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  ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzega przed ryzykiem, które może spowodować obrażenia lub szkody materialne.

UWAGA
Wskazuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na wskazany punkt.

Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w niniejszej instrukcji za pomocą symboli, które 
zostały opisane poniżej.

W przypadku konieczności manipulowania urządzeniem w celu jego instalacji, uruchomienia lub 
konserwacji, należy mieć na uwadze, że:

Nieprawidłowa manipulacja lub instalacja urządzenia może spowodować szkody, zarówno osobowe jak i 
materialne. W szczególności manipulowanie urządzeniem pod napięciem może spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia na skutek porażenia prądem osoby manipulującej urządzeniem. Ponadto, nieprawi-
dłowa instalacja lub konserwacja wiąże się z ryzykiem pożaru.
Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. W ciągu całego okresu eksplo-
atacji urządzenia należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących jego instalacji i konserwacji. 
Należy zwłaszcza przestrzegać norm instalacji podanych w Krajowym Kodeksie Elektrycznym.

UWAGA Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznać się z treścią instrukcji

Jeśli nie przestrzega się lub nie wykonuje się prawidłowo wskazówek niniejszej instrukcji, oznaczonych tym sym-
bolem, wówczas można spowodować szkody osobowe lub w sprzęcie i/lub w instalacjach.

Firma CIRCUTOR S�A�U� zastrzega sobie prawo do modyfikacji, bez uprzedniego powiadomienia, charakterystyk lub instrukcji produktu.

 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CIRCUTOR S�A�U� zaleca stosowanie oryginalnych kabli i akcesoriów dostarczonych 
wraz z urządzeniem.

CIRCUTOR S�A�U� zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, modyfika-
cji urządzenia lub specyfikacji sprzętu, podanych w niniejszej instrukcji. 

CIRCUTOR S�A�U� udostępnia swoim klientom najnowsze wersje specyfikacji urządzeń oraz zaktualizo-
wane instrukcje na swojej stronie internetowej.                              

              www.circutor.com
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 HISTORIA KOREKT

Tabela 1:  Historia korekt�

Data Korekta Opis

01/20 M98230701-18-20A Ręczna modyfikacja projektu

10/21 M98230701-18-21A Zmiany w kolejnych sekcjach:
2.1. - 2.4.2. - 6. - 9. 

03/22 M98230701-18-22A Zmiany w kolejnych sekcjach:
2. - 2.5.1. - 2.19. - 2.27. - 2.30.2. - 2.30.3. - 2.31. - 6.1. - 8.1.

Uwaga: Rysunki urządzeń są podane wyłącznie tytułem ilustracji i mogą różnić się od urządzeń orygi-
nalnych.

 SYMBOLE

Tabela 2: Symbole�

Symbol Opis

Zgodnie z odpowiednią Dyrektywą Europejską.

Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską 20012/19/WE. Po upływie okresu eksploatacji, nie 
wyrzucać urządzenia do pojemnika na odpady domowe. Należy postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi recyklingu urządzeń elektronicznych.

Prąd stały.

~ Prąd przemienny.
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 1.- KONTROLE PRZY ODBIORZE

Przy odbiorze urządzenia należy sprawdzić następujące punkty:

 a)  Czy urządzenie odpowiada specyfikacji zamówienia.
 b)  Czy urządzenie nie doznało uszkodzeń podczas transportu.
           c)  Wykonać zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego podłączeniem.
    

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu przy odbiorze, należy natych-
miast skontaktować się z firmą transportową i/lub działem obsługi posprzedażnej 
firmy CIRCUTOR�

 2.- OPIS PRODUKTU

CIRWATT B jest trójfazowym miernikiem statycznym, przeznaczonym do celów pomiarowych klasy B 
dla energii czynnej (Class 1 według IEC 62052-11 i IEC 62053-21), zgodnie z RD 244/2016 i klasy 2 dla 
energii biernej (IEC 62053-23) zgodnie z opcjonalną komunikacją PLC, GSM/GPRS, Ethernet, RS232 i 
RS485.
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   2�1�- WERSJE MIERNIKA

Poniższa tabela pokazuje wszystkie możliwe opcje, dostępne dla miernika CIRWATT TYP B. Tabela jest 
ogólna, zatem nie wszystkie wymienione w niej wersje mogą być aktualnie dostępne.

Tabela 3: Wersje miernika�

TYP MIERNIKA TBT STD pośredni TBT STD 
Bezpośredni

4 przewody   4 Sposób dołączania
Klasa B moc czynna (Class 1) / Klasa 2.0 
moc bierna   10 Dokładność

3x63,5/110V   M
Napięcie pomiarowe 

Prąd pomiarowy
3x127/220V   N
3x230/400V   Q
3x127/220V… 3x230/400V    U
Transformator 5(10) A  T5

Prąd pomiarowy
Transformator 1(6) A  T7
Bezpośredni 10(100) A    D1
Bezpośredni 5(100) A    D6
50Hz     A Częstotliwość
Bez łączności     0

Łączność

RS232 / RS232     7
RS485/ RS485     8
RS232 / RS485     9
RS232 / Ethernet     A
RS232 / PRIME     B
RS485/ Ethernet     C
RS485 / PRIME     D
Bez wejść / wyjść   0

Moduły rozszerzenia
Zasilanie pomocnicze (24-48 Vdc)  6
Pomiar upływności do ziemi   B
2 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia cyfrowe   D
6 Wyjścia cyfrowe   E
Model   B Model
2 kwadranty   0

Kwadranty4 kwadranty   1
Jednokierunkowo   2
Brak dodatkowych funkcji   0 Dodatkowe funkcje 

Przykład: Kod 410UD1A90B10 wskazuje standardowy miernik Typ B, klasy B dla energii czynnej (klasa 1) 
I klasy 2 dla biernej z asymetrycznym podłączaniem, 50Hz,4 kwadranty; z zasilaniem / napięciem mię-
dzy 3 x 127(230)V a 3 x 230(400)V i 10(100) A , z łącznością RS232 i RS485; bez modułu rozszerzenia 
lub dodatkowych funkcji.
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 2�2�- METROLOGIA

Metrologiczne charakterystyki trójfazowego miernika CIRWATT Typ B (TBT) są następujące:
• Czujnik prądu jest typu transformatora prądowego (CT).
• Zakresy prądu:

Tabela 4: Zakresy prądu�

Zakresy prądu

Wersja z podłączeniem pośrednim / pół-pośrednim Energia czynna, 
Klasa B (1)

Itr  0,250

Ist 0,010

Imin 0,050

In / Iref 5,000

Imax 10,000

Wersja z podłączeniem bezpośrednim Energia czynna, 
Klasa B (1)

Itr 1,000
Ist 0,040

Imin 0,500

In / Iref 10,000

Imax 100,000

 2�3�- MIERZONE WIELKOŚCI

Miernik może mierzyć następujące wielkości:
• Importowaną i eksportowaną energię czynną i bierną w czterech kwadrantach.
• Moc czynną i bierną.
• Chwilowe wartości prądu i napięcia.
• cos φ

 2�4�- NOMINALNE, MAKSYMALNE I MINIMALNE WARUNKI ROBOCZE

2�4�1�- PARAMETRY ELEKTRYCZNE

 Napięcie odniesienia (Uref):  3x57/100 V do 3x230/400 V (zależnie od wersji)
 Napięcia robocze: 
      minimalne:  80% Uref

      maksymalne:  120% Uref

 Częstotliwość odniesienia: 50-60Hz
 Absorbowana moc na fazę:  <2 W; <10 VA for Ib, Uref (bez modułów rozszerzenia)

2�4�2�- PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
 Temperatura minimalna: -25 ºC
 Temperatura maksymalna: +70 ºC; 95% względna wilgotność.
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 2�5�- CECHY URZĄDZENIA

2�5�1�- INFORMACJE OGÓLNE

Miernik ma izolującą obudowę o klasie ochrony II, z podwójną izolacją.
Żadne materiały lub substancje, wymienione w dyrektywach 2002/96/CE i 2002/95/CE nie są używane 
w mierniku. Zastosowane materiały są ognioodporne, nie zawierają halogenów i charakteryzują się 
niewielką emisją nieprzezroczystego, toksycznego lub korozyjnego dymu. 

Na pracę urządzenia nie mają wpływu zewnętrzne pola magnetyczne.

Producent miernika zaświadcza, że w temperaturze 35ºC urządzenie może działać przez 15 lat.

2�5�2�- CHARAKTERYSTYKI ŚRODOWISKOWE

Miernik zapewnia:

Poziom ochrony, zapewniany przez obudowę, kod IP51 według normy CEI 60529:2001
Ochronę przed słoną mgłą według normy UNE-EN 60068-2-11:2000.
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe, według normy UNE-EN 60068-2-5:2000.

2�5�3�- DOŁĄCZANIE NAPIĘCIA

Zworka oddziela wewnętrznie obwody napięcia i prądu, uniemożliwiając manipulowanie nimi z 
zewnątrz. 

W modelach z pośrednim i pół-pośrednim dołączaniem, obwody napięciowy i prądowy są oddzielone 
galwanicznie.

2�5�4�- OSŁONY

Obudowa i dolna szczelina miernika są zamknięte i nie jest możliwe otwarcie i włożenie obcych 
przedmiotów bez uszkodzenia obudowy. Ponadto, urządzenie jest wyposażone we wszystkie przepisowe 
osłony: obudowa miernika, zamykany przycisk i osłona przewodów.

2�5�5�- OSŁONA PRZEWODÓW (ZALEŻNIE OD WERSJI)

Miernik ma nieprzezroczystą osłonę nad górną częścią pola zacisków, śrubami mocującymi i przewodami 
łączącymi.

Dolna część osłony jest skonstruowana w taki sposób, że może być łatwo zdjęta, umożliwiając częściowe 
odsłonięcie przewodów przy blokowaniu dostępu do zacisków.

Miernik jest wyposażony w czujnik, który może wykrywać otwarcie i zamknięcie osłony przewodów. 
Detekcja ta jest wykonywana zawsze, nawet jeśli miernik nie jest dołączony do zasilania elektrycznego. 

Na osłonie przewodów znajduje się złącze DB9, służące do lokalnego połączenia przy pomocy 
elektrycznego portu szeregowego.
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2�5�6�- OSŁONA ZACISKÓW (ZALEŻNIE OD WERSJI)

Miernik ma nieprzezroczystą osłonę nad górną częścią pola zacisków i śrubami mocującymi. Miernik 
jest wyposażony w czujnik, który może wykrywać otwarcie i zamknięcie osłony zacisków. Wykrywanie 
to jest wykonywane zawsze, nawet jeśli miernik nie jest dołączony do zasilania elektrycznego.

2�5�7�- POLE ZACISKÓW

Śruby
Śruby są typu mieszanego, umożliwiając stosowanie śrubokrętów zarówno płaskich jak i typu Phillips. 
Stosowane jest mocowanie podwójnymi śrubami, przy czym śruby są dostosowane do redukcji 
zadrapań, które mogłyby być wywoływane przez liczne operacje zaciskania i zwalniania przez cały 
okres eksploatacji miernika.

Zaciski
Wszystkie zaciski są wyraźnie ponumerowane od przodu, od lewej do prawej, przy czym funkcja 
miernika jest przedstawiona na tabliczce znamionowej, umieszczonej na obudowie miernika.

Zaciski pomocnicze
Są usytuowane nad głównymi zaciskami i są ponumerowane od lewej do prawej, począwszy od 21.

 2�6�- PREZENTACJA DANYCH

Dane są prezentowane przy użyciu ekranu LCD, specjalnie dostosowanego do tego zastosowania 
tak, że można przeglądać wszystkie informacje, na przykład pomiary energii, parametry elektryczne, 
wskaźniki stanu itd. 

 
Figura 1:LCD�

Linia kodu. Pokazuje kod wielkości, której wartość wyświetlana jest w linii danych.
Linia danych. Pole, w którym wyświetlane są informacje o parametrach elektrycznych,mierniku itd.
Jednostki. Jednostka wyświetlanej wartości.
Wskaźniki. Miernik wykorzystuje drugą linię wyświetlacza do pokzywania wskaźników.
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Format wyświetlania jest następujący:  

 aktywny kwadrant (Q1,Q2,Q3,Q4)

L1+L2+L3+, wskazuje obecność prądu elektrycznego w każdej fazie, wraz zodpowiednim 
kierunkiem przepływu:

“+”, wskazuje, że moc jest absorbowana z sieci.
“–“, wskazuje, że moc jest dostarczana do sieci.
“ “, brak symbolu wskazuje, że nie ma obciążenia.

PX, wskazuje aktywny okres w danym momencie.

 , wskazuje stan alarmu. Typ alarmu można sprawdzić na planszy L40.

