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Tutvustus
Täname teid meie toote: võimsuse mõõtja millel 

on suur LCD ekraan, roheline taustvalgustus ja 

täpne näidik, ostu eest. 

Seade aitab määrata ühendatud elektriseadmete 

energiatarbimise maksumust. Selle abil on 

omakorda võimalik kulutusi minimeerida. 

Kirjeldus

Seade varustab teid andmetega sellega ühendatud

elektriseadmete voolutarbimise kohta.

Mõõtmisandmed saate kuvada lihtsa

nupuvajutusega.

Mõõta ja jälgida saab pinget, ampreid, võimsust,

sagedust, võimsustegurit, ülepinget. Lisaks saate

määrata elektritariifi ning jälgida tegelikku

maksumust.

Kuvatav informatsioon CO2 emissiooni kohta 

võimaldab jälgida täiendavalt ökoloogilist teavet.

Monitor näitab lisaks kogu tarbimist mõõtmis-

perioodil kuni 7 kuud ja vastavat tööaega.
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Enne kasutamist

Kontrollige seadme korrasolekut pakendit 
avades ja enne iga kasutuskorda. Ärge 

kasutage rikutud seadet. Seade vastab EU 

standarditele ja nõuetele. 

hoolikalt selle kasutusjuhendi ja 

ohutusnõuetega. 

Hoidke alles juhend, ostudokument ning 

võimalusel ka originaalpakend. 

Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist  



ning maksimaalne koormus kuni 3680 vatti. 
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Kasutamine

Seadet kasutatakse ühendatud seadmete voolu-

tarbimise ja selle maksumuse määramiseks. 

Seade on mõeldud erakasutuseks ning ei ole 

mõeldud kommertskasutuseks. 

Kasutage seadet ainult vastavalt 

kasutusjuhendile ning ohutusnõuetele, vastasel 

juhul riskite seadme rikkumisega ja võimalike 

vigastustega. 

Tootja ei vastuta seadme ebakorrektsest 

kasutamisest põhjustatud vigastuste ja 

kahjustuste eest. 

Ohutusnõuded

Järgige alati ohutusnõudeid. 

 
 Vale paigaldus või liigne liini pinge võib 

põhjustada elektrilöögi. 

 Seade sobib ainult 220-230VAC/50Hz
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Kasutage ainult vastavalt tehnilistele 

andmetele. 

 Ühendage ainult korrektselt paigaldatud 240 V 

kaitsmega maanduskontaktiga pistikusse. 

 Ärge kasutage katkist seadet või defektset 

pistikut. 

 Ärge avage seadet ega üritage seda parandada, 

   pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole. 

   Kontakteeruge parandamiseks kvalifitseeritud 
töökojaga. Seadme garantii ei kehti kui seda 

on iseseisvalt avatud, ebakorrektselt 

ühendatud või kasutatud. 

 Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides. 

Ärge kasutage niiskes või väliskeskkonnas. 

 Kaitske seadet kokkupuute eest vee või muude 

vedelikega. 

 Hoidke seadet vähemalt ühe meetri kaugusel 

niiskusallikatest, nagu kraanikausid ja muud 

taolised kohad. 

 Ärge katsuge seadet kunagi märgade kätega. 

 Ärge üritage haarata vette kukkunud seadet 

kätega, eemaldage sellisel juhul koheselt 

seadme vooluühendus. 
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 Ärge ühendage kokku mitut võimsuse 

mõõtmise seadet või muid sarnaseid seadmeid. 

 Ärge katke seadet millegagi, ülekuumenemise 

oht. 

 Kui seade ei ole kasutusel või sellel esineb rike, 

eemaldage see pistikust. 

 Kasutatav voolupistik peab asuma lihtsalt 

ligipääsetavas kohas. 

Ohtlik!

Hoidke seade eemal laste 
käeulatusest.

 Hoidke pakend, kotid ja pakendipaber eemal

väikelaste käeulatusest, lämbumisoht!

 Seade ei ole mõeldud järelevalveta 

kasutamiseks lastele või piiratud teovõimega 

isikutele. 

 Seadet ei ole lubatud muuta. 
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 Hoidke seade eemal laste käeulatusest ning 

ärge laske sellega mängida- elektrilöögi oht!

Sümbolite selgitus

Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid. 

Ärge visake patareisid tulle, ärge lühistage ega 
avage neid, lõhkemisoht!

Hoidke patareid eemal laste käeulatusest. 

