4 Meter System အေြြာငံဵ
သိေြာငံဵစရာ

လျှပစ
ံ စံန္ငံဴစးမံဵအငံ
ဝနံှြီဵဌာန

၂၀၁၈ခုန္စံ ၊ စြံတငံဘာလ
1

လျှပ်စစ်နှယ့်စွ ်းအယ်ဝန် ီျီးဌာနသည် တစ်နယို ်ယံလးုံ ၌ ်ခယ်အိ ်သးုံ ီတာတစ် ေိ့းတစ်စားတည်းျိသ
ု ာ အသုးံ ြပ့ခဲရ
့ ာ ှ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပ
ိ ီလဆန်း ှစ၍ ကအာျ်ကဖာ်ြပပါ တ
ီ ာ (၄ ) ေိ့းအား စတယ်အသုးံ ြပ့ခဲပ့ ါသည်-

၁။ ကျေးလျ်သံုး ၊ 1 Ø 2 Wire , 5(30)A (Type - I)
၂။ မိ မိ့ငယ််သုံး ၊ 1 Ø 2 Wire , 5(30)A

(Type - II)

၃။ မိ မိ့ငျ
ီ ီးသုံး ၊ 1 Ø 2 Wire , 10(60)A

(Type - III)

၄။ 3 Ø 4 Wire Power Meter ,

(Type - IV)

10(30), 10(60), 10(80)A
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4 Meter System
ရညံရးယံခ့ြံ
ယခငံြုနံပစ္စညံဵအမ္တံတဳဆိပံတစံမ့ိုဵတညံဵြိုသာ
ေစ့ဵနှုနဵံ သြံသာစးာျဖငံဴ

ျပညံသူမ့ာဵ

အဓိြထာဵသုဳဵစးခ
ဲ ဲဴရာမ္

တပံဆငံသုဳဵစးဲနုိငံရနံအတးြံလညံဵေြာငံဵ၊

မီတာမ့ာဵြို

လြံရ္ိနုိငံငတ
ဳ ြာတးငံ

သုဳဵစးဲလ့ြံရိ္ေသာ နညံဵပညာ အရညံအေသးဵေြာငံဵမးန၍
ံ
အာမခဳခ့ြံမ့ာဵပါရ္ိွပီဵ၊ အလိုအေလ့ာြံမီတာ

ဖတံျခငံဵစနစံ၊ ဆြံသးယံေရဵနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ မီတာခမ့ာဵေပဵေဆာငံနိုငံေသာစနစံသို့ဴစတငံဝငံေရာြံနင
ို ံရနံ
ရညံရးယံလ့ြံ 4 Meter System ြို နိုငံငဳေတာံ၏ လြံရ္ိမူဝါဒျဖစံေသာ Competitive Tender စနစံျဖငံဴ
ဝယံယူအသုဳဵျပုနိုငံရနံ မူဝါဒခ့မ္တံ ေဆာငံရြ
း ံချဲဴ ခငံဵျဖစံပါသညံ။ 4 Meter စနစံအာဵ(၁)

လျှပံစစံမီဵမရရ္ိေသဵသညံဴ

ေြ့ဵလြံေနျပညံသူမ့ာဵအတးြံ

ေစ့ဵနှုနဵံ သြံသာစးာျဖငံဴ

ဓာတံအာဵခ့ိတံဆြံသုဳဵစးဲနိုငံရနံ။
(၂)

4

Meter

System

ဟူ၍

ခးဲျခာဵသတံမ္တံလိုြံျခငံဵျဖငံဴ

န္စံသြံသငံဴေလ့ာံရာြို

ေရးဵခ့ယံအသုဳဵျပုနိုငံသညံဴ Customer Choice ရရ္ိလာေစရနံ။
(၃)

တရာဵမဝငံဓာတံအာဵသုဳဵစးဲမှုမ့ာဵြို မ္တံသာဵသိရ္ိနုင
ိ ံွပီဵ ဓာတံအာဵေပ့ာြံဆုဳဵမှု (NonTechnical Losses) မ့ာဵ ေလ့ာဴခ့နိုငရ
ံ နံ။

