Liczniki indukcyjne energii
elektrycznej pr¹du jednofazowego

A8

Zastosowanie
Liczniki typu A8 s³u¿¹ do pomiaru energii elektrycznej czynnej
w sieciach jednofazowych dwuprzewodowych. Mierz¹ energiê
w jednej lub dwóch strefach czasowych. Odmiany liczników
z nadajnikiem impulsów umo¿liwiaj¹ przetwarzanie zmierzonej
energii na odpowiadaj¹c¹ jej liczbê impulsów elektrycznych.
Wysy³ane przez licznik impulsy elektryczne mog¹ byæ odbierane przez
rejestratory energii i mocy lub inne urz¹dzenia dostosowane do
wspó³pracy z pasywnym wyjœciem nadajnika, wymagaj¹cym
zewnêtrznego
Ÿród³a zasilania. S¹ przystosowane do pracy
w pomieszczeniach lub pod zadaszeniem. Sposób pod³¹czenia
liczników do sieci przedstawiono na za³¹czonych schematach.

Opis licznika
1. Licznik 6A8d w obudowie nr 7

2. Licznik 6A8 w obudowie nr 9

Do ramy noœnej zamontowane s¹ g³ówne podzespo³y licznika: organ
napêdowy sk³adaj¹cy siê z elektromagnesów napiêciowego
i pr¹dowego, element hamuj¹cy wraz z regulacj¹ i wk³adk¹
termokompensacyjn¹ zapewniaj¹c¹ prawid³ow¹ pracê magnesu
w szerokim zakresie temperatur, liczyd³o oraz wirnik wraz
z u³o¿yskowaniem zapewniaj¹cym d³ugotrwa³¹ i stabiln¹ pracê
licznika. Na obwodzie tarczy wirnika znajduje siê barwny znak
pozwalaj¹cy na zliczanie obrotów wirnika oraz podzia³ka k¹towa
umo¿liwiaj¹ca bezpoœrednie odczytanie b³êdu licznika przy
wzorcowaniu.
Obudowa licznika wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzuje siê
du¿¹ wytrzyma³oœci¹ dielektryczn¹ i mechaniczn¹. Obudowy
nr 7 i 8 zapewniaj¹ stopieñ ochrony IP53, a obudowa nr 9 stopieñ
ochrony IP55 - wg normy PN EN 60529:2000. Przednia os³ona
licznika posiada okienko umo¿liwiaj¹ce obserwacjê ruchu wirnika oraz
odczyt wskazañ liczyd³a. Zarówno os³ona licznika, jak i os³onka skrzynki
zaciskowej przystosowane s¹ do plombowania, uniemo¿liwiaj¹c
ingerencjê do wnêtrza licznika przez osoby niepowo³ane.
Skrzynka zaciskowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia du¿¹
wytrzyma³oœæ dielektryczn¹ i mechaniczn¹. Œrednice otworów
w zaciskach pod przy³¹czeniowe przewody instalacji zewnêtrznej
pokazano na rysunkach gabarytowo-monta¿owych liczników.

Liczyd³a

3. Licznik 6A8cd w obudowie nr 9
z prze³¹cznikiem PCP
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W licznikach zastosowano liczyd³a mechaniczne, zawieraj¹ce
7 bêbnów z cyframi o wysokoœci 4,5mm. S¹ tak skonstruowane, ¿e
elementy ruchome nie wymagaj¹ smarowania przy jednoczesnym
zagwarantowaniu ma³ych momentów tarcia ca³ego uk³adu
zliczaj¹cego.
Liczyd³o jednostrefowe przeznaczone jest do zliczania energii przy
obrocie tarczy wirnika w jedn¹ stronê.
Liczyd³o jednostrefowe rewersyjne zlicza jednostki energii
elektrycznej narastaj¹co, niezale¿nie od kierunku obrotów tarczy
wirnika.
Liczyd³o dwustrefowe przeznaczone jest do zliczania energii przy
obrocie wirnika w jedn¹ stronê. Zawiera dwa rzêdy bêbnów
rejestruj¹cych energiê osobno dla ka¿dej strefy czasowej.
Mechanizm zmiany stref w tym liczydle sterowany jest zewnêtrznym
prze³¹cznikiem czasowym.

PRZYK£AD OZNACZENIA
TYPU LICZNIKA
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OZNACZANIE TYPU umieszczone na tabliczce znamionowej licznika
buduje siê z cz³onów cyfrowych i literowych wg opisanej poni¿ej zasady:

cd
cyfra 6 - okreœla trwa³¹ obci¹¿alnoœæ pomiarow¹ licznika (stosunek pr¹du
maksymalnego do pr¹du bazowego)
litera A - oznacza licznik indukcyjny o jednym organie napêdowym do sieci jednofazowej
dwuprzewodowej
cyfra 8 - opisuje fabryczne oznaczenie konstrukcji licznika
litery:
c - licznik z liczyd³em dwustrefowym
(brak litery c oznacza zastosowanie liczyd³a jednostrefowego)
d - licznik z blokad¹ ruchu wstecznego wirnika
(brak litery d oznacza zastosowanie liczyd³a rewersyjnego jednostrefowego)
g - licznik z nadajnikiem impulsów.

