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III. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CÁC QUY PHẠM, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

EVN SPC  

I. MỤC ĐÍCH: 

Tiêu chuẩn này quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của hệ thống đo 
đếm điện năng được áp dụng thống nhất trong phạm vi quản lý của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam và là cơ sở để các Đơn vị thực hiện thiết kế, xây dựng mới, cải 
tạo, nâng cấp và nghiệm thu các hệ thống đo đếm điện năng. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

1. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với tất cả các hệ thống đo đếm điện 
năng từ cấp điện áp 110kV trở xuống và thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam, ngoại trừ các trường hợp có thỏa thuận khác; 

2. Đối với hệ thống đo đếm điện năng ranh giới của các Đơn vị trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý dùng để giao nhận điện năng với các 
Đơn vị bên ngoài Tổng công ty, không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn 
này (bao gồm các điểm đo của các Nhà máy điện độc lập có công suất từ 30MW 
trở xuống). 

Tiêu chuẩn này dựa trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, 
quy định như sau: 

1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của Luật Điện lực ngày 20/11/2012; 

2. Luật Đo lường số 04/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, Khoá XIII, kỳ họp Thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011; 

3. Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ về việc 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

4. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Điện lực; 

5. Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương về 
việc Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện; 

6. Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 
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7. Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/09/2013 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

8. Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 đến 11TCN-21-2006 được ban 
hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công 
nghiệp nay là Bộ Công Thương; 

9. Quy định Kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn được ban hành kèm 
theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/09/2006 của Bộ Công nghiệp nay 
là Bộ Công Thương; 

10. Quy định Kỹ thuật điện nông thôn được ban hành theo Quyết định số 
44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương; 

11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện được ban hành kèm theo 
Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương; 

12.   Quy định kỹ thuật an toàn điện của EVN được ban hành kèm theo 
Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

13. Quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực 
miền Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-EVN SPC ngày 
30/06/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

14. Các tài liệu kỹ thuật về thiết bị, vật liệu điện được chế tạo theo các tiêu 
chuẩn Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế IEC và các tiêu chuẩn tương 
đương liên quan được quy định áp dụng tại Việt Nam. 

IV. GIẢI THÍCH CÁC TỪ NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và các chữ viết tắt dưới đây được hiểu 
như sau: 

1. Aptomat: Là thiết bị điện dùng để ngắt điện tự động để bảo vệ mạch điện 
khỏi bị quá tải hay ngắn mạch. 

2. Biến dòng điện - Current Transformer (CT): Là thiết bị biến đổi dòng 
điện, mở rộng phạm vi đo dòng điện cho hệ thống đo đếm. 

3. Biến điện áp - Voltage Transformer (VT): Là thiết bị biến đổi điện áp, 
mở rộng phạm vi đo điện áp cho hệ thống đo đếm. 

4. Bộ chuyển mạch điện áp: Là khóa chuyển mạch, mạch logic hoặc rơ le 
trung gian có chức năng lựa chọn điện áp. 
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5. Cách điện kép: Là cách điện bao gồm đồng thời cả cách điện chính và 
cách điện phụ: 

a) Cách điện chính: Là cách điện của bộ phận mang điện có tác dụng bảo 
vệ chính là chống điện giật và không nhất thiết bao gồm phần cách điện sử dụng 
riêng cho các mục đích chức năng; 

b) Cách điện phụ: Là cách điện độc lập được đặt thêm vào cách điện chính 
để bảo vệ chống điện giật trong trường hợp cách điện chính bị hỏng. 

6. Cáp công tơ còn gọi là cáp muller: Là đoạn cáp đồng bọc được dùng để 
đấu nối trực tiếp từ lưới điện hạ áp hoặc nhánh rẽ khách hàng đến công tơ. 

7. Cáp nhị thứ: Là đoạn cáp đồng mềm bọc cách điện, có nhiều ruột với 
nhiều màu phân biệt khác nhau dùng để đấu nối các cuộn dây thứ cấp đo lường 
của thiết bị đo (CT, VT) với công tơ. 

8. Cấp điện áp: Là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử 
dụng trong hệ thống điện, bao gồm:  

a) Hạ áp: Là cấp điện áp danh định đến 1.000 V; 
b) Trung áp: Là cấp điện áp danh định trên 1.000 V đến 35 kV; 
c) Cao áp: Là cấp điện áp danh định trên 35 kV đến 220 kV. 
9. Công tơ:   
a) Công tơ cảm ứng: Là thiết bị đo tích hợp điện năng theo thời gian, lưu 

và hiển thị giá trị điện năng đo đếm được; 
b) Công tơ điện tử: Là thiết bị đo điện năng thực hiện tích phân công suất 

theo thời gian, lưu và hiển thị giá trị điện năng đo đếm được. 
10. Cột đầu nhà: Là thanh bằng thép hình V có nhúng kẽm nóng hoặc bằng 

composite được lắp tại đầu nhà hộ tiêu thụ dùng để dừng đoạn dây rẽ nhánh vào 
nhà nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn của dây dẫn từ vị trí thấp nhất ở trạng thái 
tĩnh đến mặt đất, mặt nước, công trình theo quy định và đảm bảo khoảng cách từ 
điểm đấu nối cáp công tơ tránh xa khỏi tầm tay hoạt động của con người. 

11. Cơ sở dữ liệu đo đếm: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ số liệu đo đếm và các 
thông tin quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm. 

12.  Điểm đấu nối: Là điểm nối trang thiết bị, lưới điện của khách hàng sử 
dụng điện hoặc nhà máy điện vào lưới điện. 

13. Điện lực: Là các Đơn vị Điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện 
lực trong lĩnh vực phân phối điện và bán điện, bao gồm: 
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a) Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty) (EVN SPC); 
b) Công ty Điện lực; 
c) Điện lực các quận, huyện; 
d) Công ty Lưới điện cao thế miền Nam: 
e) Chi nhánh điện cao thế các tỉnh. 
14. Đo đếm gián tiếp: Là hệ thống đo đếm điện năng (HTĐĐ) thông qua 

các thiết bị biến đổi để mở rộng phạm vi đo lường bao gồm: 
a) Đo đếm gián tiếp hạ áp: Là HTĐĐ thông qua biến dòng điện hạ áp; 
b) Đo đếm gián tiếp trung, cao áp: Là HTĐĐ thông qua biến dòng điện và 

biến điện áp trung hoặc cao áp. 
15. Đo đếm trực tiếp: Là HTĐĐ không thông qua các thiết bị biến đổi để 

mở rộng phạm vi đo lường. 
16. Đơn vị đầu tư hệ thống đo đếm: Là tổ chức, cá nhân đầu tư, lắp đặt Hệ 

thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu có). 
17. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm: Là đơn vị lắp đặt, quản lý, vận hành Hệ 

thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm trong phạm vi 
quản lý. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm của Tổng công ty là Công ty Công nghệ 
Thông tin Điện lực miền Nam (SPC CNTT). 

18. Đơn vị thí nghiệm, kiểm định: Là đơn vị được cấp phép trong lĩnh vực 
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với thiết bị đo đếm theo quy 
định của pháp luật về đo lường. 

19. Ethernet: Là công nghệ truyền thông bằng khung dữ liệu, được chuẩn 
hóa thành tiêu chuẩn IEEE 802.3 dành cho mạng LAN. 

20. Hàng kẹp: Là vị trí để đấu dây nhị thứ được lắp đặt tại tủ điện trung 
gian, tủ điều khiển bảo vệ, tủ đo đếm và phải có vị trí để niêm phong kẹp chì. 

21. Hệ thống đo đếm điện năng (HTĐĐ): Bao gồm các thiết bị đo đếm và 
mạch đo đếm được tích hợp thành hệ thống hoàn chỉnh có chức năng đo đếm và 
xác định lượng điện năng truyền tải qua một vị trí đo đếm. 

22. Hệ thống đo đếm ranh giới nội bộ: Là các HTĐĐ sử dụng giao nhận 
điện năng giữa các Đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, bao gồm các HTĐĐ ranh 
giới nội bộ sử dụng với mục đích: 
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a) Giao nhận điện năng giữa Công ty Lưới điện cao thế miền Nam với các 
Công ty Điện lực; 

b) Giao nhận điện năng giữa các Chi nhánh điện cao thế với nhau; 
c) Giao nhận điện năng giữa các Công ty Điện lực với nhau; 
d) Giao nhận điện năng giữa các Điện lực trong một Công ty Điện lực với 

nhau. 
23. Hệ thống quản lý số liệu đo đếm: Là hệ thống bao gồm các thiết bị 

phần cứng, máy tính và các chương trình phần mềm kết nối và thu thập số liệu đo 
đếm từ Hệ thống thu thập số liệu đo đếm để thực hiện chức năng xử lý, tính toán 
và lưu trữ số liệu đo đếm tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

24. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm: Là tập hợp các thiết bị phần cứng, 
đường truyền thông tin và các chương trình phần mềm thực hiện chức năng thu 
thập số liệu từ công tơ đo đếm về Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm hoặc 
Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

25. Hộp đấu dây: Là hộp bảo vệ vị trí đấu dây phân nhánh mạch đo, đấu 
dây của các thiết bị đo đếm có nắp đậy để niêm phong kẹp chì, đảm bảo không thể 
tác động vào nếu không phải phá bỏ chì niêm. 

26. Hộp phân phối điện: Là hộp bằng nhựa hoặc composite có phụ kiện 
bên trong để lắp cầu dao ngắt điện tự động (aptomat) dùng để đấu nối, bảo vệ cáp 
công tơ hoặc các nhánh rẽ vào hộ tiêu thụ điện. 

27. Khách hàng: Là khách hàng sử dụng lưới điện phân phối do tổ chức, cá 
nhân có trang thiết bị điện, lưới điện đấu nối vào lưới điện phân phối để sử dụng 
dịch vụ phân phối điện, khách hàng bao gồm: 

a) Khách hàng sử dụng điện (KHSDĐ): Là tổ chức, cá nhân mua điện từ 
lưới điện phân phối để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác; 

b) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện: Là Đơn vị Điện lực được cấp giấy 
phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ 
Đơn vị bán buôn điện hoặc Đơn vị phân phối điện để bán lẻ cho Khách hàng sử 
dụng điện (như các Công ty điện nước tỉnh). 

28. Lưới điện: Là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị 
đồng bộ để truyền dẫn điện. 

29. Lưới điện phân phối: Là phần lưới điện bao gồm các đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 kV. 
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30. Lưới điện trung áp: Là lưới điện phân phối có cấp điện áp danh định 
trên 1.000 V đến 35 kV. 

31. Mạch đo: Là hệ thống mạch điện liên kết phía thứ cấp đo lường của các 
thiết bị đo đếm (CT, VT) với công tơ để thực hiện chức năng đo đếm điện năng. 

32. Nhánh rẽ khách hàng: Là đoạn dây dẫn và các phụ kiện liên quan dùng 
để đấu nối từ đường trục lưới điện hạ áp vào đến phía ngoài nhà của hộ tiêu thụ 
điện. 

