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Zintegrowany system 
Zdalnego ZarZądZania
seria Cirwatt B

Technologia dla efektywności energetycznej



to naprawdę jest takie proste

Komunikacja PlC (Komunikacja przy użyciu linii energetycznych)

System komunikacyjny, stosowany do automatycznych 
odczytów mierników przy użyciu sieci dystrybucyjnej niskiego 
napięcia.

Dane z mierników energii są przesyłane automatycznie do 
koncentratora, gdzie są zapamiętywane. Urządzenie to jest 
głównym elementem systemu komunikacyjnego PLC, który 
wysyła okresowo dane do centrum kontroli przez Ethernet, 
GSM lub GPRS.

hh szybkie i proste uruchomienie
hh nie trzeba dodatkowego okablowania
hh detekcja urządzenia typu Plug & Play

Cechy systemu:
hy System Plug & Play: Dołączenie nowego miernika 

do sieci nie wymaga dodatkowego konfigurowania. 
Kiedy miernik zostanie dołączony do sieci, koncentrator 
automatycznie wykryje go i uruchomi proces odbierania 
danych bez interwencji użytkownika.

hy System wzmacniaków: System wykorzystuje własne 
mierniki jako wzmacniaki. Gwarantuje to łączność 
z urządzeniami, które są usytuowane najdalej od 
transformatora.

hy Bezpieczeństwo i odporność na zakłócenia: 
wiarygodność i odporność odczytów na zakłócenia 
są gwarantowane dzięki kontroli ramek podczas 
łączności między miernikiem a koncentratorem. 
Bezpieczeństwo, odnoszące się do dostępu do danych, 
jest gwarantowane przez definiowanie użytkowników i 
haseł w celu ograniczenia dostępu do koncentratora. 
Wszystkie dane wysyłane przez mierniki są również 
przechowywane w ich pamięciach wewnętrznych.

hy Dwu-kierunkowa komunikacja: System zdalnego 
zarządzania może być stosowany do zdalnego 
odczytywania i programowania mierników, albo 
bezpośrednio z koncentratora, albo przy pomocy 
programu zarządzania koncentratorem (PowerPLC).

hy Informacje przesyłane w czasie rzeczywistym: 
chwilowe wartości z mierników i stan komunikacji mogą 
być odczytywane bezpośrednio z koncentratora lub przy 
użyciu PowerPLC. Ponadto może być odczytywanych 
wiele innych parametrów, takich jak: naliczanie 
godzinowe, sterowanie wewnętrznym wyłącznikiem 
obwodu, ograniczenie prądu i in.



Miernik CIRWATT B, zainstalowany w głównej magistrali 
(2), zapisuje energię, zużywaną za nim, która powinna 
być taka sama, jak zarejestrowana przez inne mierniki 
jednofazowe lub trójfazowe, zainstalowane w sieci (3), plus 
straty technologiczne. 

Porównanie zużycia, zarejestrowanego przez miernik 
zainstalowany w głównej magistrali (2) i sumy zużycia, 
wykazywanego przez mierniki zainstalowane poniżej niego 
(3), szybko wykazuje wszelkie straty instalacyjne lub próby 
oszustwa.

Jednoczesne odczyty wszystkich mierników są okresowo 
wykonywane, w celu porównywania wartości zużycia.

Wszelkie nadużycia są wykrywane, kiedy występują 
różnice zużycia w określonym przedziale czasu, lub kiedy 
aktywny jest alarm, związany z włamaniem do miernika.

hh szybkie wykrywanie strat
hh szybkie wykrywanie nadużyć

wykrywanie 
strat / nadużyć

„magiczna” formuła
Porównanie zużycia:

A = B1 + B2 + ...+  Bn =>  instalacja BEZ strat

A ≠ B1 + B2 + ...+  Bn =>  instalacja ZE stratami

elementy, które są instalowane wraz z 
systemem PlC
1. Koncentrator dla każdego transformatora (opcja podwójnego koncentratora).
2. trój-fazowy koncentrator dla każdego transformatora lub trój-fazowy miernik dla każdej linii 

wyjściowej transformatora. można je wykorzystywać do wykrywania strat i / lub nadużyć.
3. tyle mierników, jednofazowych lub trójfazowych, ile punktów pomiarowych.