 Kiedy wyzwolony jest alarm krytyczny, urządzenie stale wyświetla w górnym wierszu trybu 
oczekiwania komunikat “ALARM”. W celu uzyskania dostępu do innych plansz, trzeba nacisnąć 
czerwony przycisk. W zależności od rodzaju alarmu zostaną oznaczone litery C, N lub B:

C: Alarm krytyczny, spowodowany zdarzeniami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, które 
bezpośrednio wpływają na pomiar. To będzie przerywane.

N: Alarm niekrytyczny, nie wpływa na pomiar, ale ma wpływ na awarię licznika. To będzie 
przerywane.

B: Alarm rozładowania baterii. To będzie przerywane.

  , ma trzy możliwe stany:

Wyłączony, kiedy łączność nie jest nawiązana. Jest to stan domyślny.

Stale włączony, po połączeniu miernika z koncentratorem.

Miga, przy czym są możliwe dwie wersje:

•Ciągłe, regularne miganie, wskazujące, że moduł łączności miernika działa poprawnie 
podczas procesu nawiązywania połączenia, ale że miernik jeszcze nie uzyskał połączenia 
z koncentratorem. Miganie trwa przez 2 sekundy: stan wyłączony przez 1 sekundę i stan 
włączony przez 1 sekundę.

•Krótkie, podwójne miganie, wskazujące, że miernik nawiązał połączenie. Symbol jest 
wyłączony przez 0.3 sekundy między mignięciami. 

 R   , wskazuje, że LED weryfikuje pomiar energii biernej. Niedostępne w miernikach trójfazowych.

 

kvarh

, wskazuje, że wyłącznik obwodu jest otwarty, ponieważ funkcja sterowania mocą (PC 
– Power Control) została uaktywniona. Niedostępne w miernikach trójfazowych.
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 2�7�- IMPULSY WERYFIKACJI

Urządzenie zawiera dwa LED-y weryfikacji: jedną do weryfikowania czynnej energii i drugą do biernej 
energii.

Wartość mignięcia LED-u zależy od wersji miernika i jest równa 20,000 imp/kWh (kVArh) dla 
miernika dołączanego pośrednio i pół-pośrednio i 4,000 imp/kWh (kVArh) dla miernika dołączanego 
bezpośrednio.

LEDy pozostają zapalone, kiedy prąd jest poniżej progowej wartości prądu miernika. Po przekroczeniu 
prądu progowego (ze względu na zużywanie czynnej lub biernej energii), LEDy są wyłączane i 
emitują impulsy proporcjonalnie do mierzonej energii zgodnie z rytmem wskazywanym na tabliczce 
znamionowej.
Oba LEDy mają metalowe pętle i profile, które umożliwiają dołączanie ich i ustawianie portu weryfikacji.

 2�8�- PRZYCISK

W urządzeniu są dwa przyciski, wykorzystujące system krótkich lub długich przyciśnięć. Przyciśnięcie 
jest uważane za krótkie, jeśli trwa krócej niż 2 sekundy, zaś za długie – jeśli trwa dłużej niż 2 sekundy. 
Efekt naciśnięcia każdego przycisku zależy od wersji miernika. Jeden z przycisków jest zamknięty, aby 
zapobiec uszkodzeniu miernika przez niepowołane osoby.

 2�9�- TABLICZKA ZNAMIONOWA

Płytka znamionowa jest usytuowana na przedniej części miernika i zawiera wszelkie informacje, 
ustalone w IEC-62052-11:

 Nazwa producenta i miejsce produkcji.
 Oznaczenie typu i oznaczenia odnoszące się do jego zatwierdzenia.
 Liczba faz i liczba przewodów w obwodzie, do których miernik może zostać dołączony (np. trzy 
fazy, 4 przewody).
 Numer seryjny miernika (9 znaków numerycznych); jest to numer, który jednoznacznie identyfikuje 
każdy miernik.
 Rok produkcji; rok, w którym miernik został wykonany.
 Napięcie odniesienia, odpowiednio do danego napięcia sieci lub wtórnego napięcia transformatora 
pomiarowego, do którego miernik ma być dołączany.
Prąd odniesienia i prąd maksymalny; na przykład 10 (100) A wskazuje miernik o prądzie 
znamionowym 10 A i prądzie maksymalnym 100 A.
Częstotliwość odniesienia, w Hz.
Stała miernika; stosunek impulsów energii czynnej / biernej, który określa częstotliwość migania 
LED. 
Wskaźnik klasy miernika.

Symbol podwójnego kwadratu  , pokazujący, że jest to miernik z obudową izolującą o klasie 
ochrony II.
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Liczba i układ elementów pomiarowych.
Kod paskowy, według EN 207010, identyfikujący miernik.
 Identyfikator modelu. Kod producenta, używany do identyfikacji modelu miernika. Kod określa 
konfigurację miernika: moc, pomiar prądu, układ pomiarowy itd.
 Zakres temperatury:  -25 ºC…+70 ºC.
 Prąd minimalny.
 Dodatkowe oznaczenie metrologiczne.
 Znak CE.

 2�10�- OBUDOWA

Wymiary obudowy CIRWATT, jak również jej punkty mocowania, są zgodne z normami DIN 43859 I DIN 
43857.

 2�11�- PODŁĄCZENIE

Rysunek, pokazujący elektryczne podłączenie jest wygrawerowany laserowo na obudowie miernika. W 
przypadku, gdy może to być wymagane, zamieszczona jest również krótka instrukcja instalacji, w celu 
ułatwienia inicjowania początkowych zadań.

 2�12�- POŁĄCZENIA POMOCNICZE (ZALEŻNIE OD WERSJI)

Miernik może zawierać szereg pomocniczych złącz o różnych funkcjach, zależnie od wersji.

2�12�1�- WERSJA Z SYGNALIZACJĄ TARYFY

Miernik ma wyjście przekaźnikowe (250 V, 5 A ~) które wskazuje uaktywnienie zaprogramowanej 
taryfy. 

2�12�2�- WERSJA Z WEJŚCIEM IMPULSOWYM

Miernik może mieć do 4 wejść do pomiaru impulsów z innych urządzeń, na przykład mierników zużycia 
wody lub gazu. Minimalny czas trwania impulsu, wykrywanego przez miernik, wynosi 30 milisekund, 
zaś maksymalna częstość odczytu jest równa 8 impulsów na sekundę. 

Wejścia są polaryzowane napięciem +5V, z maksymalnym prądem 8 mA na wejście.

2�12�3�- WERSJA Z POMIAREM PRĄDU UPŁYWU

Miernik ma wejście do podłączenia zewnętrznego transformatora typu WN firmy Circutor, który 
umożliwia pomiar prądu różnicowego (upływu) w instalacji.

2�12�4�- WERSJA Z WYJŚCIEM TRANSOPTORA

Licznik posiada wyjścia typu transoptor, które emitują impulsy na podstawie zarejestrowanej energii, 
maksymalne napięcie jakie można zastosować to 24 Vdc.



15Instrukcja użytkowania

CIRWATT B 400

 2�13�- ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

Miernik zawiera zegar czasu rzeczywistego, który może utrzymywać datę i czas z dokładnością mniejszą 
niż 0.5 sekundy na dzień, zgodnie z normą UNE EN 61038.

Zegar utrzymuje tę precyzję zarówno przy zasilaniu z sieci, jak i korzystając z własnej baterii.

 2�14�- ZASILANIE REZERWOWE

Miernik jest wyposażony w baterię, która umożliwia ciągłą pracę zegara czasu rzeczywistego. Bateria 
nie jest wyjmowana i jest przeznaczona do dostarczania energii przez okres 5 lat przy braku innego 
zasilania miernika. Kiedy miernik jest normalnie zasilany, zużycie baterii jest praktycznie zerowe. 
Stosowanie uszczelnianych laserowo baterii zapewnia minimalne auto-rozładowywanie, umożliwiając 
pracę baterii przez 20 lat pracy miernika.

 2�15�- OPTYCZNY PORT KOMUNIKACYJNY

Urządzenie, we wszystkich wersjach, zawiera optyczny port komunikacyjny zgodnie z normą UNE IEC 
62056-21:2003. Port komunikacyjny jest w pełni kompatybilny z portami optycznymi zatwierdzonymi 
przez główne firmy elektryczne.

Powierzchnia obudowy ma profil odpowiedni do właściwego mocowania i podłączania portów 
optycznych.

 2�16�- PORT KOMUNIKACYJNY PLC (ZALEŻNIE OD MODELU)

Miernik CIRWATT Typ B może być wyposażony w zaawansowany system komunikacyjny do łączności 
z wykorzystaniem elektrycznej sieci dystrybucyjnej (PLC). System umożliwia sieciową pracę mierników 
bez potrzeby instalowania dodatkowych kabli, z wynikającymi stąd oszczędnościami kosztów w 
procesach odczytu i z możliwością zdalnego zarządzania. Łączność jest oparta na modulacji DCSK i 
wykorzystaniu szeregu wzmacniaków.

 2�17�- PORTY KOMUNIKACYJNE RS-232/RS-485 (ZALEŻNIE OD MODELU)

Miernik może być wyposażony w porty komunikacyjne RS232 lub RS485. Dostępne mogą być 
maksymalnie dwa, całkowicie niezależne kanały, z szybkościami transmisji od 9600 do 38400 baud.

 2�18�- PORT KOMUNIKACYJNY ETHERNET (ZALEŻNIE OD MODELU)

Miernik CIRWATT Typ B może być łączony z siecią Ethernet, umożliwiając bezpośredni dostęp do 
miernika przy użyciu IP.

 2�19�- RESET

Resetowanie lokalne jest wyłączone.
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 2�20�- UMOWY

Oprócz podstawowych pomiarów, konieczne jest, aby urządzenie wykonywało szereg obliczeń, które 
umożliwią wystawianie odpowiednich rachunków, co związane jest z ideą umów.

Umowa jest zestawem parametrów, które określają sposób przetwarzania wyników pomiarów przez 
analizator, w celu odzwierciedlenia ustaleń umów rozliczeniowych.

2�20�1�- LICZBA I PRZYPISANIE UMÓW

Miernik ma trzy zdefiniowane umowy.

2�20�2�- PARAMETRY UMOWY

Parametr jest uważany za zdefiniowany, jeśli jest do niego przypisana wartość. Jest uważany za nie-
zdefiniowany, jeśli jest pusty.

Parametr, który nie jest używany, nie może mieć przypisanej jakiejkolwiek wartości z poprzednich pa-
rametryzacji, a zatem pozostaje niezdefiniowany.

Data aktywacji
Jest to data, od której miernik musi stosować parametry umowy do wyliczania danych potrzebnych do 
wystawienia rachunku.

Sezon
Sezon jest zdefiniowany jako jeden z okresów czasu, na które rok kalendarzowy może zostać podzielo-
ny, przy czym w danym sezonie warunki wystawiania rachunków nie zmieniają się. Maksymalna liczba 
sezonów jest równa 4.

Rozważane są dwa rodzaje sezonów:

Sezon zima / lato� Dzieli to rok na dwa unikalne sezony, ograniczone datami oficjalnej zmiany czasu 
zimowego na letni lub odwrotnie, bez potrzeby jakiejkolwiek parametryzacji. Każdego roku data jest 
automatycznie modyfikowana.

Zdefiniowane sezony� Każdy sezon rozpoczyna się od określonej daty, a jego koniec oznaczony 
jest przez datę początku następnego chronologicznego sezonu, niezależnie od roku. Każdy sezon jest 
identyfikowany przez numer, począwszy od 1 i zwiększany o jeden aż do maksymalnej wartości 4.

Typy dni
Dni roku są klasyfikowane jako:
Robocze�
Świąteczne�

Jako dni robocze są uważane poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. Wszystkie mają taką samą 
taryfę przez cały sezon.

Dniami świątecznymi są sobota, niedziela i wszystkie inne dni, uważane za nie-robocze. Są tak samo 
traktowane przez cały sezon.
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Dni świąteczne, inne niż sobota i niedziela, są identyfikowane przez ich daty, których format może 
zawierać znaki uniwersalne.

Okresy taryf� Typ dnia
Okresem taryfy jest każdy blok godzin, w którym stosowana jest określona taryfa. Regulowany rynek 
i ATR są każdego roku określane przez administrację publiczną. Poza nimi mogą występować inne 
okresy, uzgodnione w umowach między Klientem a Dostawcą. Może być przynajmniej jeden blok go-
dzinowy, a maksymalnie może być ich sześć. Każdy okres jest identyfikowany przy użyciu rosnącego 
numeru, począwszy od 1.

Typ dnia
Typem dnia jest całkowity zestaw przypisań okresów taryfowych dla każdej z 24 godzin dnia. 

Każdy typ dnia jest identyfikowany przez liczbę, począwszy od 1 i rosnącą o jeden dla kolejnych typów.

Dni robocze i świąteczne mają przypisany typ dnia dla każdego sezonu. Każdy specjalny dzień również 
ma przypisany typ dnia.

Moce znamionowe
Do każdego okresu taryfowego przypisana jest moc znamionowa, która odpowiada wartości mocy 
zakontraktowanej w danym okresie. Jest to podstawa wyliczania dla celów rachunkowych nadmiaru 
mocy, pobieranej z sieci.