33. Phụ kiện bảo vệ công tơ: Bao gồm  
a) Hộp công tơ: Là phụ kiện bằng nhựa hoặc composite dùng để bảo vệ 

công tơ chống sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài (tác động của con người hoặc 
môi trường) làm hư hỏng công tơ; 

b) Thùng, tủ công tơ: Là phụ kiện được chế tạo bằng kim loại (bằng sắt 
sơn tĩnh điện hoặc bằng thép không gỉ - inox) dùng để bảo vệ HTĐĐ điện năng 
bao gồm công tơ, thiết bị đo, mạch đo đếm, thiết bị cô lập mạch đo phục vụ thử 
nghiệm công tơ và các thiết bị phụ trợ khác để chống sự can thiệp từ bên ngoài 
(tác động của con người hoặc môi trường) làm sai lệch kết quả đo hoặc làm hư 
hỏng công tơ, thiết bị đo, mạch đo đếm và các thiết bị phụ trợ khác. 

34. Số liệu đo đếm: Là giá trị điện năng đo được từ công tơ đo đếm, điện 
năng tính toán hoặc điện năng trên cơ sở ước tính số liệu đo đếm để phục vụ giao 
nhận và thanh toán. 

35. Thiết bị cô lập mạch đo phục vụ thử nghiệm công tơ: Bao gồm hàng 
kẹp đấu dây hoặc hộp nối thử nghiệm (test block) là thiết bị dùng cô lập công tơ, 
CT, VT khỏi mạch nhị thứ đo đếm để thử nghiệm định kỳ công tơ. 

36. Thiết bị đo đếm: Là các thiết bị bao gồm công tơ, biến dòng điện đo 
lường (CT), biến điện áp đo lường (VT), và các thiết bị phụ trợ phục vụ đo đếm 
điện năng. 

37. Thỏa thuận đấu nối: Là văn bản thỏa thuận giữa Điện lực và khách 
hàng sử dụng điện có trạm riêng để đấu nối các trang thiết bị điện của khách hàng 
vào lưới điện phân phối. 

38. Thông tin đo đếm: Là các thông tin về các thiết bị đo đếm, Hệ thống đo 
đếm và vị trí đo đếm bao gồm đặc tính, các thông số kỹ thuật và các thông tin liên 
quan đến quản lý, vận hành. 

39. Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission): Là bộ 
tiêu chuẩn về kỹ thuật điện do Uỷ ban Kỹ thuật Điện quốc tế ban hành. 
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40. Vị trí đo đếm: Là vị trí vật lý trên mạch điện nhất thứ, tại đó điện năng 
mua bán được đo đếm và xác định. 

41. RS232/RS485: Là tiêu chuẩn về công nghệ truyền thông nối tiếp giữa 
máy tính và các thiết bị ngoại vi do Hiệp hội công nghiệp điện tử (Electronic 
Industries Association - EIA) xác định. 

42. LAN (Local Area Network): Là một hệ thống mạng dùng để kết nối các 
máy tính trong phạm vi nhỏ, còn gọi là mạng cục bộ. 

43. WAN (Wide Area Network): Là hệ thống mạng được thiết lập để liên 
kết các mạng LAN của các khu vực khác nhau, ở khoảng cách xa về mặt địa lý, 
còn gọi là mạng diện rộng. 

V. NỘI DUNG CHÍNH: 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Thiết bị đo đếm 

1. Thiết bị đo đếm dùng để mua bán điện năng với các khách hàng sử dụng 
điện hoặc dùng để giao nhận điện năng giữa các Điện lực trong nội bộ của Tổng 
công ty phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương 
đương; 

2. Thiết bị đo đếm cần phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về đo 
lường, phải được phê duyệt mẫu do cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có 
thẩm quyền ban hành, phải được kiểm định ban đầu trước khi lắp đặt, kiểm định 
định kỳ theo quy định với kết quả kiểm định phải đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường do 
bởi một tổ chức kiểm định được cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường công nhận 
hoặc uỷ quyền thực hiện và phải được niêm phong kẹp chì theo quy định; 

3. Trường hợp đặc biệt, thiết bị đo đếm thuộc tủ hợp bộ hoặc công trình 
hợp bộ do khách hàng đầu tư (không thể lắp đặt bổ sung HTĐĐ bên ngoài), Điện 
lực phải hướng dẫn khách hàng tiến hành thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo và 
kiểm định ban đầu với cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền; 

4. Tuyệt đối không sử dụng CT lắp đặt hợp bộ tại chân sứ máy biến áp, 
máy cắt cho HTĐĐ phục vụ mua bán điện; 

5. Các thiết bị đo đếm phải đạt cấp chính xác theo tiêu chuẩn, quy định 
hiện hành, phù hợp với cấp điện áp và công suất sử dụng và phải có các vị trí để 
niêm phong kẹp chì; 

6. Mạch đo đếm của các HTĐĐ phải được đấu nối theo bản vẽ thiết kế kỹ 
thuật HTĐĐ đã được phê duyệt và phải đấu nối đúng theo sơ đồ đấu dây của nhà 
sản xuất thiết bị. 

Điều 2. Vật tư thiết bị và phụ kiện lắp đặt HTĐĐ 

Tất cả các loại vật tư thiết bị và phụ kiện sử dụng lắp đặt các hệ thống đo 
đếm của các Điện lực thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty đều phải tuân theo 
Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền 
Nam đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 
03/9/2015 của Tổng công ty. 
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Điều 3. Hệ thống đo đếm điện năng 

1. Việc thiết kế, thi công lắp đặt HTĐĐ phải phù hợp Quy phạm trang bị 
điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 
vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và phải đảm bảo lắp đặt gọn, đẹp, đảm bảo 
vẽ mỹ quan, thuận lợi công tác kinh doanh; 

2. HTĐĐ dùng để mua bán điện năng phải lắp đặt trong khu vực quản lý 
của khách hàng sử dụng điện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.  

a) Điện lực thỏa thuận với khách hàng về những vị trí lắp đặt công tơ như 
sau: 

- Lắp đặt công tơ tại cột điện đối với khu vực nông thôn hoặc đối với trạm 
biến áp chuyên dùng nhưng phải đảm bảo mạch đo đếm của công tơ hoặc mạch 
nhị thứ từ hộp đấu dây của thiết bị đo CT, VT đến công tơ là ngắn nhất; 

- Lắp đặt công tơ ở phía bên ngoài nhà của khách hàng sử dụng điện tại 
khu vực thị trấn, thị xã, thành phố; 

b) Vị trí lắp đặt công tơ phải đảm bảo thuận tiện cho khách hàng theo dõi 
chỉ số công tơ, thuận lợi cho Điện lực kiểm tra ghi chỉ số và kiểm tra định kỳ tình 
trạng hoạt động của công tơ; 

c) Trong quá trình khảo sát thiết kế, thi công lắp đặt HTĐĐ, phải chú ý 
tránh tạo các điều kiện gây chú ý hoặc thuận lợi cho khách hàng có thể dễ dàng tác 
động đến các thiết bị đo đếm để làm sai lệch kết quả đo của HTĐĐ; 

3. Đối với các HTĐĐ tại các trạm điện dùng để mua bán điện năng với các 
khách hàng sử dụng điện hoặc dùng để giao nhận điện năng giữa các Điện lực 
trong nội bộ Tổng công ty với nhau, tất cả các công tơ phải được bố trí lắp đặt tập 
trung trong cùng tủ công tơ đặt tại phòng vận hành của trạm điện, trừ trường hợp 
có thoả thuận khác; 

4. Đối với các HTĐĐ tại các trạm công cộng hoặc HTĐĐ ranh giới nội bộ 
dùng giao nhận điện giữa các Điện lực trong nội bộ Tổng công ty lắp đặt trên 
đường dây truyền tải điện giữa các Điện lực, các công tơ phải được lắp đặt trong 
phụ kiện bảo vệ cùng với các thiết bị đo đếm phải được niêm phong kẹp chì đầy 
đủ theo quy định; 

5. Các HTĐĐ trước khi đưa vào vận hành phải được tổ chức nghiệm thu kỹ 
thuật (nghiệm thu tĩnh) để niêm phong kẹp chì theo quy định và nghiệm thu có tải 
(nghiệm thu động) để xác định sơ đồ đấu dây và cực tính của thiết bị đo đếm. Sau 
khi niêm phong kẹp chì phải đảm bảo các thiết bị đo đếm không thể bị tác động 
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đến các đầu cực đấu dây hoặc thay đổi các thông số đã lập trình trong công tơ điện 
tử nếu không phải phá bỏ chì niêm phong; 

6. Khi tiến hành nghiệm thu HTĐĐ sau khi lắp đặt, sửa chữa, thay thế thiết 
bị, tất cả các chi tiết như vị trí lắp đặt, thứ tự màu dây cáp công tơ hoặc cáp nhị 
thứ, ký hiệu chữ số của các đầu dây đấu vào công tơ, CT, VT; các thiết bị phụ trợ, 
mạng thông tin; nắp hộp đấu dây của công tơ, CT, VT và cửa tủ, thùng, hộp bảo 
vệ công tơ, ống bảo vệ dây nhị thứ phải được ghi nhận đầy đủ trong biên bản và 
còn phải ghi lại bằng hình ảnh trước và sau khi được niêm phong kẹp chì đầy đủ 
theo quy định. Biên bản nghiệm thu HTĐĐ và các hình ảnh nghiệm thu phải được 
lưu giữ cùng với hồ sơ khách hang; 

7. Việc chọn lựa phương án lắp đặt HTĐĐ (đo trực tiếp, đo gián tiếp hạ 
thế, đo gián tiếp trung thế hoặc đo gián tiếp cao thế) phải được căn cứ vào nhu cầu 
sử dụng điện của khách hàng, căn cứ vào tính năng của thiết bị đo để đảm bảo hệ 
thống đo đếm điện năng hoạt động chính xác theo quy định và căn cứ vào kết quả 
tính toán hiệu quả trong quản lý vận hành, kinh doanh của đơn vị; 

8. Các đầu dây dẫn của cáp nhị thứ đấu nối vào công tơ phải được sử dụng 
loại đầu cosse ép phù hợp với cọc đấu dây của công tơ và đầu dây dẫn của cáp nhị 
thứ đấu nối vào cọc thứ cấp của CT, VT phải được sử dụng loại đầu cosse ép 
khoen tròn phù hợp có cách điện, tuyệt đối không được sử dụng loại đầu cosse ép 
chữ Y. Tại các đầu cosse ép của các cọc đấu dây thứ cấp của CT, VT, sau khi lắp 
đặt chắc chắn phải được lấp đầy keo silicon để tránh bị oxy hoá chỗ tiếp xúc. 
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Chương II 
TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG 

Điều 4. Cấu hình của hệ thống đo đếm điện năng 

1. Cấu hình đầy đủ đối với HTĐĐ bao gồm: 
a) Công tơ đo đếm điện năng; 
b) Máy Biến dòng điện; 
c) Máy Biến điện áp; 
d) Mạch đo đếm và cáp nhị thứ đo đếm; 
e) Thiết bị bảo vệ an toàn, vị trí niêm phong, kẹp chì; 
f) Thiết bị phụ trợ (đối với các HTĐĐ lắp đặt tại các trạm điện), tủ công tơ, 

hộp đấu nối thử nghiệm hoặc thiết bị cô lập mạch đo phục vụ thử nghiệm thiết bị 
đo đếm, thiết bị chuyển đổi mạch logic, mạch áp (hoặc mạch dòng), thiết bị kiểm 
tra điện áp, dòng điện và thiết bị chống sét cho kênh thông tin viễn thông của công 
tơ; 

2. Cấu hình cụ thể của một HTĐĐ: được xác định chính xác theo cấp 
điện áp, quy mô mua bán điện và đặc thù của vị trí đo đếm.  

