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CONTOR CU INDUCȚIE CONTOR ELECTRONIC CONTOR INTELIGENT

Contorul mecanic este unul dintre cele mai populare și cele
mai vechi versiuni.

Se compune dintr-un disc rotativ de aluminiu montat pe un
fus, situat între doimagneți.

Contoarele electronice sunt următoarea generație de
contoare, fiind mult mai fiabile și precise decât predecesorii
lor, motivul fiind unul foarte simplu: metoda de înregistrare
folosește o frecvență și un procesor integrat.

Contorul inteligent (Smart Meter) este un dispozitiv digital care
înregistrează consumul de energie și permite transferul de
informație în timp real intre consumatori și distribuitorul de
energie.

➢ Permite afișarea unui singur tip de energie.

➢ Indexul este reprezentat de seria de cifre afișate în partea
superioară a ecranului. Se vor transmite, ca și index, cifrele
afișată până în virgula.

➢ Permite afișareamai multor tipuri de energie.

➢ Pot fi programate să înregistreze energia electrică in mod
diferențiat, pe zone orare.

➢ Indexul este reprezentant de seria de cifre din dreptul
codului 1.8.0, aferent tarifului nediferențiat. În cazul în care
există tarif diferențiat pe zone orare indexul trebuie citit
corespunzător codului 1.8.1, codului 1.8.2 și indexul
corespunzător codului 1.8.3.

➢ Permite afișareamai multor tipuri de energie.

➢ Permite transmiterea la distanță a datelor de facturare
(index,) precum și operații de la distanță (conectări,
deconectări, schimbarea tarifului, transferul contractului).
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CONTOR MECANIC CONTOR ELECTRONIC CONTOR INTELIGENT

➢ Este un dispozitiv mecanic/analog (magnetic) , cu disc ce se
învârte).

➢ Indexul ce se va transmite include cifrele regăsite pe banda
neagră a afișajului.

➢ Indexul este format din patru până la opt cifre (de obicei
cinci), situat înaintea virgulei pe cadranul negru.

➢ Indexul este reprezentat de seria de cifre din dreptul
codului 1.8.0, aferent tarifului nediferențiat.

➢ În cazul în care exista tarif diferențiat pe zone orare trebuie
citit indexul corespunzător codului 1.8.1, codului 1.8.2 și
indexul corespunzător codului 1.8.3.

➢ Daca contorul inteligent este integrat în sistemul de
înregistrare a datelor de către furnizor indexul se va
transmite în mod automat.

➢ Daca contorul inteligent nu este integrat în sistemul de
înregistrare a datelor de către furnizor indexul se va
transmite prin modalitățile de înregistrare oferite de
distribuitor/furnizor.

➢ Indexul este reprezentat de seria de cifre din dreptul
codului 1.8.0.

Tipuri contoare – Gaze Naturale


