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Contorul ACE 1000

Disponibil øi în România în 3
versiuni: tip 270, 280 øi 281, contorul
ACE 1000 este un contor static
monofazat de energie activæ pentru uz
rezidenflial. Combinând tehnologii de
ultimæ oræ pentru circuitele de mæsuræ
øi afiøajul clasic cu tambur (modelul
270) sau afiøajul cu LCD (cristale
lichide) (modelele 280, 281), contorul
ACE 1000 oferæ o soluflie ieftinæ øi

fiabilæ pentru consumatorii rezidenfliali. 
Dintre caracteristicile lor amintim:
• Simplu sau dublu tarif, cu

comandæ externæ (tip 280, 281)
• Afiøaj cu tambur (tip 270) sau

LCD (tip 280, 281)
• Domenii tipice de încærcare

5(40)A, 5(60)A, 10(60)A
• Clasa de precizie pentru energie

activæ 2 sau 1
• Posibilitate de citire færæ alimentare

øi buton de derulare afiøaj
• Ieøire de impulsuri conform IEC

62053-31

FFaammiilliiaa AACCEE,,
nnoouuaa ffaammiilliiee ddee ccoonnttooaarree ddee eenneerrggiiee eelleeccttrriiccææ

aallee ffiirrmmeeii AAccttaarriiss
ing. Florin fiermure, ing. Andrea Bîlc

EnergoBit S.R.L. – Compartiment Gestiunea øi Controlul Energiei 

FFiigg..11 CCoonnttoorr AACCEE 11000000,, ttiipp 227700 FFiigg..22 CCoonnttoorr AACCEE 11000000,, ttiipp 228800

Dupæ un parteneriat de succes de peste 10 ani cu Schlumberger, Franfla, S.C. EnergoBit S.R.L. devine reprezentant unic în
România al firmei Actaris, Franfla, pentru contoare de energie electricæ, în noiembrie 2001, datæ la care firma Actaris a preluat
divizia de contoare a firmei Schlumberger.

Cu peste 100 de ani de experienflæ, 6500 de angajafli în toatæ lumea øi un venit de 640 de milioane de Euro în anul 2005,
firma Actaris, înfiinflatæ în noiembrie 2001 prin achiziflionarea diviziei de contoare a firmei Schlumberger, este unul din liderii
mondiali în ce priveøte proiectarea øi producerea de componente øi sisteme pentru mæsurarea øi contorizarea energiei electri-
ce, a gazului, a apei øi a energiei termice.

De cînd a început producflia de contoare în 1889, Actaris a ajuns în momentul de faflæ sæ deflinæ 6 fabrici de contoare în
Europa, færæ sæ le menflionæm pe cele de pe alte continente, livrând peste 5 milioane de contoare anual øi deflinând 21% din
piafla mondialæ de contoare. Printre contoarele produse de cætre Actaris se numæræ øi familia de contoare ACE (ACtaris
Electricity), familie cuprinzând doar contoare electronice (statice) de ultimæ generaflie. Gândite în aøa fel încât sæ acopere
toate necesitæflile începând cu cele ale producætorului de energie øi pânæ la consumator, familia de contoare ACE cuprinde
o multitudine de echipamente, fiecare cu propriile caracteristici speciale, capabile sæ facæ faflæ unui sector bine precizat.
Astfel, existæ contoare statice de bazæ, pentru uz rezidenflial øi comercial (AACCEE 11000000 øi AACCEE 33000000), contoare statice cu ceas
de comutare intern pentru uz rezidenflial øi comercial (AACCEE 22000000 øi AACCEE 55000000) øi contoare statice multifuncflionale pentru
uz industrial, transport si distribuflie (AACCEE 66000000 øi AACCEE SSLL77000000).

Contoare statice de bazæ
pentru uz rezidenflial øi
comercial
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Contorul ACE 5000

La granifla dintre contoarele pentru
consumatori rezidenfliali, comerciali øi
cei industriali, se aflæ contorul ACE
5000, contor care îmbinæ numeroase
funcflii ale contoarelor de înalt nivel cu
preflul scæzut al contoarelor de bazæ.

Creat pentru conectare directæ sau
prin reductori de curent, ACE 5000
este un contor complex pentru joasæ
tensiune, trifazat, de energie activæ øi
reactivæ, complet configurabil prin
intermediul softului AIMS 5000, soft
dedicat în întregime configurærii øi
citirii datelor din contorul ACE 5000.

Cu un ceas de comutare intern pre-
cis, facilitæfli multiple anti-fraudæ, citiri
øi înregistræri de mærimi multiple, acest
tip de contor poate fi folosit într-o va-
rietate foarte largæ de aplicaflii cu cos-
turi reduse de utilizare.

