частота),
17. Мiсце для нанесення додатковоТ iнформацiТ на замовлення власникiв лiчильникiв;
18. Умовне по3начення двонаправленого лiчильника зi завцди позитивним рахунковим механiзмом.
19. Умовне позначення loacy захисry ll,
20. Умовне позначення кiлькостi вимiрювальних елементiв.
21. Позначення типулiчильникаj ъ

8. Креслення

Креслення виробника знаходяться в справi 11410 019 ТР В