Stacja
transformatorowa

Generacja energii

CIRWATT B 
II w każdym 
zakładzie 
przemysłowym CIRWATT B 

II w każdym 
mieszkaniu

CIRWATT B 
II w każdym 
zakładzie 
przemysłowym

CIRWATT B 
II w każdym 
mieszkaniu

CIRWATT B 
II w każdym 
zakładzie 
przemysłowym

PLC800 przy 
każdym 
transformatorze

PLC800 
przy 
każdym 
transformatorze

STRATY OSZUSTWO



hy Odczyty zużycia energii
hy Wczytywanie plików: krzywej obciążenia, zdarzeń i zamknięć
hy Odczyty parametrów mierników 

(kWh, kW, V, A, Hz, daty i czasu)
hy Odczyty konfiguracji
hy Status sieci
hy Programowanie mocy wyłącznika obwodu 

Zarządzanie 
informacjami

drogi komunikacji:
GSM, GPRS i Ethernet.

Miernik CIRWATT typ B ma programowany przekaźnik 
wewnętrzny. Usytuowany jest wewnątrz obudowy wraz 
z częściami, które nie są dostępne z zewnątrz. Jest 
tam również okablowanie i elementy, które nie są przez 
niego wykorzystywane.

Ponowne włączenie wyłącznika obwodu można 
wykonać w następujący sposób:

hy Bezpośrednio w mierniku, przy pomocy przycisków,
hy Przy pomocy głównego wyłącznika (MCB) obwodu 

instalacji.

wewnętrzny przekaźnik wyłącznika obwodu  
(Cirwatt B)

hy Ręczne otwarcie: System zdalnego zarządzania 
umożliwia ręczne przerwanie dostaw energii do 
użytkownika przy użyciu wewnętrznego wyłącznika 
obwodu w mierniku. Działanie to może zostać 
wykonane z koncentratora lub zdalnie, przy użyciu 
programu zarządzającego (PowerPLC).

hy Otwarcie automatyczne: W przypadku, gdy 
użytkownik zużyje większą moc niż zakontraktował, 
miernik automatycznie otworzy wyłącznik 
obwodu, który będzie trwał w tym stanie dotąd, 
aż obciążenie, które powodowało nadmiar mocy, 
zostanie odłączone.

system zarządzania wyłącznikiem obwodu
gwarancja całkowitego bezpieczeństwa 
włączania
W przypadku, gdy wystąpi automatyczne otwarcie w 
wyniku wykrycia nadmiernej mocy, ponowne włączenie jest 
wykonywane przez użytkownika. W tym celu, użytkownik 
musi otworzyć główny wyłącznik obwodu instalacji. Kiedy 
miernik wykryje przerwanie obwodu, włączy (zamknie) 
swój wewnętrzny wyłącznik obwodu. Zasilanie zostanie 
wznowione, jak tylko użytkownik zamknie główny 
wyłącznik obwodu instalacji.

„opening reclosing system”
patent nr 9300863 firmy CIRCUTOR

W tym przypadku, miernik 
może wykryć otwarcie MCB 
(całkowity brak obciążenia po 
stronie użytkownika), aby włączyć 
wewnętrzny wyłącznik obwodu.



Koncentrator 
PlC800

opis 
PLC800 jest koncentratorem, wykorzystującym łączność 
PLC (Power Line Communication – łączność przy użyciu 
linii energetycznych). Jest kluczowym komponentem, 
kontaktującym się z jednofazowymi i trójfazowymi 
miernikami, dołączonymi do tej samej sieci niskiego 
napięcia.

Najlepszym miejscem do uzyskania dobrej łączności jest 
transformator energetyczny. Można stąd uzyskać najlepszą 
jakość komunikacji między koncentratorem a miernikami.

Opcjonalnie, dostępny jest model PLC800, który umożliwia 
podwójną łączność (2 transformatory energetyczne), 
zamiast stosowania dwóch PLC800.

PLC800 ma trzy typy połączeń dla ustalenia zdalnej 
komunikacji i eksportu danych do serwera FTP: Ethernet, 
GSM i GPRS.

Zastosowania 
Koncentrator ma dwa główne zadania:

hy Gromadzenie danych: Koncentrator każdego dnia 
wczytuje krzywą obciążenia, dane sumaryczne i 
zdarzenia; informacje o zamknięciach rachunków są 
zapisywane raz na miesiąc. Wszystkie te informacje 
są zapisywane w wewnętrznej pamięci PLC800, skąd 
mogą być eksportowane do serwera FTP.

hy Zarządzanie miernikiem: Można użyć PowerPLC do 
zdalnego sterowania miernikami, na przykład w celu 
modyfikacji zakontraktowanej mocy, lub naliczania 
godzinowego. Podobnie, może wyświetlać status 
komunikacji i różne parametry elektryczne w czasie 
rzeczywistym, takie jak wartości energii lub mocy.