W przypadku, gdy parametr ten nie jest określony w żadnym okresie taryfowym, należy rozumieć, że 
nie ma mocy zakontraktowanej dla okresu, zatem nadmiar nie jest wyliczany. Jeśli moc znamionowa 
jest określona w jednym lub w większej liczbie okresów taryfowych, przyjmuje się, że dla pozostałych 
okresów, w których nie jest określona, moc znamionowa jest równa zero i nadmiar jest wyliczany dla 
wszystkich okresów.

 2�21�- ZAMKNIĘCIE RACHUNKU

Za zamknięcie rachunku jest uważane zapisanie, w rejestrze pamięci i w określonym momencie, na-
stępujących wartości:

 Wartości wskazywanych przez liczniki energii w danym momencie (odczyt bezwzględny).

 Wartości pomiarów energii od poprzedniego zamknięcia, lub od uruchomienia miernika; w tym 
przypadku zamknięcie jest pierwsze (odczyt narastający).

Pomiary i wyliczenia, które muszą być zapisywane:

 Energia czynna, w postaci wartości zarówno bezwzględnych jak i narastających.
 Indukcyjna i pojemnościowa energia bierna, w postaci wartości zarówno bezwzględnych jak i 
narastających.
 Wyliczona średnia wartość maksymalna mocy czynnej w ciągu piętnastu minut.
 Wyliczone nadmiarowe moce.

Zamknięcia rachunków odnoszą się do całkowitych pomiarów i wszystkich okresów taryfowych aktyw-
nych umów.

Do każdego zamknięcia przypisana jest data i czas, kiedy zostało wykonane. Minimalny, konfigurowany, 
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czas musi upłynąć między dwoma kolejnymi zamknięciami, wyrażony w minutach. Domyślnie, ten czas 
jest równy 10 minut.

Miernik zachowuje rejestr historii z 12 ostatnich zamknięć dla każdej obsługiwanej umowy, zapisanych 
chronologicznie od najświeższego do najstarszego.
Typy zamknięć są następujące:

Zamknięcie może być wykonane w dowolnym czasie przy pomocy polecenia wydanego ręcznie 
przez naciśnięcie przycisku lub wysłanie komunikatu łączności. Wartości mocy są wyliczane do 
końca 15-minutowego okresu sumowania bezpośrednio przed momentem, w którym polecenie 
zostało wydane. Wartościami energii są wartości wskazywane przez liczniki w momencie odebrania 
polecenia. Ręczne wydanie polecenia zamknięcia, przy użyciu przycisku, odnosi się do wszystkich 
aktywnych umów. Zamknięcie przy pomocy komunikatu łączności może wpływać na jedną lub 
większą liczbę aktywnych umów.

Zamknięcie automatyczne� Programowane parametry wskazują datę, w której każda umowa po-
winna zostać automatycznie zamknięta. Data może zawierać znaki uniwersalne w miesiącu i roku. 
Ten typ zamknięcia może odnosić się do jednej lub większej liczby umów.

Nadzwyczajne, natychmiastowe zamknięcie jest wykonywane automatycznie w następujących przy-
padkach:

Zmiana przekładni transformatora. Dotyczy to wszystkich umów.
Zmiana zakontraktowanej mocy na okres. Dotyczy to zmodyfikowanej umowy.
Zmiana sezonu lub typu dnia. Dotyczy to zmodyfikowanej umowy.

 2�22�- MIERNIK WARTOŚCI MAKSYMALNYCH

Maksimum jest największą wartością mocy czynnej, pobranej w okresie 15 minut, w czasie między 
dwoma kolejnymi zamknięciami rachunków. 
Okresy 15 – minutowe pokrywają się 15-minutowym okresem sumowania krzywej obciążenia. Zatem 
dla każdej godziny rozpoczynają się w minutach 0, 15, 30 i 45 i kończą się na początku następnego 
okresu.

Maksima są związane z każdym z określonych okresów taryfowych i z całym zestawem. Każda z tych 
wartości jest związana z datą, godziną i minutą, w której jest wyliczona.

15-minutowe okresy, w których wystąpiła synchronizacja, odcięcie dostaw energii lub ponowne dołą-
czenie, lub zmiana parametru lub włamanie, lub okresy z nieważnym bitem, nie są brane pod uwagę 
przy wyliczaniu maksimum.

 2�23�- UMOWY USTALONE, AKTYWNE I UKRYTE

Umowa jest uważana za ustaloną, kiedy określone są przynajmniej sezony i typy dni.

Ustalona umowa jest aktywna, kiedy jest wykorzystywana do wyliczeń wymaganych do wystawienia 
rachunku.
Trójfazowy miernik TB uwzględnia również ukryte umowy. Funkcja ukrytej umowy pozwala modyfiko-
wać parametry aktywnej umowy przed datą, w której mają obowiązywać. Umowa zmienia się z ukrytej 
na aktywną w momencie, w którym nastąpi data aktywacji, nawet jeśli urządzenie nie ma zasilania lub 
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wznawia pracę po przerwie w zasilaniu. 

Kiedy zostanie osiągnięta data aktywacji ukrytej umowy, miernik automatycznie wykonuje nadzwy-
czajne, natychmiastowe zamknięcie rachunku danej umowy. Parametry, które ukryta umowa zawierała, 
są włączane do aktywnej umowy, parametry ukrytej umowy stają się nieokreślone i w tym momencie 
ukryta umowa jest usuwana.

W przypadku, gdy istnieje aktywna umowa, a inne są ustalone i aktywne, zarejestrowane informacje 
nie będą zmieniane w momencie aktywacji i wszystkie dane wszystkich aktywnych umów zostaną za-
pisane i będą dostępne do przeglądania.

 2�24�- MODYFIKOWANIE UMÓW

Za modyfikowanie umowy uważa się definiowanie, zmianę lub usuwanie jakiegokolwiek parametru 
wcześniej ustalonej umowy.

Modyfikacja może dotyczyć umowy aktywnej lub ukrytej (jeśli są takie). Nawet jeśli parametry umowy 
tworzą pojedynczy zestaw, modyfikacje mogą być wykonywane częściowo i niezależnie grupami para-
metrów. Grupy są ustalane na podstawie spójności parametrów danej grupy.
W przypadku, gdy grupa mocy znamionowych jest modyfikowana, może być konieczne uprzednie zmo-
dyfikowanie grupy sezonów i typów dni w celu zachowania spójności. Są następujące grupy:

Święta (do 15).
Moce znamionowe.
Data automatycznego zamykania rachunku.
Sezony (4) i typy dni (6).

Modyfikacja jest wykonywana przez skompletowanie grupy, usunięcie istniejących parametrów i za-
stąpienie ich parametrami ustalonymi w modyfikacji.

Modyfikacja grup mocy (mocy znamionowych) i sezonów / typów dni wyzwala automatyczne zamknię-
cie rachunku, co ma miejsce przed wprowadzeniem modyfikacji. W przypadku, gdy dwie grupy są mo-
dyfikowane w jednej operacji, tylko jedno zamknięcie rachunku jest wykonywane. Pozostałe grupy są 
modyfikowane natychmiast, bez wyzwalania zamknięcia.

Jeśli modyfikacja przewiduje zmniejszenie liczby okresów obliczeniowych, miernik / analizator – w 
momencie, kiedy modyfikacja jest wykonywana i ma miejsce zamknięcie rachunku – wykonuje nastę-
pujące czynności:

Zapisuje w pamięci i udostępnia do przeglądania zapisy zamknięć, wykonane do tego momentu.

Utrzymuje wartości globalnego licznika i tych, których numer okresu pozostaje. Od tego momen-
tu, globalny licznik i liczniki okresów, które zachowały swoje numery w nowym układzie, mogą być 
przeglądane i są zwiększane, zaś te, które zostały usunięte, nie mogą być przeglądane lub reje-
strowane.

W przypadku modyfikacji umów, które przewidują rozszerzenie o nowe okresy obliczeniowe, wykony-
wane jest zamknięcie rachunku, kiedy umowy są uaktywniane, z zachowaniem informacji zarejestro-
wanych do tego momentu i wartości wszystkich liczników. Liczniki nowych okresów startują z począt-
kową zerową wartością, zaś istniejące dopisują przyrosty do wartości, które zarejestrowały dotąd.
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2�24�1�- MODYFIKOWANIE AKTYWNEJ UMOWY

Modyfikacja aktywnej umowy może dotyczyć jednej lub większej liczby grup parametrów i ich akty-
wacja jest natychmiastowa. Zależnie od parametrów i zanim zostaną zmienione, wykonywane jest 
automatyczne zamknięcie rachunku dla aktywnej umowy.

2�24�2�- MODYFIKACJA UKRYTEJ UMOWY

Modyfikacja ukrytej umowy może dotyczyć jednej lub większej liczby grup parametrów, ale nie wyzwa-
la to automatycznego zamknięcia.
Jeśli data aktywacji jest przed bieżącą datą, efekt jest taki sam jak przy modyfikacji aktywnej umowy i 
wspomniana data aktywacji jest ignorowana.

Jeśli modyfikacja jest wykonywana z datą aktywacji, która jest inna niż istniejąca data i która jest po 
dacie bieżącej, data z ostatniej modyfikacji jest przyjmowana jako nowa data aktywacji.

2�24�3�- USUWANIE UMÓW

Usunięcie umowy pozostawia wszystkie ustalone parametry jako niezdefiniowane i usuwa wszystkie 
odnoszące się do nich dane z ekranu.

Jeśli więcej niż jedna umowa została ustalona i jest aktywna i jedna z nich, należąca do zestawu, jest 
usuwana, w tym momencie wykonywane jest zamknięcie rachunku dla usuwanej umowy i od tej pory 
informacje, odnoszące się do usuniętej umowy są usuwane i nie są wyświetlane informacje o niej inne 
niż odnoszące się do wszelkich istniejących zamknięć rachunków. Pozostałe umowy i odpowiednie 
liczniki nie są modyfikowane.

 2�25�- KRZYWA OBCIĄŻENIA

Miernik rejestruje dwie krzywe obciążenia, zgodnie ze specyfikacjami, zawartymi w Królewskim De-
krecie 2018/1997 i jego uzupełniających instrukcjach technicznych. Obie krzywe obciążenia rejestrują 
określoną liczbę pól, wymaganych przez tę normę. Głębokość rejestrów jest w obu przypadkach równa 
4000, zaś okres sumowania jest całkowicie konfigurowalny przez użytkownika. Przy okresie rejestracji 
równym 1 godzinę, miernik może zapisywać ponad 5 miesięcy profilu obciążenia.

W przypadku spadku napięcia lub zmiany częstotliwości zegara, wszelkie przerwy w krzywej obciąże-
nia są wypełniane zerami.

Przyrostowa wartość krzywej obciążenia, która nie odpowiada dokładnie czasowi, w którym została 
włączona, jest oznaczana jako nieważna. Na przykład, może się zdarzyć, że wartość odpowiadająca 
zużyciu energii została zapisana kilka razy. 

Jeśli w zapytaniu o krzywą obciążenia są wielkości, które nie są rejestrowane w urządzeniu, zostaną 
wysłane wielkości rejestrowane, zaś zero lub nic nie zostanie wysłane dla wielkości, które nie są reje-
strowane. 

W obu przypadkach jest zachowana rozdzielczość 6 cyfr dla wartości energii, mierzonej w kWh lub 
kvarh (taka sama jak na wyświetlaczu miernika). Profil obciążenia jest inicjowany, jeśli modyfikowany 
jest okres rejestracji.
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 2�26�- NADMIAROWY POBÓR MOCY

Nadmiarowy pobór mocy jest wyliczany odpowiednio do średniej mocy w ostatnim kwadransie i za-
kontraktowanej mocy, zgodnie z RD164/2001.

Równanie 1: Nadmiarowy pobór mocy�

Gdzie:
Pdj = moc pobierana w każdym kwadransie okresu i, w którym Pci została przekroczona. 
Pci = moc zakontraktowana w danym okresie i.

 2�27�- ZDARZENIA

Wszystkie daty modyfikacji konfiguracji, zmiany baterii, zmiany zegara, zamykania rachunków itd. są 
rejestrowane.

Urządzenie ma pojemność pamięci dla 200 zapisów. Dane w pliku są zorganizowane w strukturze 
pierścieniowej. Z wyjątkiem zdarzeń aktualizacji FW, których nie można nadpisać. Oznacza to, że po 
zapełnieniu pamięci nowe dane są zapisywane zamiast najstarszych. System ten zapewnia, że miernik 
zawsze ma aktualne informacje i że odpowiadają one ostatnio uzyskanym danym.

 2�28�- CZAS LETNI / ZIMOWY

Miernik automatycznie wprowadza zmiany odpowiednio do czasu letniego / zimowego. W przypadku, 
gdy urządzenie nie jest zasilane w momencie zmiany czasu, zmiana zostanie wprowadzona po odtwo-
rzeniu zasilania i uruchomieniu urządzenia. 

