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1. Giới thiệu chung 

Tài liệu này giới thiệu các đặc trưng kỹ thuật cơ bản của công tơ điện tử 3 pha 

DT03M01 do Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung sản xuất. 

Các thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong tài liệu này tuân thủ theo các định nghĩa 

đã quy định trong mục 3, tài liệu TCVN 7589-21:2007; TCVN 7589-22:2007 và 

IEC 62053-21: 2003; IEC 62053-22: 2003; IEC 62053-23: 2003; IEC 62052-11: 

2003. 

Sản phẩm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quyết định phê 

duyệt mẫu phương tiện đo số 1081/QĐ-TĐC ngày 20/07/2015 với ký hiệu phê 

duyệt mẫu PDM 023-2014.  

1.1 Tổng quan về sản phẩm 

Công tơ điện tử 3 pha DT03M01 là thiết bị đo điện năng được thiết kế và sản 

xuất trên nền công nghệ đo đếm, điều khiển và truyền thông hiện đại. Sản phẩm sản 

xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được kiểm soát chất lượng bởi một quy 

trình chặt chẽ. 

Công tơ DT03M01 có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng 

gián tiếp theo hai chiều giao và nhận ở lưới điện xoay chiều 3 pha 4 dây, đạt cấp 

chính xác 0,5S đối với điện năng tác dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7589-

22:2007, tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-22: 2003 và cấp chính xác 2,0 đối với điện 

năng phản kháng theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-23:2003. Sản phẩm có những 

đặc trưng sau: 

✓ Kiểm định viên không phải hiệu chỉnh. 

✓ Là thiết bị dùng linh kiện điện tử, chủ yếu theo công nghệ hàn dán bề mặt 

(SMT), nên không gây ma sát và các sai sót do các phần tử cơ khí gây ra. 

✓ Độ nhạy cao. 

✓ Công suất tiêu thụ thấp. 

✓ Ảnh hưởng nhiệt thấp. 

✓ Độ ổn định nhiệt cao. 

✓ Chịu dòng quá tải lớn, chịu điện áp cao. 

✓ Khả năng cách điện lớn. 

✓ Đo đếm điện năng tác dụng theo 2 chiều giao và nhận; điện năng phản 

kháng theo 2 chiều giao và nhận; điện năng phản kháng theo 4 góc phần 

tư; điện năng biểu kiến; tích lũy vào các thanh ghi riêng biệt. 



 

DT03M01v02.11.20  Trang 5/37 

Tài liệu kỹ thuật Công tơ điện tử 3 pha DT03M-RF kiểu DT03M01 

 

✓ Tích hợp các tính năng cảnh báo như kết nối sai pha, quá áp, quá dòng, 

ngăn ngừa các trường hợp gian lận điện năng như can thiệp từ trường bên 

ngoài. 

✓ Khả năng chịu ảnh hưởng của điện từ trường, của nhiễu ngoài cao. 

✓ Tuổi thọ cao. 

✓ Đọc chỉ số công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến và lưu trữ vào bộ nhớ không 

bay hơi trong 40 năm. 

✓ Khi mất điện áp một dây pha, hai dây pha, hoặc dây trung tính, công tơ 

vẫn làm việc bình thường và sai số đảm bảo yêu cầu thử nghiệm ảnh 

hưởng của điện áp không cân bằng theo tiêu chuẩn ĐLVN 237:2011. 

✓ Cho phép cấu hình thanh ghi biểu giá. 

✓ Hỗ trợ phần mềm kèm theo cho phép cấu hình công tơ và lưu thành file để 

sử dụng lại. 

✓ Hỗ trợ kết nối bên ngoài với hệ thống thu thập số liệu từ xa (Modem 

3G/GPRS/GSM/EDGE) thông qua cổng giao tiếp RJ45 theo chuẩn giao 

tiếp RS232. 

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, sản phẩm còn hỗ trợ các 

tính năng mở rộng như sau: 

✓ Ngăn ngừa các trường hợp gian lận điện năng như phát hiện từ trường bên 

ngoài (tùy chọn). 

✓ Pin dự phòng cho phép hiển thị chỉ số thanh ghi tổng điện năng tác dụng 

chiều giao khi mất điện (tùy chọn). 

✓ Đèn nền hỗ trợ chiếu sáng màn hình LCD (tùy chọn). 

✓ Hiển thị đơn vị Mega (MWh, Mvarh, MVAh, MW, MVA, Mvar) (tùy 

chọn). 

✓ Hỗ trợ kết nối bên ngoài với hệ thống đo đếm từ xa (tùy chọn). 

✓ Tích hợp công nghệ RF-Mesh (RF-SPIDER), sẵn sàng cho việc thu thập 

dữ liệu công tơ tự động (tùy chọn). 

✓ Giao tiếp theo chuẩn RS485 hoặc RS422 (tùy chọn).  
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1.2 Các thông số kỹ thuật đặc trưng 

Kiểu  DT03M01 

Kiểu pha 
3 pha 4 dây 

Loại gián tiếp, đo đếm 2 chiều 

Điện áp danh định (Un) 3 x (57,7/100 ÷ 240/415) V 

Điện áp hoạt động 3 x (0,65 Umin ÷ 1,2 Umax) 

Cấp chính xác 
0,5S (Điện năng tác dụng) 

2,0 (Điện năng phản kháng) 

Dòng danh định (Ib) 3 x 1 A 

Dòng cực đại (Imax) 3 x 1,2 A 

Dòng điện khởi động (Ist) 
0,1% Ib (CCX 0,5S) 

0,5% Ib (CCX 2,0) 

Hằng số Công tơ 
25000 xung/kW.h 

25000 xung/kvar.h 

Tần số làm việc 50Hz ± 2,0% 

Công suất biểu kiến mạch áp tổng 3 pha ≤ 10VA 

Công suất tiêu thụ mạch áp tổng 3 pha ≤ 2W 

Công suất tiêu thụ mạch dòng tổng 3 pha ≤ 1VA ở dòng danh định 

Kích thước 278 x 175 x 76 mm 

Cấp bảo vệ Cấp 2 

Chống xâm nhập bụi và nước IP54 

Thử cách điện AC 4 kV 

Thử điện áp xung 6kV 

Thời gian lưu dữ liệu công tơ trong trường hợp mất 

điện 
40 năm 

Độ cao so với mực nước biển 1000 m 

Độ ẩm trung bình trong quá trình làm việc <75 % 

Thỉnh thoảng trong 1 số ngày khác 85 % 

Trong 30 ngày được rải ra tự nhiên trong suốt 1 

năm. 
95 % 

Dải nhiệt độ làm việc -25 °C ÷ 60 °C 

Dải nhiệt độ làm việc tới hạn -40 °C ÷ 75 °C 

Dải nhiệt độ lưu kho -40 °C ÷ 75 °C 

Truyền thông RF:  

Tần số trung tâm 408,925 MHz 

Tốc độ truyền dữ liệu 4,8 kbps 

Công suất phát xạ cực đại <5 W  

Độ nhạy thu -111 dBm 

Độ chiếm dụng kênh tần <50 kHz 

Công suất tiêu thụ cực đại 1W và 5VA 
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1.3 Đặc tuyến sai số của công tơ theo tải 

Sai số % - Đường đặc tuyến kWh chiều Giao 

 

Dòng điện phụ tải (%Ib) 

 

Sai số % - Đường đặc tuyến kWh chiều Nhận 

 

Dòng điện phụ tải (%Ib) 

Sai số % - Đường đặc tuyến kvarh chiều Giao 

 

Dòng điện phụ tải (%Ib) 

Sai số % - Đường đặc tuyến kvarh chiều Nhận 

 

Dòng điện phụ tải (%Ib) 
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2. Nguyên tắc hoạt động 

2.1 Sơ đồ khối của hệ thống 

 
Ia

Ib

Ic

 

 

 

 

Kênh dòng 

điện  

 

 

                     

                     

 

 

 

Hiển thị LCD 

7segment

 

Cổng giao tiếp 

RS232 cách ly 

quang

Cổng giao tiếp RF

 
 

Khối đo 

đếm 

năng 

lượng

 

 

 Ua

Ub

Uc

Kênh điện 

áp

Khối cung cấp và quản lý nguồn

Vi      

Điều 

khiển 

(MCU)

 

2.2 Nguyên tắc đo đếm điện năng 

Công tơ hoạt động trên lưới điện 3 pha 4 dây.  

