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1. Giới thiệu chung 

1.1 Tổng quan  

  

Thiết bị giám sát chất lượng lưới điện được lắp trên lưới điện 3 pha 4 dây, 

dùng để mở rộng vùng phủ sóng của DCU, có thể chuyển tiếp gói tin từ DCU đến 

công tơ tích hợp RF-Mesh hoặc giữa DCU và công tơ. DCU chỉ lấy dữ liệu từ thiết 

bị này mà không cần phải liên lạc đến các công tơ trong vùng phủ sóng của Router, 

giúp tối ưu hóa thời gian thu thập dữ liệu của cả trạm. Đồng thời PQM3P còn có 

chức năng giám sát lưới điện tại vị trí lắp đặt. Các thông số hoặc hiện tượng bất 

thường được phát hiện và lưu trữ trong PQM3P. DCU tại trung tâm có thể thu thập 

toàn bộ số liệu này từ PQM3P qua sóng RF, từ đó người quản lý và vận hành sẽ có 

những giải pháp xử lý sự cố kịp thời và hiệu quả. 

Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: 

- IEC 62056-21 : Giao thức truyền thông của công tơ điện tử. 

- IEC 60529 : Các cấp độ bảo vệ của hộp (mã IP). 

- IEC 60695-2-11 : Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chống cháy. 

- IEC 60068-2-1, 6, 27, 30, 75: Thử nghiệm môi trường. 

1.2 Chức năng 

Sản phẩm có một số chức năng chính sau: 

✓ Có khả năng quản lý trên 250 công tơ trong một trạm biến áp và cho phép 

mở rộng thêm. 

✓ Thu thập dữ liệu theo thời gian thực, theo yêu cầu bất thường từ DCU. 

Anten RF 

Led chỉ thị 

Cổng quang 

Nút nhấn cuộn 

thông tin 
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 ✓ Đồng bộ thời gian với DCU. 

✓ Hỗ trợ đọc các chuẩn loại công tơ đọc RF khác nhau như LTE, DTS26, 

DTS27, DDS26D, Gelex. 

✓ Quản lý và kiểm soát tất cả các công tơ liên kết với nó. 

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

kháng theo 4 góc phần tư; tích lũy vào các thanh ghi riêng biệt. 

✓ Tích hợp các tính năng cảnh báo như mất áp pha, đảo ngược cực tính, quá 

dòng, quá áp, mất nguồn....  

✓ Trong trường hợp mất từng pha hoặc mất trung tính, thiết bị vẫn hoạt động 

và đo đếm bình thường. 

2. Thông số kỹ thuật 

2.1 Thông số kỹ thuật của thiết bị 

Kiểu pha 3 pha 4 dây 

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

Dòng điện đo lường 
- Đo lường trực tiếp: 5(10)A 

- Đo lường gián tiếp thông qua CT gắn ngoài 

Tần số làm việc 50 Hz ± 2% 

Công suất mạch điện áp ≤ 4 W và ≤ 10 VA 

Công suất mạch dòng điện ≤ 4 VA 

Kích thước 278 x 175 x 76 mm 

Cấp bảo vệ Cấp 2 

Chống xâm nhập bụi và nước IP54 

Tốc độ truyền tin khi đọc chỉ số 

công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến. 
4,8 kbps 

Tần số trung tâm 408,925 MHz 

Công suất phát xạ cực đại <5 W  

Độ nhạy thu -111 dBm 

Băng thông <50 kHz 

Khoảng cách đọc dữ liệu:  ≤ 400m không che chắn 

 ≤ 300m có che chắn 

Truyền thông: 

- Với công tơ và DCU:  RF. 

- Đọc dữ liệu hoặc cấu hình tại chỗ qua cổng 

quang /cổng RS232 hoặc cấu hình từ xa qua 

RF. 
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 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 -10 °C ÷ 70 °C 

Dải nhiệt độ lưu kho -10 °C ÷ 80 °C 

2.2 Thông số kỹ thuật của CT gắn ngoài 

 

Tần số hoạt động 50 - 60 Hz 

Cấp chính xác 1,0 

Kích thước và tỉ lệ biến dòng 

Có thể kẹp cố định vào dây cáp điện lớn. Cho 

phép lựa chọn CT có tỉ lệ biến dòng và đường 

kính trong của kẹp dòng theo bảng sau: 

Dải dòng vào Dòng ra Đường kính (mm) 

50-400A 5A 25 

100-630A 5A 32 

100-1000A 5A 45 

100-1200A 5A 55 

100-1500A 5A 65 

200-2000A 5A 80 

500-3000A 5A 100 
 

Cấp bảo vệ IP65 

Điều kiện hoạt động 
Ngoài trời, có khả năng chịu được gió, mưa và tia 

UV 

Dải nhiệt độ làm việc -40 °C ÷ 70 °C 

Độ ẩm để lưu trữ và làm việc ≤ 96% 

3. Đặc tính kỹ thuật 

3.1 Nguồn cung cấp 

✓ Thiết bị được cấp nguồn từ hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha. 