 Eemaldage tühjad patareid koheselt seadmest, 

lekkimise oht!

 Kaitske patareisid otsese päikesevalguse ja 

kuumusallikate eest,

Kasutage ainult lubatud tüüpi ja 

andmetega patareisid. 

Patarei

Seadmes on 2 tk tüüp LR44 ning/või AG13

patareid.
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see suurendab lekkimisohtu!

 Vältige lekkevedeliku kontakti naha ja silmadega. 

   Kontakti puhul loputage mõjutatud ala rohke 

   puhta veega ning kontakteeruge arstiga. 

 Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid, 

   ärge kasutage korraga uusi ja kasutatud 

   patareisid. 

 Asendage alati mõlemad patareid samaaegselt. 

 Puhastage vajadusel enne sisestamist patareid ja 

seadme ühenduskontaktid. 

Kasutatavad sümbolid
:

Järgige ohutusnõudeid.

Kasutage ainult siseruumides.

CAT II 

300 V

Sobib kasutamiseks vooluringiga mis 

on otse ühendatud madalpinge 

võrguga. 

Ärge visake prügikasti, viige 

vastavasse kogumispunkti. 
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Patareide vahetamine

1. Eemaldage seade pistikust. 

2. Vajutage samaaegselt kahte patareikaane 

kinnitusklambrit ning avage patareipesa kaas.  

Esmakordne kasutamine

Seadet ostes on selles patareid juba olemas.

Aktiveerige need, eemaldades isoleerivad ribad

patareipesast.
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3. Eemaldage tühjad patareid. 

4. Sisestage 2 uut patareid (1.5 V patareid, tüüp 

LR44/AG13). Kontrollige et sisestaksite 

patareid õigetpidi, positiivne (+) väljapoole. 

5. Asetage patareipesa kaas tagasi kohale, 

lükates kuni klambrid lukustuvad. 
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Patareipesa kaane saab kinnitada ainult 

ühtepidi. 

Patareipesa kaas peab olema korralikult 

kinnitatud enne seadme sisselülitamist. 

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, 

eemaldage sellest patareid. 
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Seadme kirjeldus ja funktsioonid 

3
4

1

2

5
6

1. LCD ekraan

Kuvab mõõtetulemuse.
2. VALUE / + nupp

Kuvab mõõdetud väärtusi, nt 

pinge(V), vool(A), võimsus(W), sagedus 

(Hz), võimsustegur(cosφ), Amax, Wmax;
väärtuse suurendamine.

7



5. SET / OK nupp

Ajareziim 12/24 tundi, 1.hinna maksumus,

1.aeg, 2.hinna maksumus, 2.aeg, GHG, üle-
koormusvool, ülekoormusvõimsus, salvestus.
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3. DISPLAY / - nupp

Kuvab aja, kokku kWh, kogu aja, kogu-
maksumuse, kasvuhoonegaaside 

emissiooni(GHG); väärtuse vähendamine.

4. RESET nupp

Tehaseseadete taastamine.

6. HISTORY nupp

Praegune tarbimisväärtus perioodi jooksul

kuni 7 päeva/7 kuud.

7. Pistik integreeritud lastekaitsega. Sisestage 
pistikut ühendades mõlemad otsad 

samaaegselt. 

LCD ekraan

8

9

10
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8. Ekraani alal kuvatakse: pinge (V), vool(A),

     võimsus (W), sagedus (Hz), võimsustegur (cosφ),

    Amax,Wmax;
9. Ekraani alal kuvatakse: aeg, kokku kWh,kokku
    aeg, valuuta (€,$,£,paberkupüürid), esimene ja 
    teine tariif, kogumaksumus, kasvuhoonegaaside 

    emissioon (GHG).
10. Energiatarbimise graafiline esitus viimase 7 

päeva või 7 kuu kohta. 

Seadete määramine
Ainult mõõtmiste teostamiseks (ilma kulude 

arvestuseta), jätke käesolev osa vahele ning 

jätkake peatükiga “Mõõtmiste teostamine” (lk 24).
Aeg

1. Vajutage SET/OK  nuppu 3 sekundi jooksul. 

Ajanäit vilgub. Vajutage erinevate valikute vahel 

liikumiseks mitmeid kordi SET/OK  nuppu. 

2. Tundide suurendamiseks vajutage VALUE/+

nuppu ning vähendamiseks DISPLAY/-.

