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TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
typu 16EC3gw 

producent   PAFAL Świdnica

1. Licznik 16EC3gw 2. Licznik 16EC3gw z zegarem 

sterującym  PCP

ZASTOSOWANIE

Liczniki  elektroniczne  EC3  służą  do  pomiarów  bezpośrednich  energii  elektrycznej  czynnej  w  sieci

trójfazowej czteroprzewodowej. Są wyposażone w układ pomiarowy mierzący i sumujący energię pobraną i

oddaną (liczydło rewersyjne) w 2 strefach czasowych A, B oraz ich sumę E. Strefy czasowe są sterowane

zewnętrznym przełącznikiem czasowym zamocowanym na osłonie skrzynki zaciskowej (opcjonalnie).

CECHY FUNKCJONALNE

• wielostrefowy pomiar energii czynnej,

• sterowanie strefami czasowymi zewnętrznym zegarem,

• wyjście impulsowe;

• wskaźnik zewnętrznego pola magnetycznego (opcjonalnie)

FUNKCJE DODATKOWE LICZNIKA

Poza pomiarem energii i mocy maksymalnej licznik dodatkowo:

sygnalizuje pomiar energii – impulsuje czerwona dioda LED opisana stałą impulsową,

wytwarza impulsy wyjściowe w ilości proporcjonalnej do zmierzonej energii na wyjściu impulsowym

typu OC,

sygnalizuje niewłaściwą pracę obwodów pomiarowych –czerwona dioda LED oznaczona napisem 

„AWARIA” świeci się w następujących przypadkach:

- braku napięcia zasilania - przerwie w jednym lub dowolnych dwóch napięciowych przewodach 

zasilających,

- braku napięcia zasilania - zwarciu doziemnym (do przewodu neutralnego) jednego lub 

dowolnych dwóch napięciowych przewodów zasilających,

- zamianie kolejności przyłączenia napięciowych przewodów zasilających,
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- odwróceniu kierunku przyłączenia dowolnego obwodu prądowego 

WYŚWIETLACZ LCD

Wielkości wyświetlane w trybie sekwencyjnym:

E - energia czynna całkowita,

EA, EB - energia czynna w strefie A,B (przy zastosowaniu zegara z dwoma strefami czasowymi) 

Przy braku zegara licznik wskazuje energię EA w strefie A  równą energii całkowitej E.

EM – energia zużyta przez odbiorcę podczas ingerencji na licznik zewnętrznym 

polem  magnetycznym (opcjonalnie),

TM – sumowany czas ingerencji na licznik zewnętrznym polem magnetycznym. (opcjonalnie)

PARAMETRY LICZNIKÓW

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU

Sposób przyłączenia do sieci bezpośredni

Napięcie odniesienia 3x230/400V +20% -30%

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Prąd bazowy Ib / maksymalny Imax 5 / 80A

Prąd rozruchu 

(obciążenie symetryczne, jednostronne)
0,2% Ib

Pobór mocy w obwodzie napięciowym 1W / 7,5 VA

Pobór mocy w obwodach prądowych 0,05 VA

Liczydło elektroniczne z wyświetlaczem LCD specjalizowany, 8 pozycji dziesiętnych

Maksymalna ilość stref czasowych 2 lub 4

Wytrzymałość elektryczna izolacji 4 kV, przy AC 50 Hz,   6 kV udary 1,2/50 μs/μs

Wskaźnik klasy dokładności 1

Zakres temperatury pracy Od –30OC do +65OC

Średni współczynnik temperaturowy 0,03 %/OC

Stopień ochrony obudowy IP55

Masa (bez zegara) 1,2 kg

Nadajnik impulsów: 

rodzaj pasywny OC wg DIN 43864

Umax 27V

Imax 20 mA

stała impulsowa 1500 imp/kWh

Zegar taryfowy zewnętrzny, zalecany PCP

Spełniane normy PN-EN 61036

Liczniki posiadają Zatwierdzenie Typu Głównego Urzędu Miar.

Występują w wersji legalizowanej lub wzorcowanej (podliczniki)
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SCHEMATY PRZYŁĄCZEŃ LICZNIKÓW

WYMIARY GABARYTOWO – MONTAŻOWE
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