
GreenBlue GB350 
energiakulu arvesti  juhised

Sihtotstarbeline kasutus

https://device.report/
https://device.report/
https://device.report/greenblue
https://device.report/greenblue/GB350
https://device.report/greenblue/5759757
https://device.report/
https://device.report/


Toode on mõeldud majapidamises ja üldkasutuses olevate elektriseadmete

energiatarbimise mõõtmiseks. Vattmeeter ühendatakse toitepesa ja toitepistiku

vahele seadmega, mille voolutarbimist kontrollitakse. Tähtis! Toode peab olema

ühendatud toitesüsteemiga, mis vastab seaduses määratletud standarditele ja

normidele. Ärge ületage maksimaalset koormusvõimsust – vaadake tehnilisi

andmeid. Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Tootjal on õigus teha

juhendis kirjeldatud toote tehnilise arengu tõttu disaini muudatusi ja parandusi

ilma kasutajat sellest teavitamata.

Kasutamine ja hooldus

kõik hooldustööd tuleb lõpetada väljalülitatud toiteallikaga - puhastage ainult

kuiva lapiga

seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides

kasutage seda ainult ettenähtud otstarbel

ärge parandage seda ise

ärge jätke toodet veega kokku

töötingimused: kuiv ja tolmuvaba

Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud, maha kukkunud või kui see

läheb liiga kuumaks / ei tööta korralikult, eemaldage see kohe vooluvõrgust

maksimaalsed koormusväärtused (vt tehnilisi andmeid)

see seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kellel

on füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste

puudumine, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid

jälginud või seadme kasutamist juhendanud.

Seadme töö



RESET nupp – lähtestage seade enne esimest kasutamist. Pärast lähtestamist

lähevad kõik salvestatud parameetrid kaotsi. Toode on varustatud sisseehitatud

akuga, mida tuleks laadida enne esmakordset kasutamist või pärast pikaajalist

mittekasutamist, ühendades vattmeetri vooluvõrku. Kui seadmega on ühendatud

koormus, mis ületab 3680 W, kuvatakse ülekoormusest teavitamiseks teade

OVERLOAD. Praeguse energiatarbimise maksumuse kontrollimiseks vajutage

nuppu COST. Ühikuhinna määramiseks kWh kohta hoidke all nuppu COST,

seejärel vajutage nuppu FUNCTION vastava elemendi valimiseks, seejärel

kasutage vastava väärtuse määramiseks nuppe ÜLES/ALLA. Kinnitamiseks

vajutage uuesti nuppu COST. Kui energiatarve on alla 1W, siis aega ei arvestata.

Omadused (vaadake illustratsiooni)

1. Aja kuvamise riba

2. V/A/W/kWh väärtused

3. tarbimisväärtused: VÕIMSUSTEGURI / Hz / KULU / kWh V – voolupinge A

– elektrivoolu intensiivsus kWh- energiakulu kW tunnis

4. OWERLOAD: võimsuse ülekoormuse meeldetuletus

5. POWER FACTOR aktiivvõimsuse ja näivvõimsuse suhe Hz: sagedus PÄEV:

kulminatiivne elektritarbimise päevad COST: elektritarbimise

kulminatsioonikulud KWh: kulminatiivne elektritarbimine COST/KWh:

ühikuhind kWh kohta



Kuvatavad andmed (7 režiimi)

Üksikute režiimide vahel vahetamine toimub, vajutades nuppu FUNCTION

Režiim 1:

1. seadme kumulatiivne tööaeg

2. ühendatud seadme tegelik võimsus

3. kumulatiivne energiakulu tööaja kohta

2. režiim:

1. seadme kumulatiivne tööaeg

2. kumulatiivne energiatarbimine kWh



3. kumulatiivne tööaeg päevades

3. režiim:

1. tööaeg

2. tegelik pinge V

3. tegelik sagedus hertsides

4. režiim:

1. tööaeg

2. tegelik vool A-s

3. aktiivse ja näiva võimsuse suhe



Režiim 5:

1. tööaeg

2. töö ajal registreeritud minimaalne võimsusväärtus

6. režiim:

1. tööaeg

2. töö ajal registreeritud maksimaalne võimsusväärtus

Režiim 7:

1. tööaeg

2. ühiku maksumus kWh kohta



Spetsifikatsioon

Pinge: 180-250V AC - Sagedus: 50/60Hz

Kaitseklass elektrilöögi eest: I

IP klass: IP20 - Vattmeetri voolutarve: <0,5W

Töötemperatuur: 0-40 °C

Mõõtmiste täpsus: +/- 2%

Sisseehitatud aku: NiMH 3,6V 20mAh - Max. Võimsus: 3680W

Pinge mõõtmine: 0,0-9999V

Voolumõõt : 0,000-65,00A

Võimsuse mõõtmine: 0,0-9999W

Sageduse mõõtmine: 0-9999Hz

Võimsusteguri mõõtmine: 0,00-1,00

Tarbimine (kWh): 0,000–9999 kWh – ühiku maksumus: 0,00–99,99

Kogukulu (arvestatud antud seadme kohta ajavahemiku jooksul) 0,00-9999

Kasutatud seadmete õige utiliseerimine

Seade on märgistatud läbikriipsutatud prügikastiga vastavalt Euroopa direktiivile

2012/19 / EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE). Selle

sümboliga tähistatud tooteid ei tohi nende kasutusaja lõppedes ära visata ega

koos muude olmejäätmetega. Kasutaja on kohustatud vabanema kasutatud

elektri- ja elektroonikaseadmetest, toimetades need selleks ettenähtud kohta, kus

sellised ohtlikud jäätmed taaskasutatakse. Seda tüüpi jäätmete kogumine selleks

ettenähtud kohtadesse ja nende nõuetekohane taaskasutamine aitab kaasa

loodusvarade kaitsele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete õigel

ringlussevõtul on kasulik mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Et saada teavet



selle kohta, kuhu ja kuidas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid 

keskkonnaohutult kõrvaldada.
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