Brukerveiledning – KAIFA måler
Konstant blått lys: 230V tilførsel til måler er Ok!
Ingen lys: Kommunikasjon er OK

Blinkende grønt lys: Kommunikasjon er OK

Plomberingsskruer
Det skal være minst en stk. plombe på
en av disse skruene i dette dekslet.

Skjermknapp:
- Ved gjentatte tastetrykk beveger man seg gjennom
menyen i displayet.
- Bryter for å stenge strøm.

Energi Pluls (Aktiv effekt):
Blinkende lys – måleren registrerer
forbruk.

Har ingen funksjon.
IKKE RELEVANT FOR KUNDEN

HAN uttak:
For tilkobling av eksterne utstyr. F. eks.
smart hjem løsninger, ekstern display
etc. For å aktivere denne må det sendes
skriftlig bestilling til Vesterålskraft.

Målernummer
Kunden kan lese av de siste 7 tall. I dette tilfelle 13132888

Plomberingsskruer
Det skal være minst en stk. plombe på en av disse skruene
i dette dekslet.

Brukerveiledning – AMS måler
Slå strømmen «Av/På» i hytte
Mange kunder velger å stenge strømmen i anlegget (f. eks. hytter), for å sikre at ingen
elektriske apparater står «på» uten tilsyn, når de selv ikke er tilstede.
I mange tilfeller slår kunden hele installasjonen «Av» ved å koble ut «Hovedsikringen».
Dette resulterer til at nettselskapet mister kontakt med måleren og anlegget blir
automatisk stipulert for forbruk som ikke er reelt.
Kunden kan unngå unødvendig stipulering med å koble strømmen «Av» via AMS måleren.
På denne måten beholder nettselskapet kommunikasjonen med måleren og kunden
unngår stipulering og unødvendig betaling av strøm som ikke er brukt.

(Stenge strømmen):
Koble «Av» anlegg ved bruk av knappen til høyre

Navigere deg fram til «BRAKER OFF HERE» Hold deretter
knappen inn i 6 sek. til man hører en kraftig klikk. Vent ca.
1 min. hvis du ønsker å slå på bryteren igjen.

(Koble på strømmen):
Koble «På» anlegg ved bruk av knappen til høyre
Navigere deg fram til «BREAKER ON HERE» Hold deretter
knappen inn i 6 sek. til man hører en kraftig klikk.

Displayet vil automatisk gå til «Standardvisning» hvis knappen ikke brukes i
mer enn 30 sekunder. Menyen i displayet er rullerende.

Nyttig informasjon til kunden, fra displayet i måleren
Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje
knappen
Kode øverst til venstre 1.8.0 viser tellerstand i kWt. F.
eks. 8.968 kWt

Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje
knappen
Kode øverst til venstre 1.7.0 viser effekt som brukes
akkurat nå i kW. F.Eks. 4,65 kW

Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje
knappen
Kode øverst til venstre 3.2.7.0 viser spenning på
kunden anlegg. F. eks. Spenning 230V

