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Введення
Для вимірювання витраченої або виробленої енергії в мережах змінного струму промислової частоти часто застосовуються лічильники індукційної системи. У приладах індукційної системи відбувається взаємодія змінних магнітних потоків з струмами, індукованими ними в жвавій частині приладу. Електромеханические сили взаємодії спричиняють рух жвавої частини.
1. Пристрій і принцип дії індукційного лічильника
Лічильник представляє вимірювальну ваттметрову систему і належить не до тих, що показують, а до інтегруючих (підсумовуючим) приладів. Тому кут повороту жвавої частини не обмежений, і вона обертається з частотою обертання пропорційною значенню потужності. Очевидно, що в такому випадку, кількістю оборотів жвавої частини можна вимірювати електроенергію.
Вимірювальна система індукційного лічильника містить струмову обмотку, і обмотку напруження. По струмовій обмотці проходить споживаний струм, а обмотка напруження підключається на напруження між проводами мережі.
На лічильнику є затискачі для приєднання проводів, що йдуть від мережі живлення, і проводів в мережу споживача. На лічильнику під склом на панелі є проріз для цифр рахункового механізму і напису про дані лічильника.
Звичайно фазний провід приєднується до затискача 1, тоді нульовий повинен приєднуватися тільки до затискача 3 (або 4), а не 2, тому що в останньому випадку струмова обмотка виявиться під напруженням, на яке вона не розрахована, і вийде з ладу.
Призначення затисків наступне: вхід - 1 і 3;. вихід - 2 і 4.
2. Класифікація і технічні характеристики лічильників
Розрізнюють однофазні і трифазні лічильники. Однофазні лічильники застосовуються для обліку електроенергії у споживачів, живлення яких здійснюється однофазним струмом (в основному, побутовому). Для обліку електроенергії трифазного струму застосовуються трифазні лічильники.
Трифазні лічильники можна класифікувати таким чином.

По роду енергії, що вимірюється - на лічильники активної і реактивної енергії.
 
У залежності від схеми електропостачання, для якої вони призначені, - на трехпроводні, працюючі в мережі без нульового проводу, і четирехпроводні, працюючі в мережі з нульовим проводом.

За способом включення лічильники можна розділити на 3 групи:

Лічильники безпосереднього включення (прямого включення), включаються в мережу без вимірювальних трансформаторів. Такі лічильники випускаються для мереж 0,4/0,23 кВ на струми до 100 Обмотки напруження включаються безпосередньо в мережу. Область застосування - мережі до 1 кВ.

Лічильники непрямого включення, включаються в мережу через трансформатори струму і трансформатори напруження. Область застосування - мережі вище за 1 кВ. Виготовляються двох типів.

Трансформаторні лічильники - призначені для включення через вимірювальні трансформатори, що мають певні наперед задані коефіцієнти трансформації. 

Трансформаторні універсальні лічильники - призначені для включення через вимірювальні трансформатори, що мають будь-які коефіцієнти трансформації. Для універсальних лічильників пересчетний коефіцієнт визначається по коефіцієнтах трансформації встановлених вимірювальних трансформаторів.

У залежності від призначення лічильнику привласнюється умовне позначення. У позначеннях лічильників букви і цифри означають:
З - лічильник;
Про - однофазний;
А - активної енергії;
Р - реактивної енергії;
У - універсальний; 3 або 4 для трьох- або чстирехпроводной мережі.

Приклад позначення: СА4У-Трифазний трансформаторний універсальний четирехпроводний лічильник активної енергії.

Якщо на табличці лічильника поставлена буква М, це означає, що лічильник призначений для роботи і при негативних температурах (-15°+25°З).

Лічильники активної і реактивної енергії, забезпечені додатковими пристроями, відносяться до лічильників спеціального призначення. Перерахуємо деякі з них.
Двухтарифні лічильники - застосовуються для обліку електроенергії, тариф на яку змінюється в залежності від часу діб.
Лічильники з попередньою оплатою - застосовуються для обліку електроенергії побутових споживачів, мешкаючих у віддалених і важкодоступних населених пунктах.
До лічильників спеціального призначення відносяться і зразкові лічильники, призначені для перевірки лічильників загального призначення.

Технічна характеристика лічильника визначається наступними основними параметрами.