❖ Đo đếm điện năng gián tiếp  

Khi công tơ làm việc các tín hiệu điện áp và dòng điện được lấy mẫu riêng biệt 

bằng các khối chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. MCU sử dụng các dữ 

liệu tức thời này để tính toán giá trị thông số vận hành (điện áp, dòng điện, công 

suất, …) và giá trị tích lũy của thanh ghi điện năng. Ngoài ra công tơ còn có chức 

năng như hiển thị lên màn hình LCD, giao tiếp truyền thông qua cổng 

RS232/RS485/cổng quang/RF và lưu trữ các dữ liệu cần thiết vào bộ nhớ không bay 

hơi. 

Công tơ điện tử 3 pha DT03M01 đo đếm điện năng tác dụng và điện năng 

phản kháng theo 2 chiều giao và nhận. 
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Tại mỗi khoảng thời gian, nếu giá trị E > 0 thì sẽ được tích lũy vào thanh ghi 

điện năng chiều giao (Import - bán điện cho khách hàng), nếu giá trị E < 0 thì sẽ 

được tích lũy vào thanh ghi điện năng chiều nhận (Export – khách hàng phát điện 

lên lưới) 

❖ Đo đếm điện năng ở 4 góc phần tư: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đại lượng đo của bộ chỉ số thanh ghi được tích luỹ riêng biệt theo cả chiều 

nhận và chiều giao, bao gồm: 

✓ Tổng điện năng tác dụng theo chiều giao và nhận; 

✓ Tổng điện năng phản kháng theo chiều giao và nhận; 

✓ Tổng điện năng phản kháng theo 4 góc phần tư Q1, Q2, Q3, Q4; 

✓ Tổng điện năng biểu kiến. 

Các giá trị thanh ghi điện năng được lưu trữ trong bộ nhớ không bay hơi và 

không bị mất dữ liệu khi mất điện tổi thiểu 40 năm. 
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2.3 Đấu nối của hệ thống  

 

3. Đặc tính kỹ thuật 

3.1 Giá trị điện tiêu chuẩn 

Kiểu  DT03M01 

Điện áp danh định (Un) 3x (57,7/100 ÷ 240/415) V 

Điện áp hoạt động 3x (0,65 Umin ÷ 1,2 Umax) 

Dòng danh định Ib(A) 3 x 1 A 

Dòng điện cực đại tương ứng Imax(A) 3 x 1,2 A 

Tần số tiêu chuẩn   50 Hz 

3.2 Mô tả tính năng chính 

3.2.1 Bộ thanh ghi điện năng tổng 

✓ Điện năng tác dụng (kWh/MWh) theo chiều giao và nhận; 

✓ Điện năng phản kháng (kvarh/Mvarh) theo chiều giao và nhận; 

✓ Điện năng phản kháng (kvarh/Mvarh) theo bốn góc phần tư: Q1, Q2, Q3, 

Q4; 

✓ Điện năng biểu kiến (kVAh/MVAh); 

✓ Thanh ghi tự định nghĩa: 03 thanh ghi (tuỳ chọn). 

3.2.2 Các đại lượng đo lường khác 

✓ Dòng điện từng pha; 

✓ Dòng trung tính (tuỳ chọn) 

✓ Điện áp từng pha. 
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✓ Góc lệnh pha từng pha; 

✓ Hệ số công suất từng pha, hệ số công suất tổng; 

✓ Công suất tác dụng từng pha, công suất tác dụng tổng; 

✓ Công suất phản kháng từng pha, công suất phản kháng tổng; 

✓ Công suất biểu kiến từng pha, công suất biểu kiến tổng. 

3.2.3 Bộ thanh ghi điện năng theo thời gian sử dụng ( thanh ghi biểu giá) 

✓ Tối đa 32 thanh ghi biểu giá TOU; 

✓ Mỗi biểu giá có thể lập trình thời gian kích hoạt một cách độc lập. Thời 

gian bắt đầu và kết thúc của mỗi biểu giá được ấn định bằng giờ và phút 

bất kỳ trong ngày; 

✓ Tối đa 16 lần chuyển đổi biểu giá trong ngày; 

✓ Thanh ghi biểu giá có thể lập trình theo bộ thanh ghi điện năng 

(kWh/MWh, kvarh/Mvarh, kVAh/MVAh, …); 

✓ Tại một thời điểm, có thể có nhiều hơn hai biểu giá được kích hoạt; 

✓ Thời gian phân chia biểu giá tối thiểu là 1 phút; 

✓ Cho phép định nghĩa các ngày đặc biệt: cuối tuần, lễ dương lịch, lễ âm lịch 

(tùy chọn cài đặt trước); 

✓ Biểu giá đã kích hoạt hiện tại được hiển thị trên màn hình LCD. 

3.2.4 Bộ thanh ghi điện năng theo thời gian sử dụng thay thế ( thanh ghi biểu giá 

thay thế) 

✓ Công tơ có khả năng thay thế biểu giá hiện tại bằng biểu giá mới tại một 

thời điểm trong tương lai, được lập trình bởi người sử dụng; 

✓ Trong thời gian chờ biểu giá mới được kích hoạt, biểu giá cũ vẫn có hiệu 

lực. 

Biểu giá thay thế bao gồm:  

✓ Tối đa 32 thanh ghi biểu giá TOU; 

✓ Mỗi biểu giá có thể lập trình thời gian kích hoạt một cách độc lập nhau. 

Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi biểu giá được ấn định bằng giờ và 

phút bất kỳ trong ngày; 

✓ Tối đa 16 lần chuyển đổi biểu giá trong ngày; 

✓ Thanh ghi biểu giá có thể lập trình theo bộ thanh ghi điện năng 

(kWh/MWh, kvarh/Mvarh, kVAh/MVAh, …); 

✓ Tại một thời điểm, có thể có nhiều hơn hai biểu giá được kích hoạt; 
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✓ Thời gian phân chia biểu giá tối thiểu là 1 phút; 

✓ Cho phép định nghĩa các ngày đặc biệt: cuối tuần, lễ dương lịch, lễ âm lịch 

(tùy chọn cài đặt trước). 

3.2.5 Bộ thanh ghi Công suất cực đại (Max Demand) 

✓ 08 thanh ghi công suất cực đại theo từng biểu giá; 

✓ Giá trị các thanh ghi công suất cực đại sẽ được lưu vào bộ nhớ không bay 

hơi và tự động trở về giá trị “không” tại thời điểm chốt số liệu tính hóa 

đơn. 

3.2.6 Số liệu chốt hóa đơn hằng tháng (Billing data) 

✓ 36 kỳ chốt số liệu hóa đơn tự động. 

✓ Cho phép cài đặt vào lúc 0h00 của ngày bất kỳ trong tháng; 

✓ Cho phép cài đặt chốt số liệu thủ công bằng cách ấn phím trên công tơ. 

Phím chốt chỉ số được bảo vệ và có vị trí kẹp chì niêm phong, không thể 

can thiệp nếu không tháo chì niêm phong; 

✓ Cho phép lưu trữ số liệu của 36 hóa đơn gần nhất. 