(၄)

တရာဵမဝငံဓာတံအာဵခိုဵယူသုဳဵစးဲမမ
ှု ့ာဵြို အေထာြံအထာဵခိုငံမာစးာျဖငံဴ

ေဖာံထုတံ

အေရဵယူနိုငရ
ံ နံ ။
(၅) နညံဵပညာအရညံအေသးဵေြာငံဵမးနံြာ အာမခဳခ့ြံပါရ္ိွပီဵ သတံမ္တသ
ံ ြံတမံဵျပညံဴ
အသုဳဵျပုနိင
ု ံေသာ မီတာမ့ာဵြို အသုဳဵျပုနိုငံရနံ ရညံရယ
း ံေဆာငံရးြံခပ
ဲဴ ါသညံ။
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အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ေြ့ဵလြံသုဳဵ 5(30)A (Type – 1)
၁။

ေေဵနှုနံဵ

စုစုေပါငံဵြုနြ
ံ ့စရိတံ - ၄၅,၀၀ဝိ/
(ယခငံမီတာသတံမ္တံေြြဵထြံ တစံဝြံသြံသာပါသညံ။)

၂။

Meter Box

Meter Box တပံဆငံရနံ မလိအ
ု ပံပါ။
ဖုနံမှုနံ ဴ၊
အငံဵဆြံပိုဵမွှာဵမ့ာဵန္ငံဴ မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိုငံပါသညံ။

၃။

ဝနံအာဵသုဳဵစးဲနိုငံမှု

သတံမ္တံဝနံအာဵ 30A ၏ ၁၁၀% (33A) အထိ

သဲမှုနံ ဴမ့ာဵ၊

အသုဳဵျပုနိုငံပါသညံ။
၄။

ဓာတံအာဵခိုဵယူသုဳဵစးဲမှုမ္

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ

ဓာတံအာဵရယူသုဳဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရ္ိပါြ

ြာြးယန
ံ ိုငံျခငံဵ

မ္တံသာဵ သိရ္ိနိုငံပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငံဴ အိမံတးငံဵWiring
စနစံ မမ္နံြနံမှုမ့ာဵ ရ္ိပါြလညံဵ ဌာနသာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ
သိရ္ိနိုငံပါသညံ။

၅။

Safety

အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံ

မ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငံဴ

အရညံအေသးဵ

နိမေ
ံဴ သာ လျှပံစစံအသုဳဵအေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ လျှပံစစံအန္တရာယံ
ျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြို

သိရ္ိနိုငံသညံအ
ဴ တးြံ

ြာြးယံျပငံဆငံ

ေဆာငံရးြံနိုငံပါသညံ။
၆။

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

မ့ြံျမငံဖတံရှုမှုစနစံ
4

အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ွမို ဴငယံသုဳဵ 5(30)A (Type-II)
၁။

ေေဵနှုနံဵ

စုစုေပါငံဵြုနံြ့စရိတံ - ၇၅,၀၀ဝိ/
(ယခငံမီတာသတံမ္တေ
ံ ြြဵထြံ ၁၅,၀၀ဝိ/ ြ့ပံ သြံသာပါသညံ)

၂။

Meter Box

Meter Box တပံဆငံရနံမလိုအပံပါ။
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိုငံပါသညံ။

ဖုနံမှုနံ ဴ၊ သဲမှုနံ ဴမ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပိုဵမွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ

၃။

ဝနံအာဵသုဳဵစးဲနိုငံမှု

သတံမ္တံဝနံအာဵ 30A ၏ ၁၁၀% (33A) အထိ အသုဵဳ ျပုနိင
ု ံပါသညံ။

၄။

ဓာတံအာဵခိုဵယူသဵုဳ စးမ
ဲ ှုမ္

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသုဳဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရ္ိပါြ မ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံပါ

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ

သညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring စနစံမမ္နံြနံမှုမ့ာဵရ္ိပါြလညံဵ ဌာန
သာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရန
္ိ ိုငံပါသညံ။

