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OBS! Välj Engelska som språk!*

Trådlös Display- och energiförbrukningsvisare
för montering i kretssystemet på 55x55mm
och 63x63mm Stand-by-förbrukning endast
0,8 Watt.

Matningsspänning 230V.

I leveransen ingår ramen R och en mellanram
ZR i samma färg samt en hållarplatta.

Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma
färg, för montage i existerande ram R1F, R2F
eller R3F för extra stora vippor.
Energiförbrukningsvisaren utvärderar
informationen från den trådlösa elmätar- och
sändarmodulen FSS12 eller från den trådlösa
1-fasmätaren FWZ12- respektive FWZ61-16A
och visar den ögonblickliga energiförbrukningen. 
Dessutom kan förbrukningen under de senaste
timmarna, dagarna, månaderna och åren
hämtas.

Med FSS12 visas även statusen för högtaxan/
lågtaxan med hjälp av en lysdiod.

Displayen är indelad i tre fält.
■ Fält 1: Displayen visar det akumelerade

värdet i tredje fältet. 
|||| skrollar långsamt åt höger  = Det tredje
fältet visar det akumelerade värdet sedan
mätaren sist genomgick en nollställning.
H01 = Visar förbrukningen den sista timmen,

upp till H24 = 24 timmar
D01 = Visar förbrukningen för de senaste

dagarna upp till D31 = 31 dagar.
M01= Visar förbrukningen den sensate

månaden upp till M12 = 12 månader.
Y01 = Visar förbrukningen det senaste året

upp till Y24 = 24 år.
■ Fält 2: 'Är' värdet på aktuell förbrukning

från 15W till 65kW. Visning i watt (W)
alternativt kilowatt (kW). Visningspilarna till
vänster och höger anger automatisk växel
mellan W och kW.

■ Fält 3: Akumelerat värde i kWh. Upp till
9,999kWh visas 1 decimal. Värden från
och med 1000kWh visas utan decimaler.

* Tryck på MOD för att visa de olika
alternativen i fält 1. H01, D01, M01, Y01, LRN
och landsförkortningen för det inställda språket. 
GB för engelska, D för tyska, F för franska.

å

GB för engelska, D för tyska, F för franska.

Tryck SEL en gång för att öka den visade