✓ Các dữ liệu sau sẽ được lưu trong vùng dữ liệu chốt: 

▪ Điện năng tác dụng (kWh/MWh) tổng theo chiều giao và nhận. 

▪ Điện năng phản kháng (kvarh/Mvarh) tổng chiều giao và nhận. 

▪ Điện năng phản kháng (kvarh/Mvarh) tổng theo bốn góc phần tư.  

▪ Điện năng biểu kiến (kVAh/MVAh) tổng. 

▪ Điện năng của từng biểu giá đã được lập trình theo yêu cầu của người 

sử dụng. 

▪ Giá trị công suất cực đại và thời điểm xảy ra được lập trình theo yêu 

cầu của người sử dụng. 

▪ Thời điểm bắt đầu và kết thúc của chu kỳ tính hóa đơn. 

✓ Cho phép cấu hình hiển thị trên LCD giá trị chốt hoá đơn. 

3.2.7 Biểu đồ phụ tải 

✓ Lưu trữ biểu đồ phụ tải  

▪ Tối đa 450 ngày với cấu hình 01 kênh và chu kỳ tích phân là 30 phút; 

▪ Tối thiểu 60 ngày với cấu hình 02 kênh (công suất tác dụng và công 

suất phản kháng), chu kỳ tích phân 30 phút. 

✓ Có khả năng lưu trữ riêng lẻ hoặc đồng thời biểu đồ phụ tải của các đại 

lượng sau: 
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▪ Công suất tác dụng theo chiều giao và nhận. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều giao và nhận. 

▪ Công suất phản kháng của các góc phần tư Q1, Q2, Q3, Q4. 

▪ Dòng điện, điện áp và hệ số công suất từng pha. 

✓ Cho phép cài đặt chu kỳ tích phân từ 1, 5, 10, 15, 30, 60 phút. 

✓ Dữ liệu sự kiện của công tơ được ghi kèm theo từng chu kỳ tích phân. 

3.2.8 Màn hình hiển thị 

✓ 8 số đối với LCD không chỗ trợ đơn vị Mega và 10 số đối với LCD có hỗ 

trợ hiển thị đơn vị Mega, chiều cao số: 12 mm; 

✓ Hiển thị thông tin các đại lượng theo mã OBIS (IEC 62056-61); 

✓ Thông tin hiển thị cho phép lập trình; 

✓ Chế độ hiển thị: Hiển thị tiện ích, thủ công, tự động cuộn. 

3.2.9 Giao tiếp - Truyền thông 

Các chuẩn truyền thông công tơ hỗ trợ tích hợp sẵn như sau: 

✓ Cổng quang (tương thích IEC 62056-21) nằm ở mặt trước công tơ, sử 

dụng tín hiệu hồng ngoại, có thể bắt chặt thiết bị giao tiếp quang điện bên 

ngoài một cách an toàn vào công tơ. 

✓ Giao tiếp RF: Tần số 408,925 MHz, được gắn cố định bên trong công tơ; 

✓ Cổng RS232/RS422/RS485 cách ly (tùy chọn). Tốc độ truyền 

(300÷19200) bps (tương thích IEC 62056); 

3.2.10 Bảo mật 

Công tơ được bảo vệ chống can thiệp lập trình trái phép bằng 03 mức mật 

khẩu, như sau: 

✓ Mật khẩu mức 1: Đọc dữ liệu từ công tơ. 

✓ Mật khẩu mức 2: Đồng bộ thời gian công tơ. 

✓ Mật khẩu mức 3: Đặt lại mật khẩu mức 1 và mức 2; Cài đặt toàn bộ thông 

số của công tơ. 

✓ Khóa cứng dùng để reset thanh ghi điện năng về “0” (tuỳ chọn). Khóa 

cứng được bố trí trên công tơ đảm bảo thuận tiện khi thao tác mà không 

cần tháo vỏ công tơ và được bảo vệ bằng nắp đậy có kẹp chì niêm phong 

và không thể can thiệp vào khóa cứng nếu không tháo niêm phong. 

3.2.11 Phát hiện sự kiện 

Công tơ có khả năng ghi nhận các sự kiện sau: 
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✓ Lỗi điện áp pha; 

✓ Mất nguồn cung cấp từ điện lưới; 

✓ Quá dòng (có thể lập trình ngưỡng quá dòng); 

✓ Điện áp cao (có thể lập trình ngưỡng điện áp cao); 

✓ Điện áp thấp (có thể lập trình ngưỡng điện áp thấp); 

✓ Pin nuôi đồng hồ thời gian yếu; 

✓ Ngược chiều công suất, ngược dòng điện pha; 

✓ Sai thứ tự pha; 

✓ Mất cân bằng pha (có thể lập trình ngưỡng mất cân bằng pha); 

✓ Mất cân bằng điện áp (có thể lập trình ngưỡng mất cân bằng điện áp); 

✓ Báo tràn bộ ghi; 

✓ Phát hiện từ trường ngoài (tuỳ chọn); 

✓ Lập trình các mức mật khẩu; 

✓ Lập trình đồng bộ thời gian; 

✓ Lập trình cài đặt công tơ; 

✓ Báo lỗi phần cứng; 

✓ Và các sự kiện khác…. 

Thông tin lưu trữ: 

✓ Tổng số lần xuất hiện sự kiện. 

✓ Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện của 05 lần gần nhất. 

✓ Thời gian cho phép ghi nhận sự kiện có thể được cài đặt từ 01 đến 60 giây. 

✓ Khi xảy ra các sự kiện trên, công tơ có chỉ thị cảnh báo tại chỗ trên màn 

hình hiển thị và cho phép truyền dữ liệu nếu có yêu cầu đọc từ xa. 

3.2.12 Đồng hồ thời gian thực 

✓ Lịch biểu trong công tơ theo dương lịch, có năm nhuận; 

✓ Đồng hồ thời gian thực được tích hợp bên trong công tơ với độ chính xác 

đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62054-21; 

✓ Pin cung cấp điện cho đồng hồ thời gian thực là loại pin một chiều kiểu 

không nạp được, có tuổi thọ lên đến hơn 10 năm; 

✓ Có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc; 
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✓ Thể hiện giờ phút giây theo định dạng hh:mm:ss có giá trị từ 00:00:00 đến 

23:59:59 của một ngày; 

✓ Thể hiện ngày tháng năm theo định dạng dd-mm-yy; 

✓ Thời gian ghi nhận trên công tơ có thể đồng bộ và cài đặt. 

3.2.13 Nguồn pin dự phòng (Battery) 

✓ Pin dự phòng để phục vụ hiển thị LCD khi mất điện lưới; 

✓ Pin này có thể được thay thế từ bên ngoài. 

3.2.14 Bộ nhớ 

Công tơ có bộ nhớ trong không bay hơi để lưu trữ tất cả các dữ liệu thanh ghi, 

sự kiện, biểu đồ phụ tải, chỉ số chốt và các thông tin khác của công tơ. Các dữ liệu 

sẽ không bị mất đi khi mất nguồn. 

 

3.3 Hiển thị 

3.3.1 Bộ phận hiển thị 

Bộ phận hiển thị của công tơ Điện tử bằng màn hình tinh thể lỏng LCD, chịu 

được dải nhiệt độ trong quá trình làm việc, vận chuyển và lưu trữ công tơ. 

➢ Đối với tuỳ chọn LCD 8 chữ số, không có đơn vị Mega 

Số chữ số mà LCD hiển thị là 8 chữ số, có thể định nghĩa hiển thị 5÷8 chữ số 

nguyên và 0÷3 chữ số thập phân. Chữ số cao 12 mm, rộng 6 mm, nét 1,5mm.  

Hàng số phía trên của LCD gồm 6 chữ số để hiển thị mã OBIS (mã định danh 

đại lượng) tương ứng với đại lượng được hiển thị. 