✓ Nguồn dự phòng để nuôi thời gian thực. 

3.2 Khả năng bảo vệ 

✓ Chịu được điện áp cao xoay chiều: 02kV và 04kV trong 01 phút. 
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 3.3 Giao tiếp - Truyền thông 

3.3.1 Cổng quang/RS232  

✓ Cổng quang (tương thích IEC 62056-21). 

✓ Cổng RS232 cách ly. Tốc độ truyền (300÷19200)bps. (tương thích IEC 

62056).   

✓ Mật khẩu khi truy nhập Thiết bị được phân thành 03 mức mật khẩu tương 

ứng với 03 mức truy nhập khác nhau cho ba nhóm người sử dụng Thiết bị 

(mật khẩu này được gán bằng chương trình phần mềm cài đặt Thiết bị): 

▪ Mức 1: đọc dữ liệu trong Thiết bị 

▪ Mức 2: cho phép đọc dữ liệu Thiết bị và đồng bộ thời gian;  

▪ Mức 3: đọc và lập trình Thiết bị. 

3.3.2 Sóng vô tuyến RF 

✓ Giao tiếp RF để đọc chỉ số từ xa: 

▪ Tần số 408.925 MHz  

▪ Tốc độ 4800 bps. 

▪ Công suất phát xạ cực đại: <5W 

✓ Các đại lượng được thu thập qua sóng vô tuyến bao gồm: thông số vận 

hành, bộ thanh ghi điện năng, thời gian thực, sự kiện và cảnh báo, chốt tự 

động. 

3.4 Màn hình hiển thị 

✓ Màn hình LCD 10 Số, chiều cao số: 12 mm. 

✓ Hiển thị thông tin về đại lượng theo mã OBIS (IEC 62056) 

✓ Chế độ hiển thị: Có 2 chế độ hiển thị, tự động cuộn và cuộn khi được nhấn 

nút theo tuần tự. 

✓ Các thông số cần hiển thị trên LCD có thể được cấu hình bằng phần mềm. 

3.5 Bộ thanh ghi điện năng tổng 

✓ Điện năng tác dụng tổng theo chiều giao. 

✓ Điện năng tác dụng tổng theo chiều nhận  

✓ Điện năng phản kháng theo chiều giao. 

✓ Điện năng phản kháng theo chiều nhận. 

✓ Điện năng phản kháng theo chiều giao, vượt trước. 
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 ✓ Điện năng phản kháng theo chiều giao, chậm sau. 

✓ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, vượt trước. 

✓ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, chậm sau. 

3.6 Các đại lượng đo lường khác 

✓ Dòng điện từng pha. 

✓ Điện áp từng pha. 

✓ Góc lệnh pha từng pha. 

✓ Hệ số công suất từng pha, trung bình của 3 pha. 

✓ Tần số. 

✓ Công suất tác dụng tổng, từng pha. 

✓ Công suất phản kháng tổng, từng pha. 

3.7 Đồng hồ thời gian thực 

✓ Thiết bị có đồng hồ thời gian thực bên trong để ghi nhận thời điểm xuất 

hiện sự kiện cảnh báo. 

✓ Đồng hồ thời gian phải thể hiện được giờ, phút và giây. 

✓ Cho phép lập trình lại thời gian thông qua sóng RF. 

3.8 Phát hiện sự kiện và cảnh báo 

3.8.1 Các sự kiện được ghi nhận 

✓ Mất cân bằng pha 

✓ Mất cân bằng điện áp 

✓ Mất áp pha A 

✓ Mất áp pha B 

✓ Mất áp pha C 

✓ Ngược cực tính pha A 

✓ Ngược cực tính pha B 

✓ Ngược cực tính pha C 

✓ Điện áp thấp pha A 

✓ Điện áp thấp pha B 

✓ Điện áp thấp pha C 

✓ Quá áp pha A 
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 ✓ Quá áp pha B 

✓ Quá áp pha C 

✓ Quá dòng pha A 

✓ Quá dòng pha B 

✓ Quá dòng pha C 

✓ Ngược thứ tự pha A-C-B 

✓ Mất nguồn 

3.8.2 Khả năng lưu trữ: 

✓ Lưu lịch sử xuất hiện của tất cả sự kiện trong 1 năm (trung bình 370 sự 

kiện/1 ngày) 

3.8.3 Thông số ghi nhận của mỗi sự kiện: 

✓ Thông số ghi nhận của mỗi sự kiện bao gồm: tổng số lần xuất hiện, thời 

điểm xuất hiện, khoảng thời gian xảy ra và giá trị điện áp, dòng điện vượt 

ngưỡng. 

