


IEWM207	•  به عنوان کنتوردیجیتال برق
) •	IEC62053-21 و IEC62052-11 ( اندازه گیري انرژي اکتیو با کالس دقت یك

) •	62053-23 IEC( اندازه گیري انرژي راکتیو با کالس دقت دو
( بر حسب سفارش •	indirect( و غیر مستقیم )direct( قابلیت اتصال به صورت مستقیم

اتصال سه فاز 3 و4	• سیمه
ولتاژ نامي 400/230	•
•	CT جریان نامي 5 و جریان ماکزیمم 6 آمپر براي اتصال به

جریان پایه 10 و جریان ماکزیمم 60	• آمپر براي اتصال مستقیم
فرکانس نامي 50	• هرتز

داراي 26	• رجیستر جداگانه براي نگهداري تعرفه به شرح زیر:
نگهداري انرژي در 4 تعرفه  به ازاي 8	• بازه زماني روزانه قابل تعریف

نگهداري انرژي هر یك از 4	• تعرفه
	•نگهداري انرژي حالت بي تعرفه در یك رجیستر جداگانه

	•نگهداري انرژي در تعرفه هاي جداگانه در صورت اضافه برداشت آب
	•نگهداري مجموع انرژي اکتیو وراکتیو به تفكیك سلفي و خازني

ذخیره سازي خودکار مقادیر انرژي و دیماند به تفكیك تعرفه حداکثر تا 6	• ماه 
	•کالیبراسیون نرم افزاري  و با استفاده از پورت نوري

	•اندازه گیري و نمایش ولتاژ،فرکانس،توان اکتیو ،توان راکتیو و دیماند
قابلیت برنامه ریزي زمان اندازه گیري دیماند در بازه 1 تا 60	• دقیقه

ثبت و نمایش دیماند ماکزیمم به تفكیك تعرفه در 13	• رجیستر جداگانه 
	•قابلیت تعریف دیماند نامي

	•قابلیت محاسبه و نگهداري به تعداد دفعات تجاوز از دیماند نامي
مصرف انرژي کمتر از W2 و VA10 از مدار ولتاژ و کمتر از VA1	• از مدار جریان به ازاي هر فاز

	•نگهداري تعداد دفعات و زمان قطع برق
نشانگر LED	• براي انرژي اکتیو و راکتیو

IEWM207	•  به عنوان کنتوردیجیتال آب
	•محاسبه و نمایش دبي 

	•محاسبه ، نمایش و ذخیره حجم کل آب مصرفي
ذخیره آب مصرفي حداکثر 24	• ماه اخیر

	•محاسبه و نمایش دبي ماکزیمم ماهیانه 
ذخیره دبي ماکزیمم حداکثر 24	• ماه اخیر

	•محاسبه و نمایش ساعت کارکرد الكترو پمپ
+ در اندازه گیري حجمي آب  دقت 5%_	•

	•قابلیت کالیبراسیون نرم افزاري و دستي در محل 
	•قابلیت عملكرد با انواع مختلف آب ها از نظر میزان سختي

	•قابلیت انطباق با الكتروپمپهاي موجود در کشور
	•توانایي تشخیص و اعالم صحت عملكرد به صورت هوشمند 
نگهداري Load Profile	• آب برداشتي بر حسب حجم و دبي

	•واکنش هوشمند به تغییرات سطح آب  چاه
	•توانایي تشخیص دستكاري در کنتور آب

	•قابلیتهاي اعتباري
	•قابلیت تبادل اطالعات با کارت هوشمند

	•بي نیاز کردن سازمان آب از مراجعه و قرائت کنتور در صورت نیاز
	•گزارش اطالعات آب مصرفي و اعتبار کنتور بر روي کارت

	•مانده اعتبار برداشت آب و تاریخ آغاز و اتمام اعتبار 
حجم کل آب مصرفي و آب مصرفي حداکثر 24	• ماه اخیر