3. Valige minutid nupuga HISTORY.

Suurendamiseks vajutage VALUE/+ nuppu 

ning vähendamiseks DISPLAY/-.
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4. Sekundid nullitakse aja määramisel. 
5. Vajutage aja salvestamiseks SET/OK , 

seejärel valige 12/24 tunni kuva nupuga 
VALUE / +  või DISPLAY / - . Kui valite 12 

tunni kuva, kuvatakse kellaaeg näiduga AM 

(hommik) või PM (õhtu). 

1. Peale aja ja 12/24 tundi ajaformaadi 

määramist vajutage SET / OK nuppu. Ekraanile 

kuvatakse hind (COST). 

Elektri hind kWh kohta (tariif 1)

2. Sisestage elektri hind kilovatt-tunni kohta

(tavaliselt sentides). Vajutage väärtuse

suurendamiseks VALUE/+  nuppu ning

vähendamiseks DISPLAY/-.

3. Avage hinna/sentide summad nupuga

HISTORY

Hinna/sentide näidu viimane komakoht
vilgub. Vajutage väärtuse suurendamiseks
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SET / OK , kuni kuvatakse

 

Märkus: kui seadistamise ajal ei kasutata 

seadet 30 sekundi jooksul, lülitub seade tagasi 

tavareziimile. 

6. Kui kasutate vaid üht tariifi (nt ilma öise eri-
     hinnata), olete hinna määramise lõpetanud.

nuppu VALUE/+  ning vähendamiseks

DISPLAY/-.
4. Määrake samal viisil teised komakohad

(näide: 0.185 = 18.5 senti).

5. Peale viimase arvu määramist vajutage
uuesti HISTORY nuppu. Valuutanäit vilgub.

Vajutage nuppu VALUE/+  või DISPLAY/- ,

ning valige kasutatava valuuta sümbol: euro

( € ),sularaha, US dollar ($) või UK nael
(£).

Vajutage seadete määramise lõpetamiseks

nuppu

tavaekraan.



Kui teil on eraldi öötariif, toimige järgnevalt: 

1. Peale ülaltoodud seadistuste (tariif 1) 
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lõpetamist vajutage SET/OK nuppu. Aeg

kuvatakse järgnevalt:

2. Sisestage aeg. Tundide lisamiseks vajutage 

VALUE/+  nuppu, vähendamiseks DISPLAY/-.

3. Liikuge minutite valikule, vajutades HISTORY

           

nuppu. Vajutage väärtuse suurendamiseks 
VALUE/+ nuppu, vähendamiseks DISPLAY/-.

4. Vajutage nuppu                    

    kuvatakse tariif nagu näidatud allpool: 
SET / OK  

5. Sisestage kilovatt-tunni hind (tavaliselt 

sentides). Väärtuse suurendamiseks vajutage 

VALUE/+  nuppu ning vähendamiseks 

DISPLAY/-.
6. Summade avamiseks vajutage HISTORY 

nuppu.

Elektri hind ööajal (tariif 2)
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Esimene sentide kümnendkoht kuvatakse
vilkuvana. Vajutage väärtuse suurendamiseks
VALUE/+  nuppu ning vähendamiseks

DISPLAY/-.
7. Määrake samal viisil ülejäänud numbrikohad.

(Näide: 0.245 = 24.5 senti).
8. Vajutage SET/OK nuppu, kuvatakse öise tariifi

    aeg. Sisestage aeg.

9. Määrake tunnid kasutades VALUE/+ ja

DISPLAY/- nuppe.

10. Avage minutivalik nupuga HISTORY ning

määrake nuppudega VALUE/+  ja DISPLAY/-.

Kasvuhoonegaaside emissioon (GHG)

Energia tootmine tekitab kasvuhoonegaase 

(muuhulgas süsinikdioksiid CO2), mis koormab 

keskkonda. Käesoleva seadmega saate jälgida 

tootja poolt tekitatud CO2 hulka vastavalt kWh 

väärtusele. 
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CO2 ekvivalente on erinevaid, sõltuvalt 

energiatüübist. 

CO2 ekvivalendi faktor sisestatakse seadmesse 

kg/kWh ning kuvatakse vastavalt samuti kg/
kWh. Lisainformatsiooni CO2 ekvivalendi kohta 
leiate elektriarvelt, internetist, tehnilistest 
juhenditest või kontakteerudes oma 
energiaettevõttega. 
1. Peale öise tariifi sisestamist vajutage SET/OK

    nuppu. 

