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Mæsurarea stæ la baza tuturor
acfliunilor de diagnosticare a consu-
murilor de energie electricæ. Prin
urmærirea consumurilor de energie
electricæ într-o instalaflie, continuatæ de
mæsuri corective, se poate realiza o
economie substanfliala de energie.

Legrand væ prezintæ noile soluflii
EMDX3 de contoare de energie øi cen-
trale de mæsuræ. Complementar acestor
echipamente, Legrand oferæ o infra-
structuræ de comunicare electronicæ care
afiøeazæ informafliile mæsurate pentru
consumurile de energie, perturbafliile
electrice din sistem, armonici etc.

Contoarele de mæsuræ înregistreazæ
consumurile de energie electricæ într-
un sistem monofazat sau trifazat. Con-
toarele afiøeazæ pe un ecran LCD
valorile energiei electrice consumate
împreunæ cu alfli parametri ai unei
instalaflii electrice cum sunt: tensiunea,
curentul, puterea activæ øi reactivæ,
puterea aparentæ, frecvenfla, factorul de
putere øi, în cazul sistemelor trifazate,
puterea activæ medie øi maximæ. 

Aceste informaflii pot fi transmise
unui sistem de management al energiei
electrice în cazul contoarelor prevæ-

zute cu port de comunicaflie RS485.
În oferta Legrand existæ 2 familii de

contoare de mæsuræ: cu conectare
directæ, pânæ la 63A øi cu conectare
prin transformatoare de curent.

Acurateflea mæsurætorilor este
certificatæ prin clasele de precizie: clasa
1 pentru energia activæ (conform EN
62053-21), respectiv clasa 2 pentru
energia reactivæ (conform EN 62053-
23). În plus, Legrand oferæ versiuni de
contoare cu certificare MID: aceastæ
certificare garanteazæ precizia de mæ-
surare în vederea refacturærii energiei
consumate.

Contoarele de energie se monteazæ
în tablourile electrice, pe øinæ DIN.

Centralele multifuncflionale de
mæsuræ sunt destinate mæsurærii, con-
torizærii, monitorizærii øi transmiterii
parametrilor instalafliilor electrice în
aplicaflii comerciale øi industriale. 

Centralele multifuncflionale trebuie
alese în funcflie de tipul reflelei, de pa-
rametrii care trebuie mæsurafli øi afiøati
øi de modul de instalare în tablourile
electrice. Considerând criteriile men-
flionate, Legrand oferæ 3 tipuri de
centrale multifuncflionale. 

CCeennttrraalleellee  MMoodduullaarree,, cu montaj pe
øinæ DIN, asiguræ urmætoarele func-
fliuni:

• mæsurarea curenflilor în valori
instantanee øi medii maxime, a tensiu-
nilor øi frecvenflei în valori instantanee,
a puterilor în valori instantanee øi
medii maxime, a factorilor de putere în
valori instantanee;

• contorizarea consumurilor de
energie active øi reactive;

• contorizare oraræ;
• analiza armonicilor pânæ la rangul 51,

perturbafliilor armonice totale ale
curenflilor, tensiunilor fazæ-nul øi fazæ-fazæ;

• alarme pentru valorile electrice
reglate.

Datele culese din instalaflie se pot
afiøa pe ecranul LCD sau transmite la
distanflæ, în funcflie de model, prin
intermediul unui generator de impuls
sau a unui port RS485 (MODBUS).

Al doilea tip de centrale de mæsuræ
este tipul AAcccceessss,, cu montaj pe uøa ta-
bloului electric, care permite culegerea
aceloraøi informaflii ca øi tipul modular.
Comunicaflia se poate face prin
intermediul a douæ module opflionale
de comunicaflie: un modul pentru
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transmisia Modbus (RS485) øi un
modul pentru transmisia informafliilor
cu generator de impuls.

CCeennttrraalleellee  ttiipp  PPrreemmiiuumm permit, pe
lângæ funcfliunile asigurate de tipurile
Modular øi Access, urmætoarele func-
fliuni suplimentare:

• mæsurarea tensiunilor øi frecven-
flei în valori medii sau maxime;

• mæsurarea factorului de putere în
valori medii sau maxime;

• contorizarea energiei aparente;
• analiza armonicilor pânæ la rangul 63;
De asemenea, sunt disponibile

module opflionale pentru comunicaflie
Modbus RS485 sau Ethernet, dar øi
module de memorizare a mærimilor
mæsurate sau de temperaturæ.

Centralele de mæsuræ Legrand res-
pectæ normele IEC 61557-12, IEC
61010-1 categoria de utilizare III – grad
de poluare 2, IEC 62053-22 – clasa de
precizie 0,5S, IEC 62053-23 – clasa 2.

Complementar echipamentelor de
mæsuræ øi contorizare, Legrand pune la
dispoziflia partenerilor o aplicaflie
software simplæ øi intuitivæ, care per-
mite afiøarea tuturor parametrilor
electrici ai unei clædiri. 

Aceastæ aplicaflie poate fi utilizatæ
în reflea localæ (Ethernet) sau, prin
intermediul unui server Web, infor-
mafliile pot fi afiøate pe orice tip de
display echipat cu un browser web
(PC, smartphone, tabletæ), în orice
punct de pe glob.

Prin intermediul unui convertor IP,
informafliile preluate din refleaua
RS485-MODBUS sunt transferate în
refleaua Ethernet (protocol TCP/IP).

Aplicaflia pentru afiøarea infor-
mafliilor culese permite iniflial configu-
rarea infrastructurii electrice a unei

instalaflii, prin crearea circuitelor elec-
trice øi zonelor de mæsurare, configu-
rarea convertorilor IP øi a unitæflilor de
mæsurare din instalaflie.

Toate mæsurætorile sunt apoi
accesibile, se pot consulta releveele de
mæsurare, disponibile în timp real sau
se poate afiøa istoricul mæsurætorilor
efectuate.

Concluzionând, noua gamæ de
contoare de energie øi centrale de
mæsuræ a fost dezvoltatæ pentru:

• analiza consumului de energie øi
reducerea costurilor energetice;

• stabilirea punctelor sensibile øi
încærcærilor asimetrice în refleaua
clientului;

• verificarea calitæflii energiei fur-
nizate;

• crearea unei reflele de puncte de
mæsuræ pentru monitorizarea întregii
instalaflii electrice în timp real;

• monitorizarea costurilor diferen-
fliate în cazul unei instalaflii cu mai
mulfli clienfli.
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