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ВВЕДЕННЯ

Програмне

забезпечення

«Meter

Manager»

(далі

–

ПЗ)

призначене

для

програмування та знімання даних з багатофункціональних багатотарифних лічильників
електричної енергії (далі – лічильники) виробництва ТОВ «Телекарт-Прилад».

Всі визначення, які надані на рисунках та їх стосуються, представлені мовою
оригінала!

Деякі позначки, які прийняті в тексті, та на які необхідно звернути увагу:

- УВАГА! Важливі речі

- Примітки, поради
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1 ОПИС
Інтерфейс програми (приклад показаний на рис. 1) складається з наступних
областей:
1. Панель інструментів
2. Дерево завдань
3. Робоча область – залежить від обраного завдання
4. Область логування

Рисунок 1
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Панель інструментів містить кнопки керування (швидкого доступу):
- Підключитися за комунікаційним інтерфейсом до лічильника
- Відключитись від комунікаційного інтерфейсу
- Прочитати групу вибраних параметрів
- Записати групу вибраних параметрів
- Сформувати протокол параметризації лічильника
- Завантажити конфігурацію параметрів із файлу
- Зберегти конфігурацію параметрів у файл
- Управління датою та часом (читання/запис)
- Керування контактором / зовнішнім реле (увімкнення/вимкнення)
- Покинути PLC
- Скидання індикації зовнішніх впливів
- Керування підсвічуванням індикатора (увімкнення/вимкнення)
- Прозорий режим
- Ініціалізація пам'яті
- Калібрування лічильника
- Режими перевірки (часу/індикатора/А-)
6
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2 НАСТРОЙКА ПІДКЛЮЧЕННЯ
2.1 Підключення до пристрою зв'язку

Рисунок 2
Для відкриття каналу зв'язку з лічильником необхідно:
1) У дереві задач вибрати пункт «Параметры подключения»
2) Вказати необхідні налаштування:
• Установки інтерфейсу підключення
• Час очікування відповіді лічильника на запит
• Кількість повторних запитів
• Пауза між повторами
3) Натиснути кнопку підключитися
2.2 Параметри інтерфейсів
• RS485/ОПТО/RF – підключення через СОМ-порт.
Необхідно вказати: Номер та швидкість СОМ-порту, до якого підключено
комунікаційний інтерфейс;
• GSM/CSD – підключення через GSM-модем, використовуючи технологію CSD.
Необхідно вказати: номер та швидкість СОМ-порту, до якого підключено
комунікаційний інтерфейс; номер телефону SIM-картки встановленої в GSM-модулі
лічильника, у форматі 0YYXXXXXXX, де YY-код мобільного оператора, а XXXXXXX- номер
абонента.
• PLC – підключення через PLC базову станцію.
Необхідно вказати: номер та швидкість СОМ-порту, до якого підключено
комунікаційний інтерфейс. Для підключення через контролер «GSM - шлюз PLC» також
вказати: номер телефону SIM-карти, встановленої в GSM-модулі лічильника, у форматі
0YYXXXXXXX, де YY-код мобільного оператора, а XXXXXXX- номер абонента. Прапор
«Контролер» – зв'язок із приладом обліку відбуватиметься через проміжний GSMконтролер; пароль доступу до контролера.
7
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• RF-маршрутизация – підключення по радіоканалу з маршрутизацією.
Необхідно вказати: номер та швидкість СОМ-порту, до якого підключено
комунікаційний інтерфейс. Для підключення через контролер «GSM - шлюз RF» також
вказати: Номер телефону SIM-карти, встановленої в GSM-модулі лічильника, у форматі
0YYXXXXXXX, де YY-код мобільного оператора, а XXXXXXX- номер абонента. Прапор
«Контролер» – зв'язок із приладом обліку відбуватиметься через проміжний GSM контролер; пароль доступу до контролера.
• TCP-клиент – підключення до приладу обліку Ethernet.
Необхідно вказати: IP-адресу лічильника; номер порту – TCP.
• TCP → PLC – підключення до пристрою обліку через шлюз GPRS-PLC.
Необхідно вказати: IP-адресу шлюзу; номер порту – TCP; прапор «Контролер» –
зв'язок із приладом обліку відбуватиметься через проміжний GSM-контролер; пароль
доступу до контролера.
• TCP → RF – підключення до пристрою обліку через шлюз GPRS-RF.
Необхідно вказати: IP-адресу шлюзу; номер порту – TCP; прапор «Контролер» –
зв'язок із приладом обліку відбуватиметься через проміжний GSM-контролер; пароль
доступу до контролера.
У разі успішного відкриття каналу зв'язку активуються кнопки на панелі інструментів,
інакше з'явиться повідомлення про помилку (рис. 3):

