
CONTOR ELECTRONIC
MONOFAZAT
DE ENERGIE ELECTRICÃ

CSM 0202Contorul CSM 0202 face parte din categoria mijloacelor de
măsurare de lucru și este destinat contorizării energiei electrice
active pentru consumatorii casnici și agenții comerciali ce
utilizează sisteme de tarifare cu un tarif pentru facturarea
energiei electrice în rețele monofazate de joasă tensiune.

CARACTERISTICI TEHNICE

Valori nominale

• Tensiune nominală, Un: 230 V
• Curentul de bază, Ib: 5A
• Curentul maxim, Imax: 80 A
• Curentul minim, Imin: 0.25 A
• Frecvenţa nominală, fn: 50 Hz sau 60 Hz
• Domeniu de frecvenţă: 45...65 Hz
• Constanta contorului (imp/kWh): 1000 imp/kWh

Caracteristici de precizie şi influenţe

• Clasa A, B pentru energie activă, conform EN 50470-1,3.

Caracteristici climatice:

• Domeniu de temperatură operațional: -25...+55°C
• Temperatura limită: -40...+70°C
• Temperatura de transport și depozitare: -40...+70°C

Caracteristici funcţionale

Ceas calendar cu recunoașterea anilor bisecți și schimbarea
automatã a orei de vară/iarnă. Se poate programa noua dată
și oră, precum și sensul de schimbare (o orã în plus/minus)
• Opțional contorul poate fi echipat cu:
• Port optic, conform SR EN 62056-21;
• Contorul realizează contorizarea energiei active totale
(unidirecțional) |W+|+|W-|.
• Generator de impulsuri (40 V, 100 mA);
• Buclă de curent pentru transmisie de date, conform
SR EN 62056-21

Alte facilităţi

Contorul afișează și transmite pe portul optic (dacă există)
coduri de eroare pentru erori ale circuitului de mãsurã și
circulație în sens invers a energiei.
Contorul este capabil să diagnosticheze punctul de mãsurã și
să transmită prin portul optic următoarele informații:
• Număr căderi de tensiune;
• Timp utilizare baterie;
• Număr de programări (înscrieri);
• Ora ultimei reveniri a tensiunii;
• Ora ultimei cãderi ale tensiunii;
• Data și ora ultimei programări;
• Maximul de putere;
• Data Maximului de putere;
• Ora Maximului de putere;
• Autocitiri;
• Lista de evenimente;

SINGLE-PHASE ELECTR
ELECTRICITY METER
CSM 0201

• electronic meters with LCD display, one tariff, w
   optical port and communication possibilities

The CSM 0201 meter belongs to the category 
apparatus and it is intended for the metering of 
energy for residential consumers, and commer
which use tariff systems with one tariff for the 
billing in single-phase low voltage networks. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Rated values:

 Display: LCD custom 
60 x 20 mm, 

 Wiring diagram: LLNN, accor

Operating characteristics:

    energy (unidirectionally) W++W-.

      to EN  62056-21

Other facilities:

   (if it exists), error codes for the measuring circuit 
   internal memory.

The meter can diagnose the measuring point 
   transmit, through its optical port, the following 
   information:

•
• Base current, Ib:
• Maximum current, Imax: 80 A
• Minimum current, Imin:                   0.25 A
• Rated frequency, fn: 50 Hz or 60 
•
•

Accuracy characteristics and in�uences:
• class A,B  for active energy, according to EN 50470-1,3

Climatic characteristics:
• Operating temperature: -40...+70°C
• Transport and storage temperature:-40...+70°C

Mechanical and constructive characteristics:
• Overall dimensions: 127x95(155)x54 

according 
• 3 points mounting dimensions: 105x75(95) 

according 
•

•
• Protection degree IP 51 
• Testing device: LED 1000 

• 

• 
    - 
    - 
    - 

• 

• 

- 

 Rated voltage, Un: 230 V
5 A

: 45...65 Hz
: 1000 imp/kWh

 

The meter performs the measurement of the 

Optionally, the meter can be provided with the 
Optical port, according to EN  62056-21;
Pulse generator. (40V, 100mA);
Current loop for the data transmission, accor

The meter displays and transmits, through its 

   The number of voltage drops;

 Frequency range
 Meter constant (imp/kWh)

Caracteristici mecanice şi constructive

• Dimensiuni de gabarit: 100x130(148)x50 mm, conform figurii 2
• Dimensiuni de prindere în 3 puncte:85x105(120) mm
• Afișaj: LCD - design personalizat 60 x 20 mm, conform fig. 1
• Schemă conexiuni: LLNN, conform fig. 3
• Grad de protecție: IP 54 (carcasă)
• Dispozitiv de testare: LED 1000 imp/kWh

Contoare electronice cu afișaj LCD, cu un tarif, cu sau fără
port optic și posibilități de comunicare.
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 The meter operating period;
 The number of  since the last voltage connection;
The number of seconds of operation without load.

-
- minutes
-
The display is made on a custom design display, according 
to figure 1.

CSM 0201   A(B)   W  1  1  x  x  x  x  x
                       1       2  3  4  5  6  7  8  9

1.   Accuracy class (A) or (B)
2.   Type of energy (W - active energy)
3.   Rated voltage (1 = 230V)
4.   Maximum current (1 = 80A)
5.   Optical port (option) 1/0 = presence yes/no
6.   No option = 0
      Current loop interface option = 1
      Pulse output device cf. EN 62053-31 option = 2
7.  Test LED pulse (options) 1/0 = presence yes/no
Note: when option is 0 the test pulses are generated by 
optical port LED.
8.  LED for energy direction flow signaling (options) 1/0 =
     presence yes/no
9.  Sealing cover of the optical port 1/0 = presence yes/no

Measured 
energy

Fig. 1

OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS, 
SEALS

123655/2002123655/2002

! Li

.595
.5

5

54.1

SYMBOLS

Measuring 
units

Fig.1

CSM 0201 A(B) W 1 1 x x x x x
                      1    2 3 4 5 6 7 8 9
1. Clasa de precizie (A) sau (B)
2. Tipul de energie (W - energie activă)
3. Tensiune nominală (1 = 230V)
4. Curent maxim (1 = 80A)
5. Port optic (opțiune) 1/0 = prezență da /nu
6. Nici o opțiune = 0
Opţiunea interfa buclă de curent = 1
Dispozitiv de ieșire impuls cf.  SR EN 62053-31 opțiune = 2
7. Test puls LED (opțiuni) 1/0 = prezență da/nu 
Notă: atunci când opțiunea este 0, impulsurile de test sunt 
generate de LED-ul portului optic.
8. LED pentru semnalizarea direcției fluxului de energie (opțiuni)
1/0 = prezență da/nu
9. Sigilarea capacului portului optic 1/0 = prezență da/nu
 

SIMBOLIZARE

DIMENSIUNI DE GABARIT ŞI PRINDERE SIGILII

DIAGRAMA DE CONEXIUNI
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