၅။

Safety

အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငဴံ
လျှပံစစံအသုဵဳ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ

အရညံအေသးဵနိမဴေ
ံ သာ

လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြို

သိရန
္ိ ိုငံသညံဴအတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရးြံနိုငံပါသညံ။
ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ လြံြိုငံြိရိယာျဖငံဴ သတံမ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍ မီတာ
၆။

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

ယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြို အေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသညံ။ အလိုအေလ့ာြံမီတာဖတံရှုမှု
စနစံ(AMR) သို့ဴစနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။
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အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ွမို ဴှြီဵသုဳဵ 10(60)A(Type-III)
၁။

ေေဵနှုနံဵ

စုစုေပါငံဵြုနံြ့စရိတံ - ၉၀,၀၀ဝိ/ (ယခငံေေဵနှုနံဵ အတိုငံဵျဖစံသညံ)

၂။

Meter Box

Meter Box တပံဆငံရနံ မလိုအပံပါ။ ဖုနံမှုနံ ဴ၊ သဲမှုနံ ဴမ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပဵို မွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနင
ို ံပါသညံ။

၃။

ဝနံအာဵသုဳဵစးဲနိုငံမှု

ယခငံ 30A မီတာထြံ ဝနံအာဵ ၂ဆ ပိုမိုသုဳဵစးဲနိုငံပါသညံ။

၄။

ဓာတံအာဵခိုဵယူသဵုဳ စးမ
ဲ ှုမ္

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသုဳဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရ္ိပါြ မ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံ

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ

ပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring စနစံမမ္နံြနံမှုမ့ာဵရ္ိပါြလညံဵ
ဌာန သာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရန
္ိ ိုငံပါသညံ။

၅။

Safety

အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငဴံ အရညံအေသးဵနိမဴေ
ံ သာ လျှပံစစံ
အသုဵဳ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ

လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြို

သိရန
္ိ ိုငံ

သညံဴအတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရးြံနိုငံပါသညံ။
၆။

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ

လြံြိုငံြိရိယာျဖငံဴ

သတံမ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍

မီတာယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြိုအေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသညံ။ အလိုအေလ့ာြံ မီတာ
ဖတံရှုမှုစနစံ(AMR)သို့ဴ

စနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ

အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵ

ပါဝငံပါသညံ။
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အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ပါဝါမီတာ၊ ၃သးငံ ၄ှြိုဵ 10(30)A,10(60)A, 10(80)A (Type – IV)
၁။

ေေဵနှုနံဵ

ယခငံေေဵနှုနံဵ အတိုငံဵျဖစံသညံ

၂။

Meter Box

Meter Box တပံဆငံရနံ မလိုအပံပါ။ ဖုနံမှုနံ ဴ၊ သဲမှုနံ ဴမ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပဵို မွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိုငံပါသညံ။

၃။

ဝနံအာဵသုဳဵစးဲမှု

သုဵဳ စးဓ
ဲ ာတံအာဵယူနစံဖတံရှုမှုစနစံ ပိုမိုတြ
ိ ့ မ္နံြနံွပီဵ၊ အခ့ိနံ အပိုငံဵအျခာဵ

ပိုငံဵျခာဵသိရန
္ိ ိုငံျခငံဵ

အလိုြံ ဝနံအာဵသုဳဵစးဲမှုြိုခးဲျခာဵ သိရန
္ိ ိုငံသညံဴစနစံပါရ္ိပါသညံ။

ဓာတံအာဵခိုဵယူသဵုဳ စးဲမှုမ္

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသုဳဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရ္ိပါြ မ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံ

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ

ပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring စနစံ မမ္နံြနံမှုမ့ာဵရ္ိပါြလညံဵ

၄။

ဌာနသာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရန
္ိ ိုငံပါသညံ။
၅။

Safety

အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငဴံ အရညံအေသးဵနိမဴေ
ံ သာ လျှပံစစံ
အသုဵဳ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ

လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြို

သိရန
္ိ ိုငံ

သညံဴ အတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရြ
း ံနင
ို ံပါသညံ။
၆။

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ

လြံြိုငံြိရိယာျဖငံဴ

မီတာယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြို
မီတာဖတံရှုမှုစနစံ(AMR)သို့ဴ

သတံမ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍

အေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသညံ။
စနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ

အလိုအေလ့ာြံ

အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵ

ပါဝငံပါသညံ။
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စိနက် ခါ် ှု ေားအကနဖ
ြ ယ့်
(၁) ယခငံမီတာစနစံအေဟာငံဵ၏

အာဵနညံဵခ့ြံမ့ာဵြို

အခးငဴေ
ံ ြာငံဵယူ၍၊

တရာဵမဝငံ

ဓာတံအာဵ

သုဳဵစးမ
ဲ ှုမ့ာဵတးငံ ပါဝငံပတံသြံခြဲဴ ြေသာ တရာဵမဝငံ ဓာတံအာဵသုဳဵစးဲသူမ့ာဵန္ငဴံ ဌာနမ္ အြ့ငံဴပ့ြံ
ဝနံထမံဵအခ့ို ဴသညံ ၎ငံဵတိ့ု ဴ၏ အြ့ိုဵစီဵပးာဵ မရ္ိနုင
ိ ံေတာဴသျဖငံဴ မဟုတံမမ္နံသတငံဵမ့ာဵ ထုတံလင
ွှ ဴြ
ံ ာ
ေျပာငံဵလဲြ့ငံဴသုဳဵလိုြံသညံဴ စနစံအသစံအေပ်တးငံ

အတိုြံအခဳျပုမှု(Resist

to

Change

)

လုပံေဆာငံလာနိုငံျခငံဵ၊
(၂)

ယခု 4 Meter System အရ အသစံတပံဆငံမညံဴ မီတာမ့ာဵသညံ တရာဵမဝငံဓာတံအာဵခိုဵယူ
သုဳဵစးဲမမ
ှု ့ာဵြို
တပံဆငံရနံ

ြာြးယံမ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံသညံဴ
လိုအပံပါသျဖငံဴ

စနစံမ့ာဵပါရ္လ
ိ ာွပီဵ

အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ့ာဵြို

အမ္ာဵအယးငံဵမရ္ိ

ေသခ့ာစးာ

လြံမ္တံ

ရရ္ိထာဵသူ

EI

ျပငံပလျှပံစစံြျွမံဵြ့ငံလုပသ
ံ ာဵမ့ာဵန္ငဴံသာ စနစံတြ့ လုပံေဆာငံရနံလိုအပံျခငံဵ၊
(၃) အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုနင
္ ဴံ
Wire)

အာဵ

ေျမဓာတံခ့၍

ေျမဓာတံခ့မှုစနစံမ့ာဵ
မီတာယူနစံ

မ္နြ
ံ နံမှုမရ္ိပါြ၊

အေအဵှြိုဵ(Neutral

အတြံေန္ဵေစရနံျပုလုပံေနသညံဟု

မီတာမ္မ္တံယူ၍

အခ့ြံေပဵျပသမညံျဖစံျခငံဵ။
(၄) တရာဵမဝငံ ဓာတံအာဵသုဳဵစးဲမှုမ့ာဵန္ငဴံပတံသြံသညံဴ အေသဵစိတံအခ့ြံအလြံမ့ာဵအာဵ အသိပညာေပဵ
ရ္ငံဵလငံဵ ေျပာဆိုျခငံဵမ့ာဵြို

ေအာြံေျခအဆငံဴ

ခရိင
ု ံ/ွမို ဴနယံမ့ာဵတးငံ

မီဵသုဳဵစးသ
ဲ ူျပညံသူမ့ာဵန္ငဴံ

ြ့ယံြ့ယံျပနံ ဴျပနံ ဴ ေဆးဵေနးဵရ္ငံဵလငံဵရနံလိုအပံျခငံဵ။
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်ခယ်အသုးံ ြပ့ခဲက့ သာ တ
ီ ာအ ေိ့းအစား ေားနှယ့် ်ခုအသုးံ ြပ့ ည့် 4 Meter System နိှုယး် ်ှဉ်ခေျ်ဇ်ား
ယခုအသုဳဵျပုမညံဴ
4 Meter System

