Рекомендації електророзподільного підприємства щодо технічних характеристик
засобів обліку.
Рекомендовані типи електролічильників:
3-фазні з вбудованим GSM\GPRS модулями .
1. ZMD 410CR (ZMG 410CR, ZMG 310CR) з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Landis & Gir», Швейцарія.
2. SL 7000 Smart з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Itron, Inc», Франція.
3. ACE 6000 з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Itron, Inc», Франція
4. НІК2303L 1080МЕ, НІК2303І 1080МЕ з контролером КС-02-08 – «НІК-Електроніка», м. Київ.
5. НІК2303І 1600МЕ з вбудованим GSM\GPRS модулем під клемною кришкою – «НІК-Електроніка», м.Київ.
6. NP071F.1UG-U/NP073FD.3UG-U - "ADD Group", Молдова.
7. MTX 3G20. AD.3M1 ТОВ "Телекомунікаційні технології", Україна
Рекомендовані типи електролічильників:
3-фазні лічильники:
1. SL 7000 Smart. Франція.
2. АСЕ 6000 – "Itron, Inc", Франція.
3. ZMG 310CR– «Landis & Gir», Швейцарія.
4. ZMG 310CR– «Landis & Gir», Швейцарія.
5. НIК 2303L 1080МЕ, НІК 2303І 1080МЕ - "НІК-Електроніка", Україна.
6. НIК 2301 – "НІК-Електроніка", Україна.
7. ACE3000 тип 100, – "Itron, Inc", Франція.
8. ACE3000 тип 520, – "Itron, Inc", Франція.
9. MTX 3A10.DF.4 - ТОВ "Телекомунікаційні технології", Україна
10. NP-73E 5(80) -"ADD Group", Молдова.
1-ф лічильники:
1. НІК 2102-02.М2В, НІК 2104-02.40РТМВ – "НІК-Електроніка", Україна.
2. ZCE 5225E 220В – "Landis&Gyr", Швейцарія.
3. АСЕ 2000 тип 290 5(60)А – "Айтрон Україна"
4. MTX 1A10.DF.2 -ТОВ "Телекомунікаційні технології", Україна
5. NP-71E 5(80) -"ADD Group", Молдова.

Для «зеленої генерації в побуті» :
Рекомендовані типи електролічильників:
1. ZMD 410CR (ZMG 410CR, ZMG 310CR) з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Landis & Gir», Швейцарія.
2. SL 7000 Smart з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Itron, Inc», Франція.
3. ACE 6000 з вбудованими GSM\GPRS модулями – «Itron, Inc», Франція.
4. NP071F.1UG-U/NP073FD.3UG-U - "ADD Group", Молдова.
5. MTX 3G20. AD.3M1 ТОВ "Телекомунікаційні технології", Україна

Техничні характеристики
яким мають відповідати засоби обліку

1

Техничні вимоги до лічильників 1-ф дифтарифних
Вимірювальна енергія

Активна

2

Клас точності активної енергії

Не нижче 1,0

3

Номінальний струм

5А

4

Максимальний струм

60А

5

Робоча напруга

220В

6

Діапазон робочої напруги

0,65-1,15 Uн

7

Чутливість фактична

Не більше 12,5мА

8

Міжповірочний період (МПП)

16 років

9

Діапазон робочих температур

Похибка лічильника не
більше 1,0 % в діапазоні
температур -40 ...+70°С

10

Потужність споживана по колам напруги лічильника

Не більше 1 Вт і 8ВА

11

Потужність споживана по колам струму лічильника

Не більше 0,2ВА

12

Наявність індикатора, що видає імпульси синхронно з телеметричним виходом

Обов'язково

13

Наявність телеметричного (повірочного) виходу

14

Правильна робота при зворотному потоці потужності

Обов'язкова у вигляді
термінального блоку з
Обов'язково

15

Наявність захисту від зовнішньої перенапруги на вході лічильника

Обов'язково
Рідкокристалічний

16
Дисплей

Розрядність: не менше 6цілої частини +2 десятої

18

Можливість встановлення паролів першого та другого рівнів доступу

Обов'язково

19

Кількість тарифів

Не менше 4

20

Кількість тарифних сезонів

Не менше 12

21

Ведення профілю навантаження з періодом інтеграції 30 хвилин

Обов'язково

22

Зберігання в енергонезалежний пам’яті профілю навантаження з періодом інтеграції 30 хвилин

Не менше 64 діб

23

Збереження щоденної спожитої енергії по всіх тарифах

Не менше 64 діб

24

Збереження щомісячної спожитої енергії по всіх тарифах

До 24 місяців

25

Можливість фіксування в журналі подій відхилення напруги від запрограмованого значення та
зникнень напруги.