 

➢ Đối với tuỳ chọn LCD 10 chữ số, có đơn vị Mega 

Số chữ số mà LCD hiển thị là 10 chữ số, có thể định nghĩa hiển thị 7÷10 chữ 

số nguyên và 0÷3 chữ số thập phân. Chữ số cao 12 mm, rộng 6 mm, nét 1,5mm.  
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Hàng số phía trên của LCD gồm 6 chữ số để hiển thị mã OBIS (mã định danh 

đại lượng) tương ứng với đại lượng được hiển thị. 

 

3.3.2 Nội dung hiển thị 

Sau khi được cấp nguồn, khi đã ổn định, công tơ sẽ hiển thị các thông số trong 

chế độ cuộn hiển thị tự động. Thông số hiển thị, thời gian hiển thị giữa các thông số 

được cài đặt bằng phần mềm. Có thể thay đổi nhanh các đại lượng hiển thị bằng 

cách nhấn nút cuộn bên ngoài công tơ: 

- Ngày hiện tại theo định dạng: dd-mm-yy 

- Giờ hiện tại theo định dạng: hh:mm:ss 

- Điện năng tác dụng biểu tổng - hiện tại 

- Điện năng tác dụng các biểu giá - hiện tại 

- Điện năng phản kháng biểu tổng - hiện tại 

- Công suất tác dụng cực đại theo các biểu giá và thời điểm xảy ra. 

- Biểu giá kích hoạt hiện tại. 

- Số liệu chốt tính hóa đơn gần nhất 

- Số lần lập trình và thời điểm lập trình cuối 

- Công suất tác dụng 

- Công suất phản kháng 

- Hệ số công suất 

- Điện áp các pha 

- Dòng điện các pha 

- v.v… 

Nội dung hiển thị được cấu hình tuỳ thuộc người sử dụng thông qua cổng 

truyền thông RS232 (RS422/RS485) hoặc cổng giao tiếp hồng ngoại của công tơ.  

Ứng với mỗi đại lượng hiển thị, mã OBIS tương ứng sẽ được hiển thị ở dòng 

chữ số phía trên bên trái để người dùng dễ dàng giám sát. Một số mã OBIS như sau: 
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Mã OBIS  Đơn vị Mô tả 

0.9.1 hh:mm:ss Giờ hiện tại  

0.9.2 DD-MM-YY Ngày hiện tại 

31.7.0 A Dòng điện pha A 

51.7.0 A Dòng điện pha B 

71.7.0 A Dòng điện pha C 

32.7.0 V Điện áp pha A 

52.7.0 V Điện áp pha B 

72.7.0 V Điện áp pha C 

33.7.0 cosφ Hệ số công suất pha A 

53.7.0 cosφ Hệ số công suất pha B 

73.7.0 cosφ Hệ số công suất pha C 

21.7.0 kW Công suất tác dụng chiều giao pha A 

41.7.0 kW Công suất tác dụng chiều giao pha B 

61.7.0 kW Công suất tác dụng chiều giao pha C 

22.7.0 kW Công suất tác dụng chiều nhận pha A 

42.7.0 kW Công suất tác dụng chiều nhận pha B 

62.7.0 kW Công suất tác dụng chiều nhận pha C 

23.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều giao pha A 

43.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều giao pha B 

63.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều giao pha C 

24.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều nhận pha A 

44.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều nhận pha B 

64.7.0 kvar Công suất phản kháng chiều nhận pha C 

29.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều giao pha A 

49.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều giao pha B 

69.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều giao pha C 

30.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều nhận pha A 

50.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều nhận pha B 

70.7.0 kVA Công suất biểu kiến chiều nhận pha C 

1.7.0 kW Tổng công suất tác dụng chiều giao 

2.7.0 kW Tổng công suất tác dụng chiều nhận 

3.7.0 kvar Tổng công suất phản kháng chiều giao (QI+QII) 

4.7.0 kvar Tổng công suất phản kháng chiều nhận (QIII+QIV) 

9.7.0 kVA Tổng công suất biểu kiến chiều giao 
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10.7.0 kVA Tổng công suất biểu kiến chiều nhận 

21.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều giao pha A 

41.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều giao pha B 

61.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều giao pha C 

22.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều nhận pha A 

42.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều nhận pha B 

62.8.0 kWh Điện năng tác dụng chiều nhận pha C 

23.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều giao pha A 

43.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều giao pha B 

63.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều giao pha C 

24.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều nhận pha A 

44.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều nhận pha B 

64.8.0 kvarh Điện năng phản kháng chiều nhận pha C 

29.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều giao pha A 

49.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều giao pha B 

69.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều giao pha C 

30.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều nhận pha A 

50.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều nhận pha B 

70.8.0 kVAh Điện năng biểu kiến chiều nhận pha C 

1.8.0 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều giao 

2.8.0 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều nhận 

3.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều giao 

4.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều nhận 

9.8.0 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều giao 

10.8.0 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều nhận 

5.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng QI 

6.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng QII 

7.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIII 

8.8.0 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIV 

1.8.1 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều giao biểu giá 1 

2.8.1 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều nhận biểu giá 1 

3.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều giao biểu giá 1 

4.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều nhận biểu giá 1 

5.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng QI, biểu giá 1 

6.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng QII, biểu giá 1 
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7.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIII, biểu giá 1 

8.8.1 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIV, biểu giá 1 

9.8.1 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều giao biểu giá 1 

10.8.1 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều nhận biểu giá 1 

…… ……. ………. 

1.8.32 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều giao biểu giá 32 

2.8.32 kWh Tổng điện năng tác dụng chiều nhận biểu giá 32 

3.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều giao biểu giá 32 

4.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng chiều nhận biểu giá 32 

5.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng QI, biểu giá 32 

6.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng QII, biểu giá 32 

7.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIII, biểu giá 32 

8.8.32 kvarh Tổng điện năng phản kháng QIV, biểu giá 32 

9.8.32 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều giao biểu giá 32 

10.8.32 kVAh Tổng điện năng biểu kiến chiều nhận biểu giá 32 

1.6.0 kW Công suất tác dụng cực đại chiều giao 

2.6.0 kW Công suất tác dụng cực đại chiều nhận 

3.6.0 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều giao 

4.6.0 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều nhận 

9.6.0 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều giao 

10.6.0 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều nhận 

1.6.1 kW Công suất tác dụng cực đại chiều giao biểu giá 1 

2.6.1 kW Công suất tác dụng cực đại chiều nhận biểu giá 1 

3.6.1 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều giao biểu giá 1 

4.6.1 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều nhận biểu giá 1 

9.6.1 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều giao biểu giá 1 

10.6.1 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều nhận biểu giá 1 

…… ……. ………. 

1.6.32 kW Công suất tác dụng cực đại chiều giao biểu giá 32 

2.6.32 kW Công suất tác dụng cực đại chiều nhận biểu giá 32 

3.6.32 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều giao biểu giá 

32 

4.6.32 kvar Công suất phản kháng cực đại chiều nhận biểu giá 

32 

9.6.32 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều giao biểu giá 32 
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10.6.32 kVA Công suất biểu kiến cực đại chiều nhận biểu giá 32 

0.4.2  TI tỉ số biến dòng 

0.4.3  TU tỉ số biến áp 

Nếu mất điện, công tơ sẽ dùng pin ngoài để hiển thị LCD (Pin Lithium 1000 

mAh), và nội dung hiển thị được cấu hình tuỳ thuộc người sử dụng. 

Biểu tượng Mô tả 

 
Biểu tượng đơn vị Điện áp (V) 

 
Biểu tượng đơn vị Dòng điện (A) 

 Biểu tượng đơn vị tần số lưới điện. 

 hoặc  Biểu tượng đơn vị khi hiển thị điện năng tác dụng. 

 hoặc  Biểu tượng đơn vị khi hiển thị điện năng phản kháng. 

 hoặc  Biểu tượng đơn vị khi hiển thị điện năng toàn phần. 

