
ARGUS - SISTEM DE CITIRE AUTOMATA A CONTOARELOR 
PENTRU MANAGEMENTUL ENERGIEI ELECTRICE 

 
Sistemul ARGUS este destinat monitorizării schimburilor de energie dintre companiile de 
producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi facturarii consumurilor prin 
citirea automată a consumurilor realizate de consumatorii industriali şi comerciali 
 
Sistemul de management (gestionare) a energiei electrice, realizat de firma Luxten 
Lighting - Sucursala AEM Timişoara, împreună cu tehnologia informaţională şi de 
comunicaţie necesară, reprezintă o soluţie completă de management a energiei electrice. 
ARGUS - sistemul de management (gestionare) a energiei electrice este destinat culegerii 
informaţiilor pentru facturare energie electrică, monitorizării punctelor de schimb dintre 
companii de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi/sau ale 
consumurilor proprii din cadrul companiilor. 
Prin utilizarea ultimelor noutăţi din domeniul bazelor de date, arhitecturii de sistem, 
interfeţelor grafice, sistemul pune în deplină valoare plusul de funcţii şi facilităţi oferit de 
noua generaţie de contoare inteligente, produse de firma Luxten. 
Prin structura modulară sistemul se adaptează în totalitate cerinţelor utilizatorului, fiind 
configurabil după dorinţă, de la monitorizarea unei singure staţii până la întregi companii 
de transport şi distribuţie, de la facturarea marilor consumatori industriali, până la 
facturarea consumatorilor rezidenţiali de energie electrică. 
 
Arhitectura sistemului 
Cu o structură de sistem deschisă, sistemul 
pentru monitorizarea şi managementul 
energiei electrice permite extinderea şi 
reconfigurarea uşoară, rapidă şi cu costuri 
minime. 
Transmisia la distanţă a datelor se realizează 
prin linii telefonice, GSM, GPRS, canal radio 
dedicat, fibră optică sau PLC. 
Principalele componente ale sistemului sunt: 
• Contoare electronice; 
• Modulul multiplexor (MUX8C, MUX1C); 
• Modem; 
• Calculator server utilizator; 
• Software tip . 
Funcţie de condiţiile specifice se pot utiliza un 
singur calculator sau o arhitectură distribuită 
în funcţie de numărul punctelor de măsură, 
număul de utilizatori şi condiţiile pentru 
transmisia datelor. 
Schimbul de date între punctele de măsură şi staţiile de achiziţie se realizează în 
conformitate cu prevederile EN 61107, legătura fizică fiind realizată prin interfaţă 
electrică tip buclă de curent sau RS232. 



Pentru coerenţa datelor sincronizarea ceasului intern al contoarelor se realizează prin 
folosirea semnalelor de sincronizare furnizate de receptoarele de satelit GPS. 
Sincronizarea poate fi automată la intervale de timp programate sau la cerere. 
Contoarele utilizate în cadrul sistemului sunt contoare electronice inteligente cu sau fără 
memorarea curbei de sarcină cu şi fără modem telefonic. Contoarele îndeplinesc cerinţele 
standardelor SREN61036, SREN60687 şi EN6 1107. 
 
CARACTERISTICI PENTRU SOFTWARE: 
1. Culegere date 
Culegerea datelor de la contoarele electronice se realizează în două regimuri: 
• asincron - la cererea operatorului; 
• sincron - automat, după un program de timp prestabilit. 
 
2. Configurare 
Datele de configurare cuprind informaţii despre structura arborescentă a sistemului, staţii 
de transformare (punctele de alimentare) şi contoare. Datele de configurare sunt complet 
programabile. Fiecare contor este definit prin nume,  poziţia în structura arborescentă, 
consumatorul şi locul de consum asociat. Fiecare staţie este definită prin nume, canal de 
comunicaţie şi parametrii  comunicaţiei. 

 
 

3. Culegerea automată a datelor 
Culegerea automată a datelor se realizează după un program de timp prestabilit, care 
specifică frecvenţa de citire pe grupuri de contoare, cu reluarea şi evidenţierea 
contoarelor necitite, dacă există. 
 