Рисунок 3
Кнопка «Получить список PLC-счетчиков» активується у разі підключення типу PLC.
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2.3 Параметри доступу до лічильника

Рисунок 4
Для зв'язку з лічильником необхідно у дереві завдань вибрати пункт «Параметры
доступа к счетчику» та вказати відповідні налаштування:
1) Заводской номер счетчика;
2) Доп. параметры связи – доступні при типі підключення PLC чи RF-маршрутизация:
PLC – номер PLС-модему, до якого підключено прилад обліку;
RF-маршрутизация – послідовність заводських номерів лічильників, розділених
символом «;»
На рис. 4 наведено приклад для зв'язку з лічильником № 223190 через лічильники
№ 223188 та № 223189.
3) Уровень доступа/пароль – призначається для отримання доступу до лічильника з
певними правами. Існують два рівні доступу: 1 – адміністратор та 2 – користувач.
4) Ключи шифрования призначені для організації захищеного каналу, що
використовується при проведенні сеансу зв'язку з лічильником, та повинні збігатися з
ключами у лічильнику. За замовчуванням ключі - нульові.

ВАЖЛИВО! При 3-разовому поводженні з невірними ключами або
паролями – доступ до лічильника блокується до кінця доби.
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3 ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ
Вікно основних параметрів показано на рис. 5. Параметри лічильника розбиті за
групами.

Рисунок 5
Для читання конкретних параметрів використовується кнопка «Прочитать» у
відповідній групі.
Для запису конкретних параметрів використовується кнопка «Записать» у
відповідній групі. Щоб запобігти випадковому натисканню та запису помилкових параметрів
підтвердіть дію, натиснувши кнопку «Да» у діалоговому вікні (рис. 6).

Рисунок 6
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Для читання чи запису групи властивостей потрібно скористатися відповідною
кнопкою

або

. При цьому в діалоговому вікні «Файл задания» необхідно вибрати

групи параметрів, що цікавлять (приклад, рис. 7).

Рисунок 7
Для керування прапорцями скористайтеся відповідними кнопками:
«Вибрать все» або «Отменить вибор».
3.1 Основні параметри
• Максимальная мощность - Значення максимальної потужності. Задається у Ваттах.
• Время превышения макс. мощности - Допустимий час перевищення заданої
максимальної потужності. Визначається в секундах.
• Время до включения контактора - Час увімкнення контактора, через який контактор
увімкнеться після отримання команди на увімкнення або після усунення впливу.
Мінімальний час - 15 секунд.
• Время смены показаний - Час автоматичної зміни значень на індикаторі лічильника.
Визначається в секундах.
• Отображать на дисплее - Список значень, які відображатимуться на індикаторі:
11
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P – поточна потужність споживання;
U - поточна напруга мережі;
I – поточний струм споживання;
A - енергія зворотного напрямку (генерація);
F – поточна частота;
Заводський номер лічильника;
Час – час лічильника;
Дата – поточна дата лічильника;
Енергія початок місяця – зріз показань енергії початок месяца;
Активний тариф – діючий, згідно з поточною тимчасовою зоною, тариф;
Версія лічильника;
Енергія за тарифами (Т1, Т2, Т3, Т4) – відображати накопичену енергію за кожним із
чотирьох тарифів;
Нулі – відображати значущі нулі у показаннях енергії;
Стан контактора.
• Управление контактором - Параметри керування внутрішнім реле (контактором):
За інтерфейсом – дозволити керувати контактором за зовнішніми інтерфейсами;
Вимикати контактор при перевищенні максимальної потужності;
Вимикати контактор при дії магнітного поля;
Вимикати контактор при впливі радіо поля;
Вимикати контактор при виході напруги із заданого діапазону;
Дозволити керувати контактором під час дії тарифу;
Використовувати затримку на включення під час керування інтерфейсом;
Заборона автоматичного включення контактора після перевищення потужності;
Контролювати потужність пофазно чи з кожної фазі окремо (для трифазних лічильників);
Вимикати контактор при перевищенні заданої потужності А-;
Вимикати контактор при перевищенні максимального струму;
Вимикати контактор при пропаданні фази.
• Разрешить перезапуск модуля у разі відсутності обміну даними протягом зазначеного
інтервалу часу. Задається в хвилинах. Мінімальний інтервал 60 хв.
ПРИМІТКА. Для керування прапорцями використовуйте відповідний пункт
контекстного меню: «Вибрати все», «Скасувати вибір», «Інвертувати вибір».
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3.2 Додаткові параметри
• Секунд авто корекції часу – корекція часу на вказану кількість секунд на добу.
Не більше ± 24 с.
• Період інтеграції – час накопичення енергії графіка навантаження (накопичена енергія за
вказаний інтервал).
• Перехід на літній/зимовий час – вибір способу переведення годинника на літній/зимовий
час. Доступні варіанти:
Ні – без переведення годинника;
За таблицею необхідно вказати:
Дата/година переходу на літній час;
Дата/година переходу на зимовий час;
Зсув – кількість годин, на яку здійснюється зміна.
Автоматично – дату та час переведення годинника лічильник розраховує
автоматично.
3.3 Тарифний розклад
Для зміни налаштувань тарифного розкладу виберіть пункт контекстного меню
«Налаштувати розклад» (див. рис. 8).