Номінальна напруга і номінальний струм - Наприклад - 3х5 А; 3X380/220 3 х150/5 А. 3 х6000/100
Точно так само номінальний струм лічильника непрямого повинен відповідати повторному номінальному струму трансформатора струму (5 або 1 А). Лічильники допускають тривале перевантаження але струму без порушення правильності обліку: трансформаторні і трансформаторні універсальні -120%; лічильники прямого включення - 200% і більш (в залежності від типу).

Клас точності лічильника- це його найбільша допустима відносна погрішність, виражена у відсотках. У відповідності з ГОСТ 6570-75* лічильники активної енергії повинні виготовлятися класів точності 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; лічильники реактивної енергії - класів точності 1,5; 2,0; 3,0.

Трансформаторні і трансформаторні універсальні лічильники обліку активної і реактивної енергії повинні бути класу точності 2,0 і більш точні. Клас точності встановлюється для умов роботи, званих нормальними. До них відносяться: пряме чергування фаз; рівномірність і симетричність навантажень по фазах; синусоидальность струму і напруження (коефіцієнт лінійних спотворень не більше за 5%); номінальна частота (50 Гц±0,5%); номінальне напруження (±1%); номінальне навантаження; cosц=1 (для лічильників активної енергії) і sinц= 1 (для лічильників реактивної енергії); температура навколишнього повітря 20°±3°З (для лічильників внутрішньої установки); відсутність зовнішніх магнітних полів (індукція не більше за 0,5 мТл); вертикальне положення лічильника.

Передавальне число лічильника- це число оборотів його диска, відповідне одиниці енергії, що вимірюється. Наприклад, 1 кВт-ч рівний 450 оборотам диска. Передавальне число вказується на табличці лічильника.
По конструкції лічильники діляться:
1. Індукційні.
2. Електронні (статичні електросчетчики). Основними перевагами електронних електросчетчиков є можливість обліку електроенергії по диференційованих тарифах (одне-, двох- і більш тарифний).
3. Гібридні (проміжний варіант з цифровим інтерфейсом, вимірювальною частиною індукційного або електронного типу, механічним обчислювальним пристроєм).
3. Вимоги до установки лічильників
В будівлях лічильники встановлюють в шафах, камерах комплектних розподільних пристроїв, на панелях, щитах, в нішах, на стінах, що мають досить жорстку конструкцію. Допускають кріплення лічильників на дерев'яних, пластмасових або металевих щитках. Висота від підлоги до коробки затисків лічильників повинна бути в межах 0,8 -1,7 м. Допускається висота менше за 0,8, але не менше за 0,4 м. У місцях, де є небезпека механічних пошкоджень лічильників або їх забруднення, або в місцях, доступних для сторонніх осіб (наприклад, проходи, драбинні клітки), для лічильників передбачають шафу, що закривається з віконцем на рівні циферблата. Аналогічні шафи встановлюють також для спільного розміщення лічильників і трансформаторів струму при виконанні обліку на стороні нижчого напруження (на введенні у споживачів). Конструкції і розміри шаф, ніш, щитков і т. п. повинні забезпечувати зручний доступ до затисків лічильників і трансформаторів струму. Крім того, повинна бути забезпечена можливість зручної заміни лічильника і установки його з схилом не більше за 1 градуси. Конструкція його кріплення повинна забезпечувати можливість установки і знімання лічильника з лицьової сторони.

Лічильники розміщують в сухих приміщеннях, що не мають агресивних пар і газів, з температурою повітря в зимовий час не нижче за 0°С. Установка лічильників в приміщеннях, де температура може перевищувати 40°З, не допускається. При наявності у споживача декількох розрахункових лічильників біля кожного з них повинен бути напис про назву приєднання. Безпосередньо під лічильником передбачають місце для установки випробувальної коробки. Для безпечної установки і заміни лічильників і трансформаторів струму в мережах до 380 В передбачають можливість відключення лічильника встановленим до нього (у напрямі потоку потужності) на відстані не більше за 10 м комутаційним апаратом або запобіжниками. Заземлення (зануление) лічильників і трансформаторів струму виконують відповідно до вимог ПУЕ. Включати лічильники необхідно відповідно повному до їх номінальних даних і позначення обмоток, що є як на затискній коробці, так і на схемі, розташованій на внутрішній стороні кришки затискної коробки, а також з дотриманням послідовності фаз, що задається.

