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VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM          ĐLVN 237 : 2011 
 

 
Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 
Quy trình thử nghiệm 
Alternating current static watt-hour meters  – Testing procedure  
 

1. Phạm vi áp dụng 
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại công tơ điện xoay 
chiều kiểu điện tử (sau đây gọi tắt là công tơ điện) đo điện năng tác dụng cấp 
chính xác 0,2; 0,2 S; 0,5; 0,5 S; 1; 2 và đo điện năng phản kháng cấp chính xác 
0,5;     0,5 S; 1; 1 S; 2; 3 làm việc với lưới điện có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz.  
Văn bản kỹ thuật này không áp dụng cho công tơ điện có điện áp đo lớn hơn 600V 
(điện áp dây đối với công tơ điện 3 pha), công tơ đặt ngoài trời. 
 
2. Giải thích từ ngữ  
Các từ ngữ, thuật ngữ trong văn bản này được hiểu như sau: 

2.1. Công tơ điện: là thiết bị đo điện năng tỷ lệ thuận với điện áp, dòng điện đưa vào 
cùng một phần tử đo điện tử.  

2.2. Chiều dài đường bò: là đường đi ngắn nhất đo được theo bề mặt của vật liệu 
cách điện giữa các phần mang điện. 

2.3. Thanh ghi điện năng: là thiết bị điện cơ hoặc điện tử bao gồm bộ nhớ, bộ hiển 
thị để lưu lại và hiển thị giá trị điện năng đếm được". 

2.4. Thanh ghi công suất cực đại: là chỉ số công suất trung bình lớn nhất được tính 
trong các khoảng thời gian bằng nhau. 

2.5. CDN: là Mạch tách/ghép, cụ thể như sau: 
Mạch tách là mạch điện thực hiện chức năng chuyển đổi năng lượng từ một 

mạch này sang một mạch khác với một trở kháng xác định.  
Mạch ghép là mạch điện thực hiện chức năng ngăn không cho các tín hiệu thử 

đưa vào EUT ảnh hưởng đến các thiết bị, hệ thống khác. 
 

3. Các phép thử nghiệm 
Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1. 
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ĐLVN 237 : 2011 
Bảng 1 

 

TT Tên phép thử nghiệm Theo điều, mục của 
QTTN 

1 Kiểm tra bên ngoài 7.1 
 - Nhãn mác công tơ 7.1.1 
 - Vỏ công tơ 7.1.2 
 - Cửa sổ hiện thị 7.1.3 
 - Đầu nối-Đế đấu nối 7.1.4 
 - Nắp đầu đấu nối 7.1.5 
 - Khe hở không khí và chiều dài đường bò 7.1.6 
2 Thử nghiệm các đặc tính cách điện 7.2 
 - Thử nghiệm điện áp xung 7.2.2 
 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều 7.2.3 
3 Thử nghiệm các yêu cầu về đặc trưng đo lường 7.3 
 - Thử nghiệm sai số cơ bản 7.3.1 
 - Thử nghiệm ngưỡng độ nhậy 7.3.2 
 - Thử nghiệm khởi động và điều kiện không tải 7.3.3 
 - Thử nghiệm hằng số công tơ 7.3.4 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ môi trường 7.3.5 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp 7.3.6 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi tần số 7.3.7 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của ngược thứ tự pha 7.3.8 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp không cân bằng 7.3.9 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của các thành phần hài 7.3.10 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của cảm ứng từ trường ngoài  7.3.11 
4 Thử nghiệm các yêu cầu về điện 7.4 
 - Đo/thử nghiệm công suất tiêu thụ 7.4.1 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp cung cấp 7.4.2 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của quá dòng ngắn hạn 7.4.3 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của tự phát nóng 7.4.4 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của phát nóng 7.4.5 
 - Thử nghiệm miễn cảm với sự cố chạm đất 7.4.6 
5 Thử nghiệm tính tương thích điện từ (EMC) 7.5 
 - Đo nhiễu vô tuyến 7.5.1 
 - Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh 7.5.2 
 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với xung 7.5.3 
 - Thử nghiệm miễn nhiễm với dao động tắt dần 7.5.4 
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TT Tên phép thử nghiệm Theo điều, mục của 
QTTN 

 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với trường điện từ tần số 
rađiô 

7.5.5 

 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra bởi 
trường điện từ tần số rađiô 

7.5.6 

 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 7.5.7 
6 Thử nghiệm các ảnh hưởng của khí hậu 7.6 
 - Thử nghiệm nóng khô 7.6.1 
 - Thử nghiệm lạnh 7.6.2 
 - Thử nghiệm chu kỳ nóng ẩm 7.6.3 
 - Thử nghiệm độ chính xác sau khi thử ảnh hưởng của khí 

hậu 
7.6.4 

7 Thử nghiệm các yêu cầu về cơ 7.7 
 - Thử nghiệm rung 7.7.1 
 - Thử nghiệm va đập bằng búa lò xo 7.7.2 
 - Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập 7.7.3 
 - Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 7.7.4 
8 Thử nghiệm đối với công tơ nhiều chức năng 7.8 
 - Thử nghiệm độ chính xác của thời gian  7.8.1 
 - Thử nghiệm khả năng chuyển mạch thời gian 7.8.2 
 - Thử nghiệm các thanh ghi điện năng 7.8.3 
 - Thử nghiệm các thanh ghi công suất cực đại 7.8.4 

 
4. Phương tiện thử nghiệm 
Phải sử dụng các phương tiện dùng để  thử nghiệm ghi trong bảng 2 

Bảng 2 
TT Tên phương tiện 

thử nghiệm 
Đặc trưng kỹ thuật và 

đo lường 
Áp dụng cho 

phép thử tại mục 
của QTTN

1 Phương tiện đo độ dài - Dải đo đến 20 mm 
- Độ phân giải: 0,1 mm 

7.1.6 

2 Phương tiện đo điện trở 
cách điện 

- Điện áp làm việc và phạm vi đo 
phù hợp.  
- Sai số cho phép đến ±10%   

7.2.1 

3 Thiết bị tạo điện áp 
xung 1,2/50 µs 

- Giá trị đỉnh tới : 8 kV 
- Sai số : (+0 ÷ -10)% 
- Nguồn năng lượng : (0,5±0,05) J 

7.2.2 
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TT Tên phương tiện 

thử nghiệm 
Đặc trưng kỹ thuật và 

đo lường 
Áp dụng cho 

phép thử tại mục 
của QTTN

4 Thiết bị thử độ bền cách 
điện 

- Điện áp : (0-4) kV 
- Tần số :   50 Hz 
- Dung lượng : ≥ 500 V.A 

7.2.3 

5 Thiết bị kiểm công tơ 
điện 

- Phạm vi điên áp phù hợp      
- Phạm vi dòng điện phù hợp 
- Tần số: (45-65) Hz 
- Góc lệch pha: 0±180o 
- Hệ số méo: ≤ 2% 
- Cấp chính xác (ccx): cao hơn 3 
lần ccx của công tơ cần thử 
nghiệm. 

7.3; 
7.4; 

7.5.2; 7.5.4; 
7.5.5; 7.5.6; 
7.8.3; 7.8.4. 

6 Thiết bị tạo sóng hài - Tạo sóng điện áp, dòng điện với 
thành phần hài có phạm vi phù 
hợp. 
- Khả năng tạo sóng hài độc lập 
đối mạch điện áp/dòng điện. 

7.3.10 

7 Thiết bị tạo cảm ứng từ 
trường ngoài 

Các thiết bị tạo cảm ứng từ trường 
phù hợp. 

7.3.11 

8 Thiết bị tạo dòng điện - Dòng điện tạo có phạm vi phù 
hợp.  
- Thời gian thử : 10 ms và 500 ms 
- Độ chính xác: ±10% 

7.4.3 

9 Hệ thống đo nhiễu vô 
tuyến 

- Buồng  thử nghiệm EMC phù 
hợp. 
- Các thiết bị đo nhiễu vô tuyến 
phù hợp. 

7.5.1 

10 Thiết bị thử nghiệm đột 
biến quá độ nhanh và 
miễn nhiễm với xung 

- Các thiết bị thử nghiệm đột biến 
quá độ nhanh và miễn nhiễm với 
xung phù hợp. 
- Các CDN phù hợp. 