Рисунок 8
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У діалоговому вікні «Налаштування тарифного розкладу» вкажіть:
• Тарифну сітку (Час дії тарифної зони та відповідний номер тарифу).
Щоб додати запис – необхідно вказати час початку, закінчення та номер тарифу та
натиснути кнопку «Добавить». Щоб змінити запис, виберіть його зі списку та натисніть
кнопку «Изменить». Щоб видалити запис, необхідно вибрати його в списку і натиснути
кнопку «Удалить». Щоб очистити тарифну сітку (видалити всі записи), натисніть кнопку
«Очистить».
• Область застосування тарифної сітки для окремих типів днів (святкові, недільні, суботні
та робочі) та на зазначені місяці.
3.4 Свята
Лічильник дозволяє встановити до 30 святкових днів.
Щоб додати дати до списку, виберіть у календарі потрібну дату та натисніть кнопку
«Добавить». Рік обраної дати не враховується.
Для видалення святкової дати виберіть у списку потрібну дату і натисніть кнопку
«Удалить».
Щоб очистити весь список, натисніть кнопку «Очистить».
3.5 Параметри другої групи
• Максимальная мощность - Значення максимальної потужності генерації А-. Задається у
Ваттах.
• Время превышения макс. мощности - Допустимий час перевищення заданої
максимальної потужності А-. Визначається в секундах.
• Время до включения по превыш. - Час, через який лічильник увімкнеться після
нормалізації потужності А-. Мінімальний час 15 секунд.
• Максимальный ток - Значення максимального струму.
• Время превышения тока - Допустимий час перевищення заданого максимального
струму. Визначається в секундах.
• Время до включения по превыш. тока - Час, через який лічильник увімкнеться після
нормалізації миттєвого значення струму.
• Время до включения по превыш. напряж. - Час, через який лічильник увімкнеться після
нормалізації миттєвого значення напруги.
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• Управление внешнего контактора - Параметри керування зовнішнім контактором:
Включити за тарифом 1
Включити за тарифом 2
Включити за тарифом 3
Включити за тарифом 4
Керувати за тарифом
Керувати за інтерфейсом
• Отображать на дисплее - Список значень, які відображатимуться на індикаторі:
3 знаки після коми в енергії
Швидкості інтерфейсів
Статус GPRS-з'єднання
Не виводити реактивні енергії
Рівень GSM сигналу SIM1
Рівень GSM сигналу SIM2
Напруга зовнішньої батареї
Коефіцієнт потужності
Події
Коефіцієнт трансформації по струму
Коефіцієнт трансформації за напругою
Для керування прапорцями, використовуйте відповідний пункт
контекстного меню: «Вибрати все», «Скасувати вибір»,
«Інвертувати вибір».

