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Mikroprocesszoros teljesítményőr készülék 
2 soros LCD kijelzővel 

 
Ismertető 

 
 
A készülék rendeltetése 
 
A WATTCONT készülék a teljesítménydíjas villamosenergia vételezési szerződés keretébe tarto-
zó fogyasztók részére kifejlesztett teljesítményőr. 
A WATTCONT a szerződött "völgyidei", illetve "csúcsidei" teljesítmények figyelembe vételével 
a lekapcsoló hálózatába bevont fogyasztókat a szerződött teljesítményérték túllépésének veszélye 
esetén több fokozatban lekapcsolja. 
Az általános kiépítésben ez négy fokozat, egyedi igények esetén akár nyolcfokozatú kiépítettség-
ben is rendelhető. 
A készülék alkalmazásával a villamos-energiaszerződésben lekötött teljesítmények a túllépés ve-
szélye nélkül betarthatók, a túlszerződés megszüntethető. 
Regisztrálóval kiegészítve a vételezési hely fogyasztási szokásai elemezhetőek. 
 
 
Működési elv, alkalmazási lehetőségek 
 
A teljesítményőr a védendő fogyasztási-hely háromfázisú főmérőjéről kapott impulzusok (kontak-
tusok) jellemzőit méri, feldolgozza. 
 
A WATT-CONT 2000 készülék a kapott  
 - impulzusok közötti időtartamok méréséből 
 - impulzusok számának méréséből 
 - a beirt paraméterekből 
 - a negyedórából eltelt időből 
 - a "völgyidei" vagy "csúcsidei" állapotból 
Kiszámítja 
 - a teljesítményt 
 - a negyedórából eltelt időre vonatkoztatott átlagteljesítményt   
 - az esetleges túllépés veszélyt 
  
A rendszer minden lényeges értéke a két soros LCD kijelzőn kijeleztethető. 
 
Az áramszolgáltatói méréssel szinkronban történő működést a galvanikus leválasztó egység bizto-
sítja. 
A szinkronban történő működés azt jelenti, hogy az áramszolgáltató által előállított negyedórás 
törlési jelek, valamint a völgyidei, csúcsidei időtartam képezi a WATT-CONT készülék működé-
sének alapjeleit. 
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Teljesítményőr készülék alkalmazásának előkészítése. 
 
A teljesítményőr készülék alkalmazását minden esetben előzze meg egy tervezési szakasz. 
 
A tervezési szakaszban megválaszolandó kérdések, figyelembe veendő szempontok: 
 
 - Van-e lekapcsolható elektromos berendezés? 
A fogyasztási helyen a technológia megengedi-e készülékek, gépek kikapcsolását teljesítmény 
korlátozás céljából. 
Gondos felmérés során szinte minden esetben találhatók ilyen készülékek, berendezések. 
 
 - A lekapcsolható készülékek listájának elkészítése. 
Itt kell megállapítani a lekapcsolási sorrendet. 
Meg kell mérni az adott berendezés ténylegesen felvett teljesítményét (pl. lakatfogóval áramfelvé-
tel mérése, ebből teljesítmény számítása). 
Célszerű a lekapcsolási körbe a lehető legtöbb készülék bevonása. 
 
 - A vételezési-hely maximális negyedórás átlagteljesítménye teljesítményőrzés nélkül, a 
legkedvezőtlenebb esetben (Pmax). 
 
 - Teljesítményőrzés hatásosságának vizsgálata. 
Ebben a szakaszban dől el, hogy az előzőekben tervezett lekapcsoló hálózat képes-e a túllépés 
veszélye nélkül az őrzési feladatot ellátni. 
 
 
FONTOS! 
Önmagában a készülék helyes működése nem elegendő a biztonságos teljesítményőrzéshez. 
A készülék helytelen beállítása, a lekapcsolandó fogyasztók (teljesítményértékek) nem megfelelő 
kiválasztása teljesítmény túllépés veszélyt okozhat. 
 
A teljesítményőr rendszer felépítése 
 
A WATT-CONT teljesítményőr rendszer funkcionális egységekből épül fel. 
E rendszer elv segítségével biztosítható hogy minden esetben a fogyasztói igényekhez legjobban 
alkalmazkodó teljesítményőr rendszer kerüljön kialakításra. 
A fogyasztói igények változása is könnyen követhető, mivel a rendszer egyszerűen bővíthető (a 
megfelelő egységek felszerelésével). 
 
A teljesítményőr rendszer alap kiépítettségben három fő egységből áll: 
 
 - központi egység 
 - lekapcsoló egység 
 - galvanikus leválasztó 
 
A további egységek a helyi körülményektől függően: 
 
 - regisztráló készülék 
 - vivőfrekvenciás adó, vevő 
 
 
 
 

 

2



 
A teljesítményőr rendszer egységeinek ismertetése 
 
Központi egység 
 
A WATT-CONT 2000 teljesítményőr központi egysége mikroprocesszoros cél mikroszámítógép, 
amelynek feladata elvégezni a méréseket, a szükséges számításokat, a lekapcsolási-, visszakapcso-
lási parancsok kiadását. 
Ebben a változatban a központi egység asztali készülékként került kialakításra. A készüléken lévő 
billentyűzet - kijelző egység a működés ellenőrzését, valamint a rendszerre vonatkozó adatok be-
írását teszi lehetővé. 