ယခငံအသုဳဵျပုခဲဴ ေသာ Meter System
စဉံ

မီတာအမ့ိုဵ
အစာဵ

Categories

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

10(30) A
Analogue

I

1Ø 2 W
(230 V)

10(30) A
Digital
10(30) A
OMR Digital

10(30)A,
20(60)A, 30(80)A
,Analogue

II

3Ø 4 W
Power
Meter

Tamper
Detectio
n

Categories

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ

Tamper
Detection

-

Rural 5(30) A

မ့ြံျမငံဖတံရျှု ခငံဵ

ပါဝငံပါသညံ။

-

Small
Town 5(30) A

OMR (Remote
- RF) HHU ျဖငံဴ
ဖတံရှုျခငံဵ

ပါဝငံပါသညံ။

OMR (Remote
- RF) HHU ျဖငံဴ
ဖတံရှုျခငံဵ

ပါဝငံပါသညံ။

မ့ြံျမငံဖတံရျှု ခငံဵ

OMR (Remote
-RF) HHU ျဖငံဴ
ဖတံရှုျခငံဵ

-

Big
Town
City
10(60) A

မ့ြံျမငံဖတံရှု

10(30)A,
20(60)A,
30(80)A, Digital

ျခငံဵ

10(30)A,
20(60)A,
30(80)A, OMR
Digital

OMR (Remote
– RF) HHU
ျဖငံဴ ဖတံရှုျခငံဵ

-

10(30)A,
10(60)A,
10(80)A
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4 Meter System တးငံ တရာဵမဝငံ ဓာတံအာဵသုဳဵစးဲပါြ သတိေပဵမညံဴအခ့ြံအလြံမ့ာဵ
Error Code (Tampering Case) မ့ာဵ
တရာဵမဝငံဓာတံအာဵသုဳဵစးဲပါြ မီတာ၏ Alarm LED သညံ မ္ိတံတုပံမ္ိတံတုပံ အလငံဵေရာငံျပမညံျဖစံွပီဵ၊

LCD Display ေပ်တးငံလညံဵ သြံဆိုငံရာ Error Code မ့ာဵ ျပသမညံျဖစံပါသညံ။ တပံဆငံမှုေြြာငံဴ Error မျဖစံေစရနံ
မီတာမတပံဆငံမီ အိမံတးငံဵဝါယာှြိုဵစနစံ၏ Phase န္ငံဴ Earth ှြိုဵြိုလညံဵေြာငံဵ၊ Neutral ှြိုဵန္ငံဴ Earth ှြိုဵြို
လညံဵေြာငံဵ Insulation Tester (250V) ျဖငံဴ စမံဵသပံွပီဵ၊ ရလဒံသညံ 0.25 MΩ န္ငအ
ံဴ ထြံျဖစံမ္သာ မီတာြို တပံဆငံ
ေပဵရမညံ ျဖစံပါသညံ။ သြံဆိုငံရာ Error Code မ့ာဵအာဵေအာြံတးငံရ္ငံဵလငံဵေဖာံျပထာဵပါသညံ-

၁။ Error 1

= မီတာအာဵ By Pass ျပုလုပံျခငံဵ

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ) အဝငံ Phase ှြိုဵန္ငံဴ အထးြံ Phase ှြိုဵ
အဆြံအသးယံရ္ိေနျခငံဵ။
(ခ) အဝငံ Neutral ှြိုဵန္ငံဴ အထးြံ Neutral ှြိုဵ
အဆြံအသးယံရ္ိေနျခငံဵ။
(ဂ) (ြ) န္ငံဴ (ခ) တစံွပိုငံတညံဵ ေဆာငံရးြထ
ံ ာဵျခငံဵ။
(ဃ) ရညံရးယံခ့ြံမပါေသာံလညံဵ အိမံရာအေဆာြံအဦဵမ့ာဵတးငံ
Neutral မ့ာဵေပါငံဵွပီဵ အိမံတးငံဵဝါယာမ့ာဵ သးယံတနံဵေဆာငံရးြံ
ထာဵျခငံဵ။
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၂။ Error 2

