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1. Giới thiệu chung 

 

Bộ mở rộng chức năng RF cho công tơ Elster (Elster-RF) là thiết bị gắn ngoài 

dựa trên việc giao tiếp với công tơ Elster qua từ khe cắm module gắn ngoài, thu 

thập và lưu trữ giá trị thanh ghi công tơ, thu phát dữ liệu qua sóng vô tuyến RF. 

Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: 

- QCVN 42:2011/BTTTT: Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến lưu động mặt 

đất có anten rời. 

- QCVN 44:2011/BTTTT: Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến lưu động mặt 

đất có anten liền. 

Các chức năng của bộ Elster-RF bao gồm: 

- Tự động đọc dữ liệu từ công tơ định kỳ 5 phút/1 lần. 

- Dữ liệu đọc được từ công tơ bao gồm giá trị tức thời và giá trị chốt đầu 

tháng của các thanh ghi sau:  

+ 04 thanh ghi công suất biểu tổng: ImportkWh, ExportkWh, 

ImportVar, ExportVar. 

+ Q1, Q2, Q3, Q4. 

+ 06 thanh ghi biểu giá. 

+ Thanh ghi công suất biểu kiến. 

+ Dòng điện, điện áp, góc lệch pha của 3 pha. 
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- Lưu trữ giá trị đọc được vào bộ nhớ định kỳ 1 giờ/1 lần, và tối đa 15 ngày 

gần nhất. 

- Khoảng cách giao tiếp RF trong khoảng 50-100m. 

- Tích hợp giao thức RF-Mesh, dễ dàng tích hợp vào hệ thống RF-Spider. 

2. Thông số kỹ thuật 

Điện áp làm việc:  
Sử dụng điện áp cấp từ khe cắm module gắn 

ngoài của công tơ Elster 

Kích thước: 95 x 65 x 21 mm 

Tần số trung tâm: 408,925 MHz 

Độ rộng băng tần: 50 kHz 

Công suất phát RF: ≤ 23dBm 

Tốc độ truyền dữ liệu RF: 4,8 kbps 

Tốc độ truyền dữ liệu RS232: 9,6 kbps 

Độ lớn của thanh ghi:  8 byte 

Độ phân giải của thanh ghi: 6 chữ số thập phân  

Độ ẩm để lưu trữ và  làm việc: ≤ 95% (không ngưng tụ) 

Dải nhiệt độ làm việc: -10°C ÷ 70°C 

Dải nhiệt độ lưu trữ: -10°C ÷ 80°C 

Hiển thị: 3 LED chỉ thị (Power, thu phát RF) 

Truyền thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giao tiếp RF:  

o Tần số 408.925 MHz. Module RF được 

đặt lên mặt trên của PCB.  

o Khoảng cách giao tiếp: tối đa 90m trong 

điều kiện không che chắn. Trong điều kiện 

thiết bị đặt trong hộp treo ngoài trời, 

khoảng cách truyền dữ liệu đảm bảo tin 

cậy >40m trong điều kiện giữa thiết bị 

cầm tay (HHU) đến hộp công tơ không có 

vật cản. 

+ Cổng RS232:   
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o Giao tiếp với công tơ qua từ khe cắm 

module gắn ngoài  

o Cấu hình mặc định cổng nối tiếp: 9600, 7, 

Even, One. 

o Cách ly với công tơ bằng cách ly quang. 

Phần mềm: + Phần mềm truyền thông với bộ Elster-RF 

được cung cấp miễn phí theo đơn đặt hàng. 

+ Chương trình có thể xuất số liệu đọc chỉ số 

công tơ ngoài thành file định dạng chuẩn. 

Khả năng mở rộng: + Tăng công suất thu phát của module RF. 

Tích hợp vào hệ thống RF-SPIDER cho 

phép thu thập chỉ số tự động. 

+ Kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống 

CMIS, hệ thống MDMS phục vụ cho công 

tác kinh doanh điện năng. 

Đấu nối: Lắp vào vị trí module gắn ngoài của công tơ 

Elster 

3. Hướng dẫn lắp đặt 

Lắp vào vị trí khe cắm module gắn ngoài của công tơ Elster 
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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 

 

Bộ đọc chỉ số công tơ qua sóng vô tuyến Elster-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 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. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống giao tiếp RF của ELSTER-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). 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

ELSTER-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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- Tốc độ truyền tin:  4800 bps 

- Điều chế:    FSK 

- Băng thông:  3x12,5 kHz  

- Công suất:   < 5 W  

- Khoảng cách giao tiếp: tối đa 90m 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 >40m 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 về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện 

cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện” theo quyết định số 47 /2006/QĐ-

BBCVT ngày 29/11/2006, đồng thời không gây ảnh hưởng đến các chức 

năng đo đếm của nó. Công tơ gửi thông tin của nó khi nhận được lệnh yêu 

cầu phát đi từ bộ thu thập tín hiệu di động của người ghi chữ số. Sau khi 

phát dữ liệu, công tơ lập tức chuyển ngay vào chế độ chờ lệnh đọc của bộ 

thu thập tín hiệu di động, nhờ thế giảm tối đa sự can nhiễu tần số vô tuyến 

điện của hệ thống đến thiết bị khác. 

➢ 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 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 RF-Mesh 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. 

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. 
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✓ 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 về 

điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn 

được sử dụng có điều kiện” theo quyết định số 47 /2006/QĐ-BBCVT 

ngày 29/11/2006. Tất cả các chuẩn loại công to 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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