Parametry techniczne
Ogólnie

Napięcie znamionowe 3x230/400V lub 3x127/220 (3/4 przewody)

Graniczne napięcie robocze 440 V przez 6 godzin

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Temperatura robocza + 70 ºC

Wilgotność względna 95 %

Stopień ochrony IP IP 51

Zegar Codzienna automatyczna synchronizacja

Pamięć
typu SD (1 GB)
1 000 mierników
20 lat bez konserwacji

Łączność
1 port Ethernet
2 porty USB
1 modem GSM/GPRS

Wyświetlacz Kolorowy, LCD

Przyciski 2 przyciski do nawigacji między planszami

PowerPlC 
PowerPLC jest programem, który został zaprojektowany 
w celu lokalnego lub zdalnego zarządzania 
koncentratorami PLC. Umożliwia zdalny odczyt i 
konfigurowanie mierników przy pomocy koncentratora 
PLC800.

hy Zdalne konfigurowanie PLC800: Konfigurowanie 
połączeń Ethernet i GSM/GPRS, administrowanie 
folderami, eksport danych i wybór języka.

hy Konfigurowanie mierników: naliczanie 
godzinowe, zakontraktowana moc, zamknięcia 
rachunków, kontrola łączenia i rozłączania obwodu 
przez wyłącznik obwodu. Działania te mogą być 
zaprogramowane w celu wykonania w określonym 
czasie.

hy Odczyt natychmiastowy: energia czynna, energia 
bierna, współczynnik mocy i natężenie prądu.

PowerPLC Screens
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Jednofazowy 
Cirwatt B

opis 
Miernik CIRWATT B jest wielofunkcyjnym, cyfrowym 
miernikiem jednofazowym. Mierzy energię czynną 
zgodnie z klasą B i energię bierną zgodnie z klasą 2. 
Miernik spełnia Europejską Dyrektywę MID (EN 50470-1 
i EN 50470-3), która pozwala instalować CIRWATT B w 
dowolnym kraju Unii Europejskiej.

CIRWATT B zawiera port optyczny i łączność PLC 
(Power Line Communications). Ma pamięć nieulotną 
FIFO, która może przechowywać krzywe obciążenia, 
zdarzenia i zamknięcia rachunków. Zapisane informacje 
są utrzymywane w pamięci nawet w przypadku wyłączenia 
miernika. Wyświetlacz może być odczytywany bez 
dołączenia napięcia. Wewnętrzny wyłącznik obwodu 
pozwala dystrybutorowi na kontrolę poboru mocy w 
niezawodny i bezpieczny sposób.

Zastosowanie 
CIRWATT B jest statycznym miernikiem jedno-fazowym, 
który mierzy i zapamiętuje czynną i bierną energię dla celów 
rozrachunkowych. Jest używany do pomiaru energii w 
sektorze mieszkaniowym przy wartościach zakontraktowanej 
mocy, które nie przekraczają 15 kW. Wewnętrzny moduł 
komunikacji PLC pozwala odczytywać przez PLC800 
parametry zapisane w mierniku. Może również wyświetlać 
status urządzenia i modyfikować pewne parametry.

Jedną z głównych cech miernika jest jego wewnętrzny 
wyłącznik obwodu, który może być dostosowany do 
mocy nawet 15 kW, zależnie od mocy pobieranej przez 
użytkownika. W przypadku gdy moc pobierana przez 
użytkownika przekracza moc zakontraktowaną, wewnętrzny 
przekaźnik zostanie otwarty, przerywając dostawę energii. 
Następnie nie zostanie zamknięty automatycznie: użytkownik 
musi odłączyć wszystkie obciążenia. Moc zadziałania 
wyłącznika obwodu może być programowana przy użyciu 
PLC800, lub zdalnie, przy pomocy programu zarządzania 
(PowerPLC). Parametry te mogą być również programowane 
lokalnie w mierniku (port optyczny) przy zastosowaniu 
programu SoftWatt.

Parametry techniczne
Zasilanie / Pomiary

Napięcie nominalne 230 V

Pobór mocy  < 2W; 10 V.A

Temperatura robocza -25ºC to 70ºC

Prąd nominalny 10 (60) A

Dokładność

Energia czynna Klasa B (50470)

Energia bierna Klasa 2.0 (IEC 62053-21)

Pamięć

Zegar Pamięć typu RAM, 
podtrzymywana przez 
baterię litową

Konfiguracja, zdarzenia, 
krzywe obciążenia   

pamięć nieulotna 
typu FLASH

Pojemność Zdarzenia: 200 rekordów
Krzywa obciążenia: 2200
Zamknięcia rachunków: 12

PLC

Typ DCSK (odnośnie innych 
opcji proszę pytać)

Urządzenia CENELEC A lub CENELEK B

Wyłącznik obwodu

Typ Przekaźnik bistabilny

Maksymalny prąd przełączany 100A

Wyjście rozrachunkowe

Typ Przekaźnik

Cechy konstrukcyjne

Stopień ochrony IP 51

Detektor włamania

Aktywacja Manipulowanie przy mierniku 
lub połączeniach

Opóźnienie Aktywacja jest opóźniona o 
72 godziny, aby pomóc przy 
instalowaniu produktu.



