
Valorile vor fi afi[ate prin ap`sarea succesiv` a 
butonului aflat lâng` display.
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Afi[are or` (cod 0.9.1)

Afi[are dat` (cod 0.9.2)

Putere maxim` absorbit` (cod 1.6.0)

Energie activ` total` consumat` (cod 1.8.0)

Energie activ` consumat` în zona orar` de noapte (cod 1.8.1)

Energie activ` consumat` în zona orar` de zi (cod 1.8.2)

Putere maxim` produs` (cod 2.6.0)

Energie activ` total` produs` (cod 2.8.0)

Energie reactiv` consumat` (cod 3.8.0)

Energie reactiv` produs` (cod 4.8.0)

CONTORUL INTELIGENT ENEL

MANUAL DE UTILIZARE
Contorul inteligent este un echipament 
bazat pe o tehnologie modern` care î]i 
aduce numeroase beneficii.

CITIREA EXACT~ A CONTOARELOR, F~R~ B~T~I DE CAP1
■   Citirea contorului se realizeaz` de la distan]`, iar astfel sunt evitate erorile umane în 
procesul de citire.
■   Citirea contorului se poate efectua automat [i ori de câte ori este nevoie.

Informa]iile despre consumul t`u vor fi precise, u[or de în]eles [i de utilizat, astfel încât 
tu î]i vei putea gestiona consumul în vederea realiz`rii economiilor de energie.

MONITORIZARE MAI BUN~ A ENERGIEI UTILIZATE2

■   Contorul inteligent permite aplicarea tuturor structurilor de tarife aprobate prin 
legisla]ia în vigoare, iar tu po]i alege tariful în func]ie de necesit`]ile tale.
■   Facturarea se face \n func]ie de citirea precis` a contorului. Astfel, tu pl`te[ti pentru 
consumul efectiv realizat, evitându-se modalit`]ile de facturare pe baz` de estim`ri.

TARIFE POTRIVITE NEVOILOR TALE4

3
■   Faciliteaz` opera]iunile comerciale referitoare la contractarea serviciilor [i a furniz`rii 
de energie electric`, precum [i alegerea tarifelor potrivite. 
■   Nu vor mai exista plângeri [i dispute deoarece nu vor mai exista gre[eli în citirea 
contorului.
■   Asigur` gestionarea urgen]elor de ordin tehnic [i controlul de la distan]` a 
parametrilor tehnici ai energiei electrice.

FOLOSE{TE RESURSELE DE ENERGIE LA POTEN}IALUL MAXIM

■   Dac` utilizezi surse de energie regenerabile ( de exemplu panourile solare) contorul 
va înregistra separat energia consumat` de cea injectat` în re]ea. 
■   Astfel, cu ajutorul contorului inteligent, vei [ti când [i cum folose[ti energia 
regenerabil`.

ALTE BENEFICII5

Contorul intelligent asigur` o comunicare securizat` a tuturor datelor tale de consum.

COMUNIC~RI SECURIZATE ALE DATELOR6

Contorul îndepline[te condi]iile de calitate, siguran]` și de metrologie prev`zute de legisla]ia 
local` sau comunitar` dup` cum urmeaz`: 

■   Este marcat                [i este înso]it de certificatul de conformitate (conform dispozi]iilor 
de la art. 5 din DG nr. 1022/2002) prin care se atest` faptul că produsul nu pune în pericol 
via]a, s`n`tatea, siguran]a la locul de munc` [i nu are un impact negativ asupra mediului.

■   Este marcat                în conformitate cu cerin]ele de marcaj metrologic aplicabile prin 
Directiva european` 2004/22/CE (Measuring Instruments Directive) pentru înregistrarea 
energiei active.

■   Este conform cu urm`toarele standarde sau documente:
EN 50470-1
EN 50470-3
EN 62052-11
EN 62053-23

■   Este certificat metrologic BRML [i este marcat cu un simbol precum                  .