Parametry, które określają tę zmianę, mają dwa różne formaty: jeden z nich jest bazowy, umożliwiający 
automatyczną, coroczną aktualizację, zaś drugi uwzględnia parametry zawarte w specjalnym komuni-
kacie, zgodnym z protokołem komunikacyjnym. Formaty są następujące:

Format bazowy, niezależny od roku, z miesiącem, dniem, czasem i określonym przesunięciem do 
przodu lub do tyłu, odpowiednio do bieżących zarządzeń (ostatnia niedziela marca i ostatnia nie-
dziela października).

Format określający rok, miesiąc, dzień i godzinę, przesunięcie do przodu lub do tyłu.

Parametry czasu letniego / zimowego, niezależnie w którym formacie są zaprogramowane, są auto-
matycznie aktualizowane na początku roku, zgodnie z bazowym formatem. W przypadku, gdy zostanie 
odebrany zgodnie z protokołem komunikacyjnym komunikat z poleceniem aktualizacji czasu, format 
zostanie zmodyfikowany odpowiednio do treści ostatniego komunikatu.
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 2�29�- BEZPIECZEŃSTWO

2�29�1�- DETEKTOR WŁAMANIA

Urządzenie generuje zdarzenie i uaktywnia alarm, kiedy jego osłona jest podnoszona. Alarm można 
wyłączyć tylko przy pomocy protokołów komunikacyjnych. Minimalny czas między dwoma zdarzeniami 
włamań jest równy 60 sekund. 

Podczas początkowego konfigurowania, miernik czeka 72 godziny przed wygenerowaniem pierwszego 
zdarzenia włamania, w celu uniknięcia aktywacji alarmu, kiedy upoważniony instalator konfiguruje 
urządzenie.

2�29�2�- OCHRONA INFORMACJI ZAPISANYCH W PAMIĘCI

Dostęp do pamięci miernika przez zdalne połączenia jest chroniony hasłami odczytu i zapisu. 

Hasła mają ponad 4 miliardy różnych kombinacji, gwarantując bardzo silną ochronę miernika przed 
próbami zmiany zarejestrowanej informacji (krzywej energii, zdarzeń, rachunków, konfiguracji).

2�29�3�- OSŁONY

Miernik CIRWATT Typ B może być chroniony przy użyciu następujących osłon:

Osłona przekładni
 transformatora

Osłona przycisku

Osłona fabryczna
 (pod osłoną przewodów)

Uszczelnienie osłony 
przewodów

Figura 2:Osłony�

 2�30�- KRYTERIA POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI POMIARÓW

Zapisy energii, wartości maksymalnych i nadmiarowych mogą być nieważne w wyniku wystąpienia 
szeregu zdarzeń, które spowodują, że ich wartości są fałszywe. W specyficznym przypadku zapisów 
krzywej obciążenia, istnieje bit nieważności (IV), który wskazuje, że dany zapis nie jest już ważny. Zda-
rzenia, które prowadzą do nieważności pomiarów, są opisane poniżej.
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2�30�1�- SYNCHRONIZACJA CZASU Z DRYFTEM > T1 = 30 SEKUND

Kwadrans, w którym synchronizacja ma miejsce, zostanie zignorowany dla obliczeń mocy.

2�30�2�- SYNCHRONIZACJA CZASU Z DRYFTEM > 5 MINUT

Pomiar jest nieważny, tj. znacznik IV = 1.

2�30�3�- BŁĄD ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY MIERNIKIEM A ANALIZATOREM

Jeśli błąd łączności pokrywa się ze zmianą okresu 15-minutowego, a jego czas trwania jest dłuższy niż 
30 sekund, okresy, których dotyczy, będą ignorowane w wyliczeniach mocy.

Jeśli błąd łączności pokrywa się ze zmianą okresu 15-minutowego, a jego czas trwania jest dłuższy niż 
5 minut, pomiar z danych okresów zostanie uznany za nieważny, tj. znacznik IV = 1.

2�30�4�- AWARIA ZASILANIA W JEDNEJ LUB W WIĘKSZEJ LICZBIE FAZ

Pomiar dla okresu, w którym wystąpiła awaria, zostanie uznany za nieważny, tj. IV = 1.

 2�31�- ODNOŚNE NORMY

Miernik CIRWATT Typ B spełnia następujące normy:

EN 50470-1:2006 - Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test 
conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)

EN 50470-3:2006 - Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements - Static 
meters for active energy (class indexes A, B and C)

EN 62052-11:2004 - Urządzenia mierzące elektryczność (AC). Ogólne wymagania, badania i warunki 
badań. Część 11: Urządzenia pomiarowe

EN 62053-21:2003 - Urządzenia mierzące elektryczność (AC). Szczególne wymagania. Część 21: Sta-
tyczne mierniki energii czynnej (klasy 1 i 2))

EN 62053-23:2003 - Urządzenia mierzące elektryczność (AC). Szczególne wymagania. Część 23: Sta-
tyczne mierniki energii biernej (klasy 2 i 3)

EN 62056-21:2003 - Urządzenia mierzące elektryczność. Wymiana danych dla odczytów miernika, 
taryfy i kontroli obciążenia. Część 21: Bezpośrednia, lokalna wymiana danych) 

UNE 20324:1993 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) (IEC 529:1989). 
 
EN 60068-2-11:2000 - Badania środowiskowe. Część 2: Badania. Test Ka. Słona mgła (IEC 60068-2-11 
(1981-01)). 

EN 60068-2-5:2000 - Badania środowiskowe. Część 2: Badania. Test Sa. Symulowane promieniowanie 
słoneczne na poziomie ziemi
  
UNE 207010:2003 - Zastosowanie kodu paskowego do oznaczania mierników energii elektrycznej 
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IEC 62052-21 (2004-05) - Urządzenia mierzące elektryczność (AC). Ogólne wymagania, badania i wa-
runki badań. Część 21: Urządzenia z zapisem taryfy i kontrolą obciążenia. (Zastępuje IEC 61038)

IEC 62054-21 (2004-05) - Pomiar elektryczności (AC) – taryfy i kontrola obciążenia - Część 21: szcze-
gólne wymagania dla przełączników. (Zastępuje IEC 61038)

DIN 43857 (1978-09) - Watthour meters in moulded insulation case without instrument transformers, 
up to 60 A rated maximum current; principal dimensions for single-phase meters.
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 3.- OBLICZENIA WYKONYWANE PRZEZ MIERNIK

 3�1�- NAPIĘCIE NOMINALNE

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 2: Napięcie nominalne�

 3�2�- PRĄD NOMINALNY

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 3: Prąd nominalny�

 3�3�- MOC POZORNA

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 4: Moc pozorna�

 3�4�- MOC CZYNNA

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 5: Moc czynna�

 3�5�- MOC BIERNA

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 6: Moc bierna�

 3�6�- WSPÓŁCZYNNIK MOCY

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 7: Współczynnik mocy�

 3�7�- MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE

Maksymalne zapotrzebowanie jest wyliczane z mocy chwilowej, liczonej w każdej sekundzie.
Moc ta jest uśredniana w okresie sumowania (15 minut), w wyniku czego otrzymuje się MD15. 

2.1.- Tensión eficaz





64

1

2

64
1

n
nRMS vV

2.2.- Corriente eficaz

RMS
RMS V

SI 

2.3.- Cálculo de potencia aparente

22 QPS 

2.4.- Cálculo de potencia activa.





64

164
1

n
nnivP

2.5.- Cálculo de potencia reactiva





64

1
9064

1
n

nnivQ

2.6.- Cálculo del factor de potencia

S
PFP 

2.7.- Máxima demanda







900

1
15 900

1 n

n
nPMD

Równanie 8: Maksymalne zapotrzebowanie�



26

CIRWATT B 400

Instrukcja użytkowania

Maksymalne zapotrzebowanie między dwoma zamknięciami rachunku odpowiada maksimum z tych 
wartości, uśrednionych w każdych 15 minutach (MD15).

)( 15MDMaxMAXDEM 

2.8.- Cálculo de energía







n

n

nPivaEnergiaAct
1 3600







n

n

nQctivaEnergiaRea
1 3600

Równanie 9: Maksimum maksymalnego zapotrzebowania�

 3�8�- ENERGIA

)( 15MDMaxMAXDEM 

2.8.- Cálculo de energía







n

n

nPivaEnergiaAct
1 3600







n

n

nQctivaEnergiaRea
1 3600

Równanie 10: Energia�

 3�9�- JAKOŚĆ POMIARÓW

3�9�1�-NAPIĘCIE POZA ZAKRESEM

W celu pomiaru wielkości, kiedy napięcie jest poza zakresem, trzeba zaprogramować w mierniku 5 
zmiennych: napięcie nominalne, odstęp od wartości progowej, górną wartość graniczną napięcia, dolną 
wartość graniczną napięcia, minimalny czas trwania braku napięcia.

Następujące informacje są zapisywane dla każdego zdarzenia: rodzaj zdarzenia (nadmiarowe napięcie 
lub błędne napięcie), początkowa data i godzina, końcowa data i godzina, z rozdzielczością do 1 se-
kundy. 

A�- Napięcie nominalne�

Jest to wartość nominalna napięcia zasilania (napięcie między fazami). Wartość ta jest jedną z warto-
ści, które należy uwzględniać w przypadku zdarzenia w przewodzie fazowym: jeśli napięcie jest poza 
górną wartością graniczną lub dolną wartością graniczną. W przypadku mierników CT, napięcie to jest 
napięciem pierwotnym.

B�- Odstęp od wartości progowej

Jest to wartość graniczna, wyrażona w % napięcia nominalnego, przy czym wartości mniejsze od niej 
są uważane za przerwanie dostaw energii. Jeśli wartość jest mniejsza od wartości granicznej, dane 
będą traktowane jako przerwanie dostaw energii. 

C�- Górna wartość graniczna napięcia

Jest wartością graniczną, wyrażoną w % napięcia nominalnego, która jest sumowana znapięciem no-
minalnym i wszystkie wartości większe od niej są uważane za przepięcia. Jeśli wartość jest równa zero, 
miernik nie rejestruje tego typu zdarzeń.
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D�-Dolna wartość graniczna napięcia

Jest wartością graniczną, wyrażoną w % napięcia nominalnego, która jest odejmowana od napięcia 
nominalnego i wszystkie wartości mniejsze od niej są uważane za przerwanie dostaw. Jeśli wartość 
jest równa zero, miernik nie rejestruje tego typu zdarzeń.

E�- Minimalny czas trwania braku napięcia

Jest to minimalny czas, w którym napięcie jest poza zakresem (w sposób ciągły), aby wygenerować 
zdarzenie związane z napięciem. Jeśli ta wartość jest zerowa, miernik nie rejestruje tego typu zdarzeń.

3�9�2�-PRZERWY W DOSTAWACH ENERGII

W celu wyliczania wielkości, kiedy napięcie jest poza zakresem, 3 wielkości muszą być zaprogramowane 
w mierniku: napięcie nominalne, odstęp od wartości progowej, minimalny czas trwania braku napięcia.

Miernik oddziela bieżące incydenty (wciąż aktywne) od incydentów zamkniętych (zakończonych). W 
każdym przypadku zapisywane są następujące parametry: faza, której dotyczy awaria, początkowa 
data i godzina zdarzenia i końcowa data i godzina, z rozdzielczością do sekundy.

A�- Napięcie nominalne i odstęp od wartości progowej

Parametry te są określone w poprzednich punktach. Wartości poniżej tych wielkości granicznych są 
uważane za przerwę w dostawach napięcia.

B�- Minimalny czas trwania braku napięcia

Jest to minimalny czas, kiedy napięcie jest poza zakresem (w sposób ciągły), aby wygenerować zda-
rzenie związane z napięciem (przerwanie). Jeśli wartość ta jest zerowa, miernik nie rejestruje tego typu 
zdarzeń.
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 4.- DZIAŁANIE MIERNIKA

W niniejszym rozdziale opisane jest działanie urządzenia z punktu widzenia jego funkcjonalności. Ina-
czej mówiąc, zostanie wyjaśnione, jak należy zarządzać informacjami, które dostarcza urządzenie, jak 
również jak należy konfigurować różne funkcje systemu.

 4�1�- NAWIGACJA I TRYBY PRZEGLĄDANIA

Do nawigowania między różnymi planszami informacyjnymi stosowany jest czerwony przycisk. Ruch 
na tym samym poziomie jest wykonywany przy użyciu krótkich naciśnięć przycisku. W celu uzyskania 
dostępu do wyższego poziomu, należy naciskać przycisk dłużej. Urządzenie wraca do trybu oczekiwa-
nia po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

4�1�1�- TRYB OCZEKIWANIA

Domyślnie, urządzenie jest w tym trybie dotąd, aż zostanie przyciśnięty jeden z przycisków.

