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1. Giới thiệu chung 

 

Bộ đọc chỉ số công tơ qua sóng vô tuyến RF-EXT là thiết bị gắn ngoài dựa 

trên việc đo đếm xung kiểm định của công tơ không hỗ trợ RF và thu phát dữ liệu 

qua sóng vô tuyến RF đến thiết bị cầm tay HHU, tương thích với thiết bị cầm tay 

HHU và hệ thống RF-SPIDER. Thiết bị có thể sử dụng cho nhiều chủng loại công 

tơ có đưa xung ra ngoài nhưng không hỗ trợ RF như DT-01P, DT-03P, DDS26, 

DTS27... 

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 đọc chỉ số bao gồm: 

o Đếm tín hiệu xung đưa ra từ chân xung kiểm của công tơ ngoài và qui 

đổi ra năng lượng tương ứng với hằng số xung công tơ.  

o Thu phát RF. 

o Cho phép lập trình chỉ số, số serial công tơ ngoài thông qua UART/RF. 

o Tích hợp giao thức RF-Mesh dễ dàng tích hợp vào hệ thống RF-

Spider. 
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2. Thông số kỹ thuật 

Điện áp làm việc:  Sử dụng 1 pha 145V đến 265V 

Điện áp danh định (Un) : 220V  

Tần số làm việc: 50 Hz ± 2% 

Công suất tiêu thụ: <1,2W; 15VA 

Kích thước: 100 x 60 x 34 mm 

Tần số trung tâm: 408,925 MHz 

Độ rộng băng tần: 50 kHz 

Công suất phát RF: <10 dBm 

Tốc độ truyền dữ liệu: 4,8 kbps 

Tốc độ đo đếm xung: ≤ 5000 xung/kWh 

Độ phân giải của thanh ghi: + Lưu trữ theo độ phân giải hằng số xung của 

công tơ. 

+ Đọc RF: Có thể cài đặt độ phân giải của 

thanh ghi đến 3 chữ số thập phân, độ phân 

giải mặc định là 2 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: 2 LED chỉ thị (Power, Xung công tơ) 

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: + Đối với công tơ 1 pha: sử dụng 1 dây pha 

và 1 dây trung tính. 

+ Đối với công tơ 3 pha: sử dụng 1 dây pha 

bất kỳ và 1 dây trung tính. 
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Xung kiểm định: + Thỏa mãn các qui định theo mục 5.11 của 

IEC62052-11:2003 và IEC 62053-31. 

+ Độ rộng xung kiểm định đưa ra từ 40ms 

đến 120ms. 

Các hằng số xung thường gặp: + 400 xung/kWh 

+ 1000 xung/kWh 

+ 1600 xung/kWh 

+ 3200 xung/kWh 

+ 5000 xung/kWh 

 

3. Hướng dẫn lắp đặt, cấu hình 

3.1 Hướng dẫn đấu dây 

 

- Đấu hai dây xung kiểm: dây đỏ bên trái, dây xanh lục bên phải. 

- Đấu hai dây nguồn: dây xanh dương ở cọc dây pha, dây đen ở cọc dây trung 

tính. 
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3.2 Thao tác cấu hình bộ RF-EXT bằng Handheld 

✓ Yêu cầu bắt buộc: 

- Chỉ được cấu hình duy nhất 01 lần! Nếu cấu hình sai, mang thiết bị về để 

người có chức năng thực hiện cấu hình lại. 

- Nếu cầu hình bằng danh sách, phải thực hiện chuẩn hóa số SERIAL công tơ, 

mã cột trên hệ thống CMIS trước khi xuất file. 

3.2.1 Cài đặt chương trình cấu hình RFEXT 

✓ Kết nối HHU vào PC 

✓ Copy folder RFEXT vào \Strorage Card 

 

✓ Tạo shortcut của file RFEXT ở Desktop 

   

3.2.2 Cấu hình bằng tay 

✓ Mở chương trình RFEXT trên Handheld: 
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✓ Chọn kiểu cấu hình “Tùy chỉnh”  

 

✓ Trong Tab “Lập trình SerialID;kWh” nhập hằng số xung của công tơ cần 

gắn bộ RF-EXT.  

✓ Nhập số Serial của công tơ cần gắn bộ RF-EXT và số Serial của bộ RF-

EXT vào ô tương ứng. Sau đó, đọc chỉ số kWh hiển thị trên công tơ và 

nhập vào ô Chỉ số kWh bao gồm 2 chữ số thập phân. VD: công tơ hiển 

thị 6089.57 kWh thì chỉ số kWh cần nhập là 608957. 
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✓ Sau khi nhập đầy đủ số liệu, nhấn nút “Ghi”, sẽ xuất hiện bảng thông báo 

kiểm tra thông tin như bên dưới: 

 

✓ Nhấn nút “Yes” để tiếp tục. Nếu cấu hình thành công sẽ xuất hiện bảng 

thông báo như bên dưới: 

Hằng số xung 

Serial công tơ 
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✓ Để kiểm tra thông tin cấu hình đã được ghi vào bộ RF-EXT, nhấn nút 

“ĐỌC” sẽ xuất hiện bảng thông báo như bên dưới: 

 

✓ Trong tab Danh sách, nhấn chọn số Serial ID cần đọc chỉ số kWh, nhấn 

nút “ĐỌC”. 
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Tài liệu kỹ thuật Bộ đọc chỉ số công tơ qua sóng vô tuyến RF-EXT 

 

✓ Bảng thông báo thông tin chi tiết về hằng số xung công tơ và chỉ số kWh 

sẽ hiển thị. 