 
Biểu tượng hiển thị mã OBISCODE.  

 

Biểu tượng hiển thị chế độ hoạt động đo đếm của công tơ 

ở 4 góc phần tư. 

 

Biểu tượng thông báo mất điện lưới. Công tơ hoạt động 

bằng pin dự phòng. 

 

Biểu tượng thông báo hiển thị thông số của các thanh ghi 

công suất cực đại. 

 
Biểu tượng thông báo biểu giá cài đặt được kích hoạt. 

 
Biểu tượng thông báo khi công tơ phát sóng vô tuyến RF. 

 
Biểu tượng thông báo khi Pin yếu. 

 
Biểu tượng thông báo can thiệp vào bên trong Công tơ. 

 
Biểu tượng thông báo đấu ngược thứ tự pha. 

 
Biểu tượng thông báo ngược cực tính kênh dòng của một 

pha hoặc cả 3 pha. 

 Biểu tượng báo hiệu tồn tại điện áp của các pha.  
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Biểu tượng báo hiệu có tác động từ trường bên ngoài. 

3.4 Chức năng cảnh báo lỗi 

Công tơ DT03M01 có khả năng tự kiểm tra giám sát, chẩn đoán lỗi và đưa ra 

các cảnh báo cho người sử dụng nếu phát hiện lỗi trong quá trình lắp đặt, đấu nối và 

sử dụng công tơ. Cụ thể như sau: 

✓ Mất điện áp pha: Các ký hiệu thể hiện pha tương ứng được cấp điện lưới. 

Khi không có điện áp lưới ở pha nào thi tương ứng biểu tượng 

  sẽ không được hiển thị.  

✓ Mất nguồn cung cấp từ điện lưới thì ký hiệu  sẽ xuất hiện. 

✓ Sai thứ tự pha thì ký hiệu  sẽ xuất hiện và đèn cảnh báo sáng; 

✓ Ngược chiều công suất của mỗi pha hoặc cả 3 pha thì ký hiệu  và đèn 

cảnh báo sáng, kèm theo  xuất hiện ứng với pha ngược cực 

tính. 

✓ Quá dòng thì ký hiệu  sẽ xuất hiện. 

✓ Điện áp cao thì ký hiệu  sẽ xuất hiện. 

✓ Điện áp thấp thì ký hiệu  sẽ xuất hiện. 

✓ Mất cân bằng pha 

✓ Mất cân bằng điện áp 

✓ Pin dự phòng sắp hết (tuỳ chọn) 

✓ Pin cung cấp cho đồng hồ thời gian sắp hết  

✓ Phát hiện từ trường ngoài (tuỳ chọn) 

✓ Báo lỗi phần cứng. 

Các thông tin cảnh báo được hiện lên màn hình LCD, được truyền thông qua 

sóng RF, cổng truyền thông RS232 (RS422/RS485) và cổng giao tiếp hồng ngoại 

của công tơ. 

Tất cả các sự kiện đều được ghi nhận lại trong công tơ bao gồm tổng số lần 

xảy ra và ghi nhận thời điểm 05 lần xảy ra gần nhất. 
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3.5 Các đặc tính về cơ 

3.5.1 Vỏ công tơ 

Vỏ công tơ được làm bằng nhựa cách điện cứng, không chứa các thành phần 

vật liệu độc hại gây ô nhiễm (thuỷ ngân, camium, cobalt…), chịu va đập và tác 

động của môi trường. Có vít bắt để kẹp chì niêm phong. Không thể tiếp cận được bộ 

phận đo đếm của công tơ nếu không tháo kẹp chì niêm phong. 

Cửa sổ hiển thị trên nắp công tơ làm bằng nhựa trong suốt, chịu được bức xạ 

mặt trời mà không bị mờ đục trong suốt vòng đời công tơ, cho phép nhìn thấy bộ số, 

nhãn công tơ.  

Nắp vỏ công tơ che kín phần dây dẫn nối với công tơ đảm bảo không thể can 

thiệp vào đầu nối dây công tơ khi không tháo nắp vỏ công tơ. Nắp công tơ không 

thể tháo ra nếu không tháo kẹp chì niêm phong. 

Khả năng chịu rung: đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-6. 

Khả năng chịu va đập: đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-75. 

3.5.2 Đầu nối -Đế đấu nối 

Thỏa mãn các qui định theo mục 5.4 của IEC62052-11:2003 

Tất cả các đầu nối dây được bố trí trên cùng một đế đấu nối. 

Các đầu cực nối dây được làm bằng đồng và có 2 vít định vị dây dẫn bằng kim 

loại không hoen rỉ.  

Lỗ đầu cực nối dây (phần kim loại) có đường kính 6mm, phù hợp với tiết diện 

dây dẫn đồng tiết diện 2,5 mm2 và dòng điện định mức theo tiêu chuẩn IEC 60439-

1:2004.  

Đế đấu nối được làm bằng nhựa Bakêlít đen.   

Đế và nắp hộp đấu dây không chứa các thành phần vật liệu gây ô nhiễm nguy 

hiểm (thủy ngân, camium, cobalt…). 

3.5.3 Nắp đấu nối 

Thỏa mãn các qui định theo mục 5.5 của IEC62052-11:2003 

Nắp đấu nối được làm bằng nhựa cách điện cứng, có khả năng chịu nhiệt, 

không chứa các thành phần vật liệu độc hại gây ô nhiễm. Nắp này che kín tất cả các 

đầu nối, các vít định vị dây dẫn. 

   Nắp đấu nối được niêm phong độc lập với nắp công tơ. Không thể tiếp cận 

các đầu nối nếu không phá huỷ niêm phong của đầu nối. 

3.5.4 Khe hở không khí và chiều dài đường rò  

Thỏa mãn các qui định theo mục 5.6 của IEC62052-11:2003 
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Khe hở không khí giữa nắp đấu nối và mặt ngoài của vít khi các vít này được 

siết để cố định các dây dẫn với mặt cắt sử dụng lớn nhất > 5,5 mm, chiều dài đường 

rò lớn hơn 10,0 mm. Thoả mãn yêu cầu về khe hở không khí và chiều dài đường rò 

cho công tơ có vỏ cách điện, cấp bảo vệ 2. 

3.5.5 Cách điện 

Công tơ đạt bảo vệ cấp 2. 

Điện áp xoay chiều thỏa mãn các quy định theo các tiêu chuẩn IEC 62053-

22:2003. 

Điện áp xung thỏa mãn các quy định theo mục 7.3 tiêu chuẩn IEC 62052-

11:2003. 

3.5.6 Khả năng chịu nhiệt và chống cháy 

Toàn bộ vỏ công tơ được thiết kế và sử dụng vật liệu có khả năng chống cháy. 

Đế đấu nối, nắp đấu nối và vỏ công tơ đều có tính chống lan truyền lửa. Không bắt 

lửa do quá tải nhiệt của các bộ phận mang điện khi tiếp xúc với chúng và phù hợp 

tiêu chuẩn IEC 60695-2-11. 

Vỏ công tơ chịu được nhiệt độ thử nghiệm 6500C ± 100C. 

Hộp đấu nối chịu được nhiệt độ thử nghiệm 9600C ± 150C. 

Thời gian thử nghiệm 30s±1s 

3.5.7 Khả năng chống bụi và nước xâm nhập 

Công tơ thoả mãn cấp bảo vệ IP54 dùng cho công tơ lắp ngoài trời phù hợp 

tiêu chuẩn IEC 60529. 

3.5.8 Khả năng chịu rung, va đập 

Công tơ thoả mãn khả năng chịu rung theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-6. 

