
ELECTRICITY
MEASUREMENT

Многотарифен, четири квадратен трифазен  електромер  за  
3- или 4-проводна мрежа за потребители на високо, средно
или ниско напрежение от всички тарифни групи. Разширената
функционалност за измерване и регистриране се допълва от
множество опции за комуникация. Това е оптимално решение
за усъвършенствани системи за управление на мощността
(EMS). Типична употреба: търговски / индустриален
измервателен уред; балансиращ електромер.

Характеристики 

� Измерване на активна и реактивна енергия;
� Измерване на моментна, минимална / максимална и

кумулативна мощност;
� Измерване на загубите на трансформатори: OLA, NLA, OLR,

NLR, I²t, U²t;
� Измерване на параметрите на електрическата мрежа,

включително: напрежения, токове, хармоници на напрежение
и ток, честота, THD, коефициент на асиметрия;
� Мониторинг на параметрите на захранващата мрежа:

понижаване и набъбване на напрежението; дълги
прекъсвания на тока; асиметрия на ток и напрежение; токов
поток без приложено напрежение; липсата на текущ поток;
ток над лимита;
� Директна връзка (smartESOX B), CT или CT / VT връзка

(smartESOX P);
� Регистриране на енергия в до шест тарифни зони,

превключени чрез вграден часовник в реално време (RTC);
� Широки възможности за регистриране на измерваните

параметри:
- 4 независими профила за регистриране на параметри на

енергия, мощност, качество на мощността
-  Голям капацитет на паметта: регистриране на 20

параметъра с 15-минутен интервал за 200 дни
- Записване на период на фактуриране - до 50 параметъра

� Подобрена регистрация на събития
- 7 групи събития, записани в независими регистри
- 500 събития във всеки регистър
- Изпращане на известия за незабавни събития до хост

устройство / система
� Комуникационен протокол DLMS / COSEM
� Три вградени комуникационни порта: съвместим с оптични

портове EN 62056-21, два серийни порта (RS485 / RS232)
� Сменяем комуникационен модул: 3G / GPRS, PLC, Ethernet
� Спомагателно захранване с променлив ток
� Възможност за четене на енергийни регистри на дисплей в

случай на прекъсване - вградена или сменяема АА батерия
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тази публикация е направена изключително с информационна цел и не представлява оферта съгласно гражданското 
законодателство. Дизайните са представени като пример; функциите на електромера могат да бъдат персонализирани.

Модел smartESOX B smartESOX P
Начин свързване директно CT или CT/VT свързване

Номинално напрежение Un [V] 3x230 / 400 3 x 58/100 ... 3x230 / 400

Номинален ток Iref [A] 5 1 или 5

Максимален ток Imax [A] 120 6

Клас на точност B B , C  или 0.2S

Toчност на измерване реактивна енергия 3 или 2 3 или 2

Електрическа якост [КВ] 4 (AC 50 Hz), 6 (скокове 1.2 / 50 μs)

Импулсна честота [Имп / кВтч] 2 500 20 000

Часовник Вградена, точност не по-лоша от 0,5 s / 24 h при 23˚C, синхронизирана от 
външен сигнал или от комуникационен порт.

Комуникация

Поддръжка на протокол DLMS / COSEM (EN 62056-5-3, EN 62056-6-2) 
незадължително четене на данните от серийни портове с протокол EN 62056-21 

(IEC1107) портове:
• Оптичен конектор (EN 62056-21), до 19200 Bd. 

• Два независими серийни порта (2x RS485 или 1x RS-485 и 1xRS-232). 
•  Сменяем комуникационен модул - 3G / GPRS, PLC, Ethernet 

Входове Два оптически изолирани входа (функции: контрол на: регистрация, тарифи, 
синхронизиран часовник в реално време; алармен вход, броене на импулси).

Изходи До шест импулсни изхода (за броене на енергия). Два програмируеми релейни 
изхода.

Дисплей Сегментиран дисплей, отговарящ на изискванията на VDEW

Работна темперетура от -40 ° C до 70 ° C

Кутия съгл. EN 60529 II клас на защита IP 54

Стандарт
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