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Tài liệu kỹ thuật công tơ điện 3 pha kiểu điện tử  DT-03P  

1. Giới thiệu chung 

Tài liệu này giới thiệu các đặc trưng kỹ thuật cơ bản của công tơ điện tử 3 pha dùng 
đo đếm năng lượng điện hữu công 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. 

Sản phẩm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quyết định phê duyệt 
mẫu phương tiện đo số 1084/QĐ-TĐC ngày 20/07/2015 với ký hiệu phê duyệt mẫu 
PDM 257-2013. 

2. Đặc trưng           

 
 
 
 
 
 
Công tơ điện xoay chiểu 3 pha kiểu điện tử loại DT-03P là sản phẩm của Trung 

tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, được sản xuất trên dây chuyền 
công nghệ và thiết bị hiện đại, dùng để đo năng lượng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay 
chiều 3 pha, đạt cấp chính xác 1 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7589-21:2007, 
ĐLVN 39:2012 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21:2003, IEC 62052-11: 2003.  

Các đặc trưng cơ bản của công tơ điện tử 3 pha DT03P: 
• Kiểm định viên không phải hiệu chỉnh. 

 Ký hiệu DT03P 

Kiểu pha 3 pha 

Điện áp định mức (Uđm) 3x220/380V, 3x100V 
Dòng định mức (Iđm) 5A-10A-20A-30A-50A  
Dòng điện cực đại tương 
ứng 

20A-40A-60A-80A-100A  

Cấp chính xác đo hữu công 1.0 
Dòng điện khởi động 0.4% In 
Hằng số Công tơ 4000 xung /kWh 
Tần số làm việc 50 Hz 
Công suất tiêu thụ  
(Tổng 3 pha) 

<2W,  <10VA 

Kích thước 240x145x76 mm 
Thử cách điện AC 4 kV 
Thử điện áp xung > 6 kV 

 Độ ẩm trung bình lớn nhất 
trong năm 

95 % 

 Dải nhiệt độ làm việc -20 °C to 55 °C 
 Dải nhiệt độ lưu kho -40 °C to 75 °C 
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• Là thiết bị dùng linh kiện điện tử, không gây ma sát và các sai sót do các phần tử 
cơ khí gây ra. 

• Độ nhạy cao, độ ổn định cao, tổn hao thấp. 
• Chịu dòng quá tải lớn, chịu điện áp cao. 
• Trọng lượng nhỏ, kích thước gọn, dễ lắp đặt. 
• Cách điện cao, chịu ảnh hưởng nhiệt thấp. 
• Chống ăn cắp điện: bộ số 1 hướng, trong trường hợp đấu ngược cực tính mạch 

dòng hoặc dùng thiết bị tạo dòng phản hồi thì bộ số vẫn lên số. 
• Khả năng chịu ảnh hưởng của từ trường và nhiễu bên ngoài cao. 

3. Cấu tạo : 

3.1. Vỏ và khung : Hộp đấu dây công tơ được làm bằng nhựa bakelic đen. Nắp 
hộp đấu dây bằng nhựa ABS. Các đầu cốt đồng của hộp đấu dây được bắt vít. Cầu 
nối mạch được bố trí bên trong nắp công tơ. Đế và nắp Công tơ được làm từ nhựa 
ABS không bị biến dạng ở ngoài môi trường, có khả năng chống cháy, chịu va đập 
và cách điện tốt. Trong đế có các trụ được làm bằng nhựa PC trong suốt cho phép 
nhìn thấy bộ số và các thông dụng đặc trưng của công tơ. Giữa nắp và vỏ có roan 
chống bụi và nước xâm nhập vào bên trong. 