= မီတာအဝငံတးငံ Line န္ငဴံ Neutral ြိုေျပာငံဵျပနံတပံ၍ မီတာအထးြံ Neutral
Wire

အာဵသုဳဵစးဲျခငံဵမရ္ိဘဲေျမဓာတံခ့၍သုဳဵစးဲျခငံဵ

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ)

အဝငံှြိုဵမ့ာဵြို မ္ာဵယးငံဵတပံဆငံျခငံဵ။

(ခ)

အိမံတးငံဵဝါယာမ့ာဵတးငံ Neutral န္ငံဴ Earth
ေပါငံဵထာဵျခငံဵ။
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၃။ Error 3

= Fully Earth to Neutral Wire ( မီတာအထးြံ Neutral Wire
အာဵသုဳဵစးျဲ ခငံဵမရ္ိဘဲ ေျမဓာတံ ခ့၍သုဳဵစးဲျခငံဵ)

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ) အိမံတးငံဵဝါယာတးငံ Neutral ှြိုဵသညံ ေျမဓာတံြ့/ခ့ေနျခငံဵ။
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၄။ Error 4

= Partially Earth to Neutral ( မီတာအထးြံဘြံရ္ိဝနံအာဵတစံစိတံ တစံပိုငံဵြို
Earth Wire ျဖငံဴသုဳဵစးဲျခငံဵ)
ျဖစံရသညံအ
ဴ ေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ)

မီတာအထးြံဘြံရ္ိ ဝနံအာဵတစံစိတံတစံပိုငံဵြို

ေျမဓာတံခ့၍

သုဳဵစးဲျခငံဵ

အလာဵတူအေြြာငံဵအရငံဵ

၅။ Error 5

(ြ)

အိမံတးငံဵသုဳဵလျှပံစစံပစ္စညံဵမ့ာဵ ေျမဓာတံြ့ေနျခငံဵ။

(ခ)

ဝါယာှြိုဵမ့ာဵ၏ လျှပံြာတနံဘိုဵြ့ဆငံဵျခငံဵ။

(ဂ)

အရညံအေသးဵနိမဴေ
ံ သာ လျှပံစစံပစ္စညံဵမ့ာဵသုဳဵစးဲထာဵျခငံဵ။

= မီတာ Terminal Cover အာဵျဖုတံျခငံဵ

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ) မီတာတပံဆငံွပီဵရနံ သတံမတ
္ ံေပဵထာဵေသာအခ့ိနံအတးငံဵ မွပီဵစီဵဘဲ
ြာဗာအဖုဳဵျပနံလညံမတပံဆငံမိျခငံဵ။
(ခ)

ဓာတံအာဵသုဳဵစးဲသူမ္ အေြြာငံဵတစံခုခုျဖငံဴ ြာဗာအဖုဳဵြိုဖးငံဴျခငံဵ။
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၆။ Error 6

= မီတာအဝငံအထးြံှြိုဵမ့ာဵေျပာငံဵျပနံဆြံသးယံျခငံဵ
ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
ြာဗာအဖုဳဵတးငံ

ရိုြံန္ိပံထာဵသညံဴ

ဝါယာှြိုဵအဝငံအထးြံ Diagram ပုဳြို ေသခ့ာစးာမြြညံဘ
ဴ ဲ
မီတာတပံဆငံေပဵသူသညံ

အဝငံအထးြှံ ြိုဵမ့ာဵြို

ေျပာငံဵျပနံတပံဆငံျခငံဵ။

၇။ Error 7

= Over Load (သတံမ္တံထာဵသညံဴဝနံအာဵထြံ ပိုမိုသုဳဵစးဲျခငံဵ)
(I over = 1.1 x I max)