Điều 5. Tiêu chuẩn hệ thống đo đếm điện năng cấp điện áp 110kV 

1. Phạm vi áp dụng 
a) Hệ thống đo đếm cấp điện áp 110kV tại các TBA 110kV do Công ty 

Lưới điện cao thế miền Nam quản lý vận hành. 
b) Hệ thống đo đếm cấp điện áp 110kV tại các TBA 110kV chuyên dùng 

của khách hàng. 
2. Cấu hình hệ thống đo đếm 
Hệ thống đo đếm điện năng cấp điện áp 110kV áp dụng cấu hình đầy đủ 

như Khoản 1, Điều 4, trong đó có hệ thống đo đếm chính và hệ thống đo đếm dự 
phòng. 

3. Yêu cầu công tơ 
a) Kết cấu đo kiểu 3 pha, 4 dây, 3 phần tử, đo đếm gián tiếp;  
b) Kiểu điện tử đa chức năng và có thể lập trình được; 
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c) Có nhiều biểu giá, có thể lập trình theo quy định tại Quy trình KDĐN; 
d) Đo đếm điện năng tác dụng và phản kháng theo hai chiều nhận và giao 

riêng biệt theo 4 góc phần tư; 
e) đ) Có chức năng đo công suất cực đại theo từng biểu giá và thời điểm 

xảy ra, ghi biểu đồ phụ tải cho từng chiều giao nhận; 
f) Có khả năng kết nối với máy tính, modem truyền số liệu để đọc số liệu 

tại chỗ và từ xa, đảm bảo phù hợp về giao thức, mô hình kết nối và phần mềm thu 
thập số liệu đo đếm của Tổng công ty; 

g) Công tơ 3 pha được cấp nguồn từ hệ thống điện áp thứ cấp đo lường và 
phải đảm bảo duy trì hoạt động khi mất điện áp 1 hoặc 2 pha bất kỳ. Công tơ có 
thể có thêm chức năng cấp nguồn ngoài dự phòng để đọc số liệu khi mất điện lưới, 
nhưng việc cấp nguồn dự phòng cho công tơ phải đảm bảo sự hoạt động chính xác 
của công tơ 

h) Có nhiều mức mật khẩu; 
i) Có các vị trí niêm phong, kẹp chì đảm bảo không thể tiếp cận với các 

đầu cực đấu dây và thay đổi các thông số cài đặt trong công tơ nếu không phá bỏ 
chì niêm phong; 

j) Có chức năng lưu trữ thông tin đo đếm, biểu đồ phụ tải ít nhất 60 ngày 
với chu kỳ ghi giá trị đo đếm 30 phút cho một kênh dữ liệu; chu kỳ ghi giá trị đo 
đếm có thể lập trình ở các mức 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút; 

k) Điện áp danh định:  
- Điện áp danh định của công tơ: 57,7/100V hoặc 63,5/110V; 
- Trong trường hợp sử dụng công tơ có điện áp dải rộng thì dải điện áp của 

công tơ phải bao trùm các giá trị điện áp nêu trên; 
l) Tần số làm việc: 50Hz; 
m) Dòng điện danh định của công tơ: 1A hoặc 5A;  
n) Yêu cầu về cấp chính xác: Công tơ đo đếm chính và dự phòng có cấp 

chính xác 0,5 với điện năng tác dụng và 2,0 với điện năng phản kháng. 
4. Yêu cầu CT 
a) Máy biến dòng điện là loại 1 pha lắp đặt ngoài trời, có cách điện và phụ 

kiện phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ô nhiễm công 
nghiệp hoặc vùng có môi trường nhiễm mặn cao,...; 
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b) Giá trị dòng điện thứ cấp danh định là 1A hoặc 5A phù hợp với công tơ 
sử dụng; 

c) Dung lượng của các cuộn thứ cấp phải phù hợp với tải mạch nhị thứ. Để 
đảm bảo đo đếm chính xác, dung lượng cuộn dây thứ cấp đo lường dành cho đo 
đếm phải phù hợp với tải thực tế của mạch đo đếm (bao gồm cả công tơ đo đếm) 
và không vượt quá 400% tải thực tế của mạch đo đếm. Trường hợp tải thực tế của 
mạch đo đếm nhỏ hơn 2,5VA thì dung lượng cuộn dây thứ cấp đo lường phải được 
lựa chọn sao cho đảm bảo độ ổn định động của biến dòng điện nhưng tối đa không 
được vượt quá 10VA; 

d) Đối với máy biến dòng điện phục vụ cho đo đếm chính, phải có cuộn dây 
thứ cấp đo lường dùng riêng cho công tơ đo đếm chính. Đối với máy biến dòng 
điện phục vụ đo đếm dự phòng, cuộn dây thứ cấp đo lường có thể dùng chung cho 
cả công tơ đo đếm và thiết bị đo lường khác với điều kiện việc sử dụng chung đó 
không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của HTĐĐ. Tuyệt đối không sử dụng 
chung cuộn dây thứ cấp đo lường cho công tơ đo đếm cùng với thiết bị điều khiển, 
bảo vệ khác; 

e) Yêu cầu về cấp chính xác: CT cho đo đếm chính và dự phòng có cấp 
chính xác 0,5.  

5. Yêu cầu VT 
a) Máy biến điện áp là loại lắp đặt ngoài trời, có cách điện và phụ kiện phù 

hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ô nhiễm công nghiệp 
hoặc vùng có môi trường nhiễm mặn cao,...; 

b) Giá trị điện áp hệ thống thứ cấp danh định là 57,7/100V hoặc 63,5/110V 
phù hợp với công tơ sử dụng; 

c) Dung lượng của các cuộn thứ cấp phải phù hợp với tải mạch nhị thứ. Để 
đảm bảo đo đếm chính xác, dung lượng của các cuộn thứ cấp đo lường của máy 
biến điện áp phải phù hợp với tải thực tế của mạch đo đếm (bao gồm cả công tơ đo 
đếm) và không vượt quá 400% tải thực tế của mạch đo đếm; 

d) Đối với máy biến điện áp phục vụ cho đo đếm chính, phải có cuộn dây 
thứ cấp đo lường dùng riêng cho công tơ đo đếm chính. Đối với máy biến điện áp 
phục vụ đo đếm dự phòng, cuộn dây thứ cấp đo lường có thể dùng chung cho cả 
công tơ đo đếm cùng với các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ khác với điều 
kiện việc sử dụng chung đó không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của HTĐĐ. 
Để tránh ảnh hưởng đến các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ khác trong quá 
trình vận hành, mạch dây thứ cấp đo lường phải được đấu nối riêng biệt từ hộp đấu 
dây của máy biến điện áp đến công tơ đo đếm dự phòng; 
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e) Yêu cầu về cấp chính xác: VT cho đo đếm chính và dự phòng có cấp 
chính xác 0,5.  

6. Yêu cầu mạch đo đếm 
a) Đối với HTĐĐ 3 pha, mạch nhị thứ phải được đấu nối theo sơ đồ có kết 

cấu đo kiểu 3 pha 4 dây; 
b) Trong mọi trường hợp, cuộn thứ cấp của CT, VT và cáp nhị thứ đấu nối 

với công tơ đo đếm điện năng của HTĐĐ chính không được sử dụng cho bất kỳ 
mục đích nào khác và phải hoàn toàn độc lập với các HTĐĐ dự phòng. Cáp nhị 
thứ của HTĐĐ chính phải đi riêng và đấu nối trực tiếp từ hộp đấu dây của CT, VT 
qua tủ đấu nối dây trung gian (nếu có) đến tủ công tơ mà không có thêm bất kỳ 
đấu nối trung gian nào khác; 

c) Trường hợp mạch dòng điện thứ cấp đo lường của HTĐĐ dự phòng 
được sử dụng chung với các thiết bị đo lường khác, phải đảm bảo việc sử dụng 
chung đó không làm ảnh hưởng tới độ chính xác của HTĐĐ và đủ điều kiện thực 
hiện niêm phong kẹp chì toàn bộ mạch nhị thứ bao gồm cả công tơ đo đếm điện 
năng, các thiết bị khác và tại các vị trí đấu nối; 

d) Trường hợp mạch điện áp thứ cấp đo lường của HTĐĐ dự phòng được 
sử dụng chung với các thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ khác, để tránh ảnh 
hưởng đến mạch đo đếm khi thực hiện thay thế, giải quyết sự cố của các thiết bị 
đo lường, điều khiển, bảo vệ này, mạch điện áp thứ cấp đo lường phải được thực 
hiện riêng cho từng HTĐĐ và tách riêng biệt với các hệ thống đo lường, điều 
khiển, bảo vệ nhằm tránh tình trạng phải niêm phong kẹp chì các thiết bị của các 
hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ có liên quan; 

e) Cáp nhị thứ của các HTĐĐ dự phòng được đấu nối từ hộp đấu dây của 
CT, VT qua tủ đấu nối dây trung gian đến tủ công tơ, phải không có bất kỳ mối 
nối nào ở giữa các khoảng đấu nối nêu trên và không được có thêm bất kỳ điểm 
đấu nối trung gian nào khác; 

f) Cáp nhị thứ của mạch đo đếm phải được đấu nối theo đường ngắn nhất 
từ CT, VT đến công tơ, số lượng điểm nối qua hàng kẹp là ít nhất và phải có đủ 
điều kiện thực hiện biện pháp niêm phong kẹp chì mạch đo đếm tại các hàng kẹp, 
tủ hàng kẹp hoặc điểm nối; 

g) Đối với HTĐĐ được cung cấp điện áp từ VT thanh cái và có nhiều hơn 
một VT thanh cái thông qua bộ chuyển mạch điện áp thì bộ chuyển mạch phải 
được thiết kế hoạt động theo cơ chế chuyển mạch logic và tự động và phải đảm 
bảo điều kiện thực hiện niêm phong kẹp chì các đầu đấu dây của bộ chuyển mạch 
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điện áp. Công tơ đo đếm điện năng phải được lập trình để ghi lại thời điểm và 
khoảng thời gian chuyển mạch điện áp; 

h) Các hộp đấu nối phục vụ thử nghiệm thiết bị đo phải được lắp đặt để 
phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ thiết bị đo đếm và đủ điều kiện niêm phong, 
kẹp chì. 

7. Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo đếm 
a) Đối với công tơ: 
 Công tơ phải được lắp đặt thẳng đứng, chắc chắn hoặc có góc lệch về các 

phía không được quá 3°. Công tơ và các thiết bị đo phải được lắp đặt ở những nơi 
khô ráo, ít bụi bẩn, có nhiệt độ xung quanh thường xuyên không quá 45°C.   

b) Đối với phụ kiện bảo vệ công tơ: 
- Thùng, hộp công tơ phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại Điều 

10 và phải được lắp đặt ở vị trí thuận lợi để dễ dàng kiểm tra chỉ số, kiểm tra định 
kỳ công tơ; 

- Tủ công tơ phải được thiết kế có hai ngăn: 
+ Ngăn phía trước để lắp đặt công tơ và các thiết bị phục vụ thử nghiệm, 

có vị trí niêm phong kẹp chì và móc khóa bảo vệ ở cửa tủ phía trước; 
+ Ngăn phía sau để lắp đặt hàng kẹp (nếu có), mạch nhị thứ đo đếm, thiết 

bị chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị xông sấy tủ,… và phải có vị trí để niêm 
phong kẹp chì và có khóa bảo vệ của cửa tủ phía sau; 

- Các HTĐĐ tại các trạm điện phải được lắp đặt hộp đấu nối phục vụ thử 
nghiệm thiết bị đo (testblock) phục vụ cho việc thử nghiệm hoặc kiểm định định 
kỳ thiết bị đo đếm và nếu có hàng kẹp đấu dây thì phải có đủ điều kiện để thực 
hiện niêm phong kẹp chì. 

c) Đối với cáp nhị thứ đo lường: 
- Cáp nhị thứ dùng đấu nối từ thiết bị đo đếm (CT, VT) đến công tơ phải 

được sử dụng cáp nhị thứ riêng, độc lập với các cáp nhị thứ đo lường và bảo vệ 
khác và phải được niêm phong kẹp chì tại các vị trí đấu nối (hàng kẹp tại các tủ 
trung gian, tủ công tơ); 

- Cáp nhị thứ đấu nối vào công tơ phải đảm bảo thực hiện đúng theo sơ đồ 
đấu dây đã được phê duyệt và sơ đồ đấu dây của nhà sản xuất thiết bị;    

- Để phân biệt cáp nhị thứ mang tín hiệu dòng và cáp nhị thứ mang tín 
hiệu áp, các đầu dây cáp nhị thứ  được đánh dấu bằng số tương ứng với số thứ tự 
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đấu nối trên công tơ, cụ thể đối với cáp dòng điện gồm số 1, 4, 7, 0 và 3, 6, 9, 0; 
đối với cáp điện áp gồm số 2, 5, 8, 10); 

- Trường hợp cáp nhị thứ được sử dụng là loại cáp điều khiển có 2 ruột 
dây dẫn hoặc nhiều ruột dây dẫn nhưng không có màu phân biệt, để phân biệt giữa 
cáp nhị thứ dùng cho mạch tín hiệu dòng điện và mạch tín hiệu điện áp khi lắp đặt, 
cáp nhị thứ phải được đánh dấu bằng số như trên (C3); 

- Tại các trạm điện, cáp nhị thứ đo lường phải được thi công lắp đặt độc 
lập với cáp điện lực. Trường hợp cáp nhị thứ đo lường được bố trí chung với 
mương cáp lực, khi lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu của cáp nhị thứ lắp 
đặt song song với cáp lực không được nhỏ hơn 100mm hoặc phải có các tấm vách 
ngăn không cháy hoặc phải sử dụng loại cáp nhị thứ có lớp vỏ kim loại bọc bên 
ngoài bằng đồng (để dễ dàng đấu nối với hệ thống tiếp đất bằng đồng tại trạm 
điện) để chống nhiễu tín hiệu và lớp vỏ bọc kim loại này phải được nối đất 2 đầu. 

d) Đối với thiết bị đo đếm: 
- Biến dòng điện đo lường và Biến điện áp đo lường phải được lắp đặt cố 

định, chắc chắn trên xà, cột chuyên dùng; 
- Nối đất trong mạch nhị thứ của biến dòng điện và biến điện áp phải thực 

hiện theo quy định hiện hành. Biến dòng điện phải được nối đất an toàn tại một 
điểm gần nhất với các cực đấu nối thứ cấp của biến dòng điện; 

- Nối đất an toàn phải dùng dây cáp đồng trần có tiết diện tối thiểu 25mm2 
với đầu cosse ép thích hợp; 

- Các cọc đấu dây sơ cấp và thứ cấp của máy biến dòng hoặc máy biến 
điện áp phải được đấu nối với đầu cosse có kích thước phù hợp và phải đảm bảo 
lực cơ khí tĩnh tác động lên các cọc đấu dây theo tất cả các hướng phù hợp với quy 
định của nhà sản xuất; 

- Trước khi đấu nối các cọc đấu dây của máy biến dòng hoặc máy biến 
điện áp, các mặt tiếp xúc phải được làm sạch để loại trừ các gỉ sét, các vật thể lạ và 
phủ một lớp mỏng mỡ tiếp xúc chất lượng tốt. Trường hợp mặt tiếp xúc là các kim 
loại không đồng nhất, có thể sử dụng đầu cosse lưỡng kim để ngăn ngừa hiện 
tượng ăn mòn do điện hóa. 

- Đối với máy biến dòng điện đo lường: 
+ Cuộn dây thứ cấp đo lường của máy biến dòng điện luôn được đấu nối 

vận hành ngắn mạch với cuộn dòng điện của công tơ qua cặp dây dẫn nhị thứ 
riêng biệt cho từng mỗi máy biến dòng điện; 
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+ Tuyệt đối không được đặt cầu chì cho mạch thứ cấp đo lường của máy 
biến dòng điện.  

- Đối với máy biến điện áp đo lường: 
+ Máy biến điện áp phải được bảo vệ chống ngắn mạch ở mạch nhị thứ 

bằng áptomat, áptomat được đặt ở tất cả các dây dẫn không nối đất và đặt sau hàng 
kẹp. Đối với các mạch điện áp không rẽ nhánh cho phép không đặt áptomat; 

+ Áptomat bảo vệ máy biến điện áp phải được lắp đặt tập trung cùng với 
các CB, hàng kẹp, con nối khác dùng cho mục đích đo đếm điện năng trong cùng 
tủ trung gian hoặc tủ đo lường để dễ dàng thực hiện niêm phong kẹp chì. 

8. Thi công lắp đặt: 
Thực hiện theo bản vẽ Quy định tiêu chuẩn hệ thống đo đếm, từ bản vẽ số 

0110 đến 0111 tại phụ lục đính kèm. 

Điều 6. Tiêu chuẩn hệ thống đo đếm cấp điện áp từ 1kV đến 35kV 

1. Phạm vi áp dụng 
a) Hệ thống đo đếm các phát tuyến 22kV trong trạm biến áp 110kV; 
b) Hệ thống đo đếm các điểm ranh giới giao nhận giữa các Công ty Điện 

lực; 
c) Hệ thống đo đếm bán điện khách hàng mua điện cấp điện áp 22kV; 
d) Hệ thống đo đếm tổng trạm biến áp công cộng. 
2. Cấu hình hệ thống đo đếm 
Hệ thống đo đếm điện năng áp dụng cấu hình từ Điểm a) đến Điểm f) 

Khoản 1 Điều 4. 
3. Yêu cầu công tơ 
a) Kết cấu đo kiểu 3 pha 4 dây, 3 phần tử hoặc 1 pha 2 dây, đo đếm gián 

tiếp;  
b) Đáp ứng các yêu cầu từ Điểm b) đến Điểm l) và không bao gồm các 

Điểm d), g), h) của Khoản 3 Điều 5; 
c) Công tơ đo đếm điện năng tác dụng và phản kháng theo chiều giao; 
d) Công tơ được cấp nguồn từ hệ thống điện áp thứ cấp đo lường; đối với 

công tơ 3 pha phải đảm bảo duy trì hoạt động khi mất điện áp 1 hoặc 2 pha bất kỳ; 
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e) Có nhiều mức mật khẩu; 
f) Yêu cầu về cấp chính xác: Công tơ đo đếm có cấp chính xác 0,5 với điện 

năng tác dụng và 2,0 với điện năng phản kháng; 
g) Trường hợp có thỏa thuận đo đếm dự phòng thì công tơ đo đếm dự 

phòng có cấp chính xác 1,0 với điện năng tác dụng và 2,0 với điện năng phản 
kháng. 

4. Yêu cầu CT 
a) Đáp ứng các yêu cầu từ Điểm a) đến Điểm d) Khoản 4, Điều 5; 
b) Đối với biến dòng điện phục vụ cho đo đếm phải có cuộn dây thứ cấp đo 

lường dùng riêng cho công tơ đo đếm. Tuyệt đối không sử dụng chung cuộn dây 
thứ cấp đo lường cho công tơ đo đếm cùng với thiết bị điều khiển, bảo vệ khác; 
Trường hợp có đo đếm dự phòng, cuộn dây thứ cấp đo lường dự phòng có thể 
dùng chung cho cả công tơ đo đếm và thiết bị đo lường khác với điều kiện việc sử 
dụng chung đó không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của HTĐĐ; 

c) Yêu cầu về cấp chính xác: CT cho đo đếm có cấp chính xác 0,5 và cấp 
chính xác 1,0 cho đo đếm dự phòng (nếu có). 

5. Yêu cầu VT 
a) Đáp ứng các yêu cầu từ Điểm a) đến Điểm d) Khoản 5 Điều 5; 
b) Đối với biến điện áp phục vụ cho đo đếm phải có cuộn dây thứ cấp đo 

lường dùng riêng cho công tơ đo đếm chính. Trường hợp có đo đếm dự phòng, 
cuộn dây thứ cấp đo lường có thể dùng chung cho cả công tơ đo đếm cùng với các 
thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ khác với điều kiện việc sử dụng chung đó 
không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của HTĐĐ. Để tránh ảnh hưởng đến các 
thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ khác trong quá trình vận hành, mạch dây 
thứ cấp đo lường phải được đấu nối riêng biệt từ hộp đấu dây của biến điện áp đến 
công tơ đo đếm dự phòng; 

c) Yêu cầu về cấp chính xác: VT cho đo đếm có cấp chính xác 0,5 và cấp 
chính xác 1,0 cho đo đếm dự phòng (nếu có). 

6. Yêu cầu mạch đo đếm 
a) Đáp ứng các yêu cầu từ Điểm a) đến Điểm e) Khoản 6 Điều 5; 
b) Cáp nhị thứ của mạch đo đếm phải là cáp đồng mềm nhiều sợi có màu 

phân biệt theo quy định vàng, xanh, đỏ và đen; có tiết diện tối thiểu là 4mm2 với 2 
lớp vỏ bọc cách điện, được đấu nối theo đường ngắn nhất từ CT, VT đến công tơ. 
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7. Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo đếm 
a) Đối với công tơ: 
Đáp ứng yêu cầu theo Điểm a) Khoản 7 Điều 5; 
b) Đối với phụ kiện bảo vệ công tơ: 
- Thùng, hộp công tơ phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại Điều 

10 và phải được lắp đặt ở vị trí thuận lợi để dễ dàng kiểm tra chỉ số, kiểm tra định 
kỳ công tơ; 

- Độ cao lắp đặt thùng, hộp công tơ được tính từ mặt đất tự nhiên hoặc nền 
nhà đến điểm thấp nhất của thùng, hộp công tơ là: 

+ 1,7 m trong trường hợp công tơ lắp đặt trong và ngoài nhà, công tơ lắp 
đặt tại cột điện nơi ít người qua lại; 

+ 2,5 m trong trường hợp công tơ lắp đặt tại cột điện nơi trong thị xã, thị 
trấn, nơi có đông người qua lại hoặc lắp đặt tại trạm biến thế không có rào bảo vệ; 

+ 1,5 m trong trường hợp công tơ lắp đặt tại trạm biến thế có rào bảo vệ. 
- Đối với những nơi thùng, hộp công tơ dễ bị va chạm, bụi bẩn, nơi nhiều 

người qua lại hoặc nơi công tơ dễ bị tác động từ bên ngoài, thùng, hộp công tơ 
được niêm phong kẹp chì đầy đủ, bổ sung thêm khoá; 

- Đối trường hợp công tơ lắp tại cột, vị trí luồn cáp công tơ hoặc cáp động 
lực phải được thiết kế ở đáy hộp hoặc thùng bảo vệ công tơ. Vị trí luồn cáp công 
tơ chỉ được thiết kế ở phía trên hộp hoặc thùng bảo vệ công tơ đối với trường hợp 
công tơ lắp bên ngoài nhà khách hàng nhưng phải có mái che; 

