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Võimsusemõõtja

GREENBLUE GB202

Kasutusjuhend
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Funktsiooni kirjeldus:
Võimsusemõõtja (edaspidi VM) mõõdab kodumasinate energiatarbimist (ja arvutab 
jooksvad kulud) ning kasutaja saab teada, millised seadmed on kõige suuremad 
energiatarbijad ja seejärel piirata nende kasutamist. See aitab kasutajal vähendada 
elektriarvet ja süsinikdioksiidi heitmeid.

Toimimisetapid:
Kõigepealt eemaldage VM-i patareipesa kaanelt plastist kile (nagu näidatud 
ülemisel pildil); teiseks ühendage kodumasin VM-ga; kolmandaks ühendage VM 
lõpuks elektrivõrguga ja siis hakkab see tööle (Lähtesta: kui ekraaninäit on 
ebanormaalne või reaktsioon puudub, vajutage taastamiseks VM-il nuppu RESET). 
Nüüd määrake järgmine:
Kuvarežiim: toiteallika sisselülitamisel kuvatakse VM vedelkristallekraanil kogu sisu 
(see kestab 1 sekund).

1) Esimesena kuvatakse akumuleerivat aega "0:00". Esimene "0" näitab minutit 
(ületades 10 minutit, näitab see kahte numbrit). Kaks viimast "0" näitavad 
sekundeid. Kui akumuleeriv aeg jõuab 60 minutini, kuvatakse LCD ekraanil 
"0:00". Esimene "0" näitab tundi (ületades 10 tundi, näitab see kahte numbrit). 
Kaks viimast "0" näitavad minuteid. Samamoodi, ületades 24 tundi, lähtestatakse 
kellaaeg taas.

2) Teisena kuvatakse elektilist parameetrit, elektrilise parameetri juhtimiseks 
vajutage nuppu "ENERGY". See näitab praegust pingevahemikku: 0.0V-9999V 
→ praegune voolu vahemik: 0.000A-9999A → praegune võimsuse vahemik: 
0.0W-9999W → praegune sagedusvahemik: 0Hz-9999Hz → praegune 
võimsustegur 0.00-1.00 võimsustegur） → ülekoormushäire vattide määramine 
(vahemik: 0-9999W).

Hoidke "ENERGY" nuppu all kolm sekundit. Seade siseneb 
"OVERLOAD" (ülekoormus) režiimi. Vajutage "SET" nuppu vahemiku määramiseks, 
kui valite 8 ja see vilgub, vajutage seadistamiseks nuppu "UP", kui
seadistamine on lõppenud, vajutage nuppu ENERGY. Mitte midagi vajutades, 
sulgeb "OVERLOAD" automaatselt.
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3). Kolmandana kuvatakse elektri hind. Vajutades nuppu "COST" kuvatakse: 
akumuleeruv kogus elektri hind (vahemik: 0,00～9999COST, süsteem näitab 
1.00COST kui tariif pole määratud) → akumuleeruv kogus Kwh (vahemik: 0,000 ～ 
9999KWH) → Ühik elektri hind COST / KWh (vahemik: 00.00 ～
99,99 COST / KWH) → kogunemispäevad (vahemik: 0–9999 päeva) → maht Kg
CO2 (vahemik: 0,00-9999kgCO2, 1kwh muutub 0,998kg CO2-ks)

Vajutage nuppu "COST", et sisestada elektri tariif, seejärel vilgub COST / KWh, 
suuruse valimiseks vajutage nuppu “SET”. Kui valite 8 ja see vilgub, vajutage 
seadistamiseks nuppu „UP“, seejärel salvestamiseks vajutage nuppu „COST“ (see 
sulgub automaatselt, kui 10 sekundi pärast pole vastust).

Vajutage nuppu “SET” ja see kuvab korraga kaks parameetrit. Konkreetne kuva on 
järgmine:

SET1: Esimene aste näitab akumuleeruvat aega: energia aste näitab praegust 
võimsust; COST aste näitab akumuleeruvat elektri hinda

SET2: Esimene aste näitab kumulatiivset aega; ENERGY aste näitab praegust 
pinget; COST auaste näitab akumuleeruvat üldkogust KWH

SET3: Esimese aste näitab kumulatiivne aega; ENERGY aste näitab praegust 
voolu; COST aste elektri ühikuhinda

SET4: Esimese aste näitab kumulatiivset aega; ENERGY aste näitab praegust 
sagedust; COST aste näitab päevi

SET5: Esimene aste näitab kumulatiivset aega; ENERGY aste näitab praegust 
võimsust; COST aste näitab kogunevat CO2 heitkogust.

SET6: Esimene aste näitab kumulatiivset aega; ENERGY aste näitab 
OVERLOAD seadistust

Märkus:

A. Esimese järgu kordus, et kuvada ajastus 24 tunni jooksul, kuvage alati 
B. Kui seisundit pole seadistatud, pole nuppudest UP, SET kasu
C. Akumuleeruv aeg pärast tuvastamist ja laadimist (seadistuspiir 2W) 
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Tehnilised andmed:
230Vac/50Hz 240Vac/50Hz

MAX 16A

175Vac～ 276Vac

0 second～ 9999 days

0.0W～ 9999W

0.0V～ 9999V

0.000A～ 9999A

0Hz～ 9999Hz

0.0W～ 9999W

0.0W～ 9999W

0.00COST/KWH～ 99.99COST/KWH

Tavaline tööpinge:

Koormus: 

Pinge tööpiirkond:

Ajastuse kuve vahemik: 

Võimsuse kuva vahemik: 

Pinge kuva vahemik:

Voolu kuva vahemik:*

Sageduse kuva vahemik:

Minimaalse võimsuse kuva vahemik:

Maksimaalse võimsuse kuva vahemik: 

Elektrilise laadimise kuva vahemik: 

Akumuleeriv elektriline kogus: 0.000KWH～ 9999KWH

Akumuleeriva elektri koguse kuva vahemik:    0 .0 0 COST～ 9999COST - 0 .0 0 COST～ 

9999COST

Elektrilise laadimise vahemiku seadmine:                      0 0 .0 0 COST/KWH～ 99.99COST/KWH

Töötingimused:
Tööpinge: 175Vac - 276Vac

Pinge sagedus: 45~65HZ

Töövool: ≤16A

Töötemperatuur: 0~50°C

Erandianalüüs:
1. Kontrollige, kas ühendatud toiteallikas on kasutusel.

2. Kontrolliga võimsusemõõtja patareid.