7.5.2 
7.5.3 

11 Thiết bị thử nghiệm 
miễn nhiễn với dao động 
tắt dần 

- Các thiết bị thử nghiệm miễn 
nhiễn với dao động tắt dần phù 
hợp. 
- Các CDN phù hợp 

7.5.4 

12 Thiết bị thử miễn nhiễm 
với trường điện từ tần số 
rađiô 

- Buồng thử nghiệm EMC phù 
hợp. 
- Các thiết bị thử nghiệm miễn 
nhiễn với trường điện từ tần số 
rađiô phù hợp. 

7.5.5 

13 Thiết bị thử nghiệm 
miễn nhiễm đối với 
nhiễu dẫn  

- Các thiết bị thử nghiệm miễn 
nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra 
bởi trường điện từ tần số rađiô 
- Các CDN phù hợp 

7.5.6 
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TT Tên phương tiện 

thử nghiệm 
Đặc trưng kỹ thuật và 

đo lường 
Áp dụng cho 

phép thử tại mục 
của QTTN

14 Thiết bị thử phóng tĩnh 
điện 

- Các thiết bị thử nghiệm miễn 
nhiễm với phóng tĩnh điện phù 
hợp 

7.5.7 

15 Thiết bị tạo môi trường - Dải nhiệt độ:  
        (-25÷80)oC ± 2 oC   
- Độ ẩm tương đối đến:  
         95% ± 3% 

7.5 

16 Thiết bị thử rung - Các thiết bị thử thử rung phù 
hợp. 

7.7.1 

17 Thiết bị thử va đập - Các thiết bị thử va đập phù hợp 7.7.3 
18 Thiết bị thử IP - Các thiết bị thử IP phù hợp 7.7.4 
19 Thiết bị thử nhiệt và 

cháy 
- Các thiết bị thử nhiệt và cháy 
phù hợp 

7.7.5 

 
5 Điều kiện chung thử nghiệm  
Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

Bảng 3 

Đại lượng Thông số 

Nhiệt độ 23 °C ± 2 °C 
Độ ẩm tương đối 55 % ±10 % 

Cảm ứng từ liên tục có nguồn gốc từ 
bên ngoài ở tần số danh định. < 0,05 mT 

 
6  Chuẩn bị thử nghiệm 
- Yêu cầu đối với việc chuẩn bị thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử 
nghiệm. 
- Đối với công tơ đo điện năng phản kháng có cấp chính xác 0,5; 0,5 S; 1; 1 S, giới hạn 
sai số cho phép trong các phép thử nghiệm của quy trình này sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn 
hiện hành. 

 
7  Tiến hành thử nghiệm 
7.1 Kiểm tra bên ngoài  
Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 
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7.1.1. Nhãn mác công tơ 
Nhãn mác của công tơ điện phải ghi tối thiểu các thông số sau: 

- Hãng sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại - Điện áp danh định (hoặc dải điện áp) 
- Kiểu - Dòng điện danh định, dòng điện cực đại 
- Số chế tạo - Tần số  

 
- Năm sản xuất(4)  - Hằng số công tơ (1) 
- Sơ đồ đo (2) - Cấp chính xác 
- Tiêu chuẩn sản xuất(3) - Điều kiện môi trường làm việc(3) 

Chú thích: 
(1) Trong trường hợp hằng số có thể thay đổi bằng phần mềm thì cho phép ghi cụ 
thể thông số này trong tài liệu kỹ thuật của công tơ. 
(2) Bao gồm số pha và số dây của mạch điện thích hợp với công tơ (có thể thay 
bằng ký hiệu hình vẽ trong IEC60387). Phải có sơ đồ đấu dây và ký hiệu để phân 
biệt các đầu đấu.  
(3) Cho phép ghi trong tài liệu kỹ thuật đi kèm. 
(4) Cho phép ghi chung trong số chế tạo. 
7.1.2. Vỏ công tơ 
Vỏ công tơ phải có vị trí kẹp chì niêm phong, đảm bảo rằng không thể can thiệp 
vào bên trong công tơ nếu không phá hủy chì niêm phong. 
7.1.3. Cửa sổ hiển thị 
Nếu vỏ công tơ không được làm bằng vật liệu trong suốt thì phải có một hoặc 
nhiều cửa sổ để đọc các thông tin trên màn hình của công tơ. Các cửa sổ này phải 
làm bằng vật liệu trong suốt và đảm bảo rằng không thể tháo ra nguyên vẹn nếu 
không phá chì niêm phong. 
7.1.4. Đầu nối-Đế đấu nối 
Đầu nối-Đế đấu nối được làm bằng vật liệu cách điện và có khoảng cách phù hợp, 
đảm bảo rằng các dây nối được tiếp xúc tốt. 
7.1.5. Nắp đầu đấu nối 
Nắp phải có vị trí kẹp chì niêm phong, đảm bảo rằng không thể can thiệp vào các 
đầu nối dây nếu không phá hủy chì niêm phong. 
7.1.6. Khe hở không khí và chiều dài đường bò 
- Khe hở không khí và chiều dài đường bò giữa các đầu nối của mạch điện có điện 
áp trên 40V và đất, cùng các đầu nối của các mạch phụ có điện áp ≤ 40V phải 
không nhỏ hơn giá trị cho phép trong bảng 4a (đối với công tơ có cấp bảo vệ 1) 
hoặc bảng 4b (đối với công tơ có cấp bảo vệ 2). 
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- Khe hở không khí và chiều dài đường bò giữa các đầu nối của mạch điện có điện 
áp trên 40 V không nhỏ hơn giá trị cho phép trong bảng 4a. 
- Khe hở không khí và chiều dài đường bò giữa nắp đầu nối nếu bằng kim loại và 
bề mặt phía trên của các vít (khi đã đấu dây có diện tích lớn nhất cho phép) không 
được nhỏ hơn các giá trị qui định trong bảng 4a, 4b. 

Bảng 4a-Cấp bảo vệ 1 

Điện áp pha 
(V) 

Điện áp 
xung (kV) 

Khe hở không khí nhỏ nhất Chiều dài đường bò nhỏ 
nhất 

Công tơ đặt 
trong nhà 

(mm) 

Công tơ đặt 
ngoài trời 

(mm) 

Công tơ đặt 
trong nhà 

(mm) 

Công tơ đặt 
ngoài trời 

(mm) 
≤ 100 1,5 0,5 1,0 1,4 2,2 
≤ 150 2,5 1,5 1,5 1,6 2,5 
≤ 300 4,0 3,0 3,0 3,2 5,0 
≤ 600 6,0 5,5 5,5 6,3 10,0 

 
Bảng 4b- Cấp bảo vệ 2 

Điện áp pha 
(V) 

Điện áp 
xung (kV) 

Khe hở không khí nhỏ nhất Chiều dài đường bò nhỏ nhất 
Công tơ đặt 
trong nhà 

(mm) 

Công tơ đặt 
ngoài trời 

(mm) 

Công tơ đặt 
trong nhà 

(mm) 

Công tơ đặt 
ngoài trời 

(mm) 
≤ 100 1,5 1,5 1,5 2,0 3,2 
≤ 150 2,5 3,0 3,0 3,2 5,0 
≤ 300 4,0 5,5 5,5 6,3 10,0 
≤ 600 6,0 8,0 8,0 12,5 20,0 

 
7.2 Thử nghiệm các đặc tính cách điện  
7.2.1. Điều kiện chung 
- Các thử nghiệm này được tiến hành với công tơ hoàn chỉnh với đầy đủ vỏ và nắp đầu 
đấu dây. 
- “Đất” trong các thử nghiệm này được qui ước như sau: 

+ Đối với công tơ có vỏ làm bằng kim loại thì “Đất” chính là vỏ công tơ được đặt 
trên bề mặt phẳng dẫn điện. 

+ Đối với công tơ cỏ vỏ hoặc 1 phần vỏ làm bằng vật liệu cách điện thì “Đất” là 
một lá mỏng dẫn điện bao bọc công tơ tiếp xúc với tất cả các phần dẫn điện của 
công tơ và được đặt trên bề mặt phẳng dẫn điện trên đó đặt đế công tơ. 

- Tất cả các mạch phụ có điện áp ≤ 40 V được nối với nhau và với đất. 
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- Trước khi thử nghiệm, phải đo điện trở cách điện giữa các mạch điện áp với 
mạch dòng điện (trường hợp mạch điện áp và mạch dòng điện không nối với nhau 
trong vận hành bình thường) và giữa các mạch điện áp, dòng điện, các mạch phụ 
trợ với đất. 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60060-1. 
7.2.2 Thử nghiệm điện áp xung 
7.2.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Dạng xung thử nghiệm: 1,2/50 μs (qui định trong IEC 60060-1) 
- Điện áp xung thử nghiệm: tra bảng 4a hoặc 4b. 
- Số xung thử nghiệm: 10 xung dương và 10 xung âm, thời gian giữa các xung nhỏ 
nhất là 3s. 
7.2.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Thử nghiệm điện áp xung các mạch và giữa các mạch: 

+ Mạch điện áp: Điện áp thử được cấp vào giữa 1 đầu mạch áp (đầu còn lại 
được nối đất) và đất. 

