
 

 

Energie verbruiks-/opbrengstmeter 
met batterij backup 

 
Functiebeschrijving: 
De energie verbruiksmeter meet het verbruik en de kosten van huishoudelijke apparaten. Hiermee kunt u 
gemakkelijk achterhalen welke apparaten veel energie verbruiken en zo het verbruik hiervan beperken. In 
tegenstelling tot veel andere verbruiksmeters kan deze ook andersom meten dus welk vermogen er wordt 
teruggeleverd. Daarmee is deze verbruiks-/opbrengstmeter ook geschikt om het teruggeleverde vermogen van 
zonnepaneelsystemen te meten. Zowel het vermogen wat op dat moment wordt teruggeleverd kan worden 
weergegeven in Watt als het totaal teruggeleverde vermogen in kWh vanaf het moment dat de meting is 
gestart. Omdat deze meter bovendien over een batterij-backup beschikt blijven de meetgegevens een tijd 
bewaard na een stroomstoring of als de aardlekschakelaar of zekering is uitgeschakeld. Waar in deze hand-
leiding wordt gesproken over verbruik of opgenomen vermogen kunt u ook lezen het teruggeleverde vermogen. 
 
Installatie: 
Steek de verbruiksmeter in een wandcontactdoos (stopcontact), zodat het display zichtbaar wordt. Steek 
vervolgens de stekker van het te meten apparaat in de Energieverbruiksmeter. Indien de display een 
abnormaal beeld vertoont of niet reageert, dient u eenmaal de knop “RESET” in te drukken, de verbruiksmeter 
zal dan opnieuw starten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenste gedeelte van de display 
1) Instellen van de tijd 
Druk 3 seconden op de knop “CLOCK” tot de tijd in het bovenste gedeelte van de display begint te knipperen. 
Druk op de knop “UP” om de juiste tijd in uren in te stellen. Druk vervolgens op de knop “SET” voor het 
instellen van de juiste tijd in minuten. Druk op de knop “UP” voor het selecteren van de juiste tijd in minuten. 
Druk op de knop “OK” om de juiste tijd te bevestigen. 
2) Registratie van de tijd 
Druk op de knop “CLOCK” voor het selecteren van de registratietijd. Indien het aangesloten apparaat meer dan 
2 Watt consumeert, begint de registratietijd te lopen. De display start met “0:00”, waarin de eerste “0” de 
registratie in minuten weergeeft (wanneer de totale tijd boven de 10 minuten komt, zal deze twee cijfers 
aangeven) en de laatste twee “00” de seconden. Indien de totale tijd boven de 60 minuten komt, toont het 
display “0:00”, waarin de eerste “0” de registratie in uren weergeeft (wanneer de totale tijd boven de 10 uur 
uitkomt, zal deze twee cijfers aangeven) en de laatste twee “00” de minuten. Boven de 24 uur zal de totale tijd 
gereset worden naar “0.00”. In het middelste gedeelte van de display wordt het aantal dagen weergegeven dat 
het apparaat is aangesloten. 

 

 

 



 

 

Energie verbruiks-/opbrengstmeter 
met batterij backup 

 
Middelste gedeelte van de display 
Het middelste gedeelte van de display toont de elektriciteitskosten in: →totale energiekosten in de 
geselecteerde valuta (0.00-9999), →totaal elektriciteitsverbruik in kWh ( 0.0-9999kWh), →  volume kg CO2 ( 0,00-
9999kg CO2  , 1 kWh  is gelijk aan 0.998 kg CO2 ), → prijs per kWh Dubbel Tarief of Enkel  Tarief ( 00.00-99..99 COST/kWh). 
Druk op de knop “COST” om de gewenste weergave te selecteren. 
 
Instellen van de energieprijs 
Druk 3 seconden op de knop “COST” tot het valutasymbool begint te knipperen. Door middel van de “UP”-knop 
kunt u kiezen uit het ‘Papieren geld’-symbool, £ (Engelse Pond), $ (Amerikaanse Dollar) of € (euro). Druk op de 
“OK”-knop om de selectie te bevestigen.  
Vervolgens begint ‘Dual Tariff’ of ‘Tariff 1’ te knipperen. Indien u met twee tarieven wenst te meten, dan 
selecteert u ‘Dual Tariff’. Indien u met één tarief wenst te meten, selecteert u dan ‘Tariff 1’. Druk op de “OK”-
knop om de selectie te bevestigen. Indien u ‘Dual Tariff’ heeft geselecteerd, dient u eerst de prijs van ‘Tariff 1’ in 
te stellen. Het eerste cijfer van de prijs zal gaan knipperen in de display. Gebruik de “UP”-knop voor het 
selecteren van de juiste prijs. Druk op de knop “SET” om het eerste getal te bevestigen. Het tweede getal zal nu 
beginnen te knipperen. Vervolg bovenstaande stappen tot alle cijfers zijn geselecteerd. Druk op de “OK”-knop 
om de selectie te bevestigen. Vervolgens dient u de starttijd van ‘Tariff 1’ in te stellen. De tijd knippert in het 
bovenste gedeelte van de display. Gebruik de “UP”-knop voor het selecteren van de juiste starttijd in uren. Druk 
vervolgens op de “SET”-knop ter bevestiging. Gebruik de “UP”-knop voor het selecteren van de juiste starttijd in 
minuten. Druk op de “OK”-knop om de selectie te bevestigen. Volg bovenstaande stappen voor het instellen van 
‘Tariff 2’. Opmerking: Bij  ‘Dual Tariff’ is de starttijd van ‘Tariff 2’ de eindtijd van ‘Tariff 1’. 
 
Onderste gedeelte van de display 
Het onderste gedeelte van de display toont de “ENERGY” consumptie in: → vermogen (0.0W-9999W), 
→spanning (0.0V-9999V), →frequentie (0Hz-9999Hz), →stroom (0.000A-9999A), →power factor (bereik: 
0.00-1.00), →max. vermogen (0.0W-9999W), →min. vermogen (0.0W-9999W), →overbelasting alarm bij 
vermogen (0.0W-9999W). Druk op de knop “ENERGY” om te switchen tussen bovenstaande parameters. 
 
Instellen van het overbelasting alarm 
Druk drie seconden op de knop “ENERGY”. Het eerste cijfer op de display zal beginnen te knipperen. Druk op de 
“SET”-knop voor de selectie van het aan te passen cijfer. Druk op de knop “UP” voor het juiste getal en druk op 
de knop “ENERGY” om te bevestigen. Als u geen knoppen indrukt, keert u terug naar het startscherm. 
 
Let op: 
Onder de 2 Watt (standby verbruik) stopt de registratie van tijd. Onder de 0,5 Watt stopt de registratie van 
kosten en verbruik in kWh. 
 
Technische parameters: 
Spanning:  230 Vac, bereik 175  - 276Vac, nauwkeurigheid +/- 1,5%  
Frequentie:  50Hz nominaal, 45 - 65 Hz.,  
Stroom:   maximaal 16 A, bereik 0,005-16A, nauwkeurigheid +/- 2% 
Vermogen: maximaal 3680 Watt (bij 230Vac, 16A en Power Factor 1), nauwkeurigheid +/- 2%  
 
Bereik dagregistratie: 0 seconden - 9999 dagen 
Bereik vermogen: 0.0 - 9999kWh 
Temperatuur omgeving: 0 - 50°C 
Eigen verbruik:  < 0,5Watt 
Batterijen:  2 x LR44 knoopcellen 


