Handleiding Energiemeter

1. Stop de energiemeter in het stopcontact bij het apparaat dat je wilt meten.
2. Stop de stekker van het apparaat dat je wilt meten in de energieverbruiksmeter.
3. Met een druk op de function knop (■)gaat de meter aan.
Je kunt nu een waarde aflezen. De meter kan veel meten maar je moet het aantal
watt aflezen. Het kan zijn dat de meter daar al op staat. Dat zie je aan de W. As de
meter een andere waarde meet kun je met een druk op (■) en vervolgens op
(▼) en ga naar Wattage.
Wat meet de meter
• Totale aangesloten tijd
•

Wattage

…:..
…w

•

Voltage

…v

•

Ampere

…A

•
•
•

Frequentie

…Hz

Laagste Wattage

Lo…w

•

Hoogste Wattage

Hi…w

•
•

Prijs in Euro per kWh
Totaal verbruik in kWh en Euro's

…€ kWh
…kWh
…€

Voor de opdracht:
4. Zet het apparaat dat je wilt meten aan.
5. Lees het aantal watt af.
6. Zet het apparaat nu op de stand-by stand (indien mogelijk).
7. Lees het aantal watt af.
8. Zet het apparaat uit (met de stekker in het stopcontact).
9. Gebruikt het apparaat nu nog steeds energie. Hoeveel watt is dat?

LET OP: Als het rode ledlampje met opschrift 01 oplicht, onmiddellijk de meting
afbreken. In dit geval is er sprake van overspanning.
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Energieverbruiksmeter Go-Green
Spanningsweergave:
Stroomweergave:
Energieverbruiksweergave:
Weergave verbruikstijd:
Weergave kosten:
Maximale belsating:
Art.nr. SM00701GO

•
•

100-240V
0-16 A
2.0 W-3.6000W
uren/min./sec.
in € (prijs instelbaar)
16A

Extra beschrijving:
Door te drukken op de (▲) toets zal op de display het Wattage verschijnen.
Door te drukken op de (▼) toets zal op de display het totale verbruik in kWh en
Euro's verschijnen.
Invoeren van de prijs in Euro per kWh:
Houdt de (▼)toets ingedrukt en druk op de functietoets(■). De prijs in Euro zal gaan
knipperen en door middel van de (▲) toets en de (▼) toets kan de actuele prijs per kWh
in Euro worden ingesteld. Door vervolgens weer op de functietoets (■) te drukken
wordt de prijs per Euro opgeslagen. De energieverbruiksmeter slaat de actuele prijs
op in zijn geheugen zodat deze niet iedere keer opnieuw dient te worden ingevoerd.
Resetten van de energieverbruiksmeter door middel van de functietoets(■) 4
seconden ingedrukt te houden.
Uitschakelen bij overbelasting
Indien het rode ledlampje met opschrift 01 oplicht, onmiddellijk de meting afbreken.
In dit geval is er sprake van overspanning.
(zie de officiële gebruikshandleiding voor meer informatie)
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