+ Mạch dòng điện: Điện áp thử được cấp vào giữa mạch dòng và đất 
 
Chú ý: 
- Trong quá trình thử, các mạch không liên quan được nối với nhau và với đất. 
- Các mạch phụ có điện áp ≤ 40 V không cần thử nghiệm.  
- Thử nghiệm điện áp xung các mạch điện với đất: 

+ Tất cả các đầu nối của các mạch điện (bao gồm mạch áp, mạch dòng, các 
mạch phụ có điện áp >40 V) được nối với nhau. 

+ Điện áp thử được cấp vào giữa các mạch điện và đất 
Trong quá trình thử nghiệm công tơ không được xảy ra phóng điện bề mặt, phóng 
điện đánh thủng. 
7.2.3 Thử nghiệm điện áp xoay chiều 
7.2.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm:  

+ Công tơ có vỏ bảo vệ cấp 1 thì điện áp thử là 2 kV. 
+ Công tơ có vỏ bảo vệ cấp 2 thì điện áp thử là 4 kV. 
+ Dạng tín hiệu điện áp thử là hình sin, tần số từ 45 Hz tới 65 Hz. 

- Thời gian thử nghiệm: 01 phút. 
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7.2.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Điện áp thử được cấp vào giữa các mạch điện (tất cả các đầu nối của các mạch 
điện áp, mạch dòng điện và các mạch phụ có điện áp >40 V được nối với nhau) với 
đất. 
- Điện áp thử được cấp vào giữa các mạch điện không được thiết kế để nối với 
nhau khi vận hành (chỉ thử nghiệm ở mức điện áp 2 kV). 
Trong khi thử nghiệm, không được xẩy ra phóng điện bề mặt, phóng điện đánh 
thủng. 
7.3 Thử nghiệm các yêu cầu về đặc trưng đo lường 
7.3.1. Thử nghiệm sai số cơ bản 
7.3.1.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thực hiện: ĐLVN 39 
- Công thức tính sai số tương đối 
 δ = (Wk –Wo) / Wo x 100 [%]        (CT.5) 
trong đó:  

+ Wk: điện năng đo được của công tơ thử nghiệm. 
+ Wo: điện năng đo được của công tơ chuẩn. 

- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  Bảng 6. 

Bảng 6- Chế độ phụ tải thử nghiệm và giới hạn sai số cho phép 
 

Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp 

Phụ tải cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn sai số tính bằng phần trăm đối với công 
tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 
S 

0,5; 0,5 
S 

1 2 3 

Thử 
nghiệm 
toàn 
phần 
(công tơ 
1 pha 
hoặc 
công tơ 3 
pha tải 
cân 
bằng) 

Udđ (1) Im 1 0,2 0,5 1 2 3 
100 1 0,2 0,5 1 2 3 
100 0,5L 0,3 0,6 1 2 3 
100 0,8C 0,3 0,6 1 - - 
50 1 0,2 0,5 1 2 3 
50 0,5L 0,3 0,6 1 2 3 
50 0,8C 0,3 0,6 1 - - 
10 1 0,2 0,5 1 2 3 
10 0,5L 0,3 0,6 1,5(1)(3) 2,5(2)(3) 4(3)(3) 
10 0,8C 0,3 0,6 1,5(1)(3) - - 
5 1 0,2 0,5 1 2(4) 3(4) 
1 1 0,4(2) 1(2) - - - 
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Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp 

Phụ tải cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn sai số tính bằng phần trăm đối với công 
tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 
S 

0,5; 0,5 
S 

1 2 3 

Thử 
nghiệm 
từng  
phần tử 

Udđ Im 1 0,3 0,6 2 3 4 
100 1 0,3 0,6 2 3 4 
100 0,5L 0,4 1 2 3 4 
50 1 0,3 0,6 2 3 4 
50 0,5L 0,4 1 2 3 4 
10 1 0,3 0,6 2 3 4 
5 1 0,3(2)(4) 0,6(2)(4) 2(4) 3(4) 4(4) 

 
Chú thích: 
Udđ: là điện áp danh định của công tơ. 
Idđ: là dòng điện danh định của công tơ. 
(1): Đối với công tơ có điện áp hoạt động dải rộng, chọn Udđ như sau (áp dụng cho 
các phép thử khác): 

+ Đối với công tơ gián tiếp: chọn Udđ là một trong các giá trị 57,7V; 63,5V. 
Ngoài ra phải thực hiện xác định sai số tại 50% và 100% của điện áp lớn 
nhất với dòng điện danh định và hệ số công suất bằng 1; 0,5L; 0,8C (chế 
độ thử nghiệm toàn phần). 

+ Đối với công tơ trực tiếp: chọn Udđ là một trong các giá trị 220V; 230V. 
Ngoài ra phải thực hiện xác định sai số tại 50% của điện áp lớn nhất và 
100% điện áp nhỏ nhất với dòng điện danh định và hệ số công suất bằng 
1; 0,5L; 0,8C (chế độ thử nghiệm toàn phần). 

(2): Chỉ thực hiện với công tơ có cấp chính xác 0,2 S và 0,5 S. 
(3): Đối với công tơ gián tiếp, sai số cho phép là giá trị trong ngoặc đơn (). 
(4): Chỉ thực hiện với công tơ gián tiếp. 
7.3.1.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Cấp điện áp, dòng điện và hệ số công suất cho công tơ thử nghiệm theo bảng 6. 
Xác định sai số tại các chế độ tải thử nghiệm này.  
- Kết quả sai số tại tất cả các chế độ phụ tải không được vượt quá sai số cho phép 
ứng với từng cấp chính xác của công tơ.  
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng phải tiến 
hành thử nghiệm sai số cơ bản cho cả hai chế độ đo điện năng. 
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- Đối với công tơ đo hai hướng thì phải kiểm tra sai số cơ bản cho từng hướng. 
7.3.2. Thử nghiệm ngưỡng độ nhậy 
7.3.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: điện áp danh định hoặc điện áp nhỏ nhất đối với công tơ có 
dải đo liên tục. 
- Dòng điện thử nghiệm:  

Bảng 5 – Dòng khởi động 

Công tơ Cấp chính xác PF 

0,2S; 0,2 0,5S; 0,5 1 2 3 

Đo trực tiếp 0,001In 0,001In 0,004In 0,005In 0,01In 1 

Đo gián tiếp 0,001In 0,001In 0,002In 0,003In 0,005In 1 
 
7.3.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Cấp điện áp và dòng điện với hệ số công suất bằng 1 vào công tơ, khi đó công tơ 
phải tích lũy điện năng liên tục vào thanh ghi điện năng. 
- Với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng, cho phép chỉ 
cần tiến hành thử nghiệm ngưỡng độ nhạy khi điện năng tác dụng. 
- Đối với công tơ đo hai hướng thì phải kiểm tra ngưỡng độ nhậy cho từng hướng. 
7.3.3. Thử nghiệm khởi động và điều kiện không tải 
7.3.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: Điện áp thử nghiệm bằng 115% điện áp danh định hoặc 
115% điện áp lớn nhất đối với công tơ có dải đo liên tục. 
- Dòng điện thử nghiêm: Hở mạch dòng điện. 
- Thời gian kiểm tra: 

 
mIUmk

xt
610900

≥Δ [min] đối với công tơ cấp chính xác 0,2 S và 0,2.  (CT.1) 

 
mIUmk

xt
610600

≥Δ  [min] đối với công tơ cấp chính xác 0,5 S; 0,5 và 1,0  (CT.2) 

mIUmk
xt

610480
≥Δ  [min] đối với công tơ cấp chính xác 2,0 (CT.3) 
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mIUmk
xt

610300
≥Δ  [min] đối với công tơ cấp chính xác 3,0  (CT.4) 

Trong đó: 
 - k: hằng số công tơ tính theo đơn vị xung/kW.h hoặc xung/kvar.h 
 - m: số phần tử đo 
 - Im: dòng điện lớn nhất tính bằng ampe 

- U: điện áp danh định hoặc điện áp lớn nhất đối với công tơ có dải đo liên 
tục, tính bằng von. 

