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* Тези спацификации и снимки са обект на промяна без предупреждение.
*Всички споменати търговски имена са регистрирани на техните съотверни собственици.

100% държите под око вашето потребление и разходи на електроенергия; по този начин 
можете да откриете скрити енергоемки устройства; измерва консумация на електроенергия 
на свързаните към него устройства и изчислява енергийните разходи, когато консуматорите 
са включени или в режим на готовност, използвайки индивидуална тарифа. Чрез подмяна на 
тези консуматори с такива енергоспестяващи, Вие можете да намалите консумацията на 
електроенергия и да спестите пари. Устройството изписва мощност/напрежение/ток/честота, 
фактор на мощността, пълна консумирана мощност и цена на електроенергията. Може да 
записва цена на електроенергията, тарифа и консумирана електроенергия.

Функции: 
• Показва цената на електроенергията (€)
• Показва текущата стойност на тока 

(0-16 Ампера)
• Показва консумираната мощност
• Показва консумираната електро-
енергия(0-9999.9 kWh)
• Показва час и ден от седмицата
• Две тарифи на електроенергия
(дневна/нощна)(€/kWh)
• Показва честотата на мрежата (Hz) и
фактор на мощността
• Показва максимално консумирана 
мощност
• Показва продължителността на отчитане
• Управление с четири бутона

Техническа спецификация: 
• Номинално напрежение: 250VAC, 50Hz 
• Максимален ток: 16A 
• Широк диапазон на напрежението:150V-276V
• Диапазон на показание на ток: 0.00A-16.00A
• Диапазон на показание на мощност: 0W---9999 W
• Диапазон на показание на напрежение: 0V ---9999V 
• Диапазон на показание на ел.енергия:0-9999.9 kWh
• Диапазон на показание на честота: 0Hz---9999Hz

• Диапазон на показание на тарифа: 
0.00€/kWh---99.99€/kWh
• Общи  kWh и стойност: 0.000kWh----

9999kWh, 0.00€----9999€
• Диапазон на показание на фактор
на мощността : 0.20 – 1.00
• Работна температура: +5°C to +40°C
• Работна среда: на закрито
• Измервана мощност: до 3680W 
• Защита от деца
• Вградена 3.6V акумулаторна батерия (NI-MH)
• Собствена консумация: < 0.5W
• Точност: +/- 2%

Информация за опаковане:
• Размери на опаковка: 142x230x75mm
• Тегло на опаковка: 0.26kg
• Размери на кошон: 485x250x475 mm
• Брой в кашон: 24pcs
• Тегло на кашон: 6.8kg

Електромер "Premium"

Art No. EM0001

Made in China
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