Обов'язково

26

Фіксування в журналі подій часу не менше 16 останніх програмувань

Обов'язково

27

Можливість внесення в лічильник найменування точки обліку (місця встановлення, рахунку та
ін.)

Обов'язково

17

28

Наявність оптичного інтерфейсу для локального зчитування даних та програмування
лічильника
Вимоги до конструкції лічильника

29 Тип пломби Державної повірки – свинцева, встановлена на луженому дроті або армованій лісці
30
31
32

Конструкція лічильника повинна забезпечувати встановлення не менше двох свинцевих пломб
через
пломбувальний
гвинт і відлив
на корпусі
для пломбування
Клемна
кришка не повинна
закривати
пломбу
повірки лічильника (для візуального

Відсутність щілин при механічній дії на лічильник руками

Обов'язково

Обов'язково
Обов'язково
Обов'язково
Обов'язково

Корпус лічильника не має розбиратись після проведення повірки та навішування
пломб Держстандарту (відділити кожух (верхню частину корпуса) від цоколю (нижня
33 частина корпусу), при знятих пломбах Держповірки та викручених стяжних гвинтах,
неможливо зробити не пошкодивши або не залишивши видимі механічні сліди на
зазначених конструктивних частинах корпусу електролічильника)

Обов'язково

34 Клеми затискувача розраховані на максимальний струм лічильника
35 Неможливість зняття ковпака лічильника без зняття клемної кришки

Обов'язково
Обов'язково

36

Забезпечення обліку енергії при наявності вищих гармонік, несинусоїдальності
струму та наявності постійної складової

37 Індикація зворотного напряму струму

38

39

Обов'язково з
допустимою похибкою
Обов'язково

Лічильники повинні бути стійкими до впливу зовнішнього магнітного поля,
створюваного струмом частоти, однакової із частотою електромережі

Обов'язково. Поле
створюється постійним
магнітом із поперечним
перерізом не менше 5,0
см2 та магнітною
індукцією не менше 500
мТл

Лічильники повинні бути стійкими до впливу зовнішнього постійного магнітного
поля

Обов'язково. Поле
створюється постійним
магнітом із поперечним
перерізом не менше 5,0
см2 та магнітною
індукцією не менше 500
мТл

40 Лічильники повинні бути стійкими до впливу радіозавад від іскрових розрядів

Розряд напруги до 15 кВ
через повітряний зазор

41 Лічильники повинні бути стійкими до нагрівання й вогню

Відповідати ГОСТ 3020794

42 Лічильники повинні бути стійкими до механічних впливів

Відповідати ГОСТ 3020794

43

Лічильники повинні бути захищені від впливу сонячної радіації й різкої зміни
температури
Лічильник має бути стійким до кліматичних та атмосферних впливів, комутаційних

44 перенапружень та грозових розрядів, а також забезпечувати нормальну роботу при

всиновлені всередині виносної шафи обліку
45

Індикація впливу електромагнітним випромінюванням радіопередавачем частотою
більше 140 МГц

46
47
48
49

Термін служби лічильника
Гарантійний термін
Середнє напрацювання на відмову, годин
Внесений до Державного реєстру України.

1

Техничні вимоги до лічильників 3-их дифтарифних
Вимірювальна енергія
Клас точності активної енергії

2

Відповідати ГОСТ 3020794
Відповідати ступеню
захисту IP51 по ГОСТ
14254-96
Обов'язково
Не менш 24 років
Не менше 5 років
Не менше 200000
Обов'язково

Активна
Не нижче 1,0

4

Номінальний струм
Максимальний струм

5

Робоча напруга

3х220/380В

6

Діапазон робочої напруги

0,8-1,15 Uн

7

Чутливість мА

8

Міжповірочний період (МПП)

16 років

9

Діапазон робочих температур

Похибка лічильника не
більше 1,0 % в діапазоні
температур -35 ...+70°С

3

5А
10А, 60А,100А, 120А

Не більше 12,5

10 Потужність споживана по колам напруги лічильника

Не більше 2 Вт і 10ВА

11 Потужність споживана по колам струму лічильника

Не більше 0,05ВА

12 Наявність індикатора, що видає імпульси синхронно з телеметричним виходом
13

Наявність телеметричного (повірочного) виходу

Обов'язково
Обов'язкова у вигляді
термінального блоку з
кріпленням дротів під
гвинт