Dintre numeroasele funcflii complexe
ale contorului ACE 5000, amintim:

• Mæsoaræ øi afiøeazæ:
- energie øi putere activæ,

reactivæ (P+,P-,Q+ sau
P+,Q+,Q-), aparentæ;

- factor de putere trifazat;
- U instantaneu pe fiecare fazæ;
- I instantaneu pe fiecare fazæ;
- succesiunea fazelor;
- diagramæ fazorialæ P,Q pe

afiøaj.

FFiigg..44 CCoonnttoorruull AACCEE 33000000

FFiigg..66 CCoonnttoorruull AACCEE 55000000

Greutatea redusæ øi design-ul com-
pact (170x192x51 mm) fac din contorul
ACE 3000 un echipament uøor de folosit
pentru marii consumatori rezidenfliali.

Cu diferite opfliuni de configurare
pentru sisteme de tarifare cu unul sau
douæ tarife, ACE 3000 poate fi utilizat,
de asemenea, øi pentru aplicaflii indus-
triale sau comerciale mai simple. Princi-
palele caracteristici ale contorului sunt:

• Mæsurarea energiei active în douæ
direcflii, import øi export;

• Opflional dublu tarif cu comandæ
externæ;

• Afiøaj LCD cu 7 cifre;
• Domenii tipice de încærcare:

10(60)A, 5(80)A, 5(100)A;
• Clasæ de precizie 2 sau 1;
• Port optic conform standard IEC

62056-21;
• Ieøire de impulsuri conform IEC

62053-31;
• Diferite moduri de mæsurare a ener-

giei (Ferraris, Static, Anti-Fraudæ).

Contorul ACE 3000

ACE 3000 este un contor trifazat cu
4 fire pentru mæsurarea energiei active în
douæ sensuri. Datoritæ tehnologiilor de
mæsurare excepflionale øi procesului de
producflie de înaltæ clasæ, acurateflea
procesului de mæsurare øi de funcflionare
este garantatæ pentru întreaga duratæ de
viaflæ a contorului, ca urmare acesta nu
necesitæ nici o întreflinere.

Contoare statice multitarif
pentru uz rezidenflial øi
comercial

Contorul ACE 2000

Contorul ACE 2000 este un contor
monofazat de energie activæ, cu ceas de
comutare intern, dispune de un afiøaj
LCD mare cu iluminare, cu posibilita-
te de citire a datelor de pe afiøaj, chiar
øi în lipsa alimentærii contorului. Cu
ajutorul ceasului de comutare intern,
contorul poate controla pânæ la 6 tarife
pentru energie øi putere maximæ, asi-
gurând un management optim al con-
sumului de energie pentru consuma-
torii cu un consum ridicat de energie.

Principalele caracteristici ale conto-
rului sunt :

• Mæsurarea energiei active în douæ
direcflii, import øi export;

• Ceas de comutare intern;
• 6 tarife pentru Energie si Putere

Maximæ;
• 4 profile de zi (8 comutæri de

tarif/zi);
• 4 sezoane;
• 6 seturi de date de facturare (re-

troactive);
• Domenii tipice de încærcare

5(40)A, 5(60)A, 10(60)A;
• Clasa de precizie pentru energie

activæ 2 sau 1;
• Ieøire de impulsuri conform IEC

62053-31;
• Diferite moduri de mæsurare a ener-

giei (Ferraris, Static, Anti-Fraudæ).

FFiigg..55 CCoonnttoorruull AACCEE 22000000
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Contoarele ACE 6000 øi 
ACE SL7000

Contoarele pregætite de firma Acta-
ris pentru aceastæ ramuræ de utilizatori
sunt ACE 6000 øi ACE SL7000. Douæ
contoare multifuncflionale statice, trifa-
zate, de energie activæ øi reactivæ, a-
proape identice din punct de vedere al
funcflionalitæflii øi chiar al design-ului,
diferæ doar prin numærul de funcflii im-
plementate.

În conformitate cu standardele
IEC, aceste contoare permit înregistra-
rea de curbe de sarcinæ multiple, cu
posibilitæfli de comunicare localæ sau la
distanflæ pe mai multe cæi de co-
municaflie simultanæ (pe porturi RS232
øi RS485).

Proiectate pentru conectare directæ
sau prin transformator, cu sursæ de ali-
mentare cu autoscalare øi pentru un
domeniu de mæsuræ foarte larg, aceste
tipuri de contoare pot fi utilizate într-o
varietate de aplicaflii, incluzând mari
consumatori comerciali øi industriali,
reflele de distribuflie øi companii produ-
cætoare de energie electricæ.

Dacæ ne apropiem øi privim în de-
taliu câteva din caracteristicile øi func-
fliile acestor contoare øi, în special, ale
contorului ACE SL7000, vom putea sæ
ne facem o idee despre complexitatea
acestor contoare:

• Mæsoaræ øi afiøeazæ:
- energie øi putere activæ, reacti-

væ øi aparentæ, trifazat øi pe fie-
care fazæ, import, export;

- factor de putere trifazat øi pe
fiecare fazæ;

- U instantaneu pe fiecare fazæ;
- I instantaneu pe fiecare fazæ;

- defazajele UU, UI øi cos fi; 
- frecvenfla;
- succesiunea fazelor;
- afiøeazæ pe ecran diagrama fa-

zorialæ P,Q.
• Mæsurare în 4 cadrane 

• Sistem flexibil de tarifare:
- în total 32 registre tarif pentru

energii;
- în total 24 registre tarif pentru

puteri maxime;
- 24 profile de zi;
- 12 sezoane;
- 24 date de facturare.