ျဖစံရသညံအ
ဴ ေြြာငံဵအရငံဵ
အိမံတးငံဵရ္ိ လျှပစ
ံ စံပစ္စညံဵမ့ာဵြို တွပိုငံနြံတညံဵ စုျပုဳသုဳဵစးဲရာတးငံ မီတာ၏
သတံမတ
္ ံဝနံအာဵထြံ ေြ့ာံလးနံသုဳဵစးဲမိျခငံဵ။
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၈။ Error 8

= Missing Potential ( မီတာအဝငံဘြံရ္ိ Neutral ှြိုဵြိုျဖတံ၍ မီတာအထးြံဘြံတးငံ
Neutral Wire အာဵသုဳဵစးဲျခငံဵမရ္ိဘဲ Earth Wire ျပုလုပံ သုဳဵစးဲျခငံဵ)

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ
(ြ) အဝငံ Neutral ှြိုဵ တပံဆငံအသုဳဵျပုမှုမရ္ိျခငံဵ။
(ခ)

အိမံတးငံဵဝါယာတးငံ Neutral ှြိုဵသညံ ေျမဓာတံြ့/ခ့ေနျခငံဵ။
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၉။ Error 9

= Double Feeding ( အဝငံ Neutral ှြိုဵမပါဘဲ အဝငံ Phase ှြိုဵတစံေခ့ာငံဵတညံဵြို
အဝငံငုတန
ံ ္စခ
ံ ုြိုခ့ိတံဆြံွပီဵ၊ Load side ဘြံတးငံ Neutral ှြိုဵအစာဵ
ေျမဓာတံခ့သုဳဵစးျဲ ခငံဵ)

or

Error 9 ျပပါမညံ။

Error 9 ျပပါမညံ။ မီတာေလာငံပါမညံ။

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ

(ြ) အဝငံနစ
္ ံငုတံြို Phase ှြိုဵန္စံှြိုဵဝငံွပီဵ အထးြံတးငံ ဝနံအာဵန္ငခ
ံဴ ့ိတွံ ပီဵ ေျမဓာတံခ့သုဳဵစးဲျခငံဵ။
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ယခငံ အသုဳဵျပုခဲဴသညံဴ Digital Meter န္ငံဴ ယခုအသုဳဵျပုမညံဴ့4 Meter System အတးြံ
အိမံသုဳဵမီတာသတံမ္တံေြြဵ နှိုငံဵယ္ဉံခ့ြံ
ယခုေြာြံခဳရမညံဴနှုနံဵထာဵ(ြ့ပံ)

စဉံ

အေြြာငံဵအရာ

ယခငံ Digital
Meter
ေပဵသးငံဵရ မညံဴ
နှုနံဵထာဵ(ြ့ပံ)

၁

အိမံသုဳဵမီတာသတံမ္တေ
ံ ြြဵ

၆၅,၀၀၀

၃၅,၀၀၀

၆၅,၀၀၀

၈၀,၀၀၀

၂

မီတာပုဳဵခးဳ

၁၅,၀၀၀

-

-

-

ြ အာမခဳစေဘာံေငး

၄,၀၀၀

၄,၀၀၀

၄,၀၀၀

၄,၀၀၀

ခ

ှြိုဵသးယံခ

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

ဂ

မီဵဆြံခ

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၁,၀၀၀

၉၀,၀၀၀

၄၅,၀၀၀

၇၅,၀၀၀

၉၀,၀၀၀

ေြ့ဵလြံေဒ
သသုဳဵ(၅/၃၀)
(Manual)

ွမို ဴငယံ
သုဳဵ
(၅/၃၀)
(HHU)

ွမို ဴှြီဵ
သုဳဵ
(၁၀/၆၀)
(HHU)

အျခာဵြုနံြ့စရိတံ

ဃ ှြီဵြြပံခ
င

မီတာေလျှာြံလွှာမ္တံပတ
ုဳ ငံေြြဵ
စုစုေပါငံဵ
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ယခငံအသုဳဵျပုသညံဴ့အိမံသုဳဵပါဝါမီတာမ့ာဵအတးြံ သတံမ္တံေြြဵ

