


Ο μετρητής elite classic είναι πολύ εύκολος στην εγκατάσταση 
και χρήση. Ένας αισθητήρας ρεύματος κουμπώνει πάνω στο κα-
λώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του χώρου (φάση), και συνδέεται 
στο πομπό με βύσμα, ο οποίος στέλνει ασύρματα πληροφορίες 
κατανάλωσης ρεύματος σε πραγματικό χρόνο στο μετρητή 
(οθόνη). Ο μετρητής σας εμφανίζει το ρεύμα που καταναλώνεται 
σε kW, ενώ παράλληλα υπολογίζει και το κόστος αυτού. Ο elite 
classic δέχεται και ρύθμιση για νυχτερινό τιμολόγιο. 

Ο μετρητής elite classic ενημερώνε-
ται κάθε 6, 12 ή 18 δευτ. Στην οθόνη 
του εμφανίζονται πληροφορίες για τη 
δαπανούμενη ενέργεια σε εκείνο το 
χρόνο, ενώ υπολογίζει ταυτόχρονά το 
κόστος βάση αυτής της κατανάλωσης 
για τη περίοδο μιας ημέρας. 

Ο elite classic σας πληροφορεί για το 
μέσο όρο κατανάλωσης ενέργειας ανά 
ημέρα, βδομάδα και μήνα. Παρακο-
λουθήστε τη πορεία του προγράμμα-
τος εξοικονόμησης ενέργειας σας, και 
δείτε πώς μειώνεται το κόστος της 
καταναλισκόμενης σας ενέργειας. 

Ο elite classic διαθέτει ενσωματωμέ-
νη μνήμη ώστε να αποθηκεύει όλα τα 
στοιχεία κατανάλωσης για προβολή 
αυτών ανά ημέρα, βδομάδα ή μήνα. Ο 
elite classic σας βοηθάει να γνωρίζε-
τε τη κατανάλωση σας κατά τη πάροδο 
του χρόνου. 

1 x Μετρητής ενέργειας (οθόνη) elite 

1 x Πομπός 

1 x αισθητήρας ρεύματος mini CT 

● Κουμπώστε τον αισθητήρα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας (φάση) 

● Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα στο κάτω μέρος του πομπού 

● Πατήστε το link στο πίσω μέρος της οθόνης του μετρητή elite 

● Αναβοσβήνει το σύμβολο σήμα - πατήστε το κουμπί του πομπού 

● Ο μετρητής λειτουργεί όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το σήμα 

● Ο elite classic σας ενημερώνει για τη στιγμιαία κατανάλωσης σας 

Ονομασία 

Αριθμός προϊόντος 

Συχνότητα 

Χρόνος αναμετάδοσης. 

Απόσταση αναμετάδοσης 

Φάσμα μέτρησης τάσης 

Φάσμα μέτρησης ρεύματος  

Ακρίβεια μέτρησης  

elite classic 

Elite-3.0 

433 Mhz 

6, 12 ή 18 δευτ. 

40 - 70 μ 

110 - 600 V 

50mA - 90 A 

Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται από τις 18:00 έως τις 6:00 

Αισθητήρας Mini CT Ηλεκτρ/κός πίνακας Πομπός Μετρητής 
Πρόγραμμα 

eLink 