2. Nüüd sisestage CO2 faktor. Kasutage väärtuse

määramiseks VALUE/+  või DISPLAY/- nuppu.

3. Kümnend- või komakoha valikuks vajutage

HISTORY nuppu ning määrake väärtus

kasutades VALUE/+  või DISPLAY/- nuppu.



Ülekoormuse hoiatus

Selle funktsiooniga saate määrata voolu
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väärtuse (16 A max) ning võimsuse (3680W 
max), mille ületamisel edastab seade 

ülekoormushoiatuse. Kui üks määratud 

väärtustest on ületatud, kuvatakse ekraanil kiri 

OVERLOAD  ning vastav väärtus, A(amprid) või 

W(vatti). Lisaks kõlab hoiatusheli. 

Ülekoormuse väärtuse määramine: W (vatti) 
1. Peale kasvuhoonegaaside emissiooni 

määramist vajutage SET/OK nuppu.

2. Ekraanil vilgub ülekoormuse väärtus W või A

3. Valikuks W vajutage nuppu VALUE/+ või

DISPLAY/-.
4. Vajutage HISTORYnuppu. Väärtus kuvatakse

vilkuvana. Kasutage soovitud väärtuse 

määramiseke VALUE/+ või DISPLAY/- nuppu.

5. Vajutage järgmisele numbrile liikumiseks  

HISTORY nuppu. Kasutage soovitud väärtuse 

määramiseks VALUE/+ või DISPLAY/- nuppu.
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6. Sisestage kõik numbrid kuni olete määranud 

soovitud väärtuse. 

7. Peale viimase numbri sisestamist vajutage 

HISTORY nuppu. 

Ülekoormuse väärtuse määramine: A (amprid)
1. Vajutage ülekoormuse menüüs valikuks A

nuppu VALUE/+  või DISPLAY/-.

2. Vajutage HISTORY nuppu. Esimene arv 

vilgub ekraanil. Sisestage soovitud väärtus 

kasutades VALUE/+  või DISPLAY/- nuppu.  

3. Vajutage järgmisele numbrile liikumiseks 

HISTORY nuppu. Sisestage soovitud väärtus 

kasutades VALUE/+  või DISPLAY/- nuppu.

4. Sisestage samal viisil kõik numbrid ning 

määrake soovitud väärtus. 

5. Peale viimase arvu sisestamist vajutage 
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Pidage meeles et ühendatud

tarbijate koguvõimsus ei tohi

ületada 16A/3680 vatti.

Nüüd kui kõik seaded on määratud, saate
mõõtmistega alustada.
1. Ühendage seade ainult korrektselt

    paigaldatud 240 V kaitstud, maandus-

    kontaktiga pistikusse.

2. Seejärel ühendage tarbija.

Mõõdetud väärtuste kuvamine

Mõõteväärtused kuvatakse automaatselt. 

Seade kuvab andmed tsüklina läbi erinevate 

mõõdetud väärtuste. Kuvatakse:

 V  (Võrgu pinge voltides)

 A  (Olemasolev vool amprites)
 W (Energiatarbimine vattides)

SET / OK  nuppu väärtuste salvestamiseks ja 
tavaekraanile tagasipöördumiseks. 

Mõõtmiste teostamine
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Mõõdetud väärtuste kuvamine

Automaatse kuvareziimi katkestamiseks 

vajutage VALUE/+ nuppu. Valida saab 

järgnevate väärtuste vahel, vajutades 

korduvalt VALUE/+ nuppu:
 V (võrgupinge voltides)

 A (olemasolev vool amprites)
 W (energiatarbimine vattides)
 Hz  (võrgu sagedus)

 cosφ  (võimsustegur)

 A MAX (voolu max väärtus amprites)
 W MAX (max tarbitav võimsus vattides)

Tarbimisväärtuste kuva

Mõõdetud tarbimisväärtused saab kuvada, 

vajutades DISPLAY/- nuppu.

Korduvalt DISPLAY/- nuppu vajutades saab 

kuvada järgnevad väärtused: 

 TIME  (aeg)
 kWh TOTAL  (kogutarbimine kWh)

Kogutarbimine kuvatakse väärtusega kWh. 

Max kuvatav väärtus on 999,999 kWh.

 TOTAL TIME  (kogu mõõtmisaeg)
Aega mõõdetakse niikaua kuni tarbija on 
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1. Katkestage tsükkelreziim vajutades VALUE/+

2. Valige soovitud väärtus, vajutades korduvalt  

VALUE/+ nuppu.