3.6 Пороги напруг
Пороги вхідної напруги призначені для встановлення мінімальних та максимальних
допустимих значень:


Мінімальна напруга, В;



Максимальна напруга, В.

3.7 Пороги контролю усереднених значень


Мінімальне значення, максимальне значення та гістерезис напруги;



Мінімальне значення, максимальне значення та гістерезис частоти.
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3.8 Параметри зовнішнього модуля


Тип GSM-модуля – SIM800, SIM7600, SIM7070, SIM7020 (можливо використання
додаткових типів);
 Зміна режиму роботи модему – Так/Ні;


Режим роботи модему –
Automatic
GSM Only
WCDMA Only
LTE Only
TDS-CDMA Only
CDMA Only
EVDO Only
GSM+WCDMA Only
CDMA+EVDO Only
Any but LTE
GSM+TDSCDMA Only
GSM+WCDMA+TDSCDMA Only
CDMA+EVDO+GSM+WCDMA Only
GSM+WCDMA+LTE Only
GSM+LTE Only
WCDMA+LTE Only



Ретрансляція зовніш. модуля –
Не використовувати
GPRS ↔ RS485
LAN ↔ RS485
GPRS ↔ RF-маршрутизація

3.9 Параметри INTERNET






Активувати режим передачі даних через Ethernet – Так/Ні
Точка доступу APN (прим., призначається мобільним оператором)
Режим роботи – Клієнт/Сервер
Підтримка SSL протоколу – Є/Ні
Час неактивності, с
При виборі режиму роботи «Клієнт» необхідно зазначити:











Адреса віддаленого сервера
Порт сервера – яким підключатися, за замовчуванням - 1234
Тимчасова зона 1
Тимчасова зона 2
Дні опитування
Спроби підключення
Перепідключення через, с
Надсилати PING на сервер – Є/Ні
Інтервал PING, с
16
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При виборі режиму роботи «Сервер» необхідно вказати - Локальний порт

Для керування прапорцями використовуйте відповідний пункт
контекстного меню: «Вибрати все», «Скасувати вибір»,
«Інвертувати вибір».

3.10 Пошук MIN/MAX значення
Дата/час (останньої параметризації) – лише читання
Тип скидання значень:





На початок дня,
На початок місяця,
По команді (без логування)
По команді (з логуванням)

Вказати для кожного каналу (1,…,10), що цікавить (тип контрольованої величини):














Поточна напруга фаза A/B/C
Поточний струм фаза A/B/C
Поточна частота фаза A/B/C
Усереднена за 10 хв. напруга фаза A/B/C
Усереднений за 10 хв. струм фаза A/B/C
Усереднена за 10 с. частота фаза A/B/C
Поточна потужність А+/А-/R+/R- по всіх фазах
Поточна потужність А+/А-/R+/R- фазою A/B/C
Активна потужність із знаком по фазі A/B/C
Реактивна потужність із знаком по фазі A/B/C
Коефіцієнт потужності фаза A/B/C
Модуль коеф. потужності фаза A/B/C
Не використовувати

17
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3.11 Другий профіль



Дата/час (останньої) параметризації – лише читання
Період інтеграції - 5, 10, 15, 30, 60 (хвилин)

Вказати для кожного каналу (1,…,8), що цікавить (тип контрольованої величини):

















Поточна напруга фаза A/B/C
Поточний струм фаза A/B/C
Поточна частота фаза A/B/C
Усереднена за 10 хв. напруга фаза A/B/C
Усереднений за 10 хв. струм фаза A/B/C
Усереднена за 10 с. частота фаза A/B/C
Поточна потужність А+/А-/R+/R- по всіх фазах
Поточна потужність А+/А-/R+/R- фазою A/B/C
Активна потужність із знаком по фазі A/B/C
Реактивна потужність із знаком по фазі A/B/C
Коефіцієнт потужності фаза A/B/C
Модуль коеф. потужності фаза A/B/C
Енергія А+/А-/R+/R- фаза A/B/C сумарно за тарифами
Енергія А+/А-/R+/R- сумарно за фазами, тариф 1/2/3/4
Енергія А+/А-/R+/R- фаза A/B/C, тариф 1/2/3/4
Не використовувати

3.12 Коефіцієнти трансформації
Вкажіть значення коефіцієнтів трансформації:
 по струму
 за напругою;
Загальна кількість змін коефіцієнтів трансформації
Дата та час останньої зміни

ВАЖЛИВО! Лічильник підтримує не більше 16

змін коефіцієнтів.