- Chú ý: Đối với công tơ đo điện năng phản kháng có cấp chính xác 0,5; 0,5 S; 1; 1 
S, thời gian kiểm tra được tính theo quy trình hiện hành.   
7.3.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Cấp điện áp thử nghiệm vào công tơ, hở mạch dòng điện. 
- Công tơ phải hoạt động trong vòng 5 s kể từ khi được cấp điện áp thử nghiệm 
vào đầu nối của công tơ. 
- Trong thời gian kiểm tra Δt công tơ không được phát thêm một xung nào. 
 
7.3.4. Thử nghiệm hằng số công tơ  
7.3.4.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: Udđ 

- Dòng điện thử nghiệm: Idđ 

7.3.4.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được cấp điện áp, dòng điện danh định và hệ số công suất bằng 1. 
- Sau khi thử nghiệm, tỷ số giữa đầu ra thử nghiệm và thanh ghi điện năng tương 
ứng phải phù hợp với hằng số ghi trên nhãn công tơ.  
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng, phải tiến 
hành thử nghiệm hằng số công tơ với mỗi đại lượng điện năng tương ứng. 
 
7.3.5. Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ môi trường 
7.3.5.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Nhiệt độ môi trường thử nghiệm:  
 + Nhiệt độ thử nghiệm nhỏ nhất tmin: (23 – 10) oC 
 + Nhiệt độ thử nghiệm lớn nhất  tmax: (23 + 10) oC 

+ tmax, tmin không được vượt quá dải nhiệt độ làm việc cho phép.  
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- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 7 
Chế độ 

Thử 
nghiệm 

Điện 
áp 

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ) 

Hệ số nhiệt độ trung bình tính bằng phần trăm/độ 
đối với công tơ cấp chính xác (%/K) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 
S 

0,5; 0,5 
S 

1 2 3 

Thử 
nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 100 1 0,01 0,03 0,05 0,10 0,15 

100 0,5L 0,02 0,05 0,07 0,15 0,25 

 

7.3.5.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được đặt trong môi trường thử nghiệm trước tối thiểu 15 phút. 
- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 7 ứng với nhiệt độ môi 
trường là tmax và tmin. 
- Hệ số nhiệt độ trung bình được tính như sau: 
 c = (δ1-δ2)/(tmax-tmin) [%/K]          (CT.7) 
           Trong đó: δ1, δ2: sai số của công tơ tại tmax và tmin. 
- Hệ số nhiệt độ trung bình c không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 7. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.3.6. Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp 
7.3.6.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 8 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện áp  Phụ tải cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 

Thử 
nghiệm 

toàn phần 

Udđ±10% 
(1) 

100 1 0,1 0,2 0,7 1 2 

100 0,5L 0,2 0,4 1 1,5 3 

Chú thích: 
(1): Đối với công tơ có điện áp hoạt động dải rộng, thực hiện như sau: 

+ Điện áp thử nhỏ nhất = giá trị điện áp đo nhỏ nhất - 10%. 
+ Điện áp thử lớn nhất  = giá trị điện áp đo lớn nhất + 10%. 

7.3.6.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
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- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 8.  
- Thay đổi sai số ở các giá trị điện áp thử  nghiệm so với điều kiện chuẩn không 
được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 8. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.3.7. Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi tần số 
7.3.7.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 9 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Tần số Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (Hz) %Idđ  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2(2) 3 

Thử 
nghiệm 

toàn phần 

Udđ
 

 

Fdđ±2% 
(1) 

100 1 0,1 0,2 0,5 0,8(2,5) 2,5 

100 0,5L 0,1 0,2 0,7 1 (2,5) 2,5 

Chú thích: 
(1): Đối với công tơ có tần số hoạt động dải rộng, thực hiện như sau: 

+ Tần số thử nhỏ nhất = giá trị tần số nhỏ nhất của dải tần số. 
+ Tần số thử lớn nhất  = giá trị tần số lớn nhất của dải tần số. 

(2):  Đối với công tơ đo điện năng phản kháng có cấp chính xác 2 thì giới hạn thay 
đổi sai số cho phép là giá trị trong ngoặc đơn (). 
7.3.7.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 9.  
- Thay đổi sai số ở các giá trị tần số thử nghiệm so với điều kiện chuẩn không 
được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 9. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
 
7.3.8. Thử nghiệm ảnh hưởng của ngược thứ tự pha 
7.3.8.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Chỉ thử nghiệm đối với công tơ 3 pha đo điện năng tác dụng. 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  
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Bảng 10 
 

Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ tải cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 10 1 0,05 0,1 1,5 1,5 - 

7.3.8.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 9 với thứ tự pha cấp vào 
công tơ thử nghiệm là ngược (thứ tự pha cấp vào thiết bị chuẩn là thuận).  
- Thay đổi sai số ở chế độ thử nghiệm so với điều kiện chuẩn không được vượt quá 
giới hạn cho phép trong bảng 10. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.3.9. Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp không cân bằng 
7.3.9.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Chỉ thử nghiệm đối với công tơ 3 pha đo điện năng tác dụng. 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 11 
 

Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ tải cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ 
(1) 100 1 0,5 1 2 4 - 

Chú thích:  (1) Một hoặc hai pha điện áp sẽ không có điện. 
7.3.9.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 11 với việc ngắt một 
hoặc 2 pha điện áp.   
- Khi mất điện áp một hoặc hai pha, công tơ phải làm việc bình thường và thay đổi 
sai số ở chế độ thử nghiệm so với điều kiện chuẩn không được vượt quá giới hạn 
cho phép trong bảng 11. 
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- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
 
7.3.10. Thử nghiệm ảnh hưởng của các thành phần hài 
7.3.10.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 12 
 

Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ tải 
 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Hài trong 
mạch U, 

I (5) 
Udđ +U5  0,5Im+I5 1 0,4 0,5 0,8 1 - 

Hài phụ 
trong 

mạch I (5) 
Udđ 

(1) 0,5Idđ
(2)

 
 1 0,6 1,5 3 6 - 

Hài bậc lẻ 
trong 

mạch I(5) 
Udđ 

(1) 0,5Idđ
(3) 1 - - 3 6 - 

Dòng DC 
và hài bậc 

chẵn 
trong 

mạch I(6)  

Udđ 
(1) Im/√2(4) 1 - - 3(5) 6 6 

Chú thích: 
- Thành phần hài điện áp bậc 5: U5 = 10%Udđ. 
- Thành phần hài dòng điện bậc 5: I5 = 40%(0,5Im). 
- Điện áp cơ bản hình sin và điện áp hài là cùng pha, có độ dốc dương khi qua 
điểm không, hệ số công suất hài và hệ số công suất tần số cơ bản = 1. 
(1): Hệ số méo của điện áp < 1%. 
(2): Dạng sóng dòng điện theo hình 1. 
(3): Dạng sóng dòng điện theo hình 2. 
(4): Dạng sóng dòng điện nửa hình sin. 
(5): Chỉ thử nghiệm với công tơ đo điện năng tác dụng. 
(6): Chỉ thử nghiệm với công tơ đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng  mắc 
qua biến dòng đo lường. 
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Hình 1: Dạng sóng hài phụ trong mạch dòng điện 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2: Dạng sóng hài bậc lẻ trong mạch dòng điện 
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Thời gian,ms 

Dạng sóng có mở đột biến (Ib hoặc In)  

Dạng sóng chuẩn (0,5 Ib hoặc In) 

Dạng sóng dòng điện thử 
nghiệm (Ib hoặc In)  

Dạng sóng chuẩn (0,5 Ib hoặc 0,5 In) 

D
ạn

g 
só

ng
 

dò
ng

 

Thời gian của phần dốc sóng 0,2 ms ± 0,1 ms 

Thêi gian, ms
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7.3.10.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 12.  
- Thay đổi sai số ở các chế độ thử nghiệm ảnh hưởng của sóng hài so với điều kiện 
chuẩn không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 12. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng phải tiến 
hành thử nghiệm đối với cả hai chế độ đo điện năng. 
 
