
Правила зберігання та транспортування: 
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в 
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С  до  20°С та 
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів 
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен 
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам 
технічних умов та даного паспорта при дотриманні 
споживачем умов експлуатації, збереження та 
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. 
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання 
на протязі 18 місяців після дати продажу при умові:
       - правильного під`єднання;
       - цілісності пломби ВТК виробника:
       - цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, 
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок 
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. 
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з 
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник. 

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,  
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до 
експлуатації.

Дата виготовлення  _____________________________

Штамп ВТК   ___________________________________

Дата продажу   _________________________________

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Термін гарантії - 18 місяців від дати продажу.

Призначення:

Принцип дії:
Лічильник під впливом прикладеної напруги та 
протікаючого струму в кожній фазі, генерує імпульси в 
кількості, пропорційній до спожитої електроенергії у 
відповідній фазі. Споживання електроенергії у  фазі 
сигналізується миганням відповідного світлодіоду 
(800 імп./кВт*год). Сума енергії, спожитої по трьох фазах, 

Лічильник електричної енергії ЛЕ-03М призначений для 
підрахунку електроенергії в трифазних мережах змінного 
струму.

ЛЕ-03М 
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Технічні характеристики:
номінальна напруга                                           3х220/400 В~+N
номінальний струм                                                            3х10 A
максимальний струм                                                       3х100 A
мінімальний струм                                                              0,04 A
точність вимірювання згідно з IEC61036                          клас 1               
споживана потужність                              не більше 10 ВА; 2 Вт
діапазон показів лічильника                       0 - 999999,9 кВт*год
константа лічильника           (1,25 Вт*год/імп.) 800 імп./ кВт*год
візуальна індикація зчитування                 червоний світлодіод
імпульсні виходи SO+ SO-                 типу “відкритий колектор”
напруга під’єднання SO+ SO-                           не більше 30 В=
струм під’єднання SO+ SO-                              не більше 27 мА
константа SO+ SO-              (1,25 Вт*год/імп.) 800 імп./ кВт*год
порт                                                                                   RS-485
комунікаційний протокол                                         Modbus RTU
робоча температура                                      від -20°С до +50°С
ступінь захисту                                                                      ІР20
монтаж                                                           на DIN-рейці 35 мм

2приєднання проводів                         затискачі гвинтові 2,5 мм
габаритні розміри                           7 модулів типу S (122,5 мм)

перераховується на спожиту електроенергію у трифазному 
колі, а її значення вказується на LCD дисплеї. Цифра після 
коми означає десяткову частину (.1 кВт*год =100 Вт*год).

Увага!
Імпульсні виходи лічильника SO+ та SO- дозволяють 
під'єднати додатковий пристрій для віддаленого моніторингу 
приросту показників потужності. Частота сигналу на 
імпульсному виході складає 800 імп. на 1 кВт. Для правильної 
роботи лічильника під'єднання такого пристрою не 
вимагається.

Для віддаленого зчитування показів спожитої електричної 
енергії використовується інтерфейс RS-485 та протокол 
Modbus RTU (Slave).

Параметри комунікації:
- швидкість передачі даних 9600 біт/с
- без біта парності
- 8 біт даних
- 1 стоп-біт
- контрольна сума CRC

Лічильники можуть бути об’єднані в мережу (максимальна 
кількість 245), в якій кожен з лічильників ідентифікується за 
допомогою унікальної адреси, наданої користувачем.

Інтерфейс Modbus виконує наступні команди:
ЗМІНА АДРЕСИ ЛІЧИЛЬНИКА
Щоб змінити адресу лічильника пристрій Master надсилає 
повідомлення з наступною структурою:
0x00 - Поточна адреса показника
0x06 - Код команди Modbus (команда запису в реєстр)
0x00  
0x06 - Номер реєстру в якому записаний лічильник
0x00 
0x01 - Нова адреса лічильника (верхній і нижній байт)
CRC - контрольна сума CRC (два байти)

Увага! 
1) Під час зміни адреси лічильника слід утримувати 
натисненою кнопку 12.
2) По замовчуванню лічильнику присвоєна адреса 0.
3) ЛЕ-03М не виконує команд типу broadcast (нульова адреса 
трактується як наступна).

ЗЧИТУВАННЯ ПОКАЗІВ ЛІЧИЛЬНИКА
З метою зчитування поточних значень спожитої 
електроенергії пристрій Master надсилає повідомлення з 
наступною структурою:
0x00 - Поточна адреса лічильника
0x03 - Код команди Modbus (команда на зчитування реєстру)
0x00 
0x00 - Адреса в реєстрі, що здійснює покази спожитої 
електроенергії
0x00
0x03 - Число реєстрів для зчитування
CRC - контрольна Сума CRC (два байти)

У відповідь лічильник посилає повідомлення у вигляді:
0x00 - Адреса лічильника, що відправляє відповідь
0x03 - Код команди на яку відповідає лічильник
0x06 - Число даних байтів повідомлення
0x00 - Покази - байт 1
0x01 - Покази - байт 2
0x00 - Покази - байт 3
0xE8 - Покази - байт 4
0x00 - Покази - байт 5
0x48 - Покази - байт 6
CRC - Два байти (CRCL і CRCH)
Покази записуються у вигляді послідовних байтів у 
шіснадцятковій системі числення. Після перетворення в 
десяткову систему ми побачимо значення в кВт, що 
співпадають з показами лічильника.

Приклад: (0x01 0xE8 0x48)  = (125000)  = 12500.0 кВт*год16 10

Монтаж:
1. Вимкнути живлення.
2. Лічильник встановити на рейці в розподільному щиті.
3. Живлення під'єднати до затискачів 1(L1), 3(L2), 5(L3).
4. Проводи вимірювального кола чи окремого споживача 
під'єднати до затискачів 2(L1), 4(L2), 6(L3).
5. Провід N під'єднати до затискача 7.
6. Додатковий пристрій, що зчитує імпульси під'єднується до 
затискачів 9(+) - 8(-).
7. Затискачі 10-11 під’єднати до мережі RS-485.

Лічильник можна опломбувати (вхідні та вихідні затискачі), 
що унеможливлює витрати електроенергії в обхід лічильника.
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