18
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3.13 Управління контактором за тарифами
За кожним тарифом (1,…,4) вкажіть режим роботи («Вмикати» або «Вимкнути»).

3.14 Додаткові функції
Вкажіть необхідність заборони коригування дати та часу

3.15 Налаштування інтерфейсів
Лічильник має до 3-х незалежних інтерфейсних канала. Залежно від типу
встановленого інтерфейсного модуля необхідно вказати (рис. 9):
• Тип інтерфейсного модуля
• Швидкість інтерфейсної лінії
Змінювати параметри можна лише для інтерфейсу, який не використовується під
час параметризації. Виняток, тип модуля – «Універсальний».

Рисунок 9

УВАГА! Зміна параметрів інтерфейсів може привести до відсутності
зв’язку з лічильником, тому уважно поставтеся до налаштувань!
19
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3.16 Налаштування LoRa
Вкажіть (див. рис. 10):
• Потужність передавача
• Швидкість передачі даних по радіоефіру.

Рисунок 10
3.17 Паролі доступу (рис. 11)
Пароль призначений для доступу до лічильника з певними правами. Існують два рівні
доступу: адміністратор – 1 та користувач – 2. Паролі містять не більше дев'яти цифр. За
замовчуванням паролі дорівнюють 0.
Можливий лише запис паролів.

Рисунок 11
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3.18 Ключі доступу (рис. 12)
Ключі доступу призначені для організації захищеного каналу, що використовується
під час проведення сеансу зв'язку. Ключі містять не більше дев'яти цифр. За
замовчуванням ключі дорівнюють 0.
Можливий лише запис ключів.

Рисунок 12

3.19 Число повірочних імпульсів
Означає кількість імпульсів лічильного механізму на 1 кВт енергії. Визначається в
imp/kW∙h. Виставляється в залежності від виконання лічильника та може приймати
значення:
1000, 1500, 2000, 2500, 3200, 5000, 6400, 10000, 12800, 15000, 100000, 200000.
Прапорець «Только актив» виставляється для лічильників, які вимірюють тільки
активну енергію А+.
3.20 Калібрувальні коефіцієнти




Коефіцієнт I – по струму
Коефіцієнт P – по потужності
Коефіцієнт V – по напрузі
УВАГА! Пункти 3.19 та 3.20 тільки для лічильників,
які знаходяться в режимі «СЕРВІС».
21
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4 СТАТИСТИКА
4.1 Поточні виміри (рис. 13)
Відображається інформація про параметри мережі (напруга, струм, частота,
коефіцієнт) та потужність (активна та реактивна зі знаком «+», споживання / генерація) на
момент запиту даних.

Рисунок 13
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4.2 Статус
Відображається інформація про поточні параметри та режими лічильника (рис. 14)

Рисунок 14
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4.3 Графік навантаження
Відображається інформація про споживання/генерацію за вказаний у параметрах
період інтеграції (рис. 15).
Вкажіть:
Діапазон дат, що цікавить;
Тип енергії:







Активна енергія, що споживається A+ (фаза А/В/С) / сумарно
Активна енергія, що генерується A- (фаза А/В/С) / сумарно
Реактивна енергія, що споживається R+ (фаза А/В/С) / сумарно
Реактивна енергія, що генерується R- (фаза А/В/С) / сумарно
U (фаза А/В/С) – напруга за вказаною фазою (V)
I (фаза А/В/С) – струм за вказаною фазою (A)

Натисніть кнопку «График нагрузки»

Рисунок 15
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4.4 Графік другого профілю
Для запиту даних вкажіть:
• Діапазон дат, що цікавить;
• Тип значення – опис типів значень вказано в п. 3.11;
• Режим роботи – Поточні, Мінімальні, Максимальні, Середні значення.
Або - Номер каналу, що цікавить.
Натисніть кнопку «График второго профиля» або «Читать значения второго
профиля» (див. рис. 16).