3. Vajutage SET/OK nuppu. Kuvatud väärtus jääb 

     ekraanile. 

4. Tsükkelreziimi tagasipöördumiseks vajutage 

                       nuppu. Tsükkelreziim käivitub 
    automaatselt ca 30 sekundi pärast. 

VALUE / + 

Tarbimise ajalugu

Seade salvestab ühendatud seadme energia-

tarbimise pikema aja jooksul. Mõõdetud 

väärtused on kõige paremini kasutatavad, kui 

need on salvestatud sama tarbija kohta. 

Tarbimine registreeritakse tulpdiagrammina

ühendatud. Kuvaformaat kuni 99:59:59 
(tt:mm:ss). Alates sajast tunnist ja rohkem 
sekundeid ei kuvata. Max võimalik kuvatav aeg 
on 9,999:59 (tttt:mm).

 TOTAL COST  (kogu mõõtmisaja kulud) 
   Kuvatakse voolutarbimise kogukulud. Kui 

öötariif on määratud, võetakse arvesse ka ööaja 

voolu tarbimist.

 GHG  (kasvuhoonegaaside kogused CO2, kg) 

Spetsiifilise mõõdetud väärtuse seaded
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ning numbrilisena. See on võimalik viimase 7 
päeva või viimase 7 kuu kohta. Tulbad 

tähistavad tarbitud kWh hulka. Ekraanil 

kuvatakse alati skaala (näiteks 1 riba = 1 kWh 

või 1 riba = 2 kWh etc); skaala muutub 
vastavalt tarbimisele. 

Tarbimise graafiline esitus

Tarbimine kuvatakse ekraani allosas tulp-

diagrammina, kusjuures iga riba näitab tarbimist 

ühe päeva ja/või kuu jooksul (-1 = üks päev/kuu 

tagasi, -2 = kaks päeva/kuud tagasi, ja nii edasi 

kuni -7 = seitse päeva/kuud tagasi). Nii on 

viimaste päevade või kuude energiatarbimist 

lihtne jälgida. 

Vajutage järjest HISTORY nuppu, et kuvada 

järgnevad väärtused: 

 Viimase 7 päeva voolutarbimine. 

 Viimase 7 kuu voolutarbimine. 

   Tarbimise erinevus viimase 7 päeva jooksul.
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Pidage meeles et tulpdiagrammi näit on 

ligikaudne. Kui näiteks 1 tulp = 1 kWh ning ühe 

päeva kohta näidatakse 2 tulpa, võib tegelik 

mõõdetud väärtus olla vahemikus 1.01 kWh 

ning 1.99 kWh. Täpseks mõõdetud väärtuseks 

kuvage andmed päevade või kuude kohta. 

Tarbimisväärtuste kuvamine (kWh)
Võite kuvada ka tarbimise üksikute päevade või 

kuude kohta absoluutväärtustes (kWh).             

1. Päevade tarbimisväärtused

 

Kuvatakse erinevate päevade vahelised 
erinevused. (näiteks: kui esimesel päeval 
mõõdeti 2 kWh ning teisel päeval 3 kWh, 
kuvatakse erinevus 1 kWh).
Tarbimise erinevus viimase 7 kuu jooksul. 
Kuvatakse erinevate kuude vahelised 
erinevused.

 Vajutage HISTORY  nuppu, kuni kuvatakse 

päevade tarbimisväärtuste tulpdiagramm. 
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2. Kuude tarbimisväärtused 

Märkus:  Tarbimisväärtuste kuvamine on 

valikus ainult tarbimise kohta, mitte kuude ja  

 Vajutage ja hoidke HISTORY nuppu, kuni 

väärtus kuvatakse vilkuvana ekraanile. 

Samal ajal kuvatakse vilkuvana ka vastav 

tulpdiagramm. 

 Üksikute päevade tarbimisväärtuste 

kuvamiseks vajutage VALUE/+ või DISPLAY/- 

nuppe. 

 Vajutage HISTORY  nuppu, kuni kuvatakse 

kuude tarbimisväärtuste tulpdiagramm.

 Vajutage ja hoidke HISTORY nuppu, kuni 

väärtus kuvatakse vilkuvana ekraanile. Samal 

ajal kuvatakse vilkuvana ka vastav tulp-

diagramm.