3.2. Phần mạch điện tử : Sơ đồ khối : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mạch chức năng 
(Khuếch đại, xử lý tín 
hiệu, tạo thông tin về 
năng lượng) 

Cảm biến áp 
pha A 

Cảm biến 
dòng pha A 

Cảm biến áp 
pha B 

Cảm biến 
dòng pha B 

Cảm biến áp 
pha C 

Cảm biến 
dòng pha C 

      LED 
kiểm định 

Bộ số chỉ thị 
kWh 

LED 
 chỉ thị pha 
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3.3. Khối tạo nguồn : 

Gồm các linh kiện chỉnh lưu, lọc và vi mạch ổn áp. Tạo một nguồn áp không đổi 
5VDC ổn định, đủ công suất cung cấp cho hoạt động của cả công tơ. 

3.4. Khối cảm biến tín hiệu dòng : 

Sử dụng 3 biến dòng cho 3 pha riêng biệt, có độ tuyến tính cao, có công suất tiêu hao 
thấp, ít thay đổi giá trị theo nhiệt độ. Biến dòng này có nhiệm vụ biến đổi tuyến tính 
dòng điện phụ tảI thành tín hiệu điện áp. 

3.5. Khối cảm biến tín hiệu áp : 

Sử dụng cầu điện trở để chia điện áp lưới 3 pha thành các tín hiệu điện áp có giá trị 
thích hợp cho việc xử lý của vi mạch chức năng. 

3.6. Khối xử lý tín hiệu : 

Là một vi mạch thực hiện khuếch đại tuyến tính các tín hiệu ngõ vào, tính toán góc 
lệch pha, biến đổi sang tín hiệu số, nhân các tín hiệu, biến đổi kết quả sang tần số, xuất 
tần số logic này ra ngõ ra kiểm định và điều khiển cơ bước để hiểu thị chỉ số năng 
lượng đo được. 

∗ Phần hiển thị : 
Bộ phận hiển thị của Công tơ DT- 03P là một bộ số sử dụng động cơ bước (Step 
Counter). Vi mạch chức năng của mạch điện tử sẽ phát xung để điều khiển bộ số này. 
Bộ số chỉ đến đơn vị 1/10kWh. Đây là bộ số một hướng, luôn luôn quay về phía trước, 
không có cơ cấu quay ngược. 

∗ Tín hiệu kiểm định : 
Tín hiệu kiểm định được phát ra dưới dạng xung vuông, có tần số cao hơn nhiều so với 
tần số của xung điều khiển bộ số. Hằng số công tơ được chọn ở đây là 1600 
xung/kWh. Tín hiệu kiểm định được phát ra bằng 2 đường : 
- Phát bởi Led ánh sáng đỏ : thường dùng cho những bộ kiểm định đa năng. 
- Phát ra qua một bộ cách ly quang học, cách ly về mặt điện áp với bên ngoài. Tín 

hiệu được đưa ra ở chân 5 và 6. 
∗ Tín hiệu chỉ thị pha : 

Có 3 LED chỉ thị pha của điện áp lưới, LED của pha nào tắt sẽ phản ánh lưới điện đã 
mất pha đó. 

4. Nguyên lý hoạt động : 
Bộ phận cảm biến dòng và cảm biến áp của 3 pha sẽ lấy thông tin về điện áp và dòng 

phụ tải 3 pha một cách độc lập, rồi gởi những tín hiệu này về một vi mạch chức năng thực hiện 
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khuếch đại tuyến tính, nhân tín hiệu, biến đổi điện áp - tần số, xuất ra tần số logic. Vi mạch này 
có thể điều khiển hoạt động của một bộ đếm động cơ bước để hiển thị chỉ số năng lượng đo 
được. 

 
Thông tin để kiểm định công tơ được phát ra ở một LED đỏ (dùng cho bộ kiểm định đa 

năng) hoặc một ngõ ra cách ly ở chân 5 và 6. 

5. Sơ đồ đấu dây : 
ổ đấu dây của công tơ phục vụ cho việc đấu nối công tơ với điện lưới, tảI và các thiết bị 

kiểm định. 
 

 
 
Sơ đồ đấu dây được in trên mặt ngoài của nắp che ổ đấu dây. 
 