- Thùng, hộp công tơ phải được lắp đặt ở vị trí thao tác dễ dàng, phía dưới 
không để vật vướng mắc, chỗ đặt phải rộng rãi và đủ sáng, bảo đảm khi cần thiết 
đóng, cắt điện được nhanh chóng, kịp thời; 

- Tránh lắp đặt tại các nơi có hơi hóa chất ăn mòn kim loại, nơi có chất dễ 
cháy nổ, sinh nhiệt hay chấn động mạnh. Khi lắp đặt công tơ, phải tránh hướng 
ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào công tơ sẽ làm hư hỏng công tơ. 

c) Đối với cáp nhị thứ đo lường: 
- Đáp ứng theo yêu cầu từ gạch đầu hàng thứ nhất đến gạch đầu hàng thứ 

3 của Điểm c) Khoản 7 Điều 5; 
- Cáp nhị thứ lắp đặt ngoài trời phải được bảo vệ kín từ hộp đấu dây của 

thiết bị đo lường CT, VT đến hộp đấu dây của công tơ bằng ống nhựa uPVC hoặc 
bằng ống sắt nhúng kẽm có tiết diện phù hợp. Khi lắp đặt phải kiểm tra bảo đảm 
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các khớp nối của ống bảo vệ phải bền vững, chắc chắn để tránh các tác động bên 
ngoài và được niêm phong kẹp chì (nếu cần thiết);    

- Dùng khớp nối ống có ven răng để nối ống bảo vệ dây nhị thứ với thùng, 
hộp công tơ, các mối nối của ống nhựa uPVC phải được dán dính chắn chắn với 
nhau bằng keo dán ống chuyên dụng và các mối nối của ống sắt nhúng kẽm phải 
được hàn dính hoặc dùng các loại khớp nối ven răng lắp đặt chắn chắn; 

- Các ống nhựa uPVC bảo vệ dây cáp nhị thứ được cố định chắc chắn trên 
cột điện với các collier tráng kẽm hoặc bằng đai thép không gỉ có khoảng cách liền 
kề nhau không lớn hơn 1,5m và ưu tiên lắp đặt tại khớp nối của ống bảo vệ (nếu 
có); 

- Phải cố định chắc chắn các đầu dây cáp nhị thứ mang tín hiệu (dòng – 
áp) với thùng, hộp bảo vệ công tơ bằng khuyên hình bán nguyệt (Ω) và được lắp 
chắc chắn bằng vis hoặc boulon; 

- Đoạn cáp nhị thứ đấu nối vào công tơ tại bảng điện (đoạn cáp nhị thứ 
được nắp hộp đấu dây của công tơ bảo vệ trước khi đấu vào công tơ) phải để thừa 
một khoảng đủ dài để đảm bảo dễ dàng khi kiểm tra thông số mạch đo tại công tơ 
và dự phòng khi cần cắt bỏ đoạn đầu dây dẫn do hỏng vis hộp đấu dây của công 
tơ, dây dẫn bị gãy nhiều sợi hoặc bị cháy do tiếp xúc không tốt,... 

d) Đối với thiết bị đo: 
- Đáp ứng yêu cầu từ gạch đầu hàng thứ nhất đến gạch đầu hàng thứ 5 của 

Điểm d) Khoản 7 Điều 5; 
- Đối với máy biến dòng điện đo lường: Việc lắp đặt máy biến dòng điện 

đo lường trung thế phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại Điểm d.6. của 
Khoản 7 Điều 5; 

- Đối với máy biến điện áp đo lường: Việc lắp đặt máy biến điện áp đo 
lường trung thế phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại Điểm d.7. của 
Khoản 7 Điều 5. 

8. Thi công lắp đặt: 
Thực hiện theo bản vẽ Quy định tiêu chuẩn hệ thống đo đếm, từ bản vẽ số 

0400 đến 0414 tại Phụ lục đính kèm. 

Điều 7. Tiêu chuẩn hệ thống đo đếm điện năng cấp điện áp dưới 1kV 

1. Phạm vi áp dụng 
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a) Hệ thống đo đếm các điểm ranh giới giao nhận giữa các Công ty Điện 
lực. 

b) Hệ thống đo đếm bán điện khách hàng mua điện cấp điện áp hạ áp. 
c) Hệ thống đo đếm tổng trạm biến áp công cộng. 
2. Cấu hình hệ thống đo đếm 
Hệ thống đo đếm điện năng áp dụng cấu hình từ Điểm a) đến Điểm f) không 

bao gồm Điểm c) Khoản 1 Điều 4. 
3. Yêu cầu công tơ 
a) Là loại 1 pha 2 dây đối với công tơ 1 pha và loại 3 pha 4 dây đối với 

công tơ 3 pha; 
b) Đối với công tơ kiểu cảm ứng phải có bộ phận chống đĩa quay ngược 

hoặc có bộ số 1 hướng (ngoại trừ công tơ đo đếm điện năng vô công) và đối với 
công tơ kiểu cảm ứng đo đếm trực tiếp hạ áp, cầu điện thế dùng đấu nối cuộn điện 
áp với cuộn dòng điện của công tơ phải được lắp đặt bên trong vỏ công tơ để được 
niêm phong kẹp chì ngay sau khi kiểm định; 

c) Đối với công tơ kiểu điện tử nên tăng cường bổ sung bộ phận cảnh báo 
trong trường hợp công tơ bị xâm phạm (mở nắp hộp công tơ) hoặc công tơ bị ảnh 
hưởng của từ trường nam châm và bổ sung chức năng lưu trữ và truyền thông tin 
cảnh báo này về Điện lực khi công tơ được kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo 
đếm từ xa; 

d) Có các vị trí niêm phong kẹp chì phải đảm bảo không thể tiếp cận với 
các đầu cực đấu dây và không thể thay đổi các thông số cài đặt trong công tơ nếu 
không phải phá bỏ chì niêm phong; 

e) đ) Ngoài các chức năng đo đếm chính xác của công tơ nên bổ sung hoặc 
mở rộng các chức năng để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành như chức năng 
cảnh báo khi công tơ bị tác động hoặc khi bị thay đổi sơ đồ đấu dây;  

f) Tần số danh định: 50Hz; 
g) Dòng điện danh định: 
- Đối với đo đếm gián tiếp hạ áp: 1A hoặc 5A; 
- Đối với đo đếm trực tiếp hạ áp: Tùy thuộc vào công suất của phụ tải cần 

cung cấp. 
h) Điện áp danh định:  
- Điện áp danh định của công tơ 1 pha, 2 dây: 220V hoặc 230 V; 
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- Điện áp danh định của công tơ 3 pha, 4 dây: 220/380V hoặc 230/400V; 
i) Đối với công tơ 3 pha, công tơ đo điện năng tác dụng phải đạt cấp chính 

xác tối thiểu là 1,0. Đối với công tơ 1 pha, công tơ đo đếm điện năng tác dụng phải 
đạt cấp chính xác 1,0 đối với công tơ điện tử và cấp chính xác 2,0 đối với công tơ 
cảm ứng. 

4. Yêu cầu CT hạ áp: 
a) Là loại hình xuyến, sử dụng trong nhà và ngoài trời, có đường kính trong 

phù hợp để đảm bảo luồn được các dây cáp bọc cách điện 0,6/1kV có tiết diện 
tương ứng với dòng định mức. Các bulông, đai ốc, vòng đệm phải phù hợp để đấu 
nối với cáp nhị thứ bằng đồng; 

b) Có cuộn dây thứ cấp đo lường dùng riêng cho công tơ đo đếm điện năng; 
c) Giá trị dòng điện thứ cấp danh định là 1A hoặc 5A phù hợp với công tơ 

sử dụng; 
d) Dung lượng của các cuộn thứ cấp phải phù hợp với tải mạch nhị thứ. Để 

đảm bảo đo đếm chính xác, dung lượng của các cuộn thứ cấp đo lường của biến 
dòng điện phải phù hợp với tải thực tế của mạch đo đếm và không vượt quá 400% 
tải thực tế của mạch đo đếm. Trường hợp tải thực tế của mạch đo đếm nhỏ hơn 
2,5VA thì dung lượng cuộn thứ cấp đo lường của biến dòng điện được lựa chọn 
sao cho đảm bảo độ ổn định động của biến dòng điện nhưng tối đa không được 
vượt quá 5VA (đối với CT có dòng sơ cấp danh định < 1.000A) hoặc 10VA (đối 
với CT có dòng sơ cấp danh định > 1.000A); 

e) Cấp chính xác: 0,5. 
5. Yêu cầu mạch đo đếm : 
a) Mạch nhị thứ phải được đấu nối theo sơ đồ có kết cấu đo kiểu 3 pha 4 

dây đối với HTĐĐ 3 pha hoặc theo sơ đồ có kết cấu đo kiểu 1 pha 2 dây đối với 
HTĐĐ 1 pha; 

b) Trong mọi trường hợp, cuộn thứ cấp của CT và cáp nhị thứ đấu nối với 
công tơ đo đếm điện năng của HTĐĐ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích 
nào khác và phải hoàn toàn độc lập với các hệ thống đo lường, bảo vệ khác. Cáp 
nhị thứ của HTĐĐ phải đi riêng và đấu nối trực tiếp từ hộp đấu dây của CT đến tủ 
công tơ mà không có thêm bất kỳ đấu nối trung gian nào khác; 

c) Phụ tải mạch thứ cấp đo đếm của CT (bao gồm cả công tơ đo đếm kể cả 
các thiết bị đo lường, bảo vệ khác nếu có) không được vượt quá dung lượng  định 
mức cuộn thứ cấp đo lường ghi ở nhãn của CT. 
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6. Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo đếm: 
a) Đối với công tơ: 
- Việc lắp đặt công tơ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lắp đặt quy định tại 

Điểm a) Khoản 7 Điều 5 của Tiêu chuẩn này; 
- Đối với công tơ 3 pha, công tơ 3 pha kiểu cảm ứng phải được đấu nối 

theo thứ tự pha thuận (A => B => C) đúng theo sơ đồ đấu dây và theo quy định 
của nhà sản xuất công tơ.  

b) Đối với phụ kiện bảo vệ công tơ: 
- Thùng, hộp công tơ phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại Điều 

10; 
- Hộp công tơ lắp đặt bên ngoài hiên nhà khách hàng phải có bảng điện và 

tấm bảng nhựa che đậy phía sau hộp để bảo vệ đầu cáp công tơ khi đấu nối vào 
công tơ để nhằm tránh bị tác động trực tiếp của con người; 

- Hộp công tơ để lắp đặt nhiều công tơ phải có bảng điện hoặc thanh gá 
lắp, có các hàng kẹp đấu dây và cần thiết phải có kẹp cố định cáp công tơ. Mỗi vị 
trí đấu dây của hàng kẹp phải có 2 bù lông, Hàng kẹp phải đấu nối được cáp đồng; 

- Hộp công tơ phải được chế tạo phù hợp để lắp đặt cố định trên tường 
hoặc trên cột bê tông hình trụ hoặc trụ tròn có đường kính từ 200mm đến 300mm 
và có đủ các phụ kiện lắp đặt cho hộp công tơ bao gồm các chi tiết lắp đặt công tơ, 
giá đỡ bằng thép có ngàm để treo hộp công tơ lên cột hoặc lên tường. Các chi tiết 
kim loại của hộp công tơ phải mạ chống gỉ và đảm bảo độ bền ở môi trường muối 
và sương mù; 