 
 
4. Datele din contor 
Datorită importanţei datelor din contor prin utilizarea lor în tranzacţiile comerciale, 
acestea sunt păstrate în siguranţă prin utilizarea unor memorii EEPROM pentru păstrarea 
datelor în timpul lipsei tensiunii de alimentare. 
Contorul asigură funcţiile principale şi pe durata întreruperii tensiunii de alimentare 
deoarece utilizează o baterie cu Li. 
Datele despre condiţiile curente şi constante contorului, starea acestuia, ajustările bazei 
de timp, informaţii privind datele de facturare şi curba de sarcină sunt memorate şi afişate 
pe monitorul utilizatorului în vederea unei analize complete. 
 
 
5. Analiza curbei de 
sarcină 
Pentru fiecare contor 
electronic din cadrul 
sistemului ARGUS se poate 
realiza o analiză completă în 
cadrul unui interval de timp. 
Graficul energiei în funcţie 
de timp se generează după 
selectarea tipului de energie 
dorit, a intervalului de timp 
şi rezoluţiei. 
 
 
 



6. Monitorizare 
ARGUS asigură informarea operativă a utilizatorului în cazul apariţiei unor evenimente 
în sistem, prin semnalizare vizuală şi sonoră. De asemenea, poate fi configurat să 
actualizeze, în mod permanent ultimele citiri de la contoarele electronice. 

 
 



7. Acces folosind structura arborescentă 
Selecţia grafică a contorului de interes deschide calea dialogului dintre operator şi contor 
pentru citirea datelor. Contoarele sunt grupate în structura fizică (staţii de transformare, 
puncte de alimentare) sau structura logică (consumatori, locuri de consum). 

 
 



8. Instrument flexibil pentru generarea rapoartelor 
ARGUS oferă posibilitatea generării unor rapoarte detaliate în conformitate cu cerinţele 
utilizatorului. Se pot defini modul general de afişare al rezultatelor şi tipul raportului. 
Rapoartele pot fi configurate pentru a oferi o imagine globală a schimburilor energetice 
prin ilustrarea fiecărei componente a fluxului de energie, evidenţiind cantitatea de energie 
primită şi debitată prin punctele de schimb. Se vor cunoaşte cu exactitate  câtă energie 
este primită şi câtă energie este debitată, pe total sau particularizată pe nivele de tensiune 
şi staţii de distribuţie. 

 
 



 
 
9. Rapoarte diverse 
ARGUS oferă rapoarte zilnice, lunare şi anuale bazate pe informaţiile memorate de 
contoarele electronice privind energia activă, reactivă şi aparentă, primită şi debitată. 
Rapoartele oferite sunt: 
• indexuri de energie activă, reactivă sau aparentă, debitată sau primită cu selecţie interval 
de timp şi punct de măsură; 
• energie activă sau reactivă, debitată sau primită cu selecţie interval de timp şi punct de 
măsură; 
• balanţa de energie activă, reactivă sau aparentă, debitată sau primită cu selecţie interval 
de timp şi punct de calcul (bara, trafo, staţie, contur); 
• evenimente cu selecţie interval de timp şi punct de măsură; 
• informaţii specifice cu selecţie interval de timp şi punct de măsură; 
• proces verbal de citire cu selecţie interval de timp şi consumator; 
• puteri active, reactive sau aparente cu selecţie interval de timp şi punct de măsură; 
• tensiune medie cu selecţie interval de timp şi punct de măsură. 



 
 
10. Pierderi din sistem 
ARGUS oferă operativ informaţia necesară pentru reducerea costurilor în vederea unui 
management eficient al energiei electrice. Prin intermediul unor contoare instalate în 
punctele de măsură corespunzătoare, ARGUS supraveghează indicatorii de performanţă  
energetică oferind informaţii asupra pierderilor de energie în transformatoare sau pe linii. 

 
 



11. Calitatea energiei - Jurnalul evenimentelor 
Jurnalul de evenimente memorat de contorul electronic este citit, memorat în baza de date 
operativă a sistemului ARGUS şi afişat pe ecran pentru a oferi informaţii utile privind 
calitatea energiei vehiculate prin punctele de schimb şi alte puncte de interes, 
conformEN50160. 
Pot fi monitorizate rezultatele următoarelor teste legate de calitatea energiei: 
• căderi de tensiune; 
• neîncadrarea în domeniul de tensiune programat; 
• neîncadrarea în domeniul de frecvenţă programat; 
• depăşirea pragului de putere programat. 

 
 
12. Sistem deschis 
ARGUS oferă posibilitatea schimburilor de date cu alte sisteme sau aplicaţii prin legături 
directe între baze de date sau import/export fişiere cu structură, format 
fişier text, Excel, XML şi conţinut configurabile. 
 