PARAMETRY LICZNIKÓW
WARTOŒÆ PARAMETRU

NAZWA PARAMETRU

6A8
6Ad

Napiêcie odniesienia

[V]

Pr¹d bazowy Ib (Pr¹d maksymalny Imax)

[A]

Czêstotliwoœæ odniesienia
Prêdkoœæ obrotowa bazowa

Sta³a impulsowa licznika

[imp/kWh]

Napiêcie toru pomocniczego

5(30)
10(60)
50
14,4

[obr/min]
[obr/kWh]

750
375
750
375

[V]

230

WskaŸnik klasy dok³adnoœci
Moment obrotowy bazowy
Pobór mocy w torze napiêciowym

6A8dg

230

[Hz]

Sta³a licznika

6A8cd

2
4 x 10-4

[Nm]

4,4 / 1,1

[VA]/[W]

Pobór mocy w torze pr¹dowym

[VA]

0,2

Pobór mocy w torze pomocniczym

[W]

1,6

Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji:
przy f=50 Hz
przy udarach 1,2/50 µs/µs

[kV]
[kV]

4
6

Œredni wspó³czynnik temperatury w przedziale od –30°C do +65°C
przy zmianie temperatury otoczenia o 20°C:

[%/°C]
[%/°C]

±0,05
±0,07

[%Ib]

0,5

Zakres temperatury pracy

[°C]

–30 ÷ +65

Masa licznika

[kg]

1,2÷1,4

Pr¹d rozruchu

Numer obudowy

7÷9

8,9

Norma spe³niana przez licznik

PN-EN 60521

Zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar

RP T 99 199
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Nadajnik impulsów
NI-6 jest umieszczony pod doln¹ tarcz¹ wirnika. Naniesione na dolnej powierzchni tarczy wirnika czarne znaki s¹
wykrywane przez podwójny transoptor refleksyjny. Ruch tarczy wirnika powoduje cykliczne zmiany strumieni
œwiat³a odbitych od powierzchni tarczy, co wywo³uje generacjê impulsów elektrycznych. Ka¿dy obrót tarczy
zapewnia wygenerowanie jednego impulsu elektrycznego. Zwykle tranzystor wyjœciowy przewodzi. W przypadku
wykrycia przez transoptor znaku na tarczy wirnika, tranzystor wyjœciowy nie przewodzi przez krótki, sta³y czas.
Nadajnik jest zasilany z uzwojenia wtórnego cewek napiêciowych licznika. Wyjœcie nadajnika, spe³niaj¹ce
wymagania normy DIN 43 864, stanowi tranzystor „npn” z otwartym kolektorem OC.
PARAMETRY TECHNICZNE NADAJNIKA IMPULSÓW
[V]

37

Maksymalna wartoœæ pr¹du wyjœciowego Iwy

[mA]

37

Pr¹d w stanie przewodzenia

[mA]

10 ÷ 27

Pr¹d w stanie nieprzewodzenia

[mA]

0÷2

Czas trwania impulsu wyjœciowego (Iwy = 0)

[ms]

30 ÷ 50

Maksymalna wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego wyjœcie nadajnika

Liczba impulsów wyjœciowych przy jednym obrocie wirnika

[imp/obr]

1

Odpornoœæ na wy³adowania elektrycznoœci statycznej wg PN EN 61000-4-2

[kV]

8

Odpornoœæ na zak³ócenia impulsowe 5/50 ns

obwód zasilania

[kV]

2

wg PN-86/E-06600

obwód interfejsu

[kV]

1

Odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PN-86/E-06600

poziom

W2

KRZYWE B£ÊDÓW LICZNIKÓW
ZALE¯NOŒÆ OD ZMIAN OBCI¥¯ENIA
%

%Ib
ZALE¯NOŒÆ OD ZMIAN NAPIÊCIA

ZALE¯NOŒÆ OD ZMIAN CZÊSTOTLIWOŒCI
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DOSTÊPNE KONFIGURACJE OBUDÓW
Elementy obudowy/rodzaj tworzywa

Licznik
Typ

Odmiana

Numer
obudowy

Podstawa
termoutwardzalne

Os³ona

termoplastyczne

termoutwardzalne

Os³onka

termoplastyczne

termoplastyczne

7
A8...

brak
nadajnika
impulsów

8
9

A8c..
A8g..