- Có thể lắp đặt chung nhiều công tơ vào trong cùng một thùng, hộp công 
tơ với số lượng công tơ theo quy cách của nhà sản xuất nhưng phải đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành và đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người; 

- Mỗi cột không được treo quá 4 hộp công tơ với mỗi hộp không lắp đặt 
quá 06 công tơ. Chiều ngang của hộp công tơ treo trên cột không được quá 0,80m; 
không hạn chế chiều ngang đối với hộp công tơ treo trên tường; 

- Trường hợp hộp công tơ được trang bị Aptomat, cửa thao tác Aptomat 
phải đảm bảo khi thao tác Aptomat bằng tay thì không cần phải mở cửa hộp công 
tơ và không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây đấu nối 
vào Aptomat. Kết cấu cửa thao tác này phải yêu cầu chắc chắn, mức độ bảo vệ 
IP43, đồng thời phải có móc khóa và vị trí niêm phong kẹp chì; 
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- Công tơ lắp đặt chung với biến dòng hạ áp trong cùng một thùng công 
tơ, thùng công tơ phải có vách ngăn riêng chứa đựng các biến dòng và phải được 
niêm phong kẹp chì đầy đủ; 

- Thùng để lắp đặt công tơ đo đếm gián tiếp hạ thế phải được thiết kế có 
hai ngăn phù hợp với kích thước máy biến dòng điện; 

- Đối với biến dòng điện hạ áp có dòng định mức dưới 1.000A kích thước 
vừa và nhỏ, thùng công tơ được cấu tạo gồm một ngăn dùng để lắp đặt thiết bị 
đóng ngắt,…; ngăn thứ hai dùng để lắp đặt thiết bị đo (công tơ, CT hạ áp), các 
thiết bị phục vụ thử nghiệm (nếu có) và ngăn này có vách ngăn để chia thành hai 
ngăn nhỏ gồm: 

+ Ngăn phía trước để lắp đặt công tơ và các thiết bị phục vụ thử nghiệm 
(nếu có) trên tấm vách ngăn. Tấm vách ngăn này có thể được đóng mở bằng bản lề 
hoặc khớp ghép nối nhưng phải có vị trí niêm phong kẹp chì tại tấm vách ngăn. 
Cửa ngăn phía trước phải có cửa sổ xem chỉ số công tơ và cũng được đóng mở qua 
các bản lề được lắp đặt phía bên trong ngăn thùng, có biện pháp ngăn ngừa nước 
mưa lọt vào và có vị trí niêm phong kẹp chì, móc khóa bảo vệ tại cửa thùng; 

+ Ngăn phía sau dùng để lắp đặt biến dòng điện hạ áp, điểm đấu nối với 
dây động lực cung cấp tín hiệu điện áp cho công tơ và mạch nhị thứ đo đếm. 

- Đối với biến dòng điện hạ áp có dòng định mức từ 1.000A trở lên kích 
thước lớn, thùng công tơ được cấu tạo có hai ngăn riêng với kích thước có thể thay 
đổi để phù hợp với kích thước của biến dòng điện. Thùng công tơ gồm một ngăn 
dùng để lắp đặt biến dòng điện hạ áp, điểm đấu nối với dây động lực cung cấp tín 
hiệu điện áp cho công tơ; ngăn thứ hai để lắp đặt công tơ. Cửa của ngăn lắp đặt 
công tơ phải có cửa sổ xem chỉ số công tơ và cả hai cửa của hai ngăn đều được 
đóng mở qua các bản lề được lắp đặt phía bên trong ngăn thùng, có biện pháp 
ngăn ngừa nước mưa lọt vào và có vị trí niêm phong kẹp chì, móc khóa bảo vệ tại 
cửa thùng công tơ. 

c) Đối với cáp nhị thứ đo lường: 
- Cáp nhị thứ đo lường phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lắp đặt quy định tại 

gạch đầu hàng thứ 2 và thứ 3 của Điểm c) Khoản 7 Điều 5; 
- Đối với hệ thống đo đếm gián tiếp hạ thế, mạch nhị thứ cung cấp tín hiệu 

điện áp cho công tơ được đấu nối tại các đầu cosse ép của dây cáp động lực dùng 
đấu nối tiếp với máy biến dòng điện trong ngăn thùng công tơ dùng riêng, các 
điểm đấu nối cần phải băng cách điện an toàn. Trường hợp dây cáp động lực luồn 
qua máy biến dòng điện, dây nhị thứ cung cấp tín hiệu điện áp cho công tơ được 
đấu nối ngay trên dây cáp động lực qua các kẹp IP hoặc ốc xiết cáp có kích cở phù 
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hợp ngay trong ngăn thùng công tơ dùng riêng cho máy biến dòng. Nếu mối nối 
dùng ốc xiết cáp phải được băng cách điện đảm bảo an toàn trong vận hành; 

- Trong quá trình lắp đặt, thay thế hoặc sửa chữa HTĐĐ, nghiêm cấm việc 
tháo niêm chì kiểm định của công tơ (chì niêm hộp số của công tơ còn gọi là chì 
tai của công tơ) và của các thiết bị đo lường khác. 

d) Đối với thiết bị đo đếm: 
- Việc lắp đặt thiết bị đo đếm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lắp đặt quy 

định từ gạch đầu hàng thứ nhất đến gạch đầu hàng thứ 6 của Điểm d) Khoản 7 
Điều 5; 

- Máy biến dòng điện hạ áp phải được lắp đặt cố định chắc chắn trên xà 
hoặc trên vách thùng công tơ trong vách ngăn riêng. Tuyệt đối không được dùng 
các loại dây kim loại luồn qua vòng xuyến để treo máy biến dòng điện hạ áp. 

e) Đấu nối cáp công tơ: 
- Khi lắp đặt HTĐĐ tại nhà của khách hàng, cáp công tơ phải được lắp đặt 

ở nơi phải dễ dàng kiểm tra được cáp công tơ bằng mắt, tuyệt đối không lắp đặt 
cáp công tơ xuyên qua trần nhà; 

- Tuyệt đối không có bất kỳ mối nối nào trên suốt chiều dài của cáp công 
tơ dùng để đấu nối nhánh rẽ khách hàng với công tơ; 

- Khoảng cách từ các sứ cách điện đỡ đầu dây dẫn điện trên cột đầu nhà 
đến mái nhà không được nhỏ hơn 2,5m và khoảng cách từ mối nối giữa cáp công 
tơ với nhánh rẽ khách hàng vào nhà đến gần ban công hoặc cửa sổ không được 
nhỏ hơn 1,5m để vượt xa tầm tay của con người; 

- Tại vị trí đấu nối cáp công tơ với đường dây nhánh rẽ vào nhà hoặc đấu 
nối với lưới điện hạ áp, đầu cáp công tơ phải được bảo vệ với co sứ sành cong 
hình chử C để tránh nước vào cáp công tơ. Trường hợp không có co sứ sành cong, 
đầu cáp công tơ phải được bẻ cong một đoạn với chiều dài khoảng 150mm; 

- Vị trí cách mặt đất thấp nhất để luồn cáp công tơ xuyên tường là 2,5m. 
Tại vị trí luồn cáp công tơ xuyên tường, cáp công tơ được bảo vệ với co 900 bằng 
ống nhựa uPVC hoặc sứ sành cong để tránh nước vào nhà. Trường hợp không có 
sứ sành cong xuyên tường hoặc trường hợp công tơ lắp đặt bên ngoài nhà của 
khách hàng, cáp công tơ cũng phải được bẻ co để tránh nước vào nhà và vào công 
tơ; 

- Đoạn cáp công tơ đấu nối vào công tơ tại bảng điện (đoạn cáp công tơ 
được nắp hộp đấu dây của công tơ bảo vệ trước khi đấu vào công tơ) phải để thừa 
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một khoảng đủ dài để dự phòng khi cần cắt bỏ đoạn dây dẫn bị cháy do tiếp xúc 
không tốt hoặc khi sửa chữa di dời công tơ trong khoảng cách ngắn; 

f) Yêu cầu nhánh rẽ khách hàng: Thực hiện theo quy định tại Điều 8; 
g) Yêu cầu hộp phân phối: 
- Hộp phân phối công tơ phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu kỹ thuật tại 

Khoản 1, Điều 9; 
- Hộp phân phối được sử dụng khi có 10 khách hàng đấu nối tại cùng một 

trụ trở lên, hoặc khu vực tại vị trí đấu nối có dự báo phát triển trên 10 khách hàng 
trong thời gian ngắn. 

7. Thi công lắp đặt: 
Thực hiện theo bản vẽ Quy định tiêu chuẩn hệ thống đo đếm, từ bản vẽ số 

0800 đến 0831 tại Phụ lục đính kèm. 

Điều 8. Tiêu chuẩn đối với dây dẫn nhánh rẽ khách hàng: 

1. Dây dẫn dùng rẽ nhánh vào nhà khách hàng được dùng loại dây cáp 
đồng có vỏ bọc cách điện 0.6/1kV loại một sợi hoặc gồm hai hoặc bốn sợi bện 
xoắn lại với nhau tuỳ theo số pha dùng điện. 

2. Tiết diện dây dẫn của cáp đồng bọc dùng đấu nối nhánh rẽ khách hàng 
vào hộ tiêu thụ điện với mục đích thắp sáng sinh hoạt ở khu vực nông thôn từ 
6mm2 trở lên; khu vực thành phố, thị xã, thị trấn từ 8mm2 trở lên. Đối với các hộ 
mua điện ngoài mục đích sinh hoạt thì phải căn cứ vào nhu cầu phụ tải thực tế 
hoặc công suất lắp đặt để tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn nhánh rẽ phù hợp. 

3. Nhánh rẽ khách hàng có thể dùng các loại dây sau: 
a) Cáp đồng bọc CVV là dây cáp đồng một sợi bọc cách điện bằng PVC - 

0,6/1kV; 
b) Dây duplex: là dây cáp đồng bọc cách điện bằng PVC – 0,6/1kV gồm hai 

sợi được bện xoắn với nhau; 
c) Dây quadruplex: là dây cáp đồng bọc cách điện bằng PVC – 0,6/1kV 

gồm bốn sợi được bện xoắn với nhau. 
4. Chiều dài nhánh rẽ khách hàng phải đảm bảo kỹ thuật an toàn theo quy 

định và đảm bảo điện áp cam kết cấp điện cho khách hàng như đã ký kết trong hợp 
đồng mua bán điện. 

5. Lắp đặt nhánh rẽ khách hàng: 
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a) Nhánh rẽ khách hàng lắp đặt ngoài trời, lắp đặt trên vật cách điện và phụ 
kiện, lắp đặt trên cột hoặc trên kết cấu của nhà cửa hoặc công trình khác được 
dùng với dây bọc cách điện hoặc cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC); 

b) Khi lưới cáp ABC đi qua khu vực nhà tường, nhà chung cư … có thể áp 
dụng đai khoá chuyên dụng để cố định trực tiếp cáp ABC vào tường nhà chung cư, 
tường của nhà phố; 

c) Khi lưới cáp ABC đi qua khu vực cây xanh, không để cáp tiếp xúc cọ sát 
với cây xanh làm hư hỏng cách điện. 