✓ Các giá trị ngưỡng mất cân bằng pha, mất cân bằng áp, áp thấp, quá dòng, 

quá áp và thời gian bắt đầu ghi nhận sự kiện có thể được cấu hình tại chỗ 

bằng cổng quang hoặc từ xa qua sóng RF. 

3.8.4 Các hình thức thu thập dữ liệu 

Có 2 hình thức thu thập số liệu của sự kiện cảnh báo qua sóng RF: 

✓ Đọc theo tên sự kiện, dữ liệu gửi về bộ thu thập bao gồm: tên sự kiện, tổng 

số lần xuất hiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thông tin dòng điện 

hoặc điện áp kèm theo nếu có. 

✓ Đọc theo thời gian, gửi về bộ thu thập tất cả các sự kiện xảy ra từ thời điểm 

yêu cầu đến hiện tại, bao gồm: tên sự kiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết 

thúc, thông tin dòng điện hoặc điện áp kèm theo nếu có. 

3.9 Tự động chốt 

✓ Chốt chỉ số tự động vào lúc 00:00:00 mỗi ngày. 

✓ Lưu giá trị của 2 tháng gần nhất. 

✓ Mỗi chu kỳ tính hoá đơn, Thiết bị ghi lại các số liệu sau đây vào bộ nhớ: 

▪ Điện năng tác dụng tổng theo chiều giao. 

▪ Điện năng tác dụng tổng theo chiều nhận. 

▪ Điện năng phản kháng theo chiều giao. 
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 ▪ Điện năng phản kháng theo chiều nhận. 

▪ Điện năng phản kháng theo chiều giao, vượt trước. 

▪ Điện năng phản kháng theo chiều giao, chậm sau. 

▪ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, vượt trước. 

▪ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, chậm sau. 

▪ Giá trị cực đại của công suất tác dụng tổng theo chiều giao theo 

ngày và thời điểm xảy ra. 

▪ Giá trị cực đại của công suất tác dụng tổng theo chiều nhận theo 

ngày và thời điểm xảy ra. 

▪ Giá trị cực đại của công suất phản kháng tổng theo chiều giao theo 

ngày và thời điểm xảy ra. 

▪ Giá trị cực đại của công suất phản kháng tổng theo chiều nhận theo 

ngày và thời điểm xảy ra. 

3.10 Vỏ thiết bị 

✓ Làm bằng nhựa cách điện cứng, 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. 

✓ Chịu va đập và chống lan truyền lửa. Vỏ chịu được nhiệt độ thử nghiệm 

650oC ± 10oC . 

✓ Bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước: đạt IP54 và IEC 60529. 
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 3.11 Nhãn thiết bị 

 

3.12 Biểu đồ phụ tải 

✓ Thiết bị có khả năng ghi lại đồng thời các biểu đồ phụ tải của các đại lượng 

như sau: 

▪ Công suất tác dụng theo chiều giao. 

▪ Công suất tác dụng theo chiều nhận. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều giao. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều nhận. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều nhận, vượt trước. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều nhận, chậm sau. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều giao, vượt trước. 

▪ Công suất phản kháng theo chiều giao, chậm sau. 

▪ Điện áp từng pha. 

▪ Dòng điện từng pha. 

✓ Thiết bị có khả năng lưu được tối đa 450 ngày (tương ứng với đồ thị phụ 

tải của 1 đại lượng và khoảng thời gian tích phân là 30 phút) 
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4. Hướng dẫn lắp đặt 

4.1 Lưu ý khi lắp đặt thiết bị 

✓ Anten được đưa ra bên ngoài thùng bảo vệ, đặt ở vị trí thông thoáng, hướng 

anten vuông góc hoặc song song với mặt đất (nên đặt trên xà 0.4kV). Anten 

được hít vào vị trí cố định bằng thép và cột dây cố định để tránh bị rơi. 

✓ Thiết bị 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.  

✓ Thiết bị 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. 

4.2 Sơ đồ đấu nối 
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