brak
nadajnika
impulsów

8

nadajnik
impulsów

9

9

SCHEMATY PRZY£¥CZEÑ LICZNIKÓW
LICZNIK JEDNOSTREFOWY
1600

1000

kWh

1

3 4

1

6

3 4

6 20 21

+ -

L
N

L
N

Licznik z nadajnikiem impulsów

LICZNIK DWUSTREFOWY Z ZEGAREM
1102
z

1 2 3 4 5 6 13 15

M

1 2 3 4

L
N

Sterowanie dwuprzewodowe

Cechy jakoœciowe
Okres wa¿noœci dowodów legalizacji lub uwierzytelnienia liczników wynosi 15 lat. Liczniki objête s¹ gwarancj¹
fabryczn¹ w okresie minimum 12 miesiêcy od dnia zakupu. Wysoka niezawodnoœæ gwarantowana jest przez
zastosowanie wysokiej jakoœci materia³ów oraz œcis³¹ kontrolê w procesie wytwarzania.
Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pakiet czêœci zamiennych oraz ewentualne szkolenie
s³u¿b technicznych klienta. Licznik zalegalizowany i prawid³owo zainstalowany nie podlega konserwacji w okresie
legalizacyjnym.
Liczniki powinny byæ w³¹czone do sieci zgodnie ze schematem przy³¹czeñ zamieszczonym na os³onie skrzynki
zaciskowej. Konstrukcja licznika spe³nia wymagania bezpieczeñstwa i u¿ytkowania w okreœlonych warunkach
œrodowiskowych.
Liczniki powinny byæ eksploatowane w warunkach nie wp³ywaj¹cych na ich w³aœciwoœci metrologiczne.
Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym u¿ytkowane s¹ liczniki powinna zawieraæ siê w granicach
–30 °C ÷ +65 °C, przy wilgotnoœci wzglêdnej do 80%, w atmosferze bez oparów lub szkodliwych wyziewów.
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W Y M I A R Y G A B A R Y T O W O - M O N TA ¯ O W E

6,5

125

16

22,9

6,3

220

155

96

67

20

6,5

4,7

OBUDOWA NR 9 bez prze³¹cznika czasowego

8

7

105
130

6,5

125

22,9

82

16

6,3

230

155

96

67

20

6,5

4,7

OBUDOWA NR 9 z prze³¹cznikiem czasowym
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105
130

6

37,5

85,5

OBUDOWY NR 7,8
Nr
obudowy

7
8

Wymiar

A
120
129
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Sposób zamawiania
W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê licznika, oznaczenie typu, napiêcie odniesienia, pr¹d bazowy, pr¹d
maksymalny, czêstotliwoœæ, numer schematu przy³¹czenia (umieszczony w lewym górnym rogu rysunku
schematu) oraz nr obudowy.
Przyk³ad 1
Dla licznika indukcyjnego energii elektrycznej, do sieci
jednofazowej dwuprzewodowej, z liczyd³em
dwustrefowym, z blokad¹ ruchu wstecznego wirnika, bez
prze³¹cznika czasowego:
o napiêciu odniesienia 230V,
o pr¹dzie bazowym 10A i pr¹dzie maksymalnym 60A,
o czêstotliwoœci 50Hz,
o schemacie przy³¹czenia numer 1102,
w obudowie nr 9.
Zamówienie powinno brzmieæ:
Licznik energii elektrycznej pr¹du jednofazowego, typ
6A8cd, 230V, 10(60)A, 50Hz, schemat przy³¹czenia
1102, nr obudowy 9.

Przyk³ad 2
Dla licznika indukcyjnego energii elektrycznej, do sieci
jednofazowej dwuprzewodowej, z liczyd³em
jednostrefowym, z blokad¹ ruchu wstecznego wirnika, z
nadajnikiem impulsów:
o napiêciu odniesienia 230V,
o pr¹dzie bazowym 10A i pr¹dzie maksymalnym 60A,
o czêstotliwoœci 50Hz,
o schemacie przy³¹czenia numer 1600,
w obudowie nr 9.
Zamówienie powinno brzmieæ:
Licznik energii elektrycznej pr¹du jednofazowego, typ
6A8dg, 230V, 10(60)A, 50Hz, schemat przy³¹czenia
1600, nr obudowy 9.

UWAGA !
1. Mo¿liwoœæ wykonania liczników o innych parametrach nale¿y ka¿dorazowo uzgodniæ z Dzia³em Marketingu.
2. Na specjalne ¿yczenie licznik mo¿e byæ wyposa¿ony w wewnêtrzny (dostêpny po zdjêciu os³ony licznika) zwieracz toru
pr¹dowego z napiêciowym.
3. Licznik dwustrefowy mo¿e byæ wyposa¿ony w prze³¹cznik czasowy zamontowany na os³onie skrzynki zaciskowej.
Typy prze³¹czników zawiera oddzielny katalog.
4. Informacje zawarte w karcie katalogowej mog¹ ulec zmianie.
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