 

✓ Trong trường hợp danh sách quá dài, nhấn nút “TÌM” và nhập số Serial 

ID của công tơ hoặc số Serial ID của bộ RF-EXT để lấy thông tin. Nhấn 

nút “OK”. 
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✓ Kéo thanh công cụ về bên phải để xem thông tin chỉ số tại cột 

KWH_READ, sản lượng kWh tại cột SL_TANG. 

 

 

3.2.3 Cấu hình theo danh sách 

➢ Bước 1: Tách file *.xml từ hệ thống CMIS 

➢ Bước 2: Copy file vào Handheld Unit 

➢ Bước 3: Thực hiện cấu hình RF-EXT bằng chương trình RFEXT trên 

Handheld  

✓ Mở chương trình RFEXT trên Handheld: 
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✓ Chọn kiểu cấu hình “Theo danh sách”  

 

✓ Nhấn vào nút “…” để chọn file *.xml xuất từ CMIS đã copy vào 

Handheld ở Bước 2  
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✓ Chọn đường dẫn đến file xml và nhấn OK để mở file  

 

✓ Sau khi mở file, thông tin số lượng khách hàng, số lượng bộ RF-EXT đã 

lập trình được hiển thị tại cửa sổ chính của chương trình.  

✓ Nếu như thông tin đúng file *.xml của Quyển GCS cần thao tác thì nhấn 

“Đồng ý” để thực hiện bước tiếp theo  
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✓ Toàn bộ thông tin khách hàng sẽ được nhóm lại theo từng trụ: 

• Cột “MA_COT” : tên trụ trong quyển GCS đã được chuẩn hóa theo yêu cầu. 

• Cột “SLKH” : Tổng số khách hàng tại trụ tương ứng  

• Cột “SL_RFEXT”: Tổng số bộ RF-EXT đã cấu hình tại trụ tương ứng. 

✓ Chọn mã cột cần thực hiện cấu hình, nhấn “Đồng ý” để thực hiện bước 

tiếp theo  

✓ Chọn “Làm mới” để lấy số liệu mới nhất 

 

✓ Sau khi chọn cột, toàn bộ thông tin khách hàng được hiển thị tại của sổ 

chính của chương trình  

✓ NHẤN ĐÚP vào số serial công tơ khách hàng để thực hiện cấu hình bộ 

RF-EXT được lắp kèm với công tơ đó. 
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✓ Cửa số cấu hình RF-EXT được mở ra, phía trên cùng là thông tin khách hàng 

cần thực hiện, tiếp theo là số Serial của công tơ. 

✓ Chú ý kiểm tra kỹ thông tin khách hàng trước khi thực hiện cấu hình  

 

✓ Nhập số Serial được in trên nắp bộ RF-EXT vào ô “Số Serial RF-EXT” 

✓ Đọc chỉ số kWh hiển thị trên công tơ và nhập vào ô Chỉ số kWh bao gồm 2 

chữ số thập phân. VD: công tơ hiển thị 327.86 kWh thì chỉ số kWh cần 

nhập là 32786. 

✓ Nhấn “GHI” để thực hiện cấu hình  
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✓ Khi thực hiện cấu hình thành công sẽ hiển thị thông báo lên màn hình  

✓ Nhấn “OK ” để tắt thông báo, và nhấn nút “X”  ở góc phải màn hình để tắt 

cửa số cấu hình hiện tại và trở về cửa sổ chọn khách hàng  

 

✓ Khi trở về cửa sổ chọn khách hàng, cột “SERY_RFEXT” sẽ hiển thị số serial 

những khách hàng đã cấu hình RF-EXT. 

✓ Nhấn “READ ALL” để đọc chỉ số tất cả các công tơ tại trụ  

✓ Nhấn “READ” để đọc RF khách hàng đang chọn  
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✓ Khi đọc chỉ số thành công, thông tin sẽ được ghi lại vào cột “CS Đọc” và 

thời gian đọc sẽ ghi vào cột “Ngày Đọc” 

✓ So sánh với cột “CS LT” và “Ngày LT” để kiểm tra hoạt động của bộ RF-

EXT 

 

✓ Sau khi hoàn thành việc cấu hình các công tơ trong quyền GCS, copy file 

*.xml ra máy tính và mở bằng Excel để tổng hợp.  
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4. Những điểm đặc biệt lưu ý trong quá trình lắp đặt 

✓ Dây tín hiệu của bộ RF-EXT phải được bắt chặt vào 2 đầu tín hiệu của 

công tơ, và bắt đúng theo thứ tự như trong hình. 

✓ Trong quá trình lắp đặt, tuyệt đối không để dây tín hiệu chạm vào dây 

nguồn. 

✓ Kiểm tra đèn nguồn và đèn tín hiệu để đảm bảo bộ RF-EXT đã được lắp 

đặt đúng cách. 

✓ Khi cấu hình bộ RF-EXT, cần kiểm tra chính xác thông tin chủng loại 

công tơ, số serial công tơ, chỉ số công tơ. Nếu thông tin cấu hình không 

chính xác sẽ gây sai lệch thông tin trong quá trình sử dụng sau này. 

✓ Giá trị chỉ số công tơ dùng để cấu hình phải được lấy ngay thời điểm cấu 

hình bộ RF-EXT tương ứng với công tơ đó để đảm bảo không có sự sai 

lệch giữa thanh ghi của công tơ và thanh ghi của bộ RF-EXT. 

✓ Sau khi cấu hình một thời gian (thường 7 ngày) phải tổ chức phúc tra 

chỉ số giữa bộ RF-EXT và công tơ để xử lý kịp thời những trường hợp 

lắp đặt không đúng cách. 
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