• 2x8 curbe de sarcinæ programabile
independent pentru a înregistra una
din cele 52 de energii sau evoluflia
factorului de putere, a tensiunii,
curentului sau frecvenflei

• Valorile din curba de sarcinæ (disponi-
bile øi pe afiøaj) sunt memorate în con-
tor pe o perioadæ de 15 sæptæmâni pen-
tru 8 canale øi integrare la 15 minute

• Sistem flexibil de tarifare:
- 8 profile de zi;
- 4 sezoane;
- 18 date de facturare
(retroactive).

• Domenii tipice de încærcare:
1(10)A sau 5(120)A

• Clasæ de precizie 2 sau 1
• Diferite moduri de mæsurare

a energiei (Ferraris, 
Static, Anti-Fraudæ)

• Port infra-roøu, conform IEC
61107, cu protocol DLMS/COSEM 

• 0, 1 sau 2 ieøiri de impulsuri, 0, 1

sau 2 ieøiri de control
• Detectarea deschiderii capacului de

borne, senzori de câmp magnetic,
înregistrare de evenimente

• Complet configurabil 
prin intermediul softului 
dedicat AIMS 5000.

FFiigg..77 CCoonnttoorruull AACCEE 66000000 FFiigg..88 CCoonnttoorruull AACCEE SSLL77000000

Contoare statice
multifuncflionale pentru uz
industrial, transport øi
distribuflie

FFiigg..99 MMææssuurraarreeaa îînn 44 ccaaddrraannee
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Îndeplinind toate cerinflele pieflei, de la cele mai simple
contoare rezidenfliale bazate fie pe principii de funcflionare
tradiflionale electromecanice sau pe moderna tehnologie
staticæ øi pânæ la sisteme complexe, Actaris reuøeøte sæ mulflu-
meascæ toatæ gama de consumatori.

Totodatæ, prin produsele sale Actaris reuøeøte sæ ajute
companiile de electricitate din întreaga lume sæ-øi ges-
tioneze cât mai precis resursele, satisfæcând cererea de
contoare rezidenfliale, comerciale øi industriale ale clienfli-
lor sæi printr-o gamæ completæ de contoare cu clase de
precizie între 2 øi 0.2s.

Este de precizat faptul cæ toate contoarele prezentate
deflin aprobare de model emisæ de la Biroul Român de Me-
trologie Legalæ øi autorizaflie de comercializare emisæ de
S.C. Electrica SA.

• Trifazat, cu autoscalare 3x57.7/100 – 3x240/415 V
• Sursæ de alimentare redundantæ care permite

funcflionarea contorului øi în urmætoarele condiflii :
- Lipsa uneia sau a douæ faze (4 fire), o fazæ (3 fire);
- Inversarea unei faze cu neutrul;
- Lipsa alimentærii pentru mai puflin de o secundæ.

• Supercondensator (7 zile) øi baterie cu Litiu cu capac
de acces sigilabil

• Sursæ auxiliaræ de alimentare
• 1(2)A, 1(10)A, 5(6)A øi 5(10)A pentru conectare prin

reductori øi 5(120)A la conectare directæ
• Clasæ de precizie 1, 0.5s, øi 0.2s pentru energia activæ øi

2 sau 1 pentru energia reactivæ
• 4 ieøiri øi 2 intræri de control, 6 ieøiri øi 4 intræri de

impulsuri configurabile independent
• Funcflie de sumator încorporatæ
• 2 porturi de comunicaflie serialæ (2 x RS232 sau 2 x

RS485 sau 1 x RS232 øi 1 x RS485) øi un port de co-
municaflie optic, toate funcflionând pe baza
protocolului de comunicaflie DLMS/Cosem.

• Calitatea tensiunii :
- Urmærirea cæderilor de tensiune, a supratensiunilor

øi întreruperilor;
- Înregistrarea ultimelor 10 evenimente cu datæ,

duratæ, magnitudine øi fazæ.

Cele douæ contoare sunt complet programabile cu ajutorul
programului dedicat, furnizat de firma Actaris: AIMS 7000,
program folosit nu doar pentru programarea contorului, ci øi
pentru citirea tuturor datelor din contor.

De asemenea, pentru aceste contoare S.C. EnergoBit
S.R.L. a dezvoltat programe de citire de la distanflæ (în timp
real sau periodic), de gestiune a datelor, de raportare øi de
integrare a datelor citite în aplicafliile de telecitire existente
în cadrul filialelor de distribuflie a energiei electrice din
România.
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