Ở vị trí làm việc bình thường, công tơ chịu được lực va đập với năng lượng 

lên mỗi mặt vỏ là 0,2J ± 0,02J theo tiêu chuẩn IEC60068-2-75. 

3.6 Đầu ra kiểm định 

Thỏa mãn các qui định theo mục 5.11 của IEC 62052-11:2003 và mục 4.1.3 

của IEC 62053-31:1998. 

Tín hiệu kiểm định được phát ra bởi đèn LED ánh sáng đỏ nằm ở mặt trước 

công tơ, thích hợp cho những bộ kiểm định có đầu đọc đa năng. 

3.7 Nhãn công tơ 

Nhãn công tơ thoả mãn các qui định theo điều 5.12 của IEC 62052-11:2003. 
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3.8 Các điều kiện môi trường 

3.8.1 Dải nhiệt độ hoạt động và lưu kho 

Thỏa mãn các qui định theo mục 6.1 của IEC 62052-11:2003 

Dải nhiệt độ hoat động và lưu kho thỏa mãn như sau: 

 Công tơ lắp ngoài trời 

Dải nhiệt độ làm việc -25 °C ÷ 60 °C 

Dải nhiệt độ làm việc tới hạn -40 °C ÷ 75 °C 

Dải nhiệt độ lưu kho -40 °C ÷ 75 °C 

3.8.2 Độ ẩm tương đối 

Thỏa mãn các qui định theo mục 6.2 của IEC 2052-11:2003 

Công tơ đươc thiết kế trong điều kiện khí hậu nêu ở bảng sau 

Trung bình <75 % 

Trong 30 ngày được rải ra tự nhiên trong 

suốt 1 năm. 

95 % 

Thỉnh thoảng trong 1 số ngày khác 85 % 

3.8.3 Độ cao hoạt động 

Trên 1.000m so với mực nước biển 
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3.8.4 Kiểm tra sự ảnh hưởng của khí hậu: 

Sau khi thử nghiệm công tơ không bị hỏng về mặt vật lý, các thông số hoạt 

động không bị thay đổi và cấp chính xác công tơ đảm bảo đạt yêu cầu. 

3.8.4.1 Kiểm tra nóng khô 

Công tơ được kiểm tra ở điều kiện sau (Phù hợp với IEC 60068-2-2):  

- Công tơ không hoạt động. 

- Nhiệt độ:700C ± 20C. 

- Thời gian liên tục trong vòng 72 giờ. 

3.8.4.2 Kiểm tra lạnh 

Công tơ được kiểm tra ở điều kiện sau (Phù hợp với IEC 60068-2-1):  

- Công tơ không hoạt động. 

- Nhiệt độ: -25 ± 30C trong nhà; -400C ± 30C ngoài trời. 

- Thời gian liên tục: trong nhà: 72 giờ; ngoài trời: 16 giờ. 

3.8.4.3 Kiểm tra nóng ẩm chu kỳ 

Công tơ được kiểm tra ở điều kiện sau (Phù hợp với IEC 60068-2-30):  

- Các mạch điện áp và mạch phụ được nối với điện áp chuẩn; 

- Không có dòng trong các mạch dòng; 

- Nhiệt độ cao nhất cho công tơ ngoài trời: 550C ± 20C; 

- Không có các biện pháp dự phòng để loại trừ đọng sương trên bề mặt; 

- Thời gian thử nghiệm là 6 chu kỳ. 

Sau khi kết thúc thử nghiệm 24 giờ phải thực hiện các thử nghiệm sau: 

- Thử nghiệm theo tiêu chí 7.3 của IEC 62052-11:2003, tại điện áp xung 

nhân hệ số 0,8 

- Thử nghiệm chức năng công tơ không được hư hỏng, thay đổi thông tin 

và phải làm việc bình thường. 

3.8.4.4 Chống bức xạ mặt trời 

Công tơ được kiểm tra ở điều kiện sau (phù hợp với IEC 60068-2-5):  

- Công tơ không hoạt động. 

- 8 giờ ngoài nắng và 16 giờ trong tối; 

- Nhiệt độ lớn hơn 550C. 

- Thực hiện liên tục: 3 chu kỳ hoặc 3 ngày. 
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3.9 Yêu cầu về điện 

3.9.1 Ảnh hưởng của điện áp nguồn 

3.9.1.1 Dải điện áp 

- Đối với công tơ gián tiếp: từ 0,65 Umin ÷ 1,2 Umax. 

3.9.1.2 Sụt điện áp và mất điện áp ngắn hạn  

Thoả mãn các qui định theo mục 7.1.2 của IEC 62052-11:2003 

3.9.1.3 Cách điện 

Thoả mãn các qui định theo mục 7.3 của IEC 62052-11:2003 

3.9.1.4 Khả năng chịu sự cố chạm đất 

Thoả mãn các qui định theo mục 7.4.6 của ĐLVN 237: 2011 

3.9.1.5 Tiêu thụ công suất  

Thoả mãn các qui định theo mục 7.1 của tiêu chuẩn TCVN 7589-22:2007, IEC 

62053-22:2003 (cấp chính xác 0,5S). 

3.9.1.6 Ảnh hưởng của các quá dòng ngắn hạn  

Thoả mãn các qui định theo mục 7.2 của tiêu chuẩn TCVN 7589-22:2007, IEC 

62053-22:2003 (cấp chính xác 0,5S). 

Đối với công tơ gián tiếp qua biến dòng, cấp chính xác 0,5S: có khả năng 

mang dòng điện bằng 20 Imax với dung sai tương đối từ 0% đến -10% trong 0,5 

giây. 

3.9.1.7 Ảnh hưởng của tự phát nóng  

Thoả mãn các qui định theo mục 7.3 của TCVN 7589-22:2007 

3.9.1.8 Thử nghiệm điện áp xoay chiều  

Thoả mãn các qui định theo mục 7.4 của TCVN 7589-22:2007 

3.9.2 Tính tương thích điện từ 

Thoả mãn các qui định theo mục 7.5 của IEC 62052-11:2003 và IEC 61000-4-

2, 3, 4, 5, 6, 12. 

Công tơ DT03M01 đảm bảo không bị tổn hại hoặc không bị ảnh hưởng dưới 

tác động của điện từ trường phóng tĩnh điện, dây dẫn hoặc phát xạ. 
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3.9.2.1 Miễn cảm với phóng tĩnh điện:   

Kiểm tra theo chuẩn IEC 61000-4-2, điện áp kiểm tra lần lượt là 8 kV (Phóng 

trực tiếp) và 15 kV (phóng gián tiếp qua không khí) 

3.9.2.2 Miễn cảm với đột biến quá độ nhanh: 

Thử nghiệm theo IEC 61000-4-4, với điện áp thử nghiệm là ± 4 kV cho mạch 

áp và mạch dòng, thời gian thử là 60 giây. 

3.9.2.3 Miễn nhiễm với xung (sét) 

Kiểm tra theo chuẩn IEC 61000-4-5, điện áp kiểm tra lần lượt là ± 4 kV, số 

xung thử nghiệm là 5 xung điện áp dương, 5 xung điện áp âm. 

3.9.2.4 Miễn nhiễm với trường điện từ tần số radio: 

Thực hiện kiểm tra theo IEC 61000-4-3 với tần số  (80-2000) MHz với cường 

độ là 10V/m (hoạt động ở dòng danh định), và 30 V/m (hoạt động không có dòng) 

3.9.2.5 Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra bởi trường điện từ tần số radio 

Kiểm tra theo chuẩn IEC 61000-4-6, dải tần số thử nghiệm từ 150 kHz đến 80 

MHz, mức điện áp thử nghiệm là 10V 

3.9.2.6 Miễn nhiễm với dao động tắt dần 

Thử nghiệm theo IEC 61000-4-12 đối với công tơ gián tiếp, với thời gian thử 

nghiệm là 60 giây (15 chu kỳ với 2 giây bật và 2 giây tắt), điện áp xung thử nghiệm 

là 2,5 kV (pha-đất) và 1 kV (pha-pha); tần số thử nghiệm là 100 kHz và 1 MHz 

tương ứng với tốc độ lặp lại lần lượt là 40Hz và 400Hz. 