Zgoda 
MID

trójfazowy 
Cirwatt B  

Zastosowanie
Trójfazowy miernik CIRWATT B jest odpowiedni do 
stosowania dla niskiego i średniego napięcia.

Małe i średnie firmy, sklepy i niewielkie zakłady 
kogeneracyjne. Miernik dla 4 kwadrantów jest odpowiedni 
dla zakładów fotowoltaicznych; oferuje różne opcje 
komunikacyjne.

opis
Trójfazowy miernik CIRWATT B jest odpowiedni do 
pomiaru i rejestracji energii czynnej, zgodnie z klasą B i 
energii biernej, zgodnie z klasą 2 dla aplikacji niskiego i 
średniego napięcia. Ma nieulotną pamięć typu FIFO, która 
może przechowywać różne informacje: krzywe obciążenia, 
zdarzenia i zamknięcia rachunków. Wyświetlacz 
przedstawia wszystkie zarejestrowane parametry. Są 
trzy modele trójfazowego miernika CIRWATT B: z 
bezpośrednim pomiarem, z bezpośrednim pomiarem 
i wewnętrznym wyłącznikiem obwodu i z pośrednim 
pomiarem.

CIRCUTOR opracował następujące moduły 
komunikacyjne, odpowiednie dla każdego modelu 
podstawowego: RS232/PLC, RS232/RS232, RS232/
RS485, RS232/Ethernet, zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami rynku i stałą ewolucją nowych technologii.

Można wykonywać pomiary w 2 lub w 4 kwadrantach. 
Miernik dla 4 kwadrantów został specjalnie zaprojektowany 
dla aplikacji, w których występuje generowanie energii.

Parametry techniczne
Zasilanie

Napięcie nominalne 3 x 230 / 400 V

Pobór mocy  < 2W; 10 V.A

Temperatura robocza -25ºC to 70ºC

Nominalny prąd znamionowy Iref 10 (100) A

Dokładność

Energia czynna Klasa B (50470)

Energia bierna Klasa 2.0 (IEC 62053-21)

Pamięć

Dane Pamięć typu RAM, 
podtrzymywana przez 
baterię litową

Konfiguracja, zdarzenia, 
krzywe obciążenia        

Pamięć nieulotna 
typu FLASH

Pojemność Zdarzenia: 200 rekordów
Krzywa obciążenia: 4000
Zamknięcia rachunków: 
12 x umowa

PLC (opcjalnie)

Typ DCSK (odnośnie innych 
opcji proszę pytać)

Urządzenia CENELEC A lub 
CENELEK B

Wyłącznik obwodu (zależnie od modelu)

Typ Przekaźnik bistabilny

Maksymalny prąd przełączany 100 A

Cechy mechaniczne

Stopień ochrony IP 51

Detektor włamania

Aktywacja Manipulowanie przy 
połączeniach

Opóźnienie Aktywacja jest opóźniona 
o 72 godziny, aby pomóc 
przy instalowaniu produktu

* Trójfazowy CIRWATT B podłączenie bezpośrednie
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CIRCUTOR S.A. rezerwuje sobie prawo do modyfikowania informacji zawartych w tym katalogu w dowolnym momencie.Kod: C2Q15Q-01
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Zalety 
komunikacyjnego 
systemu PlC
hh Zdalny odczyt
hh Zarządzanie energią
hh Zarządzanie stratami
hh wykrywanie nadużyć
hh Łatwy i intuicyjny system zarządzania 

informacjami
hh ograniczanie prądu, z opcją zdalnego 

otwierania i zamykania (Cirwatt B)
hh gwarantowane całkowite bezpieczeństwo 

ponownego załączania (Cirwatt B)

mierniki firmy CirCUtor przyczyniają się 
do poprawienia efektywności energii elek-
trycznej
CirCUtor, czołowa firma w dziedzinie 
efektywności energii elektrycznej, uważa, że 
mierniki energii są witalnym i koniecznym 
elementem nadzorowania energii.
Z tego powodu, CirCUtor, wykorzystując 
najnowsze technologie, opracował powyższą 
rodzinę mierników, którą charakteryzują:

hh Pomiar zakontraktowanej mocy
hh rozliczanie taryfowe
hh analiza godzinowego zużycia energii
hh Pomiar maksimum poboru mocy
hh Pomiar poboru mocy biernej