14 Правильна робота при будь яких комбінаціях напруг

Обов'язково

15 Правильна робота при зворотному потоці потужності

Обов'язково

16 Дісплей

Рідкокристалічний

17 Кількість тарифів

Не менше 4

18

Не менше 12

Кількість тарифних сезонів
Наявність оптичного інтерфейсу для локального зчитування даних та програмування
19
лічильника

Обов'язково
1 електричний CL-для
дистанційної передачі
інформації

20 Кількість цифрових інтерфейсів
21 Підтримка стандартів комунікаційного обміну

МЕК 62056

22 Ведення профілю навантаження з періодом інтеграції 30 хвилин

Обов'язково

23 Зберігання в енергонезалежний пам’яті даних по спожитій енергії на кінець доби
24 Зберігання в енергонезалежний пам’яті даних по спожитій енергії на кінець місяця

25

Можливість фіксування в журналі подій відхилення напруги від запрограмованого значення та
зникнень напруги.

Не менше 60 діб
Не меньше 120 діб
Обов'язково

26 Фіксування в журналі подій часу не менше 16 останніх програмувань

Обов'язково

Можливість внесення в лічильник найменування точки обліку (місця встановлення, рахунку та
27
ін.)

Обов'язково

28

Наявність оптичного інтерфейсу для локального зчитування даних та програмування
лічильника

29 Можливість встановлення паролів першого та другого рівнів доступу

Обов'язково
Обов'язково

Вимоги до конструкції лічильника
30 Тип пломби Державної повірки – свинцева, встановлена на луженому дроті або армованій лісці Обов'язково

31

Конструкція лічильника повинна забезпечувати встановлення не менше двох свинцевих пломб
Обов'язково
через пломбувальний гвинт і відлив на корпусі для пломбування

32 Клемна кришка не повинна закривати пломбу повірки лічильника (для візуального контролю)

Обов'язково

Кришка клемної колодки повинна бути непрозорою для неможливості несанкціонованого
33
підключення

Обов'язково

Наявність дублювання типу, серійного номеру та року виготовлення лічильника штрих-кодом
нанесеним на паспортній табличці

Обов'язково

Можливість візуального огляду струмових датчиків, лічильного механізму та елементів без
35 зняття верхньої кришки корпусу лічильника, верхня кришка корпусу лічильника повинна бути
прозорою

Обов'язково

36 Відсутність щілин при механічній дії на лічильник руками

Обов'язково

Корпус лічильника не має розбиратись після проведення повірки та навішування пломб
Держстандарту (відділити кожух (верхню частину корпуса) від цоколю (нижня частина
37
корпусу), при знятих пломбах Держповірки та викручених стяжних гвинтах, неможливо
зробити не пошкодивши або не залишивши видимі механічні сліди на зазначених

Обов'язково

34

З метою запобігання несанкціонованої заміни корпусу лічильника на цоколі та кожуху повинні

38 бути нанесені номери, яки відповідають заводському номеру лічильника, таким чином, що

Обов'язково

унеможливлює їх підробку (номери мають бути нанесені промисловим способом)
Встановлення одноразової номерної пломби, яка встановлюється на одному з стяжних гвинтів
лічильника та нанесення (дублювання) номеру зазначеної пломби на корпус лічильника таким
39
чином, щоб охопити верхню (кожух) та нижню (цоколь) частину корпуса лічильника (номер
пломби має бути нанесений промисловим способом)

Обов'язково

40 Можливість кріплення на стандартне посадкове місце та на DIN-рейку
41 Клеми затискувача розраховані на максимальний струм лічильника

Обов'язково
Обов'язково

42 Забезпечення кріплення дротів в клемній колодці лічильника двома гвинтами М5 чи більшими Обов'язково
43 Неможливість зняття ковпака лічильника без зняття клемної кришки

Обов'язково

44 Наявність захисних перегородок між фазними клемами для неможливості короткого замикання Обов'язково
Вимоги по захисту від зовнішнього впливу
Відповідність «Додатковим вимогам до засобів обліку електроенергії, спрямованим на
45 запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу» від 12.07.2005 року (СОУ-Н МПЕ
40.1.35 110:2005) та ДСТУ IEC 61036:2001

Обов'язково

46 Забезпечення обліку енергії при відключенні: нульового дроту та одного з фазних дротів

Обов'язково з
допустимою похибкою

Забезпечення обліку енергії при наявності вищих гармонік, несинусоїдальності струму та
наявності постійної складової

Обов'язково з
допустимою похибкою

47

48 Індикація зворотного напряму струму

49

Лічильники повинні бути стійкими до впливу зовнішнього магнітного поля, створюваного
струмом частоти, однакової із частотою електромережі