7.3.11. Thử nghiệm ảnh hưởng của cảm ứng từ trường ngoài 
7.3.11.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm:  

Bảng 13 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ tải 
 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Cảm ứng 
từ ngoài 
0,5mT (1) 

Udđ
 Idđ

 1 0,5 1 2 3 3 

Chú thích: 
 (1): Cảm ứng từ trường ngoài 0,5mT có cùng tần số với điện áp đặt vào công tơ.  
7.3.11.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được hoạt động ở điện áp và dòng danh định trước tối thiểu 30 phút. 
- Đặt công tơ vào giữa khung dây của thiết bị tạo cảm ứng từ trường ngoài 0,5mT 
và tiến hành xác định sai số ở các chế độ phụ tải theo bảng 13.  
- Thay đổi sai số ở các chế độ thử nghiệm ảnh hưởng của cảm ứng từ trường ngoài 
so với điều kiện chuẩn không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 13. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
 
7.4 Thử nghiệm các yêu cầu về điện 
 
7.4.1. Đo/thử nghiệm công suất tiêu thụ  
7.4.1.1. Điều kiện đo/thử nghiệm 
- Phương tiện đo/thử nghiệm: tra bảng 2 
- Công suất tiêu thụ trên mỗi mạch áp (kể cả nguồn cung cấp) của công tơ tại điều 
kiện chuẩn được quy định như sau: 
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Bảng 14a 
Đối tượng thử nghiệm Công tơ 1 pha Công tơ 3 pha 2 

phần tử 
Công tơ 3 pha 3 

phần tử 
Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 1 Kiểu 2 

Công tơ đo 1 loại điện năng 
- Mạch điện áp 2W và 

10V.A 
0,5V.A 2W và 

10V.A 
0,5V.A 2W và 

10V.A 
0,5V.A 

- Nguồn cung cấp phụ - 10V.A - 10V.A - 10V.A 
Công tơ đo nhiều loại điện năng 

- Mạch điện áp và nguồn 3W và 15V.A 2,5W và 12,5V.A 2W và 10V.A 
Công tơ đo nhiều loại điện năng và có các chức năng khác như nhiều biểu giá, đo công suất 
cực đại… 

- Mạch điện áp và nguồn 5W và 25V.A 3,5W và 17,5V.A 3W và 15V.A 
Chú thích: 
Kiểu 1: Công tơ có nguồn cung cấp nối chung với mạch điện áp. 
Kiểu 2: Công tơ có nguồn cung cấp không nối chung với mạch điện áp.  
- Công suất tiêu thụ trên mỗi mạch dòng của công tơ tại điều kiện chuẩn được quy 
định như sau: 

Bảng 14b 
Đối tượng thử nghiệm Công suất tiêu thụ cho phép với công tơ  

cấp chính xác  
0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 

- Mạch dòng điện 1,0V.A 1,0V.A 4V.A 2,5(5,0)V.A(1) 5,0V.A 
Chú thích: 
(1): Đối với công tơ cấp chính xác 2 chỉ đo điện năng phản kháng thì công suất tiêu 

thụ cho phép trong mạch dòng điện là giá trị trong ngoặc đơn (). 
7.4.1.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Đo công suất tiêu thụ của mạch áp: 
 + Cấp điện áp danh định vào mạch áp của công tơ. 
 + Tiến hành đo công suất tác dụng và biểu kiến tiêu thụ trên từng mạch áp 
của công tơ. 
 + Tiến hành đo công suất biểu kiến của mạch nguồn nuôi (nếu có). 
- Đo công suất tiêu thụ của mạch dòng:  

+ Cấp dòng điện danh định vào mạch dòng của công tơ.  
+ Tiến hành đo công suất biểu kiến tiêu thụ trên từng mạch dòng. 

- Kết quả đo công suất tiêu thụ trên mạch áp và mạch dòng của công tơ không 
được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 14a, 14b.  
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7.4.2. Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp cung cấp  
7.4.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Cấp điện áp danh định vào mạch áp (hoặc nguồn nuôi phụ) của công tơ. 
- Không có dòng điện trong mạch dòng (hở mạch). 
7.4.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Phép thử nghiệm này chỉ áp dụng đối với công tơ có độ phân giải ≤ 0,01 đơn vị 
(đơn vị tính điện năng của công tơ thử nghiệm). 
- Công tơ ở chế độ hoạt động và hở mạch dòng điện. 
- Tiến hành thử nghiệm ngắt 100% điện áp  
 + Thời gian ngắt: 1 giây 
 + Số lần ngắt:      3 lần 
 + Thời gian khôi phục điện áp giữa các lần ngắt: 50 ms 
- Tiến hành thử nghiệm ngắt 100% điện áp  
 + Thời gian ngắt: 1 chu kỳ điện ở tần số danh định 
 + Số lần ngắt:      1 lần 
- Tiến hành thử nghiệm ngắt 50% điện áp  
 + Thời gian ngắt: 1 phút 
 + Số lần ngắt:      1 lần 
- Sau khi thử nghiệm mất điện áp và sụt áp, công tơ không bị suy giảm về đặc tính 
đo lường và thanh ghi điện năng của công tơ không được thay đổi bất kỳ x đơn vị, 
x được tính như sau:  

x = 10-6.m.Udđ . Im               (CT.8) 
           trong đó: m là số phần tử đo 
      Im: giá trị dòng điện lớn nhất. 
 
7.4.3. Thử nghiệm ảnh hưởng của quá dòng ngắn hạn  
7.4.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: Udđ 

- Dòng điện thử nghiệm: 
+ Đối với công tơ có cấp chính xác 0,2 S; 0,5 S và công tơ gián tiếp: Dòng 
điện thử nghiệm là 20Im trong thời gian 0,5 s với sai số tương đối từ +0% 
đến -10%. 

+ Đối với công tơ trực tiếp: Dòng thử nghiệm là 30Im trong thời gian nửa 
chu kỳ điện ở tần số danh định với sai số tương đối từ +0% đến -10%. 

- Giới hạn thay đổi sai số cho phép sau khi thử quá dòng: 
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Bảng 15 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối với 
công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) %Idđ  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 

100 1 0,05 0,05 1,5(0,5)(1) 1,5(1)(1) 1,5 

Chú thích: (1) Đối với công tơ gián tiếp, giới hạn thay đổi sai số là số trong ngoặc 
đơn (). 
7.4.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Đặt dòng điện thử nghiệm vào mạch dòng (từng pha đối với công tơ 3 pha) của 
công tơ trong khi vẫn duy trì điện áp trên các đầu nối. Công tơ được duy trì điện 
áp trong khoảng thời gian 1 giờ. 
- Sau khi thử nghiệm công tơ phải hoạt động chính xác khi trở lại điều kiện làm 
việc ban đầu và sai số ở chế độ điện áp, dòng điện danh định, hệ số công suất bằng 
1 không vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 15. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.4.4. Thử nghiệm ảnh hưởng của tự phát nóng  
7.4.4.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Cáp sử dụng để cấp điện áp cho công tơ có chiều dài 1m và tiết diện từ 1,5 mm2 
đến 2,5 mm2. 
- Chế độ phụ tải thử nghiệm 

 
Bảng 16 

Chế độ 
thử 

nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Im 

1 0,1 0,2 0,7 1 1,5 

0,5L 0,1 0,2 1 1,5 2 
 
7.4.4.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Cấp điện áp thử nghiệm vào công tơ ít nhất 2 giờ, không có dòng điện trong 
mạch dòng. 
- Cấp dòng điện cực đại Im vào mạch dòng với hệ số công suất bằng 1. 
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- Xác định sai số của công tơ ngay sau khi cấp dòng Im  và sau đó đo trong khoảng 
thời gian đủ ngắn để xác định đường cong thay đổi sai số là hàm của thời gian. 
Thử nghiệm được tiến hành trong ít nhất 1 giờ và trong bất cứ trường hợp nào 
cũng phải thực hiện cho đến khi thay đổi sai số trong 20 phút không vượt quá 
0,05% đối với công tơ cấp chính xác 0,2; 0,2 S; 0,5; 0,5 S và 0,2% đối với công tơ 
cấp chính xác 1; 2 và 3.  
- Thử nghiệm này được phải được thực hiện lại ở chế độ điện áp danh định, dòng 
điện danh định và hệ số công suất bằng 1; 0,5L. 
- Thay đổi sai số của công tơ thử nghiệm không được vượt quá giới hạn cho phép 
trong bảng 16. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
 
7.4.5. Thử nghiệm ảnh hưởng của phát nóng  
7.4.5.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: Điện áp thử nghiệm bằng 115% điện áp danh định hoặc 
115% điện áp lớn nhất đối với công tơ có dải đo liên tục. 
- Dòng điện thử nghiệm: Im 

- Thời gian thử nghiệm: 2 giờ 
- Nhiệt độ môi trường thử nghiệm: 40 oC 
7.4.5.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Cấp điện áp, dòng điện thử nghiệm vào mỗi mạch áp và mạch dòng của công tơ ít 
nhất 2 giờ. 
- Độ tăng nhiệt của các bề mặt ngoài công tơ không được vượt quá 25 oC đối với 
nhiệt độ môi trường xung quanh là 40 oC. 
- Sau khi thử nghiệm công tơ không được hư hỏng và phải tiến hành thử nghiệm 
các đặc tính cách điện theo mục 7.2.  
 