دبي ماکزیمم حداکثر 24	• ماه اخیر 
	•تعداد ساعات روشن بودن الكترو پمپ

انرژي اکتیو مصرفي کل و 26	• تعرفه 
	•انرژي راکتیو و دیماند ماکزیمم

	•دفعات و زمان قطع برق
	•مشخصات الكترو پمپ

•	CT ضریب
	•شماره پروانه آب و برق

	•قابلیت عملكرد در حالت اعتباري
بهره برداري مجاز 1	• امسال
	•تعریف کل آب مجاز سالیانه

	•تعیین تاریخ پایان اعتبار
	•قابلیت تعریف تاریخ شروع عملكرد اعتباري

	•قطع برق در صورت تمام شدن سال آبي و عدم تمدید اعتبار کنتور
	•امكان قطع برق در صورت اتمام اعتبار تشخیص داده شده 

	•رله قابل برنامه ریزي جهت قطع برق در شرایط تعریف شده 
	•قابلیت معرفي کارت المثني در صورت مفقود شدن کارت کشاورز

	•نامعتبر شدن کارت گمشده کشاورز در صورت معرفي کارت المثني به کنتور
	•هشدار درباره اتمام اعتبار و اتمام تاریخ اعتبار

	•هشدار درباره عملكرد نامناسب پمپ
	•نرم افزار کاربر دوست براي قرائت و تنظیم مقادیر اعتباري کارت هوشمند

	•تقویم و ساعت
	•تقویم شمسي با محاسبه سال کبیسه و تعطیالت شمسي

	•قابلیت تعریف تقویم سالیانه خاص با مشخص کردن روزهاي تعطیل و نیمه تعطیل
 و ذخیره آن براي سه سال متوالي از طریق پورت نوري

•	30 ppm ساعت با دقت
	•کالیبراسیون نرم افزاري 

	•داراي ساعت تابستاني
	•نمایشگر

نمایشگر LCD	•  فارسي اختصاصي
	•داراي نمایشگر واحد کمیت ها

•	Backlight داراي
اعداد با ابعاد 4*8	• میلیمتر

9 رقم با ممیز شناور +2	• رقم براي نمایش تعرفه 
	•نمایش گرافیكي میزان  اعتبار باقیمانده

خواندن LCD	• از تمام زاوایا
	•قرائتگر دستي

	•پورت مادون قرمز براي تبادل داده با قرائتگر دستي
	•تنظیم و قرائت کلیه پارامترهاي ب و برق آب و برق از طریق پورت مادون قرمز و قرائتگر دستي

	•طبقه بندي دسترسي به اطالعات به تفكیك قرائتگر و نصاب و همچنین به تفكیك مامور آب و برق
ثبت کد نصاب و زمان تنظیم کنتور براي 10	• نصاب اخیر

	•نرم افزار کاربردوست براي قرائت، ذخیره و تنظیم مقادیر قرائتگر دستي
	•شرایط دیگر

+ •	55◦ C 25-  تا◦ C دماي عملكرد
+ •	75◦ C 40- تا◦ C دماي نگهداري

باتري با عمر 10 سال و مدت نگهداري 2	• سال در شرایط محیطي استاندارد
نگهداري اطالعات تضمین شده تا 10	• سال 

	•نگهداري اطالعات کنتور)جز ساعت و تاریخ ( حتي در صورت اتمام باتري
	•ادامه عملكرد عادي کنتور )جز محاسبه تعرفه( پس از اتمام باتري

	• امكان قطع برق در ساعات پیك مصرف در بازه روزهاي مشخص شده 
	•امكان قطع برق در صورت تجاوز مشترك از دیماند مجاز

	•مشخصات ظاهري
•	kg 2/100 وزن
•	mm 89*163*265  ابعاد 

کنتور هوشمند آب وبرق IEWM207	•  به عنوان ابزاری مؤثر جهت مدیریت آب و انرژی دارای قابلیت های زیر است:
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