Обов'язково
Обов'язково. Змінне поле
створюється
електромагнітом із
поперечним перерізом,
не меншим 7,0 см2 та
індукцією не менше
500мТл

50

Лічильники повинні бути стійкими до впливу зовнішнього магнітного поля, створюваного
струмом частоти, однакової із частотою електромережі

Обов'язково. Поле
створюється постійним
магнітом із поперечним
перерізом не менше 5,0
см2 та магнітною
індукцією не менше 500
мТл

51 Лічильники повинні бути стійкими до впливу радіозавад від іскрових розрядів

Розряд напруги до 15 кВ
через повітряний зазор

52 Лічильники повинні бути стійкими до нагрівання й вогню

Відповідати ГОСТ 3020794

53 Лічильники повинні бути стійкими до механічних впливів

Відповідати ГОСТ 3020794

54 Лічильники повинні бути захищені від впливу сонячної радіації й різкої зміни температури

Відповідати ГОСТ 3020794

55 Лічильники повинні мати високий ступінь захисту від проникнення пилу й води

Відповідати ступеню
захисту IP51 по ГОСТ
14254-96

Лічильник має бути стійким до кліматичних та атмосферних впливів, комутаційних
56 перенапружень та грозових розрядів, а також забезпечувати нормальну роботу при всиновлені
всередині виносної шафи обліку

Обов'язково

57 Індикація впливу постійного магнітного поля індукцією більше 100 мТл

Обов'язково

Гарантійні умови
58 Термін служби лічильника

Не менш 24 років

59 Середнє напрацювання на відмову, годин

Не менше 200000

60 Внесений до Державного реєстру України.

Обов'язкове

Техничні характеристики лічильників багатотарифні 3-ф прямого та
трансформаторного включення з модулем передачі даних.
1

Лічильники повинні мати Сертифікат затвердження типу зaсoбiв вимipювaльнoї технiки і дозволені до застосування в
Україні

2

Лічильники номінальною напругою 380/220 В, прямого включення.

3

Номінальний струм – 5А, максимальний струм (при довготривалим навантаженні) –10 А (для лічильників
трансформаторного включення), 100А (для лічильників прямого включення)

4

Клас точності для активної енергії: 1.0 згідно з ДСТУ ІЕС 61036:2001.

5

Облік за тарифами, диференційованими за періодами часу, що діють в Україні для побутових споживачів згідно
постанови НКРЕ №497 від 23.04.2012р.

6
7

Облік активної і реактивной електроенергії в двох напрямках (споживання і генерація).
Клас точності для реактивної енергії: не нижче 2.0 згідно з ДСТУ ІЕС 61268:

8

Наявність фіксації графіка навантаження або споживання (не менш ніж 3 канали) . Можливість встановлення на
лічильник обмеження по струму, напрузі, активній та

9 GPRS-модем під клемною кришкою з живленням від цифрового порту лічильника.
10 Поставка лічильника в комплекті з антеною для GSM\GPRS модему.

11 Протокол лічильника - стандартний DLMS/СОSEM;
12

Точність внутрішнього годинника згідно ДСТУ ІЕС 61038:201 не гірше 0,5 секунд за добу (надати копію протоколу
випробувань) .

13 Чутливість (стартовий струм) не більше 20 мА (для лічильників прямого включення), не більше 10мА (для лічильників
трансформаторного
включення)
Кліматичне виконання:
Категорія розміщення по ГОСТ 15130, група стійкості до кліматичних умов по ГОСТ 22261
14 повинні відповідати розміщенню лічильника зовні опалювальних приміщень у пластикових або металічних ящиках із
прозорим вікном напроти дисплея і розміщенням ящика напроти сонця.
Кліматичне виконання: Категорія розміщення по ГОСТ 15130, група стійкості до кліматичних умов по ГОСТ 22261
15 повинні відповідати розміщенню лічильника зовні опалювальних приміщень у пластикових або металічних ящиках із
прозорим вікном напроти дисплея і розміщенням ящика напроти сонця.
16
17
18
19
20
21

Дисплей лічильника повинен мати стійкість від замерзання : показувати покази при температурі мінус 20 градусів
Цельсія.
Діапазон робочих температур зовнішнього повітря від мінус 40 до плюс 60 градусів Цельсія
Допустима вологість зовнішнього повітря : до 95%
Стійкість від впливу високочастотних електромагнітних полів по IEC 1000-4-3 не гірше 10 В/м.
Стійкість від впливу електростатичних розрядів по ІЕС 1000- 4-2 не гірше 15 кВ.
Збереження класу вимірювань при відхиленні напруги у мережах від 0,8 до 1,15 Uном.