7.4.6. Thử nghiệm miễn cảm với sự cố chạm đất  
7.4.6.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Chỉ thử nghiệm với công tơ được sử dụng trong lưới điện có trang bị trung tính 
nối đất. 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Điện áp thử nghiệm: Điện áp thử nghiệm bằng 110% điện áp danh định hoặc 
110% điện áp lớn nhất đối với công tơ có dải đo liên tục. 
- Dòng điện thử nghiệm: 0,5 Im 

- Giới hạn thay đổi sai số cho phép 
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Bảng 17 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ) 

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Idđ 1 0,1 0,3 0,7 1 1,5 

7.4.6.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Cấp điện áp, dòng điện thử nghiệm vào mỗi mạch áp và mạch dòng của công tơ 
trong thời gian 4 giờ. 
- Sau đó tháo trung tính của công tơ ra khỏi thiết bị tạo nguồn thử nghiệm và nối 
đến đầu nối pha của thiết bị tạo nguồn (điện áp 2 pha còn lại của công tơ không bị 
ảnh hưởng của sự cố chạm đất sẽ có điện áp tăng lên 1,9 lần điện áp danh định. 
- Sau khi thử nghiệm công không có biểu hiện hư hỏng và phải hoạt động bình 
thường. 
- Sau khi công tơ được đưa trở lại nhiệt độ làm việc, sai số của công tơ không 
được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 17. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
 
7.5 Thử nghiệm tính tương thích điện từ (EMC) 
7.5.1. Đo nhiễu vô tuyến  
7.5.1.1. Điều kiện đo/thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo CISPR 22; 
- Yêu cầu thử nghiệm đối với thiết bị cấp B. 
- Điện áp thử nghiệm: Udđ 
- Dòng điện thử nghiệm: (0,1 ÷ 0,2)Idđ 
- Cáp nối tới mạch áp, mạch dòng có độ dài 1m. 
- Giới hạn nhiễu bức xạ (ở khoảng cách đo 10m) cho phép: 

Bảng 18 
Dải tần (MHz) Giới hạn nhiễu (dB) 
từ 30 đến 230 30 

từ 230 đến 1000 37 
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7.5.1.2. Tiến hành đo/thử nghiệm 
- Công tơ đặt trên mặt bàn và được cấp điện áp, dòng điện thử nghiệm. 
- Thực hiện đo theo CISPR 22 (đối với thiết bị cấp B), kết quả đo mức nhiễu bức 
xạ không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 18. 
Chú ý: Trong điều kiện đặc biệt, không thể tiến hành đo ở khoảng cách 10m, cho 
phép tiến hành đo ở khoảng cách gần hơn nhưng phải tính toán quy đổi theo quy 
định cho phép trong tiêu chuẩn CISPR 22. 
7.5.2. Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh  
7.5.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-4; 
- Điện áp xung thử nghiệm (chế độ thử: pha-đất):  

+ Thử nghiệm mạch áp, mạch dòng: ±4 kV  
+ Thử nghiệm mạch phụ có điện áp lớn hơn 40 V: ±2 kV 

- Thời gian thử: 60 giây cho điện áp xung dương và 60 giây cho điện áp xung âm.  
- Cáp nối tới mạch áp, mạch dòng có độ dài 1m. 
- Giới hạn thay đổi sai số cho phép 

Bảng 19 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ)

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Idđ 1 1 2 4 4 4 

7.5.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-4. 
- Công tơ thử nghiệm được cấp điện áp, dòng điện danh định và hệ số công suất 
bằng 1, đặt trên mặt bàn thử. 
- Cấp điện áp xung thử nghiệm trong thời gian 60 giây với điện áp dương và 60 
giây với điện áp âm vào từng: 

+ Mạch điện áp. 
+ Mạch dòng điện (nếu mạch áp và mạch dòng không nối chung với nhau 

trong hoạt động bình thường). 
+ Các mạch phụ (nếu mạch áp và các mạch phụ không nối chung với nhau 

trong hoạt động bình thường). 
- Trong quá trình thử, công tơ có thể bị suy giảm về chất lượng hoặc là mất một số 
tính năng tạm thời nhưng sai số không được vượt quá giới hạn cho phép trong 
bảng 19. 
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- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.5.3. Thử nghiệm miễn nhiễm đối với xung  
7.5.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-5; 
- Điện áp xung thử nghiệm (chế độ thử: pha-pha):  

+ Thử nghiệm mạch áp, mạch dòng: ±4 kV (trở kháng nguồn phát là 2 Ω)  
+ Thử nghiệm mạch phụ có điện áp lớn hơn 40 V: ±2 kV (trở kháng nguồn 

phát là 42 Ω). 
- Số xung thử nghiệm: 5 điện áp xung dương và 5 điện áp xung âm.  
- Tốc độ lặp lại: lớn nhất là 01 lần/phút. 
- Thời điểm phát điện áp xung thử nghiệm: lệch pha 60o và 240o so với điện áp 
cung cấp. 
- Cáp nối tới mạch áp, mạch dòng có độ dài 1m. 
7.5.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-5. 
- Công tơ thử nghiệm được cấp điện áp, không có dòng điện và đặt trên mặt bàn thử. 
- Cấp điện áp xung thử nghiệm vào từng: 
+ Mạch điện áp. 
+ Các mạch phụ có điện áp lớn hơn 40V. 
- Trong quá trình thử, công tơ có thể bị suy giảm về chất lượng hoặc là mất một số 
tính năng tạm thời nhưng thanh ghi điện năng và đầu ra thử nghiệm của công tơ không 
được thay đổi (sinh ra) bất kỳ x đơn vị, tính x theo (CT.8). 
 7.5.4. Thử nghiệm miễn nhiễm đối với sóng dao động tắt dần 
7.5.4.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-12; 
- Điện áp xung thử nghiệm:  

+ Chế độ thử nghiệm pha-đất: 2,5 kV  
+ Chế độ thử nghiệm pha-pha: 1 kV 

- Tần số thử nghiệm:  
+ 100 kHz, tốc độ lặp lại 40 Hz 
+ 1 MHz, tốc độ lặp lại 400 Hz 
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- Thời gian thử nghiệm: 60 giây (15 chu kỳ với 2 giây bật và 2 giây tắt cho mỗi tần 
số thử nghiệm). 
- Cáp nối tới mạch áp, mạch dòng có độ dài 1m. 
- Giới hạn thay đổi sai số cho phép 

Bảng 20 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ)

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Idđ 1 1 2 2 3 (4)(1) 4 

Chú thích:  
(1): Đối với công tơ đo điện năng phản kháng, giới hạn thay đổi sai số là giá trị 

trong ngoặc đơn () . 
7.5.4.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Chỉ tiến hành thử nghiệm đối với công tơ gián tiếp. 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-12. 
- Công tơ thử nghiệm được cấp điện áp, dòng điện danh định, hệ số công suất 
bằng 1 và đặt trên mặt bàn thử. 
- Cấp điện áp xung thử nghiệm theo 2 chế độ pha-đất và pha-pha vào từng: 

+ Mạch điện áp. 
+ Các mạch phụ có điện áp lớn hơn 40 V. 

