Cum interpretez datele de pe ecranul de
afișare al contorului inteligent?
Cod
afișat

0.9.1

Afișare oră (cod 0.9.1)
0.9.1

17:44

Putere maximă absorbită
(cod 1.6.0)
1.6.0

000,00

Energie activă consumată în
zona orară de noapte (cod 1.8.1)
1.8.1

000000

Energie activă totală produsă
(cod 2.8.0)
2.8.0

000000

Energie reactivă consumată
(cod 3.8.0)
3.8.0

000000

Date
măsurate

00000

Afișare dată (cod 0.9.2)
0.9.2

04/08/2018

Energie activă totală
consumată (cod 1.8.0)
1.8.0

000000

Buton derulare
display și reconectare
Indicator de consum
LED-ul de culoare
roșie pulsează
proporțional cu
valoarea consumului

Energie activă consumată în
zona orară de zi (cod 1.8.2)
1.8.2

000000

Putere maximă produsă
(cod 2.6.0)
2.6.0

000,00

Port optic de
comunicație
Acces permis doar
personalului
autorizat Delgaz Grid

Seria unică de
identificare contor

Energie reactivă produsă
(cod 4.8.0)
4.8.0

000,00

Pentru situații de urgență apelează 24 de ore din 24:

0800 800 929

Ecran afișare

(energie electrică, număr gratuit, apelabil din toate
rețelele de telefonie)

Contor inteligent de
energie electrică

Ce fac în caz de întrerupere a alimentării cu
energie electrică?

Cum funcționează transmiterea indexului
înregistrat de contorul inteligent?

• Verifică daca utilizezi în acelaşi timp mai multe
aparate electrice. Este posibil ca puterea necesară
funcţionării acestor aparate să fie mai mare decât
cea avizată. În acest caz, pe ecranul contorului va
apărea mesajul: Putere depăşită și simbolul

Locuința ta

Contorul inteligent

Post de transformare

Rețea de joasă tensiune

• Este posibil să ai un defect la instalaţia de energie
sau la unul din aparatele electrice pe care le
utilizezi.
• Dacă ai facturi restante neachitate este posibil să
fi fost deconectat. În acest caz se va afisa

Cum mă reconectez la electricitate în cazul
unei întreruperi a alimentării cu energie
electrică?
Înainte de reconectare asigură-te că ai deconectat
de la priză aparatele electrice consumatoare, după
care:
• Dacă ai acces la butonul de reconectare, apasă
butonul de reconectare amplasat în partea
dreaptă a ecranului contorului.
• Dacă nu ai acces la butonul de reconectare atunci
acţionează pârghia întrerupătorului general din
blocul de măsură şi protecţie al contorului
(imaginea 3). După aproximativ 3 secunde readu
pârghia întrerupătorului la poziţia iniţială
(imaginea 4).

Sistem central

Certificările contorului inteligent

Contorul îndeplinește condițiile de calitate, siguranță și de metrologie
prevăzute de legislația locală sau comunitară după cum urmează:
Este marcat
și este însoțit de certificatul de conformitate
(conform dispozițiilor de la art. 5 din DG nr. 1022/2002) prin care se
atestă faptul că produsul nu pune în pericol viața, sănătatea,
siguranța la locul de muncă și nu are impact negativ asupra mediului.
Este marcat M15 în conformitate cu cerințele de marcaj metrologic
aplicabile prin Directiva europeană 2004/22/CF (Measuring
Instruments Directive) pentru înregistrarea energiei active.
Este conform cu următoarele standarde sau documente:
EN 50470-1
EN 50470-3
EN 62052-11
EN 62053-23

Pentru informații suplimentare te rugăm să ne
contactezi cu încredere:

0800 800 366/ 0800 800 900

(numere gratuite, apelabile din toate rețelele de telefonie)

Este certificat metrologic BRML și este marcat cu un simbol precum
RO
048 13