Рисунок 16
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4.5 Архів свідчень
Вкажіть:
Діапазон дат, що цікавить.
Тип енергії:





Активна енергія, що споживається A+ (фаза А/В/С) / сумарно
Активна енергія, що генерується A- (фаза А/В/С) / сумарно
Реактивна енергія, що споживається R+ (фаза А/В/С) / сумарно
Реактивна енергія, що генерується R- (фаза А/В/С) / сумарно

Тип зрізу:









Накопичувально – значення енергії на зазначену дату;
На початок дня значення на 00:00 годин кожного дня з діапазону дат;
На початок місяця значення на 00:00 годин 1-го числа кожного місяця з
діапазону дат;
На початок року – значення на 00:00 годин 1 січня зазначеного року;
Спожито протягом дня – різниця показань енергії початку і поклала край дня;
Спожито протягом місяця – різниця показань енергії початку і поклала край
місяці;
Спожито протягом року – різниця показань енергії початку і поклала край року.
При запиті даних протягом місяця з цікавої дати враховується місяць і рік, при
запиті даних протягом року враховується лише рік.

Натисніть кнопку «Срезы показаний накопленной энергии» (див. рис. 17)

Рисунок 17
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4.6 Журнали
Вкажіть тип журналу (рис. 18):


Журнал включення/вимикання живлення – вказується загальна кількість включень та
вимкнень живлення та журнал: 0 – відключення живлення, 1 – включення живлення;



Журнал зміни напруги – вказує загальну кількість подій та журнал: 0 – напруга знижена,
1 – напруга в нормі, 2 – напруга перевищена;



Журнал впливу магніту – вказується загальна кількість подій та журнал: 1 – з'явився
вплив, 0 – усунення впливу;



Журнал впливу радіо поля – вказується загальна кількість подій та журнал: 1 – з'явився
вплив, 0 – усунення впливу;



Журнал відкриття корпусу – вказується загальна кількість подій та журнал: 1 –
відкрито, 0 – закрито;



Журнал відкриття клемної кришки – вказується загальна кількість подій та журнал: 1 –
відкрито, 0 – закрито та дата, час виникнення;



Журнал доступу до лічильника – вказується загальна кількість подій та журнал: рівень
доступу, дата та час відкриття доступу;



Журнал помилок – вказується загальна кількість подій та журнал: код помилки, дата та
час виникнення помилки;



Журнал стирання ознаки впливу – вказується загальна кількість подій та журнал: код
помилки, дата та час виникнення;



Журнал живлення від зовнішньої батареї – вказується загальна кількість подій та
журнал: дата та час живлення приладу обліку від зовнішньої батареї;



Журнал контактора – вказується загальна кількість подій та журнал: дата та час зміни
стану контактора;



Журнал перевищення A+ – вказується загальна кількість подій та журнал: стан кожної
фази при перевищенні А+ та нормалізації;



Журнал перевищення A- – вказується загальна кількість подій та журнал: стан кожної
фази при перевищенні А- та нормалізації;



Журнал перевищення струму – вказується загальна кількість подій та журнал: стан
кожної фази при перевищенні струму та нормалізації;



Журнал відключення фаз – вказується загальна кількість подій та журнал: стан кожної
фази при включенні приладу обліку та відключення фаз;
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Журнал відхилення частоти – вказується загальна кількість подій та журнал: стан
кожної фази при включенні приладу обліку та відхилення частоти;



Журнал відхилення напруги від номінального – вказується загальна кількість подій та
журнал: стан кожної фази при відхиленні напруги, час початковий та кінцевий,
значення напруги початкове, середнє та кінцеве;



Журнал корекції часу – вказується загальна кількість подій та журнал: час до корекції
та час після корекції;



Журнал установки часу – вказується загальна кількість подій та журнал: рівень
користувача, який вніс зміни, та час до та після встановлення;



Відхилення усередненої частоти від номінальної – вказується загальна кількість подій
та журнал: стан кожної фази при відхиленні усередненої частоти, час початковий та
кінцевий, значення усередненої частоти початкове, середнє та кінцеве.

Натисніть кнопку «Прочитать события» або «Чтение журнала» (доступно не у всіх
версіях лічильників).