- Trong quá trình thử nghiệm, các hoạt động của công tơ không bị xáo trộn và sự 
thay đổi sai số không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 20. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.5.5. Thử nghiệm miễn nhiễm đối với trường điện từ tần số rađiô  
7.5.5.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-3; 
- Dải tần số thử nghiệm: (80 ÷ 2000) MHz 
- Cường độ trường thử nghiệm:  

+ Khi công tơ hoạt động với dòng điện danh định: 10 V/m 
+ Khi công tơ hoạt động không có dòng điện:        30 V/m 

- Khả năng điều chế: Điều biên bằng một sóng hình sin tần số 1 kHz với độ sâu 
điều chế 80 %.  
- Giới hạn thay đổi sai số cho phép 
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Bảng 21 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ)

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm đối 
với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Idđ 1 1 2 2 3 3 

 
7.5.5.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-3. 
a- Thử nghiệm trong điều kiện công tơ được cấp điện áp, dòng điện danh định, hệ 
số công suất bằng. 
- Phát liên tục trường điện từ có cường độ 10 V/m với tần số từ 80 MHz đến 2000 
MHz được điều chế biên độ với độ sâu điều chế 80% bằng một sóng hình sin 1 
kHz vào công tơ. 
- Trong quá trình thử nghiệm, các hoạt động của công tơ không bị xáo trộn và sự 
thay đổi sai số không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 21. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép 
chỉ tiến hành thử nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
b- Thử nghiệm trong điều kiện công tơ được cấp điện áp danh định, không có 
dòng điện. 
- Phát liên tục trường điện từ có cường độ 30 V/m với tần số từ 80 MHz đến 2000 
MHz được điều chế biên độ với độ sâu điều chế 80% bằng một sóng hình sin 1 
kHz vào công tơ. 
- Trong quá trình thử nghiệm, thanh ghi điện năng và đầu ra thử nghiệm của công 
tơ không được thay đổi (sinh ra) bất kỳ x đơn vị, tính x theo (CT.8). 
7.5.6. Thử nghiệm miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra bởi trường điện từ tần số 
rađiô  
 
7.5.6.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-6; 
- Dải tần số thử nghiệm: từ 150 kHz đến 80 MHz; 
- Mức điện áp thử nghiệm: 10 V; 
- Giới hạn thay đổi sai số cho phép. 
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Bảng 22 
Chế độ 

thử 
nghiệm 

Điện 
áp  

Phụ 
tải 

cosϕ 
(sinϕ)

Giới hạn thay đổi sai số tính bằng phần trăm 
đối với công tơ cấp chính xác (±%) 

(V) (A)  0,2; 0,2 S 0,5; 0,5 S 1 2 3 
Thử 

nghiệm 
toàn phần 

Udđ
 Idđ 1 1 2 2 3 3 

7.5.6.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-6. 
- Công tơ được cấp điện áp, dòng điện danh định, hệ số công suất bằng và đặt trên mặt bàn. 
- Phát liên tục trường điện từ có dải tần số từ 150 kHz đến 80 MHz, có mức điện áp 10 V vào 
mạch áp của công tơ. 
- Trong quá trình thử nghiệm, các hoạt động của công tơ không bị xáo trộn và sự thay đổi sai số 
không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 22. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng cho phép chỉ tiến hành thử 
nghiệm đối với chế độ đo điện năng tác dụng. 
7.5.7. Thử nghiệm miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 
7.5.7.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 61000-4-2; 
- Điện áp phóng tĩnh điện: 
 + Phóng tĩnh điện tiếp xúc: ± 8 kV 
 + Phóng tĩnh điện qua không khí: ± 15 kV 
- Số lần phóng: 10 lần điện áp dương và 10 lần điện áp âm. 
7.5.7.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 61000-4-2. 
- Công tơ được cấp điện áp, không có dòng điện và đặt trên mặt bàn. 
- Trong quá trình thử, công tơ có thể bị suy giảm về chất lượng hoặc là mất một số tính năng tạm 
thời nhưng thanh ghi điện năng và đầu ra thử nghiệm của công tơ không được thay đổi (sinh ra) 
bất kỳ x đơn vị, tính x theo (CT.8). 
7.6 Thử nghiệm các ảnh hưởng của khí hậu 
7.6.1. Thử nghiệm nóng khô  
7.6.1.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60068-2-2 
- Nhiệt độ môi trường thử nghiệm: (70 ± 2) oC 
- Thời gian thử nghiệm: 72 giờ 
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7.6.1.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ (không hoạt động) được đặt trong tủ môi trường với nhiệt độ thử nghiệm 
là (70 ± 2) oC trong thời 72 giờ. 
- Sau khi thử nghiệm công tơ không có biểu hiện hư hỏng và phải hoạt động bình 
thường.  
7.6.2. Thử nghiệm lạnh  
7.6.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60068-2-1 
- Nhiệt độ môi trường thử nghiệm: -(25 ± 3) oC 
- Thời gian thử nghiệm: 72 giờ 
7.6.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ (không hoạt động) được đặt trong tủ môi trường với nhiệt độ thử nghiệm 
là –(25 ± 3) oC trong thời 72 giờ. 
- Sau khi thử nghiệm công tơ không có biểu hiện hư hỏng và phải hoạt động bình 
thường.  
7.6.3. Thử nghiệm nóng ẩm chu kỳ 
7.6.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60068-2-30. 
- Nhiệt độ môi trường thử nghiệm cao nhất: +40oC ± 2oC 
- Độ ẩm tương đối của môi trường thử nghiệm: từ 80% đến 100% theo từng giai 
đoạn thử. 
- Thời gian thử nghiệm: 6 chu kỳ (mỗi chu kỳ là 24 giờ). 
7.6.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được đặt trong tủ môi trường và hoạt động với điện áp danh định, không 
có dòng điện trong mạch dòng. 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 60068-2-30. 
- Sau khi kết thúc chu kỳ thử cuối cùng ≤ 1 giờ, tiếp tục duy trì nhiệt độ ở     
(25±3) oC và giảm dần độ ẩm tương đối về (75 ± 2)%. Thời gian từ 1 đến 2 giờ tiếp 
theo, duy trì độ ẩm tương đối tại (75 ± 2)% và thay đổi nhiệt về nhiệt độ trong 
phòng thí nghiệm. 
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- Sau khi kết thúc thử nghiệm công tơ không có bất kỳ vết ăn mòn nào có thể ảnh 
hưởng xấu đến đặc tính làm việc của công tơ. 
- Sau khi kết thúc thử nghiệm nóng ẩm chu kỳ 24 giờ phải tiến hành thử các đặc 
tính cách điện theo mục 7.2 với điện áp xung thử nghiệm tra trong bảng 4a, 4b 
nhân với hệ số 0,8. 
7.6.4. Thử nghiệm độ chính xác sau khi thử các ảnh hưởng của khí hậu 
- Sau các phép thử ảnh hưởng của khí hậu phải tiến hành thử nghiệm sai số cơ bản 
theo mục 7.3.1. 
- Đối với công tơ có khả năng đo cả điện năng tác dụng và phản kháng phải tiến 
hành thử nghiệm sai số cơ bản cho cả hai chế độ đo điện năng. 
- Đối với công tơ đo hai hướng cho phép chỉ cần kiểm tra sai số cơ bản theo hướng 
điện năng giao. 
7.7 Thử nghiệm các yêu cầu về cơ 
7.7.1. Thử nghiệm rung  
7.7.1.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60068-2-6; 
- Dải tần số: (10÷150) Hz; 
- Tần số chuyển tiếp: 60 Hz; 
- f < 60 Hz, biên độ rung không đổi là 0,075 mm; 
- f > 60 Hz, gia tốc không đổi là 9,8 m/s2; 
- Kiểm tra đơn điểm; 
- Số các chu kỳ quét theo từng trục: 10 chu kỳ (10 chu kỳ quét = 75 phút). 
7.7.1.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ trong điều kiện không hoạt động, không có bao gói. 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 60068-2-6. 
- Sau khi thử nghiệm công tơ không có biểu hiện hư hỏng và phải hoạt động bình 
thường. Sai số ở chế độ điện áp, dòng điện danh định và hệ số công suất bằng 1 
không được vượt quá sai số cho phép trong bảng 6. 
7.7.2. Thử nghiệm va đập bằng búa lò xo 
7.7.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60068-2-75; 
- Va đập có động năng bằng 0,2 J ± 0,02 J 
7.7.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ trong điều kiện không hoạt động và được lắp đặt ở vị trí làm việc bình 
thường. 
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- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 60068-2-75. 
- Công tơ phải chịu va đập bởi búa lò xo có động năng bằng 0,2 J ± 0,02 J vào các 
bề mặt bên ngoài của vỏ công tơ (kể cả cửa sổ) và vào nắp đấu nối. 
- Sau khi thử nghiệm va đập, vỏ công tơ không có bất kỳ hư hại nào. 
7.7.3. Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập 
7.7.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60529; 
- Thử nghiệm chống bụi với mức IP5X 
- Thử nghiệm chống nước với mức IP5X1  
7.7.3.2. Tiến hành thử nghiệm chống bụi xâm nhập 
- Công tơ được lắp đặt trên một vách tường nhân tạo. Các đầu đấu nối được đấu 
dây theo đúng kích thước và sơ đồ quy định của nhà sản xuất. 
- Phải duy trì áp suất khí quyển bên trong và bên ngoài công tơ là như nhau. 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 60529. 
- Sau khi thử phải hoạt động bình thường và phải thử nghiệm ngay đặc tính cách 
điện theo mục 7.2.  
7.7.3.3. Tiến hành thử nghiệm chống nước xâm nhập 
- Công tơ trong điều kiện không hoạt động. 
- Tiến hành thử nghiệm theo IEC 60529. 
- Sau khi thử phải hoạt động bình thường và phải thử nghiệm ngay đặc tính cách 
điện theo mục 7.2.  
7.7.4. Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 
7.7.4.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 60695-2-11; 
- Nhiệt độ thử nghiệm đối với đế đấu nối: (960 ± 15) oC 
- Nhiệt độ thử nghiệm đối với nắp các đầu nối và vỏ công tơ: (650 ± 10) oC  
- Thời gian thử nghiệm: (30 ± 1) giây 
7.7.4.2. Tiến hành thử nghiệm  
- Sợi dây nóng đỏ với nhiệt độ thử nghiệm được áp vào đế đấu nối của công tơ 
trong thời gian (30 ± 1) giây.  
- Sợi dây nóng đỏ với nhiệt độ thử nghiệm được áp vào nắp các đầu nối của công 
tơ trong thời gian (30 ± 1) giây.  
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- Sợi dây nóng đỏ với nhiệt độ thử nghiệm được áp vào vỏ công tơ trong thời gian 
(30 ± 1) giây.  
- Sau thời gian thử nghiệm công tơ không được bắt lửa. 
7.8. Thử nghiệm đối với công tơ nhiều chức năng 
7.8.1. Thử nghiệm độ chính xác của thời gian   
7.8.1.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Phương pháp thử nghiệm tuân theo IEC 62054-21; 
- Thời gian thử nghiệm đối với trường hợp: 
 + Công tơ được cấp nguồn liên tục: 30 ngày 
 + Công tơ không được cấp nguồn (sử dụng nguồn dự phòng): 36 giờ 
7.8.1.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Điều chỉnh thời gian chỉ trên công tơ theo đúng thời gian của đồng hồ chuẩn. 
- Đối với trường hợp công tơ được cấp điện áp danh định: 

