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ACPM 02 

 

ТРИФАЗЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР 
THREE PHASE MULTYFUNCTION DIGITAL POWER METER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACPM02



ОПИСАНИЕ 

Мултифункционалният трифазен мрежов анализатор – Power meter ACPM02  е предназначен за 

измерване на всички общи електрически параметри както следва: 

Напрежение на трите фази, Ток на трите фази, Активна енергия, Реактивна енергия, Честота, Пауър 

фактор, Енергия  4 квадранта и др., Разполага със Сериен интерфейс RS485, Протокол Modbus RTU, До 4 

броя Аналогови изходи – 0(40) – 20 mA, До 4 броя Цифрови изходи. 

Намира приложение в Енергетиката, Индустрията или Бита, навсякъде където се налага измервания и 

контрол на електроенергията. 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

• Напрежение на трите фази :UA,UB,UC 

• Линейни напрежения :UAB,UBC,UCA 

• Ток на трите фази :IA,IB,IC  

• Активна мощност на трите фази и Общо 

• Реактивна мощност на трите фази и Общо 

• Апарентна мощност на трите фази и Общо 

• Пауър Фактор на трите фази и Общо 

• Мрежова честота 

• Тотализатор Активна енергия 

• Тотализатор Реактивна енергия 

• Сериен порт RS485 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ  

• 4-Цифрови изхода – DO (Discrete output)  

• 4-Цифрови входа – DI (Discrete input) 

 

Приборът ACPM02 стандартно се предлага с четири Аналогови изхода. В случай на необходимост 

приборът може да бъде поръчан с цифрови изходи или входове но не може да бъдат смесени. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАПРЕЖЕНОВИ ВХОДОВЕ 

 

Обхват     AC 100V PV, 400V Директно свързване - програмируем  

Претоварване на входовете  120% постоянно, 200% за 30 секунди 

Товар (консумация на входа)  0.5 VA per phase 

Входно съпротивление   >500kΩ 

 

ТОКОВИ ВХОДОВЕ 

 

Обхват     1A, 5A AC - програмируем 

Претоварване на входовете  120% постоянно, 200% за 10 секунди,  ≥20*I за 0.5 секунди 

Товар (консумация на входа)  0.5 VA per phase 

Входно съпротивление   < 2mΩ    

 

 

АНАЛОГОВИ ИЗХОДИ 

Брой на изходите   4 

Ток на изхода    0-20 mA, 4-20mA 

Class     0.5 

 

КОМУНИКАЦИЯ 

Сериен порт    RS485 

Брой на устройствата в линията   до 30 



Протокол    Modbus RTU 

Скорост на комуникация  1200,2400,4800,9600, 19200, 

 

 

ДИСПЛЕЙ 

ACPM02 разполага с LCD дисплей с добър 

контраст, показващ текущите данни на 5 

реда. Първите три показват измерителни 

величини за ток, напрежение, косинус ф и 

мощност. На четвъртият ред се показва 

мрежовата честота. На петият ред се показват 

тотализаторите. Под дисплея са разположени 

4 фунционални бутона за управление на 

прибора. 

 

 

 

ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ 

Дисплеят на ACPM02 показва измерените или изчислени данни на шест последователни екрана. 

Преместването на екраните се осъществява чрез бутоните Left и Right. На графичната схема по 

долу е показана структурата на изобразената информация. 

 

 
 



СТРУКТУРА НА КОНФИГУРАЦИОННОТО МЕНЮ 

 

 
 

 



ОПИСАНИЕ НА КОНФИГУРАЦИОННОТО МЕНЮ 

Влизане в режим конфигурация започва с натискане на бутон Menu. Прибора отговаря с 

информация на първите три реда на дисплея и следвайки стъпките и информацията приборът се 

конфигурира според потребителските нужди. Значението на информацията на дисплея е както 

следва: 

CodE        Следва да въведем четирицифрена парола. Паролата по 

подразбиране е 0001. 

SEt    Общи настройки на прибора както следва: 

diSP  Избор на текущ екран   
b.Lcd Настройка на яркост на дисплея 15 стъпки 

CLr.E Подтвърден поуър ресет (нулиране) 

 

In.Pt    Работни настройки на прибора както следва: 
nEt  Работна схема на измерване: 

n.3.3 – Трифазна трипроводна 

н.3.4 – Трифазна четирипроводна 

 

   U.ScL Работно входно напрежение: 400 или 100V 

   i.ScL Работен входен ток: 5А или 1 А 

Pt Първично напрежение - задава се като съотношение от 1 - 9999. 

Ct Първичен ток - задава се като съотношение от 1 – 9999 

 

Conn    Настройки на комуникацията както следва: 

   Sn  Адрес на адрес на прибора от  1 – 247 

   bAUd  Скорост на комуникация – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps. 

   dAtA  Формат на данните: 

     n.8.1 n-None parity, 8 data bits, 1 stop bit 

     o.8.1 o-Odd parity, 8 data bits, 1 stop bit 

     E.8.1  e-Even parity, 8 data bits, 1 stop bit 

 

do-I  Избор на алармен сетпоинт за всички параметри 

кореспондиращи с възможността за задаване на алармени нива в 

режим на цифровият изход On/Off. Избора на параметър се 

задава като число от 0 – 255 съответстащо на този параметър и 

сетпоинт като съотношение от 0 – 9999. 

 

Ao-I Избор на параметър на Аналоговият изход за преобразуване в 

изходен ток. Избора на параметър се задава като число от 0 – 255 

съответстащо на този параметър и сетпоинт като съотношение от 

0 – 9999. 

 

CodE Смяна на паролата: 

 oLd текуща парола от 0 – 9999 

 n-1 Нова парола – първо въвеждане от 0 – 9999 

 n-2 Нова парора – второ въвеждане от 0 - 9999 

                            
 
 
 
 
 
 
 



РАЗМЕРИ И МОНТАЖНИ ОТВОРИ 

В таблицата са дадени всички произвеждани размери прибори и светлите монтажни отвори. 

 

 
 
 
СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

СТАНДАРТИ 

• Standard MODBUS-RTU Communication Protocol 

• IEC62053-22:2003  Class 0.2S & 0.5S Static AC active watt-hour meter   

• IEC62053-23:2003 Class 2.0 Static AC reactive watt-hour meter GB/T13850-1998 AC electricity 

transfer to analog or digital signal electric measurement transducer  

• IEC61010-1 Measure and control electrical equipment safety - part 1  

• IEC61000-2-11 Electromagnetic compatibility(EMC)  

• IEC60068-2-30 Environmental testing 

    