Рисунок 18
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4.7 Журнал MIN/MAX значень
Для отримання мінімальних та максимальних значень, зазначених у каналах приладу
обліку, натисніть кнопку «Журнал мин./макс. значений» (див. рис. 19).
Щоб скинути журнал, вкажіть прапорці параметрів, які потрібно скинути:
• Індикатор подій;
• Мінімальні та максимальні значення;
• Журнал мінімальних та максимальних значень.
Натисніть кнопку «Сбросить».

Рисунок 19
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5 Сервісні функції
5.1 Адміністративні функції (рис. 20)


Прочитати дату та час – щоб отримати актуальну дату та час годинника
лічильника



Записати дату та час – щоб синхронізувати дату та час у лічильнику з датою та
часом локального комп'ютера



Скоригувати дату та час – щоб скоригувати час у лічильнику в межах 5-ти хвилин.
Функцію можна використовувати не більше одного разу на добу



Увімкнути контактор – щоб увімкнути контактор лічильника



Вимкнути контактор – щоб вимкнути контактор лічильника (відключає абонента)



Включити зовнішній канал - щоб увімкнути зовнішній канал



Вимкнути зовнішній канал – щоб вимкнути зовнішній канал



Скидання індикації зовнішніх впливів – прибирає ознаки впливу магнітних та/або
радіочастотних полів з пам'яті лічильника із занесенням даних у відповідний журнал



Залишити PLC-мережу – видається команда на змінний модуль PLC про скидання
параметрів підключення до базової станції. Після цього модуль починає пошук
нової станції для підключення



Прозорий режим – режим передачі, у якому потік даних пропускається через вузол
зв'язку транзитом, тобто. без обробки та додавання службової інформації.
Повторне передавання пропущених пакетів даних не здійснюється



Вихід із прозорого режиму - вимикає «Прозорий режим»
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Рисунок 20
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5.2 Сервісні функції (рис. 21)


Ініціалізація пам'яті - скидання параметрів лічильника на заводські установки



Калібрування - автоматичний розрахунок коефіцієнтів для приводу показань
лічильника до встановленої еталонної величини



Режим перевірки часу - включає на індикатор лічильника відображення часу, а на
повірочний вихід – імпульси таймера



Режим перевірки індикатора - включає підсвічування всіх символів індикатора

 Режим повірки А- - переводить лічильник у режим повірки генерованої енергії (А-),
при цьому на світлодіод і повірочний вихід лічильника виводяться пропорційні імпульси
генерованої енергії.
Вихід із режимів перевірки та повернення індикації до нормального режиму здійснюється:
- автоматично за 60 хв;
- після натискання на «Кнопку вибору режимів» на лицьовій панелі лічильника;
- за командою "Вимкнути режим перевірки".


Включити підсвічування індикатора – вмикає підсвічування індикатора



Вимкнути підсвічування індикатора - вимикає підсвічування індикатора

Рисунок 21
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5.3 Оновлення ПЗ
Дозволяє прочитати поточну інформацію про внутрішнє програмне забезпечення
лічильника, журнал оновлень, а також провести оновлення програмного забезпечення
(рис. 22).

Рисунок 22
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6 ПРОТОКОЛ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ
Програма дозволяє формувати протоколи параметризації за заздалегідь
підготовленими шаблонами. Шаблони містяться в папці «Шаблони протоколів
параметризації». Для кожної версії лічильника використовується свій шаблон:
3.doc – однофазний, А+/А4.doc – однофазний, лише А+
100.doc – трифазний
Щоб створити протокол, натисніть кнопку на панелі інструментів
У діалоговому вікні параметрів (рис. 23) вкажіть:
• Інформацію про упорядника протоколу: (Організація, Посада, ПІБ)
• Інформація про споживача: (Організація/ПІБ, Місце встановлення, Тип лічильника)
• Розташування файлу, що формується.

Рисунок 23
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7 ЗБЕРІГАННЯ І ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ
Програма

дозволяє

зберегти

конфігурацію

параметрів

для

подальшого

використання. Це зручно для параметризації однотипних лічильників.
Щоб

зберегти

поточну

конфігурацію

параметрів,

натисніть

кнопку

та вкажіть її назву.
Щоб завантажити збережену конфігурацію параметрів, натисніть кнопку
та виберіть потрібний файл.
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