6. Dừng dây nhánh rẽ tại hộ tiêu thụ:  
a) Dùng bulông xoắn (bu lông đuôi heo) hoặc bu lông móc lắp vào tường 

nhà, sau đó dùng bộ giữ dây lắp vào bu lông xoắn hoặc bu lông móc để cố định 
dây nhánh rẽ hoặc dùng bộ uclevis và sứ ống chỉ được lắp vào tường bằng bulông 
để cố định nhánh dây nhánh rẽ khách hàng vào nhà; 

b) Dùng cột đầu nhà (potelet) lắp vào tường (cột) nhà sao cho khoảng cách 
từ đỉnh cột đầu nhà đến mái nhà không nhỏ hơn 1m, trường hợp lắp cột đầu nhà 
nằm ngang phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Sau đó dùng kẹp giữ 
dây bắt vào cột đầu nhà để cố định dây nhánh rẽ; 

7. Chiều dài đoạn nhánh rẽ khách hàng: 
 Chiều dài đoạn nhánh rẽ khách hàng được lựa chọn sao cho đảm bảo điều 
kiện kỹ thuật an toàn và điện áp cam kết cấp điện cho khách hàng mua điện.  

8. Nhánh rẽ cáp ngầm khách hàng: 
a) Đối với nhánh rẽ khách hàng được thiết kế cáp ngầm vào mái hiên nhà, 

công tơ phải được lắp đặt tại cột đầu nhánh rẽ và phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 
các quy định kỹ thuật và các biện pháp an toàn; 

b) Đối với nhánh rẽ cáp ngầm khách hàng được thiết kế cáp công tơ lắp đặt 
ngầm dưới đất, cáp công tơ phải được bảo vệ bởi ống nhựa uPVC hoặc ống thép 
tráng kẽm trước khi đặt trong đất với các khớp nối phải đẩm bảo kín đáo và tại hai 
đầu ống bảo vệ cáp công tơ phải được thực hiện biện pháp tránh nước lọt vào ống 
bảo vệ như đổ keo hoặc silicon lắp kin đầu ống bảo vệ; 

c) Trường hợp nhánh rẽ cáp ngầm khách hàng được thiết kế công tơ lắp đặt 
bên ngoài nhà của khách hàng, Điện lực phải trực tiếp thi công hoặc chịu trách 
nhiệm giám sát thi công khi lắp đặt đoạn cáp công tơ lắp đặt ngầm này. 
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Điều 9. Tiêu chuẩn đối với phụ kiện nhánh rẽ khách hàng 

1. Hộp phân phối được sử dụng đấu nối nhánh rẽ khách hàng để lắp đặt 
công tơ tại nhà và tại cột điện. Hộp phân phối điện phải được chế tạo bằng vật liệu 
không cháy hoặc khó cháy, có khả năng chịu va đập, chống nước xâm nhập theo 
tiêu chuẩn IP43 liên quan, chống cháy và chống tia cực tím. Kết cấu hộp phân 
phối phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. 

2. Cột đầu nhà (cột potelet) được sử dụng hoặc loại thép đúc hình V nhúng 
kẽm nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu 80μm (đối với công tơ 1 pha sử dụng 
V50x50x5 và đối với công tơ 3 pha sử dụng loại V60x60x6). Cột đầu nhà phải có 
chiều dài thích hợp nhưng phải đảm bảo lực chịu đầu cột tương ứng và độ bền sử 
dụng trong điều kiện lắp đặt ngoài trời chịu được những tác động của thời tiết, khí 
hậu vùng nhiệt đới, nóng ẩm và nhiễm mặn khá cao. Cột đầu nhà còn phải đảm 
bảo khoảng cách an toàn từ vị trí đấu nối nhánh rẽ khách hàng với cáp công tơ đến 
mái nhà và từ vị trí thấp nhất của dây dẫn nhánh rẽ khách hàng với mặt đường lộ 
theo quy định; 
 Trường hợp không sử dụng cột đầu nhà, vị trí lắp đặt phụ kiện mắc đặt dây 
dẫn nhánh rẽ khách hàng (cũng là vị trí đấu nối dây dẫn nhánh rẽ vào nhà với cáp 
công tơ) phải đảm bảo khoảng cách an toàn và xa tầm tay của con người, tránh tạo 
điều kiện dễ dàng để con người có thể tác động đến mối nối tại các vị trí này. 

3. Bộ dừng dây cho nhánh rẽ được sử dụng loại kẹp chuyên dụng (service 
anchor clamp) hoặc rulô dừng dây. 
 Bộ đỡ dây cho nhánh rẽ được sử dụng uclevis và sứ ống chỉ (spool 
insulator) và dùng dây bọc cách điện buộc cố định dây vào bộ đỡ. 

4. Aptomat phải được thiết kế tương ứng với dòng điện định mức của công 
tơ hoặc công suất sử dụng của khách hàng để đảm bảo aptomat tác động chính xác 
bảo vệ an toàn cho con người, thiết bị và hệ thống điện phía sau aptomat, v.v… 

Aptomat loại 1 cực được sử dụng cho hộp phân phối và hộp nhiều công tơ 
lắp đặt tại cột điện dùng để đấu nối cáp công tơ, nhánh rẽ khách hàng với lưới điện 
hoặc đấu nối đường dây sau công tơ vào nhà khách hàng sử dụng điện. Đối với 
aptomat lắp đặt sau công tơ cho khách hàng sử dụng điện phải được sử dụng 
aptomat loại 2 cực trở lên. 

5. Cáp công tơ: 
a) Cáp công tơ còn gọi là cáp muller có hai hoặc bốn sợi dây dẫn bằng cáp 

đồng bọc cách điện có màu phân biệt (đối với HTĐĐ 3 pha, cáp công tơ có các 
màu phân biệt là vàng, xanh, đỏ và đen), có mức cách điện là 0,6/1kV được bện 
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xoắn lại với nhau, có nhiều lớp cách điện và có lớp bọc bảo vệ chung bằng đồng 
gần lớp bọc ngoài cùng của cáp công tơ. Lớp kim loại bảo vệ chung bằng đồng 
của cáp công tơ phải luôn được đấu nối chung với dây nguội của lưới điện hoặc 
nhánh rẽ vào nhà khách hàng và dây nguội cọc đấu dây của công tơ; 

b) Cáp công tơ được dùng để đấu nối trực tiếp từ lưới điện hạ áp (trường 
hợp công tơ đặt tại cột) hoặc từ nhánh rẽ khách hàng (trường hợp công tơ đặt bên 
ngoài nhà của khách hàng hoặc trong phạm vi quản lý của khách hàng sử dụng 
điện nếu có thoả thuận khác) đến công tơ và aptomat (đối với HTĐĐ trực tiếp hạ 
áp) hoặc qua biến dòng điện hạ áp đến aptomat (đối với HTĐĐ gián tiếp hạ áp); 

c) Cáp công tơ được sử dụng phải có tiết diện phù hợp với công suất phụ 
tải lắp đặt, và tương ứng với dòng điện định mức của công tơ hoặc máy biến dòng 
điện hạ áp; 

d) Tuyệt đối không có bất kỳ mối nối nào trên suốt chiều dài của cáp công 
tơ dùng để đấu nối từ lưới điện hoặc nhánh rẽ khách hàng đến công tơ; 

e) Tại điểm đấu nối cáp công tơ với lưới điện hạ áp hoặc nhánh rẽ khách 
hàng, đầu cáp công tơ phải được bảo vệ với co sứ sành cong hoặc ống nhựa uPVC 
hình C để tránh nước vào cáp công tơ hoặc công tơ.  

6. Cáp nhị thứ: 
a) Cáp nhị thứ được sử dụng loại cáp có nhiều ruột với lõi bằng đồng mềm 

nhiều sợi, có màu phân biệt gồm vàng, xanh, đỏ và đen. Tránh lắp đặt cáp nhị thứ 
song song hoặc chung trong mương cáp của cáp lực. Trường hợp lắp đặt chung 
trong mương cáp lực, cáp nhị thứ phải được sử dụng loại cáp nhị thứ có màn chắn 
bảo vệ bằng kim loại đồng gần lớp bảo vệ ngoài cùng và phải được nối đất 2 đầu; 

b) Tuyệt đối không có bất kỳ một mối nối nào trên suốt chiều dài đoạn cáp 
nhị thứ dung đấu nối từ lưới điện (dây tín hiệu áp) hoặc từ hộp đấu dây của thiết bị 
đo đếm CT (dây tín hiệu dòng) đến hộp đấu dây của công tơ;  

c) Chiều dài cáp nhị thứ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Biến dòng điện cùng với mạch đo khi làm việc phải đảm bảo khả năng 

tải định mức theo công suất của biến dòng điện; 
- Đối với mạch điện áp, tổn thất điện áp từ điểm đấu nối đến công tơ đo 

đếm điện năng không lớn hơn 0,25% điện áp danh định. 
d) Để thuận tiện trong công tác mua sắm vật tư phục vụ lắp đặt hệ thống đo 

đếm điện năng, nhánh rẽ khách hàng và thuận lợi trong công tác thi công lắp đặt, 
quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng, cáp nhị thứ dùng đấu nối trong hệ 
thống đo đếm điện năng phải được sử dụng loại cáp 4 ruột có màu phân biệt gồm 
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vàng, xanh, đỏ và đen, có tiết diện tối thiểu không được nhỏ hơn 4mm2. 

Điều 10. Tiêu chuẩn đối với thùng, hộp công tơ 

1. Thùng hoặc hộp công tơ được thiết kế chế tạo phù hợp để bảo vệ và đảm 
bảo các thiết bị điện hạ thế vận hành an toàn, chính xác trong điều kiện khí hậu 
nhiệt đới, nóng ẩm, ô nhiễm, nhiễm mặn khá cao và đảm bảo an toàn cho con 
người, chống lấy cắp điện; 

2. Thùng hoặc hộp công tơ được chế tạo bằng nhựa hoặc composit hoặc 
bằng kim loại sơn tĩnh điện hoặc bằng thép không gỉ (inox) nhưng phải có cách 
điện kép.  

a) Hộp công tơ nhựa, composit dùng để lắp đặt công tơ tại nhà khách hàng 
hoặc tại cột điện; 

b) Thùng công tơ bằng kim loại sơn tĩnh điện hoặc inox dùng để lắp đặt 
công tơ tại các trạm biến áp 110kV. 

3. Đối với thùng công tơ bằng kim loại phải được nối đất an toàn theo quy 
định, trừ trường hợp công tơ, mạch đo trong thùng công tơ đã có cách điện kép. 

4. Thùng, hộp công tơ phải có kích thước phù hợp để lắp các loại công tơ 
đo đếm điện năng thông dụng cùng với aptomat phù hợp và các thiết bị phụ trợ 
đọc truyền dữ liệu từ xa, mạng thông tin, các thiết bị phụ kiện khác.  

5. Thùng, hộp công tơ phải có kiểu dáng công nghiệp đẹp, mặt trước có 
biểu tượng của EVN SPC, có ghi tên, mã khách hàng bằng cách dán đề can với 
kích thứơc 140x40mm hoặc phun sơn đảm bảo mỹ quan và phải có nhãn ghi rõ 
nơi sản xuất và năm sản xuất. 

6. Thùng, hộp công tơ phải có bảng điện hoặc thanh gá lắp, có các hàng 
kẹp đấu dây, kẹp cố định cáp cần thiết để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện và an 
toàn. 

7. Hộp công tơ lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng phải có nắp phía sau hộp 
công tơ để bảo vệ đầu cáp công tơ tránh bị tác động trực tiếp của con người. 