3.9.3  Yêu cầu về độ chính xác  

Thỏa mãn các qui định theo mục 8 của TCVN 7589-22:2007 và IEC62053-

23:2003 

3.9.3.1 Giới hạn về sai số do biến đổi dòng điện 

Thoả mãn mục 8.1 của TCVN 7589-22:2007 và IEC 62053-23:2003 

3.9.3.2 Giới hạn sai số do các đại lượng gây ảnh hưởng 

Thoả mãn mục 8.2 của TCVN 7589-22:2007 và IEC 62053-23:2003 

3.9.3.3 Khởi động và vận hành không tải 

a.  Khởi động ban đầu của công tơ 

Công tơ phải hoạt động trong phạm vi 5 giây sau khi đặt điện áp chuẩn vào 

đầu nối công tơ. 



 

DT03M01v02.11.20  Trang 28/37 

Tài liệu kỹ thuật Công tơ điện tử 3 pha DT03M-RF kiểu DT03M01 

 

b. Vận hành không tải 

Với các điều kiện: 

Điện áp được đặt vào mạch áp nhưng không có dòng chạy qua công tơ, đầu ra 

thử nghiệm của công tơ không được tạo ra hơn 1 xung. 

Mạch áp cấp điện áp bằng 115% điện áp chuẩn. 

Thời gian thử nghiệm là: 

  t  = 
.Imax.Un  m k.

  600.106

 [min] đối với cấp chính xác 0,5S 

t  = 
.Imax.Un  m k.

  480.106

 [min] đối với cấp chính xác 2,0  

Trong đó: 

k - số lượng xung phát ra bởi thiết bị đầu ra của công tơ trên một 

kilôoát giờ (xung/kWh) [hoặc một kilovarh giờ  (xung/kvarh)]. 

m - số lượng phần tử đo. 

Un 
: Giá trị điện áp chuẩn tính bằng vôn. 

Imax : Giá trị dòng điện cực đại tính bằng ampe. 

min : thời gian tính theo phút. 

Trong thời gian thử nghiệm t, đầu ra kiểm định của công tơ không được 

phát quá một xung. 

c. Khởi động 

✓ 0,1%In đối với cấp chính xác 0,5S. 

✓ 0,5%In đối với cấp chính xác 2,0. 

d. Hằng số công tơ 

➢ Đối với  công tơ đo đếm điện năng gián tiếp kiểu DT03M01 

✓ 25000 xung/kWh với điện năng tác dụng. 

✓ 25000 xung/kvarh với điện năng phản kháng. 
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3.10 Mô tả bên ngoài và lắp ráp 

3.10.1 Hình dạng bên ngoài 
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3.10.2 Các thông số cấu trúc của công tơ  

 
✓ Kích thước ngoài:   278 x 175 x 76 mm 

✓ Trọng lượng:    1,7 Kg 

3.10.3 Lắp ráp và lắp đặt công tơ. 

Công tơ được niêm phong bằng chì sau khi được kiểm tra chất lượng. Cần 

kiểm tra xem chì niêm phong đã hoàn thiện  hay  chưa  trước khi lắp  đặt. Những  

công  tơ  không  có  chì  niêm phong sẽ phải đưa đến các bộ phận  liên quan để 

kiểm tra lại, những công tơ đạt chất lượng mới có thể lắp đặt và sử dụng.  

Công  tơ được  cố định bằng 1 móc treo và 2 ốc (dùng 3 vít M5x25). Vỏ đế 

dưới được cố định trên một khối vật liệu chống cháy và chống sốc để đảm bảo an 

toàn khi lắp đặt và sử dụng.  

Công tơ được đấu dây theo đúng sơ đồ đấu dây. Các con ốc trong hộp đấu nối 

phải được vặn chặt để tránh xảy ra tình trạng cháy hoặc phát sinh nhiệt do tiếp xúc 

kém. 

3.10.4 Sơ đồ đấu nối của công tơ  

Sơ đồ đấu nối được in rõ ở mặt dưới của nắp che đế đấu dây 
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3.11 Cài đặt thông số của công tơ 

Phần mềm Smart Meter of CPCEMEC là chương trình cho phép cài đặt hoặc 

truy xuất dữ liệu đo đếm và các sự kiện lưu trữ trong công tơ nhiều biểu giá do 

CPCEMEC sản xuất (tất cả phiên bản). Chương trình chạy trên nền hệ điều hành 

Microsoft Windows với các phiên bản thông dụng trên thị trường, cho phép sử dụng 

không giới hạn về số lượng công tơ, số lượng người dùng, số máy tính cài đặt và 

thời gian sử dụng. 

Phần mềm có các đặc trưng sau: 

✓ Hỗ trợ tạo cấu hình mẫu để cài đặt cho các công tơ cùng loại một cách nhanh 

chóng.  

✓ Cho phép xuất thông tin cấu hình, dữ liệu đo đếm, các sự kiện lưu trữ trong 

công tơ ra file theo định dạng *.csv, *.txt, *pdf. 

✓ Việc cài đặt các thông số không ảnh hưởng đến quá trình đo đếm của công tơ. 
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4. Các ứng dụng trong hệ thống đọc tự động từ xa 

4.1 Đọc chỉ số công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến RF bằng thiết bị cầm tay 

HandHeld Unit (HHU) 

4.1.1 Giới thiệu hệ thống 

 

Công tơ điện tử DT03M-RF có chức năng đọc chỉ số công tơ từ xa qua sóng 

vô tuyến. Các thông số về điện năng tiêu thụ trên công tơ sẽ được được truyền về 

thiết bị cầm tay (Handheld Unit) qua giao diện sóng vô tuyến RF. Nhờ thế mà người 

ghi chữ không cần phải vào nhà khách hàng hoặc không cần phải trèo trụ để ghi chữ 

số theo cách thủ công trước đây. 

Ngoài các thông số về điện năng, HHU có thể yêu cầu công tơ trả lời các 

thông số khác như : dòng điện, điện áp, hệ số công suất, công suất, … và các thông 

tin cảnh báo công tơ ghi nhận được. 

Công tơ được tích hợp sẵn một khối truyền thông RF cố định trên bo mạch để 

phục vụ việc thu thập dữ liệu của công tơ từ xa, nguồn cấp cho module lấy từ  

 

 

In và giao thông báo tiền 

điện ngay cho khách hàng 

Chỉ số điện thu thập được 

đồng bộ với Cơ sở dữ liệu 

kinh doanh điện năng 

CSDL kinh doanh 

điện năng(CMIS) 

 

 

 

 
Công tơ điện tử 

3 pha DT03M-RF 

 

 
Nhân viên ghi điện được trang bị 

máy tính cầm tay và máy in di động 

Cách thức lấy chỉ số công tơ thông qua hệ thống đọc từ xa bằng sóng vô tuyến RF 
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nguồn DC của công tơ, đảm bảo không ảnh hưởng đến sai số của công tơ, đáp ứng 

các yêu cầu cụ thể như sau: 

Thông số kỹ thuật của hệ thống giao tiếp RF của công tơ DT03M-RF 

- Tần số trung tâm: 408,925 MHz (Tần số đã được Tập đoàn điện lực Việt 

Nam xin phép phục vụ đọc chỉ số công tơ từ xa). 

- Tốc độ truyền tin:  4800 bps 

- Điều chế:    FSK 

- Băng thông:  <50 kHz  

- Công suất phát xạ RF: Từ 10mW (10dBm) đến 500mW (27dBm). 