စဉံ

ေြာြံခဳရမညံဴနှုနဵံ ထာဵ(ြ့ပံ)

အေြြာငံဵအရာ

၁

မီတာသတံမ္တေ
ံ ြြဵ

၂

၁၀ ြီလိုဝပံ

၂၀ ြီလိုဝပံ

၃၀ ြီလိုဝပံ

၈၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၁,၂၀၀,၀၀၀

Composit Box

၃၄,၀၀၀

၃၄,၀၀၀

၃၄,၀၀၀

၃

အာမခဳစေဘာံေငး

၄,၀၀၀

၄,၀၀၀

၄,၀၀၀

၄

ှြိုဵသးယံခ/ ဆြံခ

၆,၀၀၀

၆,၀၀၀

၆,၀၀၀

၅

မီတာေလျှာြံလွှာမ္တံပုဳတငံေြြဵ

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၈၄၆,၀၀၀

၁,၀၄၆,၀၀၀

၁,၂၄၆,၀၀၀

စုစုေပါငံဵ
မ္တံခ့ြံ။

4

Meter

စနစံအရ

မ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံျခငံဵ၊

ယခုတပံဆငံအသုဵဳ ျပုမညံဴ
Meter

Box

တပံဆငံရနံ

ပါဝါမီတာမ့ာဵသညံ
မလိုအပံသျဖငံဴ

တရာဵမဝငံ

ဓာတံအာဵသုဵဳ စးဲမှုမ့ာဵြို

ေစ့ဵနှုနံဵသြံသာျခငံဵ

(၃၄,၀၀ဝိ/

ြ့ပံ

သြံသာပါသညံ။)၊ Ampere Range ပိုြ့ယံသျဖငံဴ မီတာဖတံခ့ြံ ပိုမိုတြ
ိ ့ျခငံဵစသညံဴ အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ရရ္ိနိုငံပါသညံ။
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ယခငံအသုဳဵျပုသညံဴ့စြံမှုသုဳဵပါဝါမီတာမ့ာဵအတးြံ သတံမ္တံေြြဵ

စဉံ

ေြာြံခဳရမညံဴနှုနဵံ ထာဵ(ြ့ပံ)

အေြြာငံဵအရာ

၁

မီတာသတံမ္တေ
ံ ြြဵ

၂

၁၀ ြီလိုဝပံ

၂၀ ြီလိုဝပံ

၃၀ ြီလိုဝပံ

၈၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၁,၂၀၀,၀၀၀

Composit Box

၃၄,၀၀၀

၃၄,၀၀၀

၃၄,၀၀၀

၃

အာမခဳစေဘာံေငး

၈၂,၅၀၀

၁၅၇,၅၀၀

၂၃၂,၅၀၀

၄

ှြိုဵသးယံခ/ ဆြံခ

၈,၀၀၀

၈,၀၀၀

၈,၀၀၀

၅

မီတာေလျှာြံလွှာမ္တံပုဳတငံေြြဵ

၂၀,၀၀၀

၂၀,၀၀၀

၂၀,၀၀၀

စုစုေပါငံဵ

၉၄၄,၅၀၀

၁,၂၁၉,၅၀၀

၁,၄၉၄,၅၀၀

မ္တံခ့ြံ။

4

Meter

စနစံအရ

မ္တံသာဵသိရ္ိနိုငံျခငံဵ၊

ယခုတပံဆငံအသုဵဳ ျပုမညံဴ
Meter

Box

တပံဆငံရနံ

ပါဝါမီတာမ့ာဵသညံ
မလိုအပံသျဖငံဴ

တရာဵမဝငံ

ဓာတံအာဵသုဵဳ စးဲမှုမ့ာဵြို

ေစ့ဵနှုနံဵသြံသာျခငံဵ

(၃၄,၀၀ဝိ/

ြ့ပံ

သြံသာပါသညံ။)၊ Ampere Range ပိုြ့ယံသျဖငံဴ မီတာဖတံခ့ြံ ပိုမိုတြ
ိ ့ျခငံဵစသညံဴ အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ
ရရ္ိနိုငံပါသညံ။
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