 Üksikute kuude tarbimisväärtuste 

kuvamiseks vajutage VALUE/+ või DISPLAY/- 
nuppe.
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päevade vahelise erinevusena. 
Kui ühtegi nuppu ei vajutata 7 sekundi jooksul, 

lülitub seade automaatselt tagasi tavaekraanile. 

Tavaekraanile tagasipöördumiseks võite vajutada 

ka SET/OK nuppu.

cosφ (võimsustegur)

Võimsustegur näitab faasinihet efektiivvõimsuse 
ja näivvõimsuse vahel. See on mõõde, milline 
näivvõimsuse osa konverteeritakse 
efektiivvõimsuseks. Lisainformatsiooni leiate 
tehnilistest juhenditest. 

Mõõdetud väärtuste kustutamine 

Kõik mõõdetud ja salvestatud väärtused on 

võimalik kustutada. Sisestatud andmed, näiteks 

ajad, hinnad, CO2 faktor ja ülekoormuse 

väärtused ei kustu.                                            

Samm1: Vajutage ja hoidke korraga DISPLAY/- 

ning VALUE/+  nuppe 3 sekundi jooksul, kuni 

kogu ekraan vilgub. 

Samm2: Vajutage ja hoidke korraga DISPLAY/-  

ning SET/OK  nuppe 3 sekundi jooksul.
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3. Kõik mõõtmistulemused on jäädavalt 
kustutatud. 

Kustutusprotsessi katkestamine

Kui te peale sammu 1 läbiviimist sammu 2 ei 

teosta, ja nuppe ei vajuta, pöördub seade 10 

sekundi pärast tagasi tavareziimile ning 

mõõtetulemusi ei kustutata.

Kustutamine toimub ainult juhul kui teostate 

sammud 1 ja 2 kümne sekundi jooksul. 

Märkus: kustutage mõõtetulemused ainult 

juhul kui seadme patareid on täis või kui 

seade on võrku ühendatud.

Veaotsing

Ebatavaline lugem ekraanil. 

Kui kuvatakse ebatavaline lugem või kui nupud ei 

reageeri, taastage algseadistus. 

1. Eemaldage seade pistikust.

2. Vajutage ja hoidke RESET nuppu umbes 3~4 
    sekundit. Tehase algseaded on taastatud.
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Tähelepanu: RESET nuppu kasutades 
taastatakse kõik tehase algseaded, st 
et seaded tuleb seejärel uuesti 
sisestada. Mõõtetulemused aga ei 
kustu. 

Puhastamine

Kasutage puhastamiseks pehmet kuiva lappi. 

Elektrilöögi oht!

Eemaldage seade enne puhastamist 

alati pistikust. 

Seadet ei tohi teha märjaks. 
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Keskkonnakaitse

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid

ja patareisid prügikasti, viige need vastavasse

kogumispunkti!

ems 
tion of clable m

es m
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Pakend

Viige pakendmaterjalid sorteerituna 

vastavatesse kogumiskonteineritesse. 



Tehnilised andmed 
 

 

   Sisend/väljundpinge: 230 V ~ 50 Hz 

   Voolutarbimine:   max 16 A 

   Pinge mõõtevahemik: 190 V–270 V 

Voolu mõõtevahemik: 0.001 A - 16 A 

 Võimsuse mõõtevahemik: 0.23 W–3680 W 

Sageduse kuva:  46–65 Hz 

Eraldusvõime: 0.001 W 

 Tarbimise mõõtmine: 
 

0–999,999 kWh 

Kasvuhoonegaaside emissioon:    0–999,999 kg 

 

Ajakuva: 
kuni 9,999:59 

tttt:mm 

 

                            Tarbimisnäit: 
7 päeva ja/ 
või 7 kuud 

                              Töökeskkond: 
 

10 ... 40 °C 
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Vastavusdeklaratsioon

Seade vastab nõutud standarditele. 

Mõõtetäpsus

(Sagedus: 45–65 Hz, toatemperatuuril, pinge/

voolu moonutusfaktor < 15% mõõdetav vool >= 

1.00 A/sinusoidaalne.

Sagedus = 50 või 60 Hz, elektriline lülitus puudub)

Voldid: alla 1% mõõdetud väärtusest
Amprid: 1% mõõdetud väärtusest, ± 0.001A

Vatid: 1% mõõdetud väärtusest, ± 0.5W
Võimsustegur: 1% mõõdetud väärtusest, ±0.01
Energiatarbimine: 0.5W