22

Енергонезалежне зберігання даних графіків навантаження (споживання) з періодом інтеграції 24 години терміном не
менше 120 днів. Енергонезалежне збереження щомісячних показів по всіх тарифах терміном не менше 18 місяців

23

Енергонезалежний журнал ключових подій (параметризація, зміна тарифних зон, корекція ходу годинника, внутрішні
збої, спрацювання датчиків, спроба вводу

24

Лічильники повинні мати можливість інтегруватись у існуючу автоматизовану систему комерційного обліку
електроенергії (АСКОЕ) побутового сектору Товариства.

25 Наявність датчика магнітного поля;

Технічні характеристики для лічильників 1-ф з модулем передачі даних.
1

Сертифікована в Україні АСКОЕ як цілісний апаратно-програмний комплекс.

2

Можливість інтеграції даних отриманих з лічильників в SAP.

3

Сертифікація лічильників як дозволених до застосування в Україні.

4

Наявність пломб державної метрологічної повірки лічильників, що має чинність в Україні.

5

Підтримкатехнології Рlug-n-Play як при початковому включенні в роботу, появі нового лічильника(споживача) ,
вилучення раніше встановленого лічильника, зміні параметрів АСКОЕ , та і при заміні маршрутизатора.

6

Наявність пломб державної метрологічної повірки лічильників, що має чинність в Україні.

7

Підтримка дистанційного налаштування параметрів лічильника.

8

Технічна можливість без відвідування квартири,будинку дистанційно з території вулиці зчитати початкові та поточні
покази, номер лічильника, що працює в одиночному режимі і встановленого споживачем самовільно, без договору.

9

Робота лічильників в одиночному режимі (без маршрутизатора) із збереженням функцій програмування.

10

Канали зв’язку між лічильниками та маршрутизаторами, які не вимагають прокладки додаткових проводів по ПЛ-0, 4
кВ (РLС, передача по існуючих проводах електромережі, модуляція сигналу FSK, S-FSK, OFDM)

Захист від несанкціонованої модифікації інформації про покази лічильників, що передається каналами зв’язку. Запис і
збереження комерційної інформації виключно в лічильнику і на сервері енергопостачальника. Енергонезалежна пам'ять
11
лічильників. Спосіб збереження інформації про покази в лічильнику такий, що без зняття пломби держповірки
лічильника вона недоступна для модифікації в т.ч. виробнику.
12 Максимальний струм лічильників: не менше 80 А
13 Номінальний струм лічильників: 5(10) А

14 Клас точності лічильників: 1,0
15 Номінальна напруга: 120/230 В, Відхилення напруги : -20%....+20%
16 Номінальна частота: 50 Гц
17 Діапазон робочих температу: -40С…..+60С
18 Додатковий комунікаційний інтерфейс: Optical Port Стандарт: IEC 62056-21
19 Облік за тарифами, диференційованими за періодами часу
20

Лічильник має бути обладнаний датчиком відриття клемної кришки та кожуху лічильника, датчиком магнітного поля на
200 мТл.

21 Журнал подій.
22 Літієва батарейка.
23 Профілі навантаження.
24 Гнучке налаштування параметрів лічильника.
25

Вбудований годинник і календар.

26 Забезпечення timestamp для даних та подій.
27 Точність годинника: відхилення не більше 5 сек. на добу.
28 Ступінь захисту ІР-54.
29 Можливість програмування лічильника на тарифи без наявності маршрутизатора.
30 Автоматичний перехід на зимовий/літній час.
Дисплей LCD, 8 символів, плаваючий формат, OBIS коди. Дисплей повинен забезпечувати динамічну зміну екранів. На
дисплей має бути можливість виводу поточного тарифу. На дисплеї має бути відображення статусу основного та
31
допоміжного реле. Дисплей повинен забезпечувати можливість налаштування часу відображення даних на дисплеї та тест
самоперевірки дисплея.
32 Автоматична синхронізація часу по отриманому із мережі Інтернет точному часу.
33 Мінімальна кількість сезонів: 4 сезона.
34 Для кожного сезона має бути можливість налаштування тижневого профіля.
35 В тижневому профілі має міститися щонайменше 4 добових профіля.
36 Можливість ретрансляції сигналу PLC
37 Реєстрація подій конфігурування в окремому журналі.
38 Підтримка дистанційного або ручного оновлення прошивки.
39 Сумісність лічильників з існуючим в ПрАТ «Київобленерго» програмним та апаратним забезпеченням.

Заступнтк директора комерційного ПрАТ "Київобленерго"

Костін Д.О.

Начальник служби обліку ПрАТ "Київобленерго"

Мальцев Л.А.