Plansze trybu oczekiwania są dostosowane do cyklicznego wyświetlania informacji bez potrzeby wy-
konywania jakichkolwiek działań przez użytkownika. Taki sposób nawigacji występuje wyłącznie w 
trybie oczekiwania.

Linia przeglądania zmienia informacje co 6 sekund. Kiedy czerwony przycisk zostanie jednorazowo, 
krótko naciśnięty, wyświetlany w tym momencie odczyt z licznika zostanie zatrzymany na ekranie.

Przy pomocy krótkich naciśnięć użytkownik może ręcznie nawigować między wszystkimi zdefiniowa-
nymi licznikami. W przypadku urządzeń skonfigurowanych dla prostej, aktywnej taryfy, ekran oczeki-
wania pokazuje tylko statyczny widok aktywnego licznika.

4�1�2�- TRYB ODCZYTU

Tryb ten jest uaktywniany przez naciśnięcie i przytrzymanie czerwonego przycisku (długie naciskanie). 
Nawigacja na tym samym poziomie jest cykliczna. 

Tryb ten wykorzystuje drzewiastą strukturę plansz udostępniających informacje, zorganizowaną na 
trzech hierarchicznych poziomach. 

Różne informacje, które mogą być wyświetlane w trybie odczytu, są zmieniane przez krótkie i długie 
naciskanie czerwonego przycisku.
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REPOSO L1     CoNT 1

L11      ActuaL

L4        Infor

          Atras

L12      CIer 1

L13      CIer 2

L14      CIer 3

L15      CIer 4

L16      CIer 5

L17      CIer 6

          Atras

L40      Indic

L42      reL tr

L41      PotCon

L43      U Cvrs

L44      U Inst

L45           CoM    

L46        Ident

L47      SaLida

L48        C Hor

PL PC

PL
PC

PC
PC

PC
PC

PC
PC

PL
PC

PC
PC

PC
PC

PC
PC

PC
PC

PC L5        CALID

PL

L50      TFuera

PC

L51      Ftens

          Atras

PC

PC L6       InfFAB

PL

L60      MODELO

PC

L61      SERIE

PC

L62      VErSIo

L63      ENERG

PC

PL

          AtrasPC PC

PL

PL

PC

L64      Estado

PC

L65      CrC

PC

          Atras

PL

Figura 3:Tryb odczytu�

 4�2�- DEFINICJE PLANSZ

4�2�1�- PLANSZA TRYBU OCZEKIWANIA

Stosując krótkie naciśnięcia, użytkownik może ręcznie nawigować między wszystkimi zdefiniowanymi 
licznikami.

Adres łącza i numer punktu pomiarowego:

p.00001r.00001

Całkowita importowana energia czynna:

0003650.18.0
kWh



30

CIRWATT B 400

Instrukcja użytkowania

Całkowita eksportowana energia czynna:

0001210.28.0
kWh

Całkowita energia bierna: kwadrant 1:

0000930.58.0
kVArh

Całkowita energia bierna: kwadrant 2:

0001210.68.0
kVArh

Całkowita energia bierna: kwadrant 3:

0041210.78.0
kVArh

Całkowita energia bierna: kwadrant 4:

0004220.88.0
kVArh

Data i czas:

27.05.1008.38

4�2�2�- PLANSZE MENU

4�2�2�1�- Plansza L1 (UMOWA 1)

Jest to plansza, która udostępnia informacje o umowie 1. Jest to plansza typu MENU.

Cont.1L1

Udostępnia inne, wtórne plansze MENU.
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Tabela 5:Plansze L1�

Plansze Tekst Uwagi

L1

 L11  ACTUAL  Dostęp do bieżących wartości umowy 1

 L12  CIer 1           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 1 (ostatniego)

 L13  CIer 2           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 2

 L14  CIer 3           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 3

 L15  CIer 4           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 4

 L16  CIer 5           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 5

 L17  CIer 6           Dostęp do wartości umowy 1 od zamknięcia 6 (najstarszego)

     Atras           Powrót do poprzedniej planszy

Plansza L11 (CONTRACT 1: ACTUAL)

Plansza pokazuje informacje o wartościach prądu dla umowy 1. Po przejściu przez to menu, wskazywa-
ne są dwie opcje przeglądania: wartości bezwzględne lub wartości przyrostowe.

Opcja ABSOLUTE (ABS) udostępnia bezwzględne wartości energii czynnej i biernej, jak również 
nadmiarową moc i maksymalne zapotrzebowanie.

Opcja INCREMENTAL (INC) udostępnia przyrostowe wartości energii czynnej i biernej od ostatniego 
zamknięcia rachunku, jak również nadmiarową moc i maksymalne zapotrzebowanie. Jeśli żadna 
opcja nie zostanie wybrana, po kolejnym naciśnięciu przycisku wyświetlane będą domyślnie wartości 
bezwzględne.

Na obu planszach wyświetlane są tylko aktywne informacje, tj. jeśli pewne taryfy lub zapisy, na przykład 
nadmiarowa moc lub maksymalne zapotrzebowanie, nie zostały uaktywnione, wówczas odnoszące się 
do nich informacje nie pojawią się na ekranie.

Poniżej pokazane są kody dla wartości bezwzględnych:
Tabela 6: Wartości bezwzględne�

L11

ABS Wartości bezwzględne
OBIS

KWH 1.18.1
Okresy taryfy energii czynnej od początku pomiaru (jeśli są 
aktywne), włącznie z sumą (okres 0)
    
 1.18.x     gdzie x = taryfa (okres)

KWH 1.18.2
KWH 1.18.3
KWH 1.18.4
KWH 1.18.0

KVARL 1.58.1
Okresy taryfy energii biernej Q1 od początku pomiaru (jeśli 
są aktywne), włącznie z sumą (okres 0)

1.58.x      gdzie x = taryfa (okres)

KVARL 1.58.2
KVARL 1.58.3
KVARL 1.58.4
KVARL 1.58.0

Power Excesses 1.12.1
Nadmiarowe moce od ostatniego zamknięcia rachunku (jeśli 
są aktywne)
1.12.x        gdzie x = taryfa (okres)

Power Excesses 1.12.2
Power Excesses 1.12.3
Power Excesses 1.12.4

MAXIMUMS 1.16.1
Maksima od zamknięcia rachunku (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.16.x     gdzie x = taryfa (okres)

MAXIMUMS 1.16.2
MAXIMUMS 1.16.3
MAXIMUMS 1.16.4
MAXIMUMS 1.16.0
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Poniżej są pokazane kody dla wartości przyrostowych:
Tabela 7:Wartości przyrostowe�

L11

Inc Wartości przyrostowe 
OBIS

KWH 1.1.1
Zużycie energii czynnej w okresach taryfowych od początku 
pomiaru (jeśli są aktywne), włącznie z sumą (okres 0)
    
 1.19.x      gdzie x = taryfa (okres)

KWH 1.1.2
KWH 1.1.3
KWH 1.1.4
KWH 1.1.0

KVARL 1.5.1
Zużycie energii biernej Q1 w okresach taryfowych od początku 
pomiaru (jeśli są aktywne), włącznie z sumą (okres 0)

1.59.x      gdzie x = taryfa (okres)

KVARL 1.5.2
KVARL 1.5.3
KVARL 1.5.4
KVARL 1.5.0

Power Excesses 1.12.1
Nadmiarowe moce od ostatniego zamknięcia rachunku (jeśli 
są aktywne)
1.12.x      gdzie x = taryfa (okres)

Power Excesses 1.12.2
Power Excesses 1.12.3
Power Excesses 1.12.4

MAXIMUMS 1.16.1
Maksima od zamknięcia rachunku (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.16.x      gdzie x = taryfa (okres)

MAXIMUMS 1.16.2
MAXIMUMS 1.16.3
MAXIMUMS 1.16.4
MAXIMUMS 1.16.0

Plansza L12 (CONTRACT 1: CLOSURE 01)

Wyświetla informacje o wartościach umowy 1 od ostatniego zamknięcia. Plansza zachowuje się w taki 
sam sposób jak L11, z opcjami dla wartości bezwzględnych lub przyrostowych.

Tabela 8: Wartości bezwzględne�

L11

ABS Wartości bezwzględne
OBIS

KWH 1.18.1.1 Okresy taryfowe energii czynnej od początku pomiaru do 
ostatniego zamknięcia (jeśli są aktywne), włącznie z sumą 
(okres 0)

1.18.x.01      gdzie x = taryfa (okres)

KWH 1.18.2.1
KWH 1.18.3.1
KWH 1.18.4.1
KWH 1.18.0.1

KVARL 1.58.1.1 Okresy taryfowe energii biernej Q1 od początku pomiaru do 
ostatniego zamknięcia (jeśli są aktywne), włącznie z sumą 
(okres 0)

1.58.x.01      gdzie x = taryfa (okres)

KVARL 1.58.2.1
KVARL 1.58.3.1
KVARL 1.58.4.1
KVARL 1.58.0.1

Power Excesses 1.12.1.1
Nadmiarowe moce od ostatniego zamknięcia rachunku (jeśli 
są aktywne)
1.12.x      gdzie x = taryfa (okres)

Power Excesses 1.12.2.1
Power Excesses 1.12.3.1
Power Excesses 1.12.4.1

MAXIMUMS 1.16.1.1
Maksima od zamknięcia rachunku (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.16.x      gdzie x = taryfa (okres)

MAXIMUMS 1.16.2.1
MAXIMUMS 1.16.3.1
MAXIMUMS 1.16.4.1
MAXIMUMS 1.16.0.1
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Poniżej pokazane są kody dla zmiennych wartości przyrostowych:
Tabela 9:Wartości przyrostowe�

Inc Wartości przyrostowe
OBIS

KWH 1.1.1.1 Zużycie energii czynnej w okresach taryfowych od 
ostatniego okresu rachunkowego (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.19.x.01      gdzie x = taryfa (okres)

KWH 1.1.2.1
KWH 1.1.3.1
KWH 1.1.4.1
KWH 1.1.0.1

KVARL 1.5.1.1 Zużycie energii biernej Q1 w okresach taryfowych od 
ostatniego okresu rachunkowego (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.59.x.01      gdzie x = taryfa (okres)

KVARL 1.5.2.1
KVARL 1.5.3.1
KVARL 1.5.4.1
KVARL 1.5.0.1

Power Excesses 1.12.1.1 Nadmiarowe moce od ostatniego zamknięcia rachunku 
(jeśli są aktywne)

1.12.x      gdzie x = taryfa (okres)

Power Excesses 1.12.2.1
Power Excesses 1.12.3.1
Power Excesses 1.12.4.1

MAXIMUMS 1.16.1.1
Maksima od zamknięcia rachunku (jeśli są aktywne), 
włącznie z sumą (okres 0)

1.16.x      gdzie x = taryfa (okres)

MAXIMUMS 1.16.2.1
MAXIMUMS 1.16.3.1
MAXIMUMS 1.16.4.1
MAXIMUMS 1.16.0.1

Plansza L13 (CONTRACT 1: CLOSURE 02)

Pokazuje informacje o wartościach umowy 1 z przedostatniego zamknięcia. Plansza zachowuje się w 
ten sam sposób, jak L12.

Informacje są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób jak na planszy L12, ale pole F przyjmuje 
wartość 02 zamiast 01.

Na przykład: 1.18.1.2       Bezwzględna wartość zużytej energii czynnej w okresie 1 od 
przedostatniego zamknięcia rachunku.

Plansza L14 (CONTRACT 1: CLOSURE 03)

Pokazuje informacje o wartościach umowy 1 z zamknięcia poprzedzającego przedostatnie zamknięcie. 
Plansza zachowuje się w ten sam sposób, jak L12.

Informacje są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób jak na planszy L12, ale pole F przyjmuje 
wartość 03 zamiast 01.

Na przykład: 1.18.1.3    Bezwzględna wartość zużytej energii czynnej w okresie 1 od 
zamknięcia 3 rachunku.

Plansza L15 (CONTRACT 1: CLOSURE 04)

Pokazuje informacje o wartościach umowy 1 od zamknięcia 04. Plansza zachowuje się w ten sam 
sposób, jak L12.
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Informacje są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób jak na planszy L12, ale pole F przyjmuje 
wartość 04 zamiast 01.

Na przykład: 1.18.1.4      Bezwzględna wartość zużytej energii czynnej w okresie 1 od 
zamknięcia 4 rachunku.

Plansza L16 (CONTRACT 1: CLOSURE 05)

Pokazuje informacje o wartościach umowy 1 od zamknięcia 05. Plansza zachowuje się w ten sam 
sposób, jak L12.

Informacje są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób jak na planszy L12, ale pole F przyjmuje 
wartość 05 zamiast 01.

Na przykład: 1.18.1.05    Bezwzględna wartość zużytej energii czynnej w okresie 1 od 
zamknięcia 5 rachunku.

Plansza L17 (CONTRACT 1: CLOSURE 06)

Pokazuje informacje o wartościach umowy 1 od zamknięcia 06. Plansza zachowuje się w ten sam 
sposób, jak L12.