8. Cửa thùng công tơ chế tạo theo kiểu bản lề với bản lề phải bằng thép 
không gỉ và được lắp phía bên trong thùng. Trường hợp nắp hộp công tơ được chế 
tạo theo kiểu khớp ghép thì phải đảm bảo khớp ghép chắc chắn (không có bản lề). 
Cửa thùng, nắp hộp công tơ phải có joăng hoặc biện pháp ngăn ngừa nước chảy 
vào bên trong thùng, hộp công tơ. Cửa thùng, nắp hộp công tơ phải có vị trí móc 
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khoá bảo vệ và niêm phong kẹp chì. Vị trí móc khoá và niêm phong chì phải có 
hộp bảo vệ tránh nước mưa lọt vào.  

9. Cửa sổ đọc chỉ số của thùng, hộp công tơ phải được lắp đặt chắc chắn 
bằng vật liệu trong suốt để tránh công tơ bị tác động từ bên ngoài, đảm bảo đọc rõ 
chỉ số của công tơ và phải đủ rộng để có thể quan sát, kiểm tra tình trạng bên 
ngoài của công tơ mà không cần phải mở cửa thùng, hộp công tơ. 

10. Vị trí cáp công tơ ra và vào được thiết kế ở đáy của thùng, hộp công tơ 
đối với trường hợp công tơ lắp tại cột hoặc bên ngoài nhà khách hàng; Các lổ cáp 
phải có kèm nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lổ 
luồn cáp có đường kính khác nhau và các nắp bịt cáp phải đủ kín chống côn trùng 
lọt vào. 

11. Trường hợp cáp ra và vào là cáp nhị thứ phải được bảo vệ kín bởi ống 
nhựa uPVC hoặc ống thép, phần ống tiếp nối với thùng, hộp công tơ phải qua 
khớp nối có ren trong ngoài và joăng lắp cả mặt bên trong và mặt bên ngoài.  

12. Trường hợp sử dụng hộp nhiều công tơ được trang bị nhiều aptomat 1 
cực, cửa thao tác aptomat phải đảm bảo thao tác aptomat bằng tay mà không cần 
phải mở cửa hộp công tơ. Trường hợp sử dụng thùng, hộp lắp đặt 1 công tơ và 
được trang bị aptomat từ 02 cực trở lên thì phải thiết kế ngăn áptomat riêng để có 
thể thao tác hoặc thay thế khi sự cố mà không cần phải mở cửa thùng, hộp công tơ. 

13. Đối với thùng công tơ dùng để lắp đặt hệ thống đo đếm gián tiếp qua 
CT hạ áp phải được thiết kế ngăn lắp đặt CT hạ áp riêng và ngăn này phải được 
niêm phong kẹp chì đầy đủ và phải có khoá bảo vệ nếu ngăn này được thiết kế 
tách riêng biệt với thùng công tơ. 

Điều 11. Quy định các mối nối trong hệ thống đo đếm điện năng 

1. Các điểm đấu nối giữa dây dẫn nối thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường 
vào lưới điện được thực hiện đấu nối theo thiết kế kỹ thuật công trình; 

2. Các mối nối giữa dây dẫn nhánh rẽ khách hàng với lưới điện hạ thế được 
thực hiện đấu nối qua hộp phân phối hoặc đấu nối bằng các loại phụ kiện đấu nối 
phù hợp với các loại dây dẫn như ống nối ép bọc cách điện hoặc các kẹp đặc biệt 
như kẹp IP dùng đấu nối cáp ABC; 

3. Trường hợp mối nối giữa dây dẫn nhánh rẽ khách hàng đấu nối vào lưới 
điện hạ thế là mối nối tiếp xúc giữa 2 loại kim loại khác nhau, để xử lý sự tiếp xúc 
của các mối nối này có thể sử dụng kẹp splitbolt, clamp kẹp 2 boulon, clamp kẹp 3 
boulon,… với các chủng loại phù hợp với kim loại của các dây dẫn được đấu nối, 
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nhưng tất càc các mối nối phải được bọc cách điện kín hoặc có hộp cách điện bảo 
vệ; 

4. Những mối nối giữa hai dây dẫn được làm bằng hai kim loại khác nhau 
hoặc có tiết diện dây khác nhau phải dùng kẹp nối dây chuyên dùng phù hợp. Các 
mối nối này không được chịu lực kéo cơ học; 

5. Tuyệt đối không sử dụng cầu chì cá để đấu nối cáp công tơ với dây dẫn 
nhánh rẽ khách hàng tại cột đầu nhà và không sử dụng kẹp quay (hotline clamp) 
để đấu nối nhánh rẽ khách hàng với lưới điện, nhất là đối với khu vực nông thôn 
hoặc vùng sâu, vùng xa, nơi ít người lui tới; 

6. Đối với lưới điện sử dụng loại các ABC, các mối nối được sử dụng các 
loại phụ kiện đấu nối đặc chủng phù hợp với các loại dây dẫn; 

7. Mối nối giữa dây bọc duplex hoặc quadruplex và cáp công tơ phải được 
sử dụng ống nối ép có bọc cách điện để đảm bảo an toàn và chống lấy cắp điện. 

Điều 12. Yêu cầu đối với niêm phong kẹp chì và bảo mật   

1. Toàn bộ HTĐĐ bao gồm hộp đấu dây của CT, VT và công tơ đo đếm 
điện năng; hàng kẹp, con nối; mạch dòng điện, mạch điện áp; thiết bị phụ trợ; 
mạch logic chuyển đổi điện áp; mạng thông tin; ngăn tủ công tơ lắp đặt mạch nhị 
thứ đo đếm, hộp, thùng công tơ phải được niêm phong, kẹp chì để chống sự can 
thiệp trái phép từ bên ngoài theo đúng quy định của pháp luật; 

2. Viên chì niêm phong, dây xâu chì niêm phong và các loại mặt kìm niêm 
chì sử dụng trong HTĐĐ được quy định cụ thể trong Quy trình Kinh doanh điện 
năng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

3. Trường hợp mạch dòng điện đo lường thứ cấp của HTĐĐ dự phòng sử 
dụng chung với các thiết bị đo lường khác, ngoài việc phải đảm bảo không làm 
ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả đo đếm, còn phải đảm bảo đủ điều kiện 
thực hiện niêm phong kẹp chì toàn bộ mạch dòng điện đo lường cùng với thiết bị 
đo lường có liên quan;  

4. Trường hợp mạch điện áp đo lường thứ cấp của HTĐĐ được sử dụng 
chung với các thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ khác, để tránh ảnh hưởng khi 
thực hiện công tác thử nghiệm định kỳ hoặc thay thế hoặc giải quyết sự cố,…, cáp 
nhị thứ của mạch điện áp đo lường phải được thực hiện tách riêng cho công tơ đo 
đếm điện năng để dễ dàng niêm phong kẹp chì cho từng HTĐĐ và tránh niêm 
phong kẹp chì các hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ có liên quan; 
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5. Đối với mạch thứ cấp đo lường của các HTĐĐ dự phòng được đấu nối 
qua các CB bảo vệ hoặc các hàng kẹp, con nối tại tủ trung gian hoặc tủ đo lường, 
các CB bảo vệ, các hàng kẹp, con nối này phải lắp đặt tập trung và tách biệt với 
các CB bảo vệ, hàng kẹp, con nối khác trong cùng tủ trung gian, tủ đo lường để 
tạo điều kiện dễ dàng khi thực hiện niêm phong kẹp chì riêng biệt cho các thiết bị 
đấu nối, bảo vệ có liên quan này; 

6. Đối với các Hệ thống đo đếm có trang bị Hệ thống thu thập số liệu đo 
đếm, số liệu đo đếm sau khi được đọc và thu thập từ các vị trí đo đếm phải được 
bảo mật, mã hóa để tránh sự can thiệp trái phép; 

7. Phần mềm quản lý hệ thống đọc, truyền và tổng hợp số liệu đo đếm điện 
năng phải được bảo mật bằng nhiều cấp mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật, chính 
xác và tin cậy của số liệu đo đếm. 

Điều 13. Quản lý mật khẩu công tơ đo đếm 

1. Mật khẩu công tơ đo đếm phải chia thành 03 (ba) mức truy cập khác nhau 
nhằm phục vụ yêu cầu quản lý vận hành công tơ đo đếm và được quy ước như sau: 

a) Mật khẩu “Cài đặt” là mức mật khẩu cho phép truy nhập công tơ đo đếm 
để cài đặt, thay đổi các thông số và chương trình làm việc của công tơ đo đếm. 
Mật khẩu này được sử dụng để cài đặt một phần hoặc toàn bộ các thông số của 
công tơ và chỉ người có trách nhiệm hoặc có thẩm quyền mới được sử dụng; 

b) Mật khẩu “Đồng bộ thời gian” là mức mật khẩu cho phép truy nhập công tơ 
đo đếm để đọc số liệu và đồng bộ thời gian của công tơ đo đếm. Mật khẩu này 
không cho phép cài đặt, thay đổi các thông số và chương trình làm việc của công tơ 
đo đếm và chỉ người có trách nhiệm hoặc có thẩm quyền mới được sử dụng; 

c) Mật khẩu “Chỉ đọc” là mức mật khẩu cho phép truy nhập công tơ đo đếm 
để đọc số liệu nhưng không cho phép thay đổi các thông số cài đặt và chương trình 
làm việc của công tơ đo đếm. Mật khẩu này được sử dụng để thu thập số liệu công 
tơ đo đếm tại chỗ hoặc từ xa. 

2. Tuyệt đối mật khẩu không được thiết lập dựa trên số chế tạo của thiết bị 
hoặc theo một công thức nhất định hoặc quá đơn giản, … 

3. Nội dung các mức mật khẩu của mỗi công tơ đo đếm phải được cài đặt 
khác nhau. Các mật khẩu công tơ đo đếm phải được lưu trữ, bảo mật trong từng 
phong bì có niêm phong dán kín tương ứng với từng công tơ đo đếm; 

4. Các phong bì mật khẩu công tơ đo đếm phải được bàn giao cho người có 
trách nhiệm quản lý và lưu trữ. Người quản lý có trách nhiệm tổng hợp các phong 
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bì mật khẩu công tơ đo đếm thành một bộ hồ sơ mật khẩu công tơ đo đếm với các 
nội dung sau: Chủng loại công tơ đo đếm, số công tơ đo đếm, Đơn vị sở hữu hệ 
thống đo đếm, Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm; 

5. Việc bàn giao phong bì mật khẩu công tơ đo đếm trong quá trình quản lý 
lưu trữ hoặc sử dụng mật khẩu công tơ đo đếm phải được ghi nhận bằng biên bản 
có chữ ký xác nhận của hai bên tiếp nhận và bàn giao; 

6. Đối với các công tơ đo đếm sử dụng mật khẩu cài đặt là khóa cứng thì 
phải được niêm phong đảm bảo không thể can thiệp được vào công tơ đo đếm nếu 
không phá bỏ niêm phong.  
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Các Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam phải tổ chức thực hiện 
tiêu chuẩn này trong công tác thiết kế, lắp đặt mới, sửa chữa, thay thế nâng cấp tất 
cả các hệ thống đo đếm điện năng thuộc phạm vi của Điện lực quản lý. Đối với 
các hệ thống đo đếm điện năng hiện hữu chưa đúng quy định này, các Điện lực lập 
kế hoạch thay thế hoàn chỉnh dần.  

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam ký Quyết định ban hành.  

Các Quy định, Quy trình đã được Tổng công ty ban hành có nội dung tương 
tự hoặc không phù hợp sẽ được bãi bỏ và thay thế bởi Tiêu chuẩn này. 
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