6. Cơ cấu hiệu chỉnh : 

Công việc hiệu chỉnh công tơ được tiến hành tại nơi sản xuất theo TCVN 7589-
21:2007 đối với công tơ điện xoay chiều ba pha cấp chính xác 1 và phù hợp với quy trình 
kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử ĐLVN 39:2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường  Chất lượng Việt Nam. 

Công tơ điện kiểu điện tử DT-03P sẽ được kiểm định lại tại các Công ty Điện lực để 
kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu sẽ trả về nơi sản xuất để hiệu chỉnh lại. 

Khi chưa tiến hành hiệu chỉnh, Công tơ ĐT được thiết kế luôn ở mức sai số âm. Và việc 
hiệu chỉnh được tiến hành bằng việc nối tắt các điện trở của dãy điện trở hiệu chỉnh thông qua 
các cầu nối (Jumper). Giá trị của các điện trở của dãy điện trở hiệu chỉnh được tính toán sao 
cho sai số của công tơ sẽ thay đổi từ mức thô cho đến mức tinh, đảm bảo cho công tơ sau khi 
hiệu chỉnh sẽ đạt được mức sai số tốt nhất. 
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Mỗi công tơ sẽ có một biên bản hiệu chỉnh riêng, trong đó ghi rõ các thông tin trong 
quá trình kiểm định (ngày tháng, nhiệt độ, độ ẩm, hệ số công suất ...), các sai số ở các mức phụ 
tải cần thiết, hoặc đặc tuyến của sai số theo phụ tải. 

7. Đường đặc tuyến của công tơ (sai số theo phụ tải) : 
Đặc tuyến của công tơ 3 pha DT-03P theo dòng phụ tải :  

 
 

8. Các điều kiện môi trường 

8.1. Dải nhiệt độ hoạt động và lưu kho. 
Dải nhiệt độ hoạt động và lưu kho thỏa mãn IEC 60721-3-3 bảng 1 như sau: 

 Công tơ lắp ngoài trời 
Dải nhiệt độ làm việc 
(Specified operating range) 

   -20 °C  -  55°C 

Dải nhiệt độ lưu kho 
(Limit range for storage and transport) 

   -40 °C  -  75 °C 

8.2. Độ ẩm tương đối 
Công tơ đươc thiết kế trong điều kiện khí hậu nêu ở bảng sau (Phù hợp IEC62052-
11:2003):  

Trung bình 
(Annual mean) 

<75 % 

Trong 30 ngày được rải ra tự nhiên trong 
suốt 1 năm. 
(For 30 days, these days being spread in 
a natural manner over one year) 

 
95 % 

Thỉnh thoảng trong 1 số ngày khác 
(Occasionally on other days) 

85 % 

8.3. Kiểm tra sự ảnh hưởng của môi tường 
Sau khi thử nghiệm thì 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. 

8.3.1. 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. 
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- Nhiệt độ: 700C ± 20C. 
- Thời gian liên tục trong vòng 72 giờ. 

8.3.2. 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: -250C ± 30C trong nhà; 400C ± 30C ngoài trời. 
- Thời gian liên tục: trong nhà: 72 giờ; ngoài trời: 16 giờ. 

8.3.3. 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; 
- Phương án 1; 
- Nhiệt độ cao nhất cho công tơ trong nhà: 400C ± 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 h phải thực hiện các thử nghiệm sau: 
- Thử nghiệm theo tiêu chí 7.3 của IEC 62052-11:2003, tại diện 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. 

8.3.4. 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. 

Kết thúc thử ngiệm công tơ không bị phá hủy, các chức năng và thông số không thay 
đổi, hoạt động bình thường; 

9. Yêu cầu về điện 

9.1. Ảnh hưởng của điện áp nguồn 

9.1.1. Dải điện áp 

- Dải làm việc qui định: từ 0.8 đến 1.1 Un. 