 
Műszaki adatok 
 
Tápellátás: DC 10 V lekapcsoló egységtől 
Teljesítmény felvétel: kb. 10 VA 
Méretek: 
       - szélesség:    250 mm 
       - magasság:    150 mm 
       - mélység:     200 mm 
Felerősítés: fali készülék (3 db tipli + Reisser csavar) 
Tömeg:                   1 kg  
Védettség:           IP 54  
Környezeti hőmérséklet: -20 °C - 60 °C 
 
Bemenetek (sorkapocs): 

• Impulzus, vagy kontaktus bemenet fogyasztásmérőtől elektronikus fogyasztásmérőtől 
(ECM, SPEKTRA stb.) 

• 15 perces periódusjel (galvanikus leválasztótól) 
• Csúcs időszak.         (galvanikus leválasztótól) 
• Völgy időszak.         (galvanikus leválasztótól) 

 
Kimenetek (sorkapocs): 

• Vezérlő jelek a lekapcsoló egység részére 
• Digitális adatgyűjtő kimenet (opcionális) 

 
Mérési periódus:  
 - 15 perc (a külső vezérlés elmaradása esetén belső órára kapcsolással) 
 
Programozható adatok (egyedi eltérés a felszerelési hely adottságainak függvényében lehetséges): 
  
- Áramváltó áttétele:       
- Feszültségváltó áttétele:      
- Áramszolgáltatói mérő impulzus egyenértéke:    
- Csúcsidei lekötött teljesítmény értéke:  
- Csúcsidőn kívül lekötött teljesítmény értéke:  
- Dátum, idő 
- Előjelzés legyen, ne legyen:      
- Érzékenységi szint beállítása:      
- Impulzus hiány esetén lekapcsoljon-e? 
- Ellenőrzőszám: 
 
 
Kiolvasható adatok: 
 - lekapcsolások száma 
 - 15 perces jel marad-e ki 
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 - előző negyedórás átlagteljesítmény értéke 
- aktuálisan érzékelt teljesítménykorlát 

 - az összes programozott adat visszakérdezése 
 - első lekapcsolások időpontjai (17 adat) 
 - völgy/csúcsváltás mikor történt (2 adat) 
 
Biztonsági szolgáltatások: 
 - alapadatok határolása 
 - ellenőrző szám alkalmazása 
 - impulzus hiány esetén automatikus lekapcsolás beállíthatósága 
 - áramszünet után érzékenység automatikus növelése 
 
Lekapcsoló egység 
Az SRE-4BR egység a WATT-CONT teljesítményőr rendszer tápegysége, valamint beavatkozó 
szerve. 
Ezen egység egyrészt a DC csatlakozón keresztül stabilizálatlan egyenfeszültséget biztosít a 
WATT-CONT központi egység részére, másrészt fogadja a fogyasztók ki-, illetve visszakapcsolá-
sát kezdeményező jeleket. 
A kimeneti jelfogói segítségével indítja, illetve tiltja az ECO-VA vivőfrekvenciás adó működését, 
vagy közvetlen vezetéken keresztül kapcsolja a fogyasztókat. 
 
Galvanikus leválasztó egység 
A WATT-CONT teljesítményőr készülék részére az áramszolgáltatói méréssel szinkronban bizto-
sítja a negyedórás törlés (szinkronizálás) jelet, valamint a csúcsidőszak jelet. 
Kialakítása olyan, hogy a fogyasztói készülék meghibásodása esetén sem történik visszahatás az 
áramszolgáltatói mérésre. 
A rendszertől függően kerül kiválasztásra a megfelelő típusú galvanikus leválasztó. 
Részletes leírás az adott rendszerhez szállított galvanikus leválasztó kezelési útmutatójában! 
 
Tulajdonságok összefoglalója 
 
- Visszakapcsolás 10-10 sec késleltetéssel 
 
- Gyorslekapcsolás a 15. percben (minden letiltott fogyasztót egyszerre) 
 
- Csúcsidei üzem speciális tulajdonsága 
 ha a Pcs < Pvölgy 10% -ánál, akkor gyorsított lekapcsolás  
 
- Csúcsidei üzem speciális tulajdonsága 
 ha a Pcs=1kw beállítás esetén a csúcsidőszakból kizárja a fogyasztókat 
 
-"ALL A MERO !" esetén választható a teljes lekapcsolás 
 
- Előző negyedórás átlagteljesítmény értéke (beüzemelő részére) 
 
- Paraméter hibás megadása esetén (maximum érték korlátozás) lekapcsol, kijelez 
 ("ROSSZ PARAMÉTER") 
 
- Ellenőrző szám hibás megadása esetén lekapcsol, kijelez  
 (TEVES AZ ELLENORZO SZAM!) 
 
- Téves menü pont megadása esetén "ILYEN KOD NINCS!" jelzés 
 
Szeged, 2006. május 26. 
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