SEMNIFICA}IA VALORILOR
AFI{ATE PE DISPLAY

CERTIFICARILE CONTORULUI INTELIGENT BENEFICIILE CONTORULUI 
INTELIGENT ENEL



COMPONENTELE CONTORULUI REPUNEREA SUB TENSIUNE A CONTORULUI

Ecran de afi[are

Indicatorul de consum: 
LED-ul indicator de culoare 
ro[ie pulseaz` în mod direct 
propor]ional cu valoarea 
consumului t`u

Portul optic de comunica]ie: 
accesul este rezervat 
personalului autorizat Enel

Secven]a (seria) unic` de 
identificare a contorului 

Buton de derulare display
[i rearmare contor

dacă ai acces fizic la contor atunci apasă butonul poziționat 
lateral de ecranul contorului;1

dacă nu ai acces fizic la contor și există instalat un întrerupător 
general în locuință sau deții bloc de măsură și protecție, 
execută manevra de întrerupere a alimentării cu energie 
electrică minim 3 secunde urmată de manevra de reluare 
a alimentării;

2

în orice alt` situație decât cele mai sus menționate efectuează 
manevra de deschidere a tuturor siguranțelor de la intrarea 
in locuință pentru minim 3 secunde urmată de manevra 
de închidere a acestora;

Banat

T: Prefixul jude]ului + 929

E: sm.distributie.banat@enel.com

Dobrogea

T: Prefixul jude]ului + 929

E: sm.distributie.dobrogea@enel.com 

Muntenia

T: 021 9291

E: sm.distributie.muntenia@enel.com 

3

Este posibil s` se fi întåmplat una dintre situa]iile urm`toare:

◆   Ai depăşit puterea utilizată în mod semnificativ faţă de cea 

contractată, opreşte aparatele care ar fi putut cauza această depășire 

și urmează procedura de rearmare a contorului explicată mai jos. 

Pentru a mări valoarea puterii disponibile te rugam să te adresezi 

furnizorului tău de energie. 

◆   Există o întârziere la plata facturii de energie care a condus la deconectare.  

În acest caz contorul nu se rearmează. Te rugăm ca pentru informații despre factură să te adresezi 

furnizorului tău de energie.

În ambele cazuri de mai sus pe ecranul contorului va fi afi[at un mesaj l`muritor cu privire la 

motivul opririi aliment`rii cu energie. 

Odat` cu îndep`rtarea motiva]iei pentru care releul a fost deconectat se poate relua alimentarea

prin rearmarea contorului prin una din urm`toarele metode după caz:

Contorul inteligent include un releu care permite deconectarea comandat` local sau de la 

distan]` a aliment`rii locului de consum. 

În cazul în care e[ti nealimentat, acest lucru se poate datora: 

■   Unui incident în re]eaua electrică de distribu]ie sau în instala]ia ta de utilizare. Pe contor vei 

vedea urm`toarele: afi[ajul este stins iar Led-ul ro[u nu pâlpâie. Într-o astfel de situa]ie 

apeleaz` num`rul nostru de deranjamente 021 9291 sau verific` declan[area protec]iilor pe care 

le ai la intrarea în cas` [i, dacă acestea sunt declan[ate, rearmeaz`-le.

■   Declan[`rii releului intern al contorului. În acest caz, contorul 

rămâne alimentat cu energie electrică (afi[ajul este aprins iar Led-ul 

ro[u pâlpâie). În plus, pe ecranul contorului va ap`rea urm`torul 

simbol cea ce confirma ca releul este declan[at.

PENTRU MAI MULTE INFORMA}II {I ASISTEN}~, 
Î}I ST~M LA DISPOZI}IE: 

CUM FUNC}IONEAZ~ TRANSMITEREA
INDEXULUI |NREGISTRAT

Sistem central

Valorile înregistrate de contorul 
inteligent sunt transmise de 
c`tre sistemul central într-un 
mod programat sau prin 
solicitare. 

Acesta colecteaz` datele din 
contoare prin comunica]ia de tip 
PLC (comunica]ie prin liniile de 
alimentare cu energie) cu ajutorul 
unui concentrator de date ce este 
instalat în postul de transformare.

Locuin]`Contor

Post de transformareRe]ea de joas` tensiune
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