- Dải giới hạn hoạt động: từ 0.6 đến 1.15 Un. 
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9.1.2. Tiêu thụ công suất thỏa mãn yêu cầu 7.1 của TCVN7589-21:2007. 

Mạch điện áp 
- Công suất tiêu thụ mạch điện áp:   < 2W 
- Công suất biểu kiến mạch điện áp:   < 10 VA 
Mạch dòng điện 
- Công suất biểu kiến mạch dòng điện: < 4VA 
- Công suất biểu kiến mỗi mạch dòng:  < 4VA 

9.1.3. Ảnh hưởng của các quá dòng ngắn hạn thoả mãn 7.2 của TCVN 
7589-21:2007, dẫn chiếu đến các giá trị cho tại bảng 3 của tiêu 
chuẩn IEC 62053-11:2003. 

9.1.4. Ảnh hưởng của tự phát nóng thoả mãn mục 7.3 của TCVN 7589-
21:2007. 

9.1.5. Thử nghiệm điện áp xoay chiều thoả mãn mục 7.4 của TCVN 7589-
21:2007. 

9.2.  Tính tương thích điện từ thoả mãn 7.5 của IEC 62052-11:2003. 
Công tơ DT01P-RF đảm bảo không bị tổn hải hoặc không bị ảnh hưởng dưới tác động 
của điện từ trường phóng tĩnh điện, dây dẫn hoặc phát xạ. 

9.2.1. Miễn cảm với phóng tĩnh điện:   

Kiểm tra theo chuẩn IEC61000-4-2, điện áp kiểm tra lần lượt là 8 kV (Phóng trực tiếp) 
và 15 kV (phóng gián tiếp qua không khí) 

9.2.2. Miễn cảm với đột biến quá độ nhanh: 

Thử nghiệm theo IEC61000-4-4, với điện áp thử nghiệm là ± 4 kV cho mạch áp và 
mạch dòng, thời gian thử là 60 giây. 

9.2.3. Miễn nhiễm với xung (sét) 

Kiểm tra theo chuẩn IEC61000-4-5, điện áp kiểm tra lần lượt là ± 4 kV, số xung thử 
nghiệm là 5 xung điện áp dương, 5 xung điện áp âm. 

9.2.4. Miễn nhiễm với trường điện từ tần số radio: 

Thực hiện kiểm tra theo IEC61000-4-3 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) 
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9.2.5. Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra bởi trường điện từ tần số radio 

Kiểm tra theo chuẩn IEC61000-4-6, dãi tần số thử nghiệm từ 150 kHz đến 80 MHz, 
mức điện áp thử nghiệm là 10V 

 

9.3.  Yêu cầu về độ chính xác thỏa mãn: mục 8 của TCVN 7589-21:2007 và 
IEC 62053-23. 

9.3.1. Giới hạn về sai số do biến đổi dòng điện. 

9.3.2. Giới hạn sai số do các đại lượng gây ảnh hưởng. 

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 5s sau khi đặt điện áp chuẩn vào đầu 
nối công tơ. 

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 (253Vac). 
- Thời gian thử nghiệm là: 

   ∆t  = 600.106 / k. m .Un .Imax (min) 
Trong đó: 

k - số lượng xung phát ra bởi thiết bị đầu ra của công tơ trên một kilôoát 
giờ (xung/kWh). 
m - số lượng phần tử đo. 
Un 

: Giá trị điện áp chuẩn tính bằng vôn. 
Imax : Giá tri dòng điện cực đại tính bằng ampe. 

Trong thời gian thử nghiệm ∆t, đầu ra kiểm định của công tơ không được phát 
quá một xung. 

c) Khởi động 

Dòng khởi chuyển: 0.4%Iđm. 

9.3.4. Hằng số công tơ 

Hằng số công tơ là:   4000 xung/kWh. 
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10. Mô tả bên ngoài và lắp ráp 

10.1. Hình dạng bên ngoài 
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