ПРЕКЪСВАЧ/ПРЕДАВАТЕЛ

Следите в реално време разходите си за електричество
Дневни, седмични, месечни и усреднени данни
Измервате и намалявате своя „въглероден отпечатък“
Узнавате нови факти за енергията

ПРЕКЪСВАЧ/ПРЕДАВАТЕЛ

КАК РАБОТЯТ ОТЧИТАЩИТЕ
УСТРОЙСТВА

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ

Прекъсвач/предавателят е лесно за инсталиране и работа устройство. Малка сензорна скоба се закрепва към захранващия
кабел в електрическото табло. Сензорът се включва към прекъсвач/предавателя, който от своя страна е монтиран на DIN-шината в таблото и предава по безжичен път данни към преносимия
монитор. Мониторът обработва получената информация и извежда на екрана в реално време стойностите на различни показатели, свързани с вашето потребление на електричество.

• Прикрепете сензора към фазовия кабел в електрическото табло
• Монтирайте прекъсвач/предавателя на DIN-шината в таблото
• Включете сензора към прекъсвач/предавателя*
• Натиснете бутона “link” на гърба на вашия безжичен монитор efergy
• Ще примигне символ на екрана - натиснете “link” на предавателя

МОМЕНТАЛНО ПЕСТЕНЕ

• Символът на екрана свети постоянно, когато устройството работи

Прекъвач/предавателят обновява данните на всеки 6, 12 или 18
секунди. Вашето устройство efergy показва в реално време на екрана текущата консумация на енергия и как се отразява на сметката ви за ток включването на даден електрически уред.

• С efergy следите в реално време консумацията на електричество

СЪВМЕСТИМОСТ
Прекъсвач/предавателят може да работи с всички безжични монитори от марката efergy, включително моделите е2 и elite.

Изглед отдолу

Изглед отгоре

Изглед отпред

Сигнален
светодиод
Бутон [link]
Винтове за
закрепване

Breaker Transmitter се продава само в комплект с безжични
монитори efergy, модели e2 и elite.
Повече информация ще намерите на www.daspestimtok.com

* Към един прекъсвач/предавател могат да се включат до 3 сензора едновременно

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на модела
Номер на модела
Работна честота
Интервали на отчитане
Обхват на безжичната връзка
Работно напрежение за сензора
Измерван ток

Breaker Transmitter
DIN-EU
433.5 MHz
6, 12 или 18 секунди
40 - 70 метра
110 - 400 V
50 mA - 95 A (макс.)