Informacje są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób jak na planszy L12, ale pole F przyjmuje 
wartość 06 zamiast 01.

Na przykład: 1.18.1.06   Bezwzględna wartość zużytej energii czynnej w okresie 1 od 
zamknięcia 6 rachunku.

4�2�2�2�- Plansza L4 (INFORMATION)

Plansza udostępnia informacje, które nie odnoszą się do odpowiednich wartości rachunkowych umów.

L4 info

Udostępnia inne, zależne plansze menu, pokazane poniżej:

Tabela 10:Ekrany typu menu�

Plansze Opis Uwagi

L40   Indic WSKAŹNIKI PRACY
W celu sprawdzenia, że wszystkie podstawowe aspekty 
urządzenia pracują właściwie podczas instalacji lub podczas 
późniejszych badań lokalnych.

L41   P.Cont UPRAWNIENIE 
  UMOWY

Używane do wyświetlania wartości zakontraktowanych mocy. 
Odnosi się tylko do nadmiarowych mocy w Umowie 1.

L42   reL Tr RELACJE 
TRANSFORMACYJNE Wyświetla informacje o przekładniach transformatora.

L43   u Curs AKTUALNE WARTOŚCI
Wyświetla informacje o bieżących wartościach mocy, maksimach, 
licznikach i mocy ostatniego okresu sumowania (domyślnie 15 
minut).



35Instrukcja użytkowania

CIRWATT B 400

Tabela 10 (Kontynuacja): Ekrany typu menu�

Plansze Opis Uwagi

L44   U Inst NATYCHMIASTOWE 
WARTOŚCI

Wyświetla informacje o chwilowych wartościach różnych wielkości 
elektrycznych.

L45   Co   KOMUNIKACJA Wyświetla informacje o różnych parametrach portów 
komunikacyjnych.

L46   Ident IDENTYFIKATORY Wyświetla informacje o różnych identyfikatorach urządzeń, 
włącznie z odnoszącymi się do protokołu IEC870-5-102.

L47   SaLIda STAŁE WYJŚCIOWE Wyświetla informacje o wyjściowych wartościach impulsowych.

L48   C Hor  ZMIANA CZASU Wyświetla informacje o datach zmiany czasu (letni / zimowy).
   Atras ZA Powrót do poprzedniej planszy.

Plansza L40 (INFORMATION: WSKAŹNIKI PRACY)

Plansza pokazuje informacje o wskaźnikach roboczych. Używana jest do sprawdzania, czy wszystkie 
podstawowe aspekty urządzenia pracują właściwie podczas instalacji lub podczas późniejszych badań 
lokalnych.

Tabela 11:Ekrany wskaźników pracy�

Plansze Opis Uwagi

L40   Indic

0.13.38
p.ej. 1

AKTYWNY KWADRANT: Wskazuje kierunek czynnej lub biernej energii lub 
kwadrant (1, 2, 3 or 4).

0.12.38
p.ej. 123

OBECNOŚĆ NAPIĘCIA: Wskazuje obecność napięcia w każdej fazie (123 jeśli 
we wszystkich fazach jest napięcie, nic, jeśli nie ma napięcia)

0.11.38
p.ej. 120

KIERUNEK PRĄDU: Wskazuje kierunek wejściowy (+) lub wyjściowy (-) w 
każdej fazie (111 jeśli są wejściami, 222 jeśli są wyjściami, 000 jeśli ich nie 
ma).

0.18.12
p.ej. 633

AKTYWNA TARYFA KAŻDEJ UMOWY: wskazuje aktywną taryfę, w momencie 
odczytu, każdej umowy (umowa 1, umowa 2, umowa 3) (wartości w zakresie 
od 1 do 6 dla każdej umowy).

0.6.2.4
p.ej. 0

TRYB PARAMETRYZACJI: Wskazuje, czy tryb parametryzacji jest odblokowany 
(0 – zablokowany, 1 – odblokowany).

0.6.5.0
p.ej. Cn

ALARMY: Wskazuje alarmy, zdefiniowane w rozdziale 1.7. Pole danych 
wyświetla litery CNB, które pojawiają się zależnie od natury alarmu.

Plansza L41 (INFORMATION: UPRAWNIENIE UMOWY)

Plansza pokazuje informacje o zakontraktowanej mocy w umowie 1. Dotyczy tylko nadmiarowej mocy 
w umowie 1. Jest to plansza typu DANE.

Tabela 12:Ekrany Moce skrócone�

Plansze Opis Uwagi

L41  .Cont

1.135.1 ZAKONTRAKTOWANA MOC: Wskazuje wartości, w kW do 2 miejsc po 
przecinku, zakontraktowanej mocy, które są wykorzystywane do wyliczania 
nadmiaru.
1.135.x      gdzie x = taryfa (okres)

1.135.2
1.135.3
1.135.4
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Plansza L42 (INFORMATION: RELACJE TRANSFORMACYJNE)

Plansza pokazuje informacje o przekładniach transformatora. Jest to plansza typu DANE.

Tabela 13:Ekrany współczynników transformacji�

Plansze Opis Uwagi

L42  re tr

0.04.2 PIERWOTNA WARTOŚĆ PRĄDU: Wyświetla prąd uzwojenia pierwotnego, do 
1 miejsca po przecinku.

0.04.5 WTÓRNA WARTOŚĆ PRĄDU: Wyświetla prąd uzwojenia wtórnego, do 1 
miejsca po przecinku.

0.04.3 PIERWOTNA WARTOŚĆ NAPIĘCIA: Wyświetla napięcie uzwojenia 
pierwotnego, do 1 miejsca po przecinku (napięcie fazowe).

0.04.6 WTÓRNA WARTOŚĆ NAPIĘCIA: Wyświetla napięcie uzwojenia wtórnego, do 
1 miejsca po przecinku (napięcie fazowe).

Plansza L43 (INFORMATION: AKTUALNE WARTOŚCI)

Plansza pokazuje informacje o aktualnych wartościach mocy, maksimach, licznikach i mocach w ostat-
nim okresie sumowania (domyślnie 15-minutowym). Jest to plansza typu DANE.

Tabela 14:Ekrany aktualnych wartości�

Plansze Opis Uwagi

L43  U Curs

0.18.0 LICZNIK A+: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii czynnej 
pobieranej z sieci.

0.28.0 LICZNIK A-: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii czynnej 
pobieranej z sieci.

0.58.0 LICZNIK R1: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii biernej z 
kwadrantu 1.

0.68.0 LICZNIK R2: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii biernej z 
kwadrantu 2.

0.78.0 LICZNIK R3: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii biernej z 
kwadrantu 3.

0.88.0 LICZNIK R4: Wyświetla wartość bieżącego licznika energii biernej z 
kwadrantu 4.

0.14.0 BIEŻĄCA MOC WEJŚCIOWA: Wyświetla wartość średniej mocy wejściowej, 
sumowanej podczas bieżącego okresu sumowania.

0.24.0 BIEŻĄCA MOC WYJŚCIOWA: Wyświetla wartość średniej mocy wyjściowej, 
sumowanej podczas bieżącego okresu sumowania.

0.15.0
MOC WEJŚCIOWA W OSTATNIM OKRESIE: Wyświetla średnią wartość 
mocy wejściowej, która była sumowana podczas ostatniego okresu 
sumowania.

0.25.0
MOC WYJŚCIOWA W OSTATNIM OKRESIE: Wyświetla średnią wartość 
mocy wyjściowej, która była sumowana podczas ostatniego okresu 
sumowania.
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Plansza L44 (INFORMATION: NATYCHMIASTOWE WARTOŚCI)

Plansza wyświetla informacje o chwilowych wartościach różnych współczynników elektrycznych. Po-
nieważ wspomniane dane nie odnoszą się do konkretnej umowy, ale są danymi, które odnoszą się do 
wszystkich umów, pole B przyjmuje wartość 0.

Tabela 15:Ekrany Wartości chwilowe�

Plansze Opis Uwagi

L44  U Inst

0.327.0
NAPIĘCIE NA FAZĘ: Wyświetlane są chwilowe wartości napięć dla każdej 
fazy.

0.527.0
0.727.0
0.317.0

PRĄD NA FAZĘ: Wyświetlane są chwilowe wartości prądów dla każdej fazy.0.517.0
0.717.0
0.337.0

COS Φ NA FAZĘ: Wyświetlane są chwilowe wartości cos Φ dla każdej fazy.0.537.0
0.737.0

0.17.0 CHWILOWA MOC CZYNNA: Wyświetla całkowitą wartość chwilową mocy 
czynnej dla trzech faz z ich symbolem.

0.37.0 CHWILOWA MOC BIERNA: Wyświetla całkowitą wartość chwilową mocy 
biernej dla trzech faz z ich symbolem.

0.137.0 ŚREDNI WSPÓŁCZYNNIK MOCY: Wyświetla średnią wartość chwilową 
współczynnika mocy dla wszystkich faz.

Plansza L45 (INFORMATION: KOMUNIKACJA)

Plansza wyświetla informacje o różnych parametrach portu komunikacyjnego. Ponieważ wspomniane 
dane nie dotyczą konkretnej umowy, ale są to dane, które dotyczą wszystkich umów, pole B przyjmuje 
wartość 0.

Tabela 16:Ekrany komunikacyjne�

Plansze Opis Uwagi

L45  CoM

0.00.0 KONFIGURACJIA OPTYCZNEGO PORTU SZEREGOWEGO: 000000n (szybkość 
009600, parzystość n).

0.00.1 KONFIGURACJA ELEKTRYCZNEGO PORTU SZEREGOWEGO 1: 000000n (szybkość 
009600, parzystość n).

0.00.2 KONFIGURACJA ELEKTRYCZNEGO PORTU SZEREGOWEGO 2: 000000n (szybkość 
009600, parzystość n).

0.00.3 TRYB KONFIGURACJI MODEMU ELEKTRYCZNEGO PORTU SZEREGOWEGO 1: 
Wyświetlane są dane odpowiadające ASDU 142 protokołu.

Plansza L46 (INFORMATION: IDENTYFIKATORY)

Plansza wyświetla informacje o różnych identyfikatorach urządzeń, włącznie z odnoszącymi się do 
protokołu IEC-870-5-102. Ponieważ wspomniane dane nie dotyczą żadnej konkretnej umowy, ale są 
to dane dotyczące wszystkich umów, pole B przyjmuje wartość 0.



38

CIRWATT B 400

Instrukcja użytkowania

Tabela 17:Ekrany identyfikacyjne�

Plansze Opis Uwagi

L46  Ident

0.00.5 ADRES ŁĄCZA
0.00.6 ADRES PUNKTU POMIAROWEGO

0.00.7 DATA WERSJI PROTOKOŁU KOMUNIKACYJNEGO: (DD-MM-YY), pokazuje datę 
odpowiadającą ASDU 142 protokołu.

0.02.0 WERSJA OPROGRAMOWANIA FIRMOWEGO URZĄDZENIA: pokazuje datę 
odpowiadającą ASDU 142 protokołu.

0.08.4 OKRES SUMOWANIA PIERWSZEJ KRZYWEJ OBCIĄŻENIA: wskazuje okres 
sumowania, w minutach; domyślnie 60.

0.08.5 OKRS SUMOWANIA DRUGIEJ KRZYWEJ OBCIĄŻENIA: wskazuje okres 
sumowania drugiej krzywej sumowania, w minutach; domyślnie 15 minut.

Plansza L47 (INFORMATION: STAŁE WYJŚCIOWE)

Plansza wyświetla informacje o wyjściowych wartościach impulsowych. Ponieważ wspomniane dane 
nie dotyczą konkretnej umowy, ale są to dane, które dotyczą wszystkich umów, pole B przyjmuje 
wartość 0.

Tabela 18:Ekrany o stałej wydajności�

Plansze Opis Uwagi

L47  Saida

0.03.3 WYJŚCIE 1
0.03.4 WYJŚCIE 2 
0.03.5 WYJŚCIE 3
0.03.6 WYJŚCIE 4 

Dla każdego wyjścia są następujące opcje:

Ax Y :  x = 1:aktywne importowane / x = 2 : aktywne eksportowane / Y = waga impulsu
Rx Y :  x = nr kwadrantu (kwadrant x energii biernej) / Y = waga impulsu
Vh Y :  Wyjście impulsowe Vh (średnia z 3 faz) / Y = waga impulsu
Pot :  Miernik maksimów
C x P y :  x = nr umowy / y = nr okresu taryfy (wyjście identyfikuje taryfę)

Plansza L48 (INFORMATION: ZMIANA CZASU)

Plansza wyświetla informacje o datach zmiany czasu letniego na zimowy i vice versa. Ponieważ wspo-
mniane dane nie dotyczą żadnej konkretnej umowy, ale wspomniane dane dotyczą wszystkich umów, 
pole B przyjmuje wartość 0.