+ Duy trì công tơ hoạt động liên tục trong 30 ngày.  
+ Sau 30 ngày, độ sai lệch của thời gian chỉ trên công tơ so với thời gian trên đồng 

hồ chuẩn không được vượt quá ±15 giây. 
- Đối với trường hợp công tơ sử dụng nguồn dự phòng:  
 + Tắt nguồn cung cấp trong 36 giờ. 
 + Sau 36 giờ, độ sai lệch của thời gian chỉ trên công tơ so với thời gian trên đồng 
hồ chuẩn không được vượt quá ±1,5 giây. 
7.8.2. Thử nghiệm khả năng chuyển mạch thời gian   
7.8.2.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
7.8.2.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được cấp điện áp danh định. 
- Điều chỉnh thời gian chỉ trên công tơ về gần với thời gian chuyển biểu giá cần 
thử nghiệm. 
- Giám sát công tơ thông qua màn hình, xác định thời điểm chuyển biểu giá. Ngay 
sau thời điểm này chỉ thị báo hiệu biểu giá mới đang kích hoạt phải hiển thị trên 
màn hình. 
- Sau khi biểu giá mới được kích hoạt, tiến hành thử nghiệm mục 7.3.4 đối với 
thanh ghi của biểu giá này. 
7.8.3. Thử nghiệm thanh ghi điện năng 
7.8.3.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2. 
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- Phải thử nghiệm tối thiểu 02 thanh ghi điện năng đối với công tơ có nhiều thành 
ghi  điện năng tương ứng với các thời gian khác nhau (biểu giá khác nhau). 
7.8.3.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Tiến hành thử nghiệm như mục 7.3.4. 
7.8.4. Thử nghiệm thanh ghi công suất cực đại   
7.8.4.1. Điều kiện thử nghiệm 
- Phương tiện thử nghiệm: tra bảng 2 
- Thời gian thử nghiệm (có dòng điện): Nhỏ hơn khoảng thời gian tính công suất 
cực đại. 
- Phải thử nghiệm tối thiểu 02 thanh ghi công suất cực đại đối với công tơ có nhiều 
thành ghi công suất cực đại.  
7.8.4.2. Tiến hành thử nghiệm 
- Công tơ được cấp điện áp danh định. 
- Xóa giá trị thanh ghi cực đại cần thử nghiệm. 
- Sau thời điểm công tơ bắt đầu chu kỳ tính công suất cực đại, cấp điện áp, dòng 
điện danh định và hệ số công suất bằng 1 vào công tơ. 
- Giám sát công tơ thông qua màn hình, sau khi kết thúc chu kỳ thời gian tính 
công suất cực đại công tơ phải ghi nhận được giá trị công suất cực đại và thời 
điểm tính. 
 
8  Xử lý chung 
8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử 
nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này. 
8.2 Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy 
định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm. 
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 Tên cơ quan thử nghiệm                 BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM  

       --------------------                             Số : ..................... 
 
Tên phương tiện đo:     
Kiểu:   Số:    
Cơ sở sản xuất:   Năm sản xuất:    
Đặc trưng kỹ thuật:     
    
Cơ quan đề nghị thử nghiệm:     
    
Phương pháp thực hiện:     
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:     
    
Điều kiện môi trường: Nhiệt độ:  °C   Độ ẩm:   % 
Người thực hiện:   Ngày thực hiện:    
Địa điểm thực hiện:     
Thời gian thử nghiệm từ   đến     
 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
Kết quả các phép thử nghiệm nêu dưới đây sẽ lập thành bảng số liệu cụ thể theo từng 
phương pháp thử (kèm theo mức chỉ tiêu) và có kết luận cho từng phép thử nghiệm. 
 
1- Kiểm tra bên ngoài     

 - Nhãn mác, vỏ công tơ, cửa sổ hiện thị, đầu nối-đế 
đấu nối... 

 Phù hợp  Không 
phù hợp 

 - Khe hở không khí và chiều dài đường bò Đạt  Không đạt
      

2- Thử nghiệm các đặc tính cách điện     
 - Thử nghiệm điện áp xung Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều Đạt  Không đạt
      

3- Thử nghiệm các yêu cầu về đặc trưng đo lường     
 - Thử nghiệm sai số cơ bản Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ngưỡng độ nhạy Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm khởi động và điều kiện không tải Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm hằng số công tơ  Phù hợp  Không 

phù hợp 
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ môi 

trường  
 Đạt  Không đạt

 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi tần số Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của ngược thứ tự pha Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp pha không 

cân bằng 
 Đạt  Không đạt
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 - Thử nghiệm ảnh hưởng của các thành phần hài Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của cảm ứng từ trường 

ngoài 
 Đạt  Không đạt

      
4- Thử nghiệm các yêu cầu về điện     

 - Đo/thử nghiệm công suất tiêu thụ Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của điện áp cung cấp Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của quá dòng ngắn hạn Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của tự phát nóng Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm ảnh hưởng của phát nóng Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm miễn cảm với sự cố chạm đất Đạt  Không đạt
      

5- Thử nghiệm tính tương thích điện từ (EMC)     
 - Đo nhiễu vô tuyến Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với xung Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm miễn nhiễm với dao động tắt dần Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với trường điện từ 

tần số rađiô 
 Đạt  Không đạt

 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn gây ra 
bởi trường điện từ tần số rađiô 

 Đạt  Không đạt

 - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện Đạt  Không đạt
      

6- Thử nghiệm các ảnh hưởng của khí hậu     
 - Thử nghiệm nóng khô Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm lạnh Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm chu kỳ nóng ẩm Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm độ chính xác sau khi thử khí hậu Đạt  Không đạt
      

7- Thử nghiệm các yêu cầu về cơ     
 - Thử nghiệm rung Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm va đập bằng búa lò xo Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm khả năng chống lọt bụi và nước Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Đạt  Không đạt
      

8- Thử nghiệm với công tơ nhiều chức năng     
 - Thử nghiệm độ chính xác của thời gian Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm khả năng chuyển mạch thời gian Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm các thanh ghi điện năng Đạt  Không đạt
 - Thử nghiệm các thanh ghi công suất cực đại Đạt  Không đạt

Kết luận chung:  .......................................................................................................... 
      Người kiểm tra                                                           Người thực hiện 

TRUNG TÂM THÔNG TIN TCÐLCL - 04-37563900
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