- Công suất tiêu thụ điện năng tối đa của công tơ đã bao gồm khối truyền 

thông: <2W, 4VA.  

- Công suất tiêu thụ điện năng tối đa của module: <1W, 5VA. 

- Khoảng cách giao tiếp: tối đa 100m trong điều kiện không che chắn. Trong 

điều kiện công tơ đặt trong hộp treo ngoài trời, khoảng cách truyền dữ liệu 

đảm bảo tin cậy >50m trong điều kiện giữa thiết bị cầm tay (HHU) đến hộp 

công tơ không có vật cản. 

- Có cơ chế bảo mật thông tin và kiểm soát lỗi theo giao thức riêng của nhà 

sản xuất, đảm bảo truyền dữ liệu chính xác, không bị nhiễu. 

4.1.2 Mô tả hệ thống  

Thành phần hệ thống: 

➢ Công tơ điện tử: Là một thiết bị đo đếm điện năng có tích hợp khối thu 

phát sóng vô tuyến (RF) có tần số và các điều kiện kỹ thuật nằm trong quy 

định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tất cả các chủng loại công tơ do 

CPC EMEC sản xuất đều có khả năng hỗ trợ tích hợp công nghệ RFMesh. 

➢ Bộ thu thập tín hiệu di động bao gồm máy tính cầm tay (Handheld 

Unit): và  module thu phát tín hiệu vô tuyến RF được tích hợp bên trong. 

Chương trình thu thập số liệu được cài đặt trên máy tính cầm tay sẽ giúp 

người ghi chữ ra lệnh đọc chỉ số điện hiện thời dựa vào danh sách và số 

liệu khách hàng sử dụng điện được kết xuất từ cơ sở dữ liệu kinh doanh 

điện năng. 
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4.2 Hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự động RF-SPIDER  

4.2.1 Giới thiệu hệ thống 

 

Hệ thống RF-SPIDER là hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự 

động, ứng dụng công nghệ không dây theo kiểu mắt lưới, sử dụng đường truyển 

sóng vô tuyến tầm ngắn (Short-Range RF). Mạng lưới thông tin được hình thành tự 

động bởi các công tơ có tích hợp công nghệ RFMesh phát sóng RF trong một khu 

vực kế cận mà không cần phải đầu tư bất kỳ đường truyền nào khác, nhân viên ghi 

chỉ số không cần phải đến hiện trường.  

  Với những ưu điểm vượt trội và chi phí đầu tư thấp, hệ thống RF-SPIDER là 

một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ không dây theo kiểu mắt lưới và các thiết 

bị đo đếm điện năng do CPC EMEC cung cấp nhằm tạo nên một hệ thống thu thập 

dữ liệu công tơ điện từ xa qui mô lớn, độ tin cậy cao. 
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4.2.2 Mô tả hệ thống 

✓ Xây dựng nên một hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự 

động.  

✓ Nâng cao khả năng thu thập chỉ số công tơ, giải quyết triệt để các nhược 

điểm của phương thức thu thập bằng thiết bị cầm tay Handheld hiện nay. 

✓ Tự động thu thập chỉ số công tơ theo thời gian định sẵn, hoặc theo lệnh yêu 

cầu bất thường. 

✓ Khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống CMIS, hệ thống MDMS 

phục vụ cho công tác kinh doanh điện năng. 

✓ Đáp ứng được lộ trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh.  

Thành phần hệ thống bao gồm : 

➢ Công tơ : Là một thiết bị đo đếm điện năng có tích hợp khối thu phát sóng 

vô tuyến (RF) có tần số và các điều kiện kỹ thuật nằm trong quy định của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. Tất cả các chủng loại công tơ do CPC 

EMEC sản xuất đều có khả năng hỗ trợ tích hợp công nghệ RFMesh. 

➢ Router : là thiết bị có thể quản lý, thu thập số liệu của một số lượng công 

tơ nhất định. Số liệu được gởi về DCU khi có yêu cầu. Ngoài ra còn có 

chức năng dùng để mở rộng vùng phủ sóng của DCU. 

➢ DCU (Data Collection Unit) : là thiết bị chính của hệ thống quản lý tất cả 

các công tơ trong một trạm biến áp. Gởi dữ liệu tất cả các công tơ trong 

trạm về server khi đã tiến hành thu thập xong. Sử dụng đường truyền 

GPRS hoặc 3G để trao đổi dữ liệu với Server trung tâm. 

4.2.3 Tính năng nổi bật 

✓ Tính ổn định: Hệ thống có khả năng tự hình thành mạng lưới thu thập dữ 

liệu, tự thay thế các nút mạng bị mất liên kết bằng các nút mạng khác.  

✓ Tính linh hoạt cao: các nút mạng trung tâm có thể đặt ở bất kỳ đâu, ở vị trí 

hợp lý nhất và thuận tiện nhất. Có thể thêm, di chuyển và loại bỏ các thiết 

bị mà không cần phải thực hiện cài đặt hay cấu hình lại cho mạng. 

✓ Linh hoạt trong quá trình cấu hình hệ thống trực tiếp từ xa. Dễ dàng lắp 

đặt, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng.  
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4.3 Hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm MDMS   

4.3.1 Giới thiệu hệ thống 

 

✓ Vận hành ổn định với khả năng xử lý nguồn dữ liệu khổng lồ, phần mềm 

mang tính trực quang, có khả năng tương tác cao để đo từng điểm trên các 

sơ đồ vận hành lưới điện. 

✓ Phần mềm quản lý và ứng dụng có khả năng trao đổi hai chiều với hệ 

thống kinh doanh hiện nay của công ty và cung cấp dữ liệu cho các hệ 

thống quản lý kinh doanh theo nhiều cấp cũng như hệ thống SCADA, có 

khả năng cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin thời gian thực cho 

khách hàng có đăng ký thông qua giao diện web. 

✓ Có khả năng kết nối để thu thập dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực đến 

từng công tơ bằng các đường truyền khác nhau như ADSL, CAPLE, 

GSM, GPRS, EDGE, 3G network. 

✓ Tương thích với các chuẩn loại công tơ 3 pha đa chức năng phổ biến hiện 

nay như DT03M-RF, Elster A1700, LandisGyr, EDMI Mk6, Iskrameco, 

EMH... 

✓ Tương thích với các chủng loại công tơ điện tử có chức năng đọc chỉ số 

bằng sóng vô tuyến DT01P-RF, DT01P80-RF, DT03P-RF, DT03M-RF… 

4.3.2 Tính năng nổi bật 

✓ Quản lý tất cả thông tin của điểm đo   
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✓ Quản lý thông tin của điểm đo bao gồm: số serial, ngày giờ của công tơ, 

hệ số TU, TI cài đặt trong và ngoài công tơ. 

✓ Theo dõi, đánh giá sản lượng điện giao nhận của biểu tổng và các biểu giá 

ở hai kênh giao và nhận.  

✓ Theo dõi thông số vận hành: điện áp, dòng điện, tần số, góc lệch pha, hệ 

số công suất, công suất tác dụng, công suất phản khảng, công suất biểu 

kiến của từng pha. 

✓ Theo dõi biểu đồ phụ tải, thông tin chỉ số chốt tháng. 

✓ Tình trạng hoạt động của hệ thống đo đếm: sự can thiệp lập trình công tơ, 

đồng bộ thời gian, thay đổi cấu hình, mất cân bằng áp, lỗi pha, reset thanh 

ghi.  

✓ .... 

✓ Tiết kiệm chi phí trong giám sát, quản lý và kiểm soát năng lượng nhờ 

giảm nhân công và chi phí cho việc ghi đọc thủ công. 

✓ Dễ dàng phát hiện và ngăn chặn các hành vi ăn cắp điện. 
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