Tabela 19:Ekrany Zmiana czasu�

Plansze Opis Uwagi

L48  C Hor

0.00.8 ZMIANA ZEGARA ZIMA - LATO: Wskazuje datę i godzinę zmiany zegara 
przy przejściu z czasu zimowego na czas letni.

0.00. ZMIANA ZEGARA LATO – ZIMA: Wskazuje datę i godzinę zmiany zegara 
przy przejściu z czasu letniego na zimowy.
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4�2�2�3�- Plansza L5 (QUALITY)

Plansza udostępnia informacje odnoszące się do aspektów jakości napięcia zasilania. Jest to plansza 
typu MENU.

L5 CALidAd

Umożliwia przejście do innych, zależnych plansz MENU, pokazanych poniżej:

Tabela 20:Ekrany jakości�

Plansze Opis Uwagi
L50   Tfuera Czas poza zakresem Czas poza zakresem
L51  FTens Brak napięcia Brak napięcia

Plansza L50 (QUALITY: CZAS POZA ZAKRESEM)

Plansza wyświetla okresy czasu, w których napięcia były poza ich zakresami.

Tabela 21:Ekrany Napięcie poza limitem�

Plansze Opis Uwagi

L50  tfuera

1231.0 POMIAR NAPIĘCIA MIĘDZY FAZAMI WEWNĄTRZ ZAKRESÓW: Czas 
całkowity, w minutach, w ciągu ostatnich 30 dni.

3231.0 NAPIĘCIE FAZY 1 WEWNĄTRZ ZAKRESU: Czas całkowity, w minutach, 
w ciągu ostatnich 30 dni.

5231.0 NAPIĘCIE FAZY 2 WEWNĄTRZ ZAKRESU: Czas całkowity, w minutach, 
w ciągu ostatnich 30 dni.

7231.0 NAPIĘCIE FAZY 3 WEWNĄTRZ ZAKRESU: Czas całkowity, w minutach, 
w ciągu ostatnich 30 dni.

1235.0 POMIAR NAPIĘCIA MIĘDZY FAZAMI POZA ZAKRESEM: Czas całkowity, 
w minutach, w ciągu ostatnich 30 dni.

3235.0 NAPIĘCIE FAZY 1 POZA ZAKRESEM: Czas całkowity, w minutach, w 
ciągu ostatnich 30 dni.

5235.0 NAPIĘCIE FAZY 2 POZA ZAKRESEM: Czas całkowity, w minutach, w 
ciągu ostatnich 30 dni.

7235.0 NAPIĘCIE FAZY 3 POZA ZAKRESEM: Czas całkowity, w minutach, w 
ciągu ostatnich 30 dni.

Plansza L51 (QUALITY: Brak napięcia)

Plansza wyświetla okresy czasu, w których nie było napięcia.
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Tabela 22:Ekrany Brak napięcia�

Plansze Opis Uwagi

L51     ftens

1242.0 BRAK WSZYSTKICH NAPIĘĆ: Czas całkowity, w minutach, w ciągu 
bieżącego roku.

3242.0 BRAK NAPIĘCIA 1: Czas całkowity, w minutach, w ciągu bieżącego roku.

5242.0 BRAK NAPIĘCIA 2: Czas całkowity, w minutach, w ciągu bieżącego roku.

7242.0 BRAK NAPIĘCIA 3: Czas całkowity, w minutach, w ciągu bieżącego roku.

1242.1 BRAK WSZYSTKICH NAPIĘĆ: Liczba incydentów w bieżącym roku.

3242.1 BRAK NAPIĘCIA 1: Liczba incydentów w bieżącym roku.

5242.1 BRAK NAPIĘCIA 2: Liczba incydentów w bieżącym roku.

7242.1 BRAK NAPIĘCIA 3: Liczba incydentów w bieżącym roku.

4�2�2�4�- Plansza L6 (MANUFACTURER INFORMATION)

Plansza udostępnia informacje odnoszące się do aspektów jakości napięcia zasilania. Jest to plansza 
typu MENU.

L6 info FAb

Umożliwia przejście do innych, zależnych plansz MENU, pokazanych poniżej:

Tabela 23:Ekrany informacyjne producenta�

Plansze Opis Uwagi
L60     odeo Model licznika Model licznika
L61     Serie Numer seryjny Numer seryjny
L62     VErSIo Wersja miernika Wersja miernika
L63     ENERG Energia, w Wh Wyświetla importowaną energię czynną
L64     Estado Pokazuje alarmy miernika Najważniejsze alarmy
L65     CrC Kod CRC Kod CRC

Plansza L60 (INFO FAB: MODEL LICZNIKA)
Plansza wyświetla model miernika.

Plansza L61 (INFO FAB: NUMER SERYJNY)
Plansza wyświetla numer seryjny.

Plansza L62 (INFO FAB: WERSJA MIERNIKA)
Plansza wyświetla wersję miernika.

Plansza L63 (INFO FAB: ENERGIA)
Plansza wyświetla importowaną energię czynną, wyrażoną w kWh do 3 miejsca po przecinku. Plansza 
służy do badań dokładności.
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Plansza L64 (INFO FAB: STATUS)
Plansza wyświetla najważniejsze alarmy miernika.

Plansza L65 (INFO FAB: CRC)
Plansza wyświetla kod CRC.

4�2�3�- FUNKCJE SPECJALNE

Zamykany przycisk i / lub czujnik osłony przewodów są używane do uzyskania dostępu do Funkcji 
Specjalnych.

W celu nawigacji między różnymi planszami informacyjnymi można użyć zamykany przycisk, przy czym 
przejście na tym samym poziomie jest uzyskiwane przez krótkie naciśnięcie (PPC) przycisku. W celu 
uzyskania dostępu do wyższego poziomu, stosowane jest długie naciśnięcie (PPL) przycisku.

Opcja BACK (Powrót) na końcu obu menu umożliwia użytkownikowi powrót do planszy oczekiwania po 
długim naciśnięciu zamykanego przycisku.

Zatwierdzenie jest uzyskiwane zawsze przy pomocy długiego naciskania zamykanego przycisku. Urzą-
dzenie wraca do trybu oczekiwania 60 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku.
 

REPOSO

         Cierre

PPL

PC

Sensor cubrehilos 
activado

Sensor cubrehilos 
desactivado

            rog

PC
PC

          Reset

         Cierre

PC

            rog

PC

          Atras

PC

          Atras

PC

Figura 4:Funkcje specjalne

4�2�3�1�-Menu zamykania

Po wykonaniu zamknięcia umowy (C1, C2 lub C3), zostanie wyświetlona następująca plansza, utrzymu-
jąca się na ekranie przez 3 sekundy:

CiErr HECHO

Jeśli funkcja ręcznego zamykania jest nieaktywna w urządzeniu w wyniku komunikacji, zostanie wy-
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świetlony następujący komunikat, utrzymujący się na ekranie przez 3 sekundy: 

CiErr dESAct

4�2�3�2�- Menu specjalnego programowania

Umożliwia modyfikację tych parametrów, które wymagają zniszczenia osłony zamykanego przycisku. 
Dotyczy to przekładni transformatora i okresu sumowania krzywych obciążenia.

4�2�3�3�-Menu Reset

Funkcja usuwa zaprogramowane parametry i wszystkie zapisane dane. Liczniki są zerowane.
Data i czas są utrzymywane wraz ze statusem baterii i parametrami ustalonymi przez producenta.
Stosowane są następujące parametry domyślne:

 Adres łącza: 1
 Adres punktu pomiarowego: 1
 Klucze : 1
 Szybkość we wszystkich portach : 9600 baud
 Konfiguracja wszystkich portów : 8N1
 CZmiany sezonowe : Automatyczne

Funkcja ta jest zawsze wykonywana lokalnie i jest chroniona przez osłonę na obudowie przewodów 
i przycisku. W każdym przypadku generowane jest zdarzenie resetu. Plansza wyświetla następujący 
komunikat:

PUESt A CEro
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 5.- KOMUNIKACJA

CIRWATT B może mieć różne moduły komunikacyjne. Poniżej jest ich opis.

 5�1�- KOMUNIKACJA RS-232

Jest to komunikacja od stacji do stacji, co oznacza, że miernik jest połączony bezpośrednio z urządzeniem 
stosowanym do konfigurowania i programowania. 

 
 
CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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4.- COMUNICACIONES 

El contador puede disponer de varios canales de comunicación según modelo cuya 
descripción es la siguiente: 

4.1.- Comunicación RS-232 

Este tipo de comunicación es un punto a punto, el contador se conecta directamente con el 
equipo para su descarga o configuración.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Comunicación RS-485 

Este tipo de comunicación sirve para crear un bus de comunicaciones de hasta 32 
dispositivos cuya distancia máxima puede ser de 1200 metros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Złącza RS-232�

 5�2�- KOMUNIKACJA RS-485

Ten sposób komunikacji umożliwia utworzenie magistrali komunikacyjnej dla maksymalnie 32 urzą-
dzeń. Maksymalna jej długość wynosi 1200 metrów.

 
 
CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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4.2.- Comunicación RS-485 

Este tipo de comunicación sirve para crear un bus de comunicaciones de hasta 32 
dispositivos cuya distancia máxima puede ser de 1200 metros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6:Złącze RS-485
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CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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4.3.- Comunicación Ethernet 

Este tipo de comunicación crea una red interna con comunicaciones vía IP. Se pueden 
conectar tantos equipos como se desee dentro de una misma red de comunicaciones. 
 
Para configurar el contador se ha de conectar directamente a un ordenador con un cable 
Ethernet cruzado, conectado el cable al puerto RJ-45 situado debajo de la tapa cubre-bornes 
(puerto R2) del contador, según se muestra en el siguiente esquema: 
 

 

 Conector RJ-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Złącze RS-485

 5�3�- ŁĄCZE ETHERNET

Przy pomocy łącza tego typu można utworzyć wewnętrzną sieć IP. Nie ma ograniczeń na liczbę insta-
lowanych urządzeń.

W celu skonfigurowania miernika, trzeba połączyć go bezpośrednio z komputerem przy użyciu kabla 
Ethernetu z przeplotem, przez podłączenie go do jednego ze złącz RJ-45 miernika, usytuowanych pod 
osłoną przewodów miernika, jak pokazano na poniższych rysunkach:

 
 
CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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4.3.- Comunicación Ethernet 

Este tipo de comunicación crea una red interna con comunicaciones vía IP. Se pueden 
conectar tantos equipos como se desee dentro de una misma red de comunicaciones. 
 
Para configurar el contador se ha de conectar directamente a un ordenador con un cable 
Ethernet cruzado, conectado el cable al puerto RJ-45 situado debajo de la tapa cubre-bornes 
(puerto R2) del contador, según se muestra en el siguiente esquema: 
 

 

 Conector RJ-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Złącze Ethernet�
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 6.- MODUŁY ROZSZERZENIA

Można opcjonalnie wykorzystać różne moduły komunikacyjne. Ich opis jest poniżej:

Figura 9: Moduły rozszerzenia

Tabela 24:Moduły rozszerzenia.

            Moduły rozszerzenia

    Zasilacz Pomiar upływu do 
ziemi 6 Wyjścia cyfrowe 2 wejścia cyfrowe i 4 

wyjścia cyfrowe

TE
RM

IN
AL

E

21 Pozytywny Wejście 1S1 Wyjście cyfrowe 1 Wyjście cyfrowe 1
22 Negatywny Wejście 1S2 Wyjście cyfrowe 1 Wyjście cyfrowe 1 / 2

23 --- --- Wyjście cyfrowe 2 Wyjście cyfrowe 2
24 --- --- Wyjście cyfrowe 2 Wyjście cyfrowe 3

25 --- --- Wyjście cyfrowe 3 Wyjście cyfrowe 3/4
26 --- --- Wyjście cyfrowe 3 Wyjście cyfrowe 4

27 --- --- Wyjście cyfrowe 4 ---
28 --- --- Wyjście cyfrowe 4 ---

29 --- --- Wyjście cyfrowe 5 wejście 1
30 --- --- Wyjście cyfrowe 5 wejście 1

31 --- --- Wyjście cyfrowe 6 wejście 2
32 --- --- Wyjście cyfrowe 6 wejście 2

 6�1�- PODŁĄCZENIE: ZASILACZ

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

+ -
Bornera

Figura 10: Podłączenie: Zasilacz�

Tabela 25: Pomocniczy moduł zasilania�

Pomocniczy moduł zasilania�

Napięcie nominalne 40 V  +20% / - 50%

Moduł rozszerzający
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 6�2�- PODŁĄCZENIE: POMIAR UPŁYWU DO ZIEMI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1S1 1S2
WGS

Bornera

Figura 11:Podłączenie: Pomiar upływu do ziemi�

 6�3�- PODŁĄCZENIE: 6 WYJŚCIA CYFROWE

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

300V AC/DC
100 mA

OUT1
300V AC/DC

100 mA

OUT2
300V AC/DC

100 mA

OUT3
300V AC/DC

100 mA

OUT4
300V AC/DC

100 mA

OUT5
300V AC/DC

100 mA

OUT6

Bornera
Figura 12:Podłączenie: 6 Wyjścia cyfrowe

 6�4�- PODŁĄCZENIE: 2 WEJŚCIA CYFROWE I 4 WYJŚCIA CYFROWE

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

300V AC/DC
100 mA

OUT1
300V AC/DC
100 mA

OUT2 OUT3 OUT4 IN1 IN2
300V AC/DC

100 mA
300V AC/DC
100 mA

Bornera
Figura 13:Podłączenie: 2 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia cyfrowe
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 7.- PROGRAM DO ODCZYTU I PARAMETRYZACJI

Wszystkie mierniki są wyposażone w optyczny kanał komunikacyjny. Komunikacja przy pomocy mode-
mu lub koncentratora, przez port elektryczny lub przez dostęp do IP, jest również możliwa.

Optyczny interfejs jest zgodny z elektrycznymi i mechanicznymi specyfikacjami normy IEC62056-21. 
Wymagane są kierunek analizatora i właściwe hasło, aby się z nim komunikować.

Przy pomocy tego programu, wszystkie opcje dostępne w mierniku mogą być konfigurowane i wszyst-
kie informacje, które zawiera, mogą być odczytane.

 8.- INSTALACJA I KONFIGUROWANIE

 8�1�- INSTALACJA

Miernik został skonstruowany zgodnie z normą DIN 43857, określającą rozmiary i punkty mocowania.

Należy pamiętać, że kiedy urządzenie zostanie połączone, na zaciskach może 
występować niebezpieczne napięcie, zaś otwieranie osłon lub usuwanie części może 
udostępnić części, na których jest niebezpieczne napięcie. Urządzenie nie może być 
używane dotąd, aż zostanie całkowicie zainstalowane.
Aby podłączyć licznik zawsze rozpoczynać od połączenia przewodu neutralnego 
a następnie pozostałe fazy. Odłączanie wykonywać w odwrotny sposób, najpierw 
przewody fazowe a na końcu przewód neutralny. W przeciwnym przypadku licznik 
może zostać uszkodzony, gdyż występuje podczas procedury napięcie na śrubach.

Ostrzeżenie:  Wszystkie połączenia muszą być wewnątrz osłony zacisków.

Zgodnie z dekretem królewskim 244/2016 z dnia 3 czerwca, w sekcji 4, art. 3. Okres użytkowania 
załącznika III „Identyfikacja oznaczeń, etykiet i plomb”, miejsce na etykietę instalacyjną jest zarezerwo-
wane na dowolnej stronie przeciwnej.

Format jest następujący (Figura 14) i będzie miał rozmiar 50 x 300 mm.

PRESCRIPTION LIFE
As determined in article 8.3 of Law 32/2014, of December 22, 
of Metrology, article 16.2 of Royal Decree 244/2016, of June 3

Installer Home NIF

Instalation date: day /month / Year
Date of final withdrawal from service: day /month / Year

Figura 14:Etykieta instalacyjna�



48

CIRWATT B 400

Instrukcja użytkowania

 8�2�- SCHEMATY PODŁĄCZEŃ MIERNIKA

Każdy model CIRWATT jest specjalnie dostosowany do rożnych typów systemu trójfazowego, zatem 
schematy podłączeń mogą się różnić.

 
 
CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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6.- SOFTWARE DE PARAMETRIZACIÓN Y LECTURA 

Todos los contadores disponen de un canal óptico de comunicaciones. También es posible la 
comunicación vía PLC mediante un modem driver o concentrador; vía puerto eléctrico o bien 
mediante acceso por IP. 
 
La interfaz óptica cumple las especificaciones eléctricas y mecánicas de la norma IEC62056-
21. Para comunicarse se necesitará introducir la dirección del registrador y la contraseña 
correctos.  
 
Con este software se pueden configurar todas las opciones disponibles en el contador al 
tiempo que descargar la información contenida en el mismo. 
 

7.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1.- Instalación del equipo 

El diseño del contador, se ha realizado de acuerdo a la norma DIN 43857 teniendo así 
definidos las dimensiones y los puntos de fijación. El contador está diseñado para una 
instalación en interior, dentro de su correspondiente envolvente. 
 

 
 

!
 

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser 
peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de 
elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo  no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su 
instalación. 
Al conectar el equipo siempre empezar conectando el neutro antes que 
las fases y para su desconexión primero retirar las fases y luego el 
neutro. En caso contrario el equipo podría dañarse si hubiera tensión 
durante el proceso. 

Atención: Todas las conexiones, deben de quedar en el interior de la tapa cubre bornes. 

7.2.- Esquemas de conexión del contador 

Cada modelo de CIRWATT está especialmente diseñado para un tipo diferente de  redes trifásicas, 
por lo que el esquema de conexionado variará. 

Conexión Directa        
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15:Bezpośrednie połączenie�

 
 
CONTADOR TRIFÁSICO ESTÁNDAR CIRWATT B 
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Conexión con indirecta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- MANTENIMIENTO 

No es preciso ningún mantenimiento especial. 
 

9.- LIMITACIÓN DE RSPONSABILIDAD 

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, a los 
dispositivos o a las especificaciones de los analizadores, expuestas en este manual.  
 
La garantía CIRCUTOR tiene duración de dos años desde la fecha de compra y se limita al 
reembolso del precio de compra, reparación gratuita o la sustitución del equipo defectuoso 
que sea devuelto a servicio postventa de CIRCUTOR dentro del periodo de garantía.  
 

El esquema de conexionado que hay que 
realizar, se encuentra marcado por láser  
en la tapa frontal del contador 

Figura 16:Połączenie pośrednie�

Schemat podłączenia do wykonania jest zazna-
czony laserowo na przedniej okładce

Połączenie 3 przewodowe
3 przekładniki napięciowe i 3 przekładniki prądowe

Połączenie 3 przewodowe 
2 przekładniki napięciowe i 3 przekładniki prądowe

Połączenie 3/4-przewodowe 
(niskie napięcie)



49Instrukcja użytkowania

CIRWATT B 400

 9.- CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE  

Zasilanie

Tryb Auto-zasilanie

Napięcie nominalne 3 x 57(100) ... 3 x 230(400) V

Tolerancja ± 20%

Zużycie < 2 W, 10 VA

Częstotliwość 50 lub 60 Hz

Zakres temperatur roboczych -25 ºC ... + 70ºC

Pomiar napięcia

Podłączenie Asymetryczne

Napięcie odniesienia 3 x 57(100) ... 3 x 230(400) V zależnie od wersji

Częstotliwość  50 lub 60 Hz

Moc zużywana przez obwód napięciowy < 2 W, 10 VA

Pomiar prądu

Prąd nominalny (In)
wersja pół-pośrednia wersja bezpośrednia

5 A 10 A

Prąd maksymalny 10 A 100 A

Prąd uruchomienia < 10 mA

Zużycie prądu przez obwód prądowy 0.3 VA a 10 A

Dokładność

Energia czynna Klasa B (UNE EN 50470), Klasa 1 (IEC 62052-11 i IEC 62053-21)

Energia bierna Klasa 2.0 (IEC 62053-23)

Obliczenia i przetwarzanie danych

Mikroprocesor RISC 16 Bits

Przetwornik 16 Bits

Pamięć

Dane Typu RAM, zasilania baterią litową

Konfiguracja, zdarzenia, krzywa obciążenia Pamięć nieulotna typu FLASH

Bateria

Typ Litowa

Trwałość >  20 lat

Zasilanie rezerwowe, kiedy miernik nie jest zasilany > 5 lat

Zegar

Źródło Oscylator kwarcowy z auto-korekcją

Dryft < 0.5 sekundy / dzień przy 25 ºC

Wyjście dla taryfy (zależnie od wersji)

Typ Przekaźnikowe

Tryb roboczy Wybór częstości aktywacji

Charakterystyki elektryczne Maks. 250V ~ 5A z dołączeniem do potencjału neutralnego po 
uaktywnieniu

Wejście impulsowe (zależnie od wersji)

Typ Izolowane przez transoptor
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(Kontynuacja) Wejście impulsowe (zależnie od wersji)

Tryb roboczy Odczyt impulsów o szerokości > 30 ms. 
Maksymalnie 8 impulsów/sek.

Charakterystyki elektryczne Auto-zasilanie napięciem +5V
Maksymalny prąd: 8 mA

Prąd upływu (zależnie od wersji)

Typ Odpowiedni do użycia z transformatorami WN firmy Circutor

Tryb roboczy Pomiar prądu upływu, wykrywanego przez WN, co 1 sekundę

Charakterystyki elektryczne Maksymalny prąd: 300 mA + 20% przekroczenia

Cechy konstrukcji

Obudowa Zgodnie z DIN 43859

Wymiary Zgodnie z DIN 43857

Stopień ochrony IP 51

Środowisko mechaniczne / elektromagnetyczne Klasa M1 / E2

Port optyczny

Sprzętowy EN 62056

Szybkość 9600 bps

Protokół Protokół REE, oparty na IEC-870-5-102

PLC (zależnie od wersji)

Protokół Protokół REE, oparty na IEC-870-5-102

System modulacji DCSK z systemem wzmacniaków

Moc zużywana 1.2 W,  12 VA

Port elektryczny (zależnie od wersji)

Sprzętowy RS-232 lub RS-485

Szybkość 9600 ... 38400 bpd

Protokół Protokół REE, oparty na IEC-870-5-102

Ethernet (zależnie od wersji)

Sprzętowy Ethernet

Szybkość 9600 ... 38400 bpd

Protokół Protokół REE, oparty na IEC-870-5-102

Detektor włamania

Aktywacja Manipulowanie miernikiem lub połączeniami

Opóźnienie Aktywacja jest opóźniona o 72 godziny, aby umożliwić instalację

Izolacja

Napięcie przemienne 4 kV RMS 50 Hz przez 1 minutę

Wytrzymałość w impulsie

1�2/50 ms 0 W impedancja źródła 6 kV przy 60 ºC i 240 ºC z dodatnią i ujemną polaryzacją

Badania/Normy

Normy dla statycznych mierników mocy czynnej dla prądu przemiennego, klasy B. EN 50470-1 i EN 50470-3

Emisje odbierane: klasa B, Emisje emitowane: klasa B EN 55022

Przerwy lub krótkie zaniki napięcia EN 61000-4-11

Wyładowania elektrostatyczne EN 61000-4-2

Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej EN 61000-4-3

Elektryczne stany przejściowe EN 61000-4-4
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(Kontynuacja) Badania/Normy

Fale udarowe EN 61000-4-5

Zmiany wprowadzane i wywoływane przez pola o częstotliwości radiowej EN 61000-4-6

Pola magnetyczne o częstotliwości sieci, pochodzenia zewnętrznego EN 61000-4-8
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 10.- KONSERWACJA I OBSŁUGA TECHNICZNA

 11.- GWARANCJA

• Zwrot produktu zostanie przyjęty i odpowiednia naprawa zostanie wykonana pod wa-
runkiem, że do zwracanego urządzenia zostanie dołączona informacja ze wskazaniem 
zaobserwowanej wady lub przyczyn zwrotu.
• Gwarancja traci ważność, w przypadku gdy urządzenie było nieprawidłowo użytko-
wane lub jeśli nie były przestrzegane wskazówki dotyczące magazynowania, instalacji 
lub konserwacji, podane w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie określa się 
jako wszelkie sytuacje odnoszące się do zastosowania lub magazynowania, niezgodne z 
Krajowym Kodeksem Elektrycznym lub w których nastąpiło przekroczenie wartości gra-
nicznych wskazanych w rozdziale dotyczącym charakterystyk technicznych i środowiska 
w niniejszej instrukcji.
• CIRCUTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w sprzęcie lub 
w innych elementach instalacji i nie pokryje ewentualnych kar wynikających z możliwej 
awarii, nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.  W kon-
sekwencji, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w razie awarii mającej miejsce w 
następujących przypadkach:
- Na skutek przepięć i/lub zakłóceń elektrycznych podczas dostawy prądu
- Na skutek kontaktu z wodą, jeśli produkt nie posiada odpowiedniej klasy ochrony IP
- Z powodu braku wentylacji i/lub nadmiernych temperatur
- Na skutek nieprawidłowej instalacji i/lub braku konserwacji.
- Jeśli nabywca dokonuje naprawy lub modyfikacji urządzenia bez zgody producenta.

CIRCUTOR udziela gwarancji na swoje produkty pokrywającej wszelkie wady produkcyjne na okres 
dwóch lat od momentu dostarczenia urządzeń. 

CIRCUTOR zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszelkie produkty obarczone wadą produkcji, które 
zostaną zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania lub awarii urządzenia, należy skontak-
tować się z Działem Obsługi Technicznej CIRCUTOR S�A�U�

Dział Obsługi Technicznej
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: 902 449 459 (Hiszpania) / +34 937 452 919 (inne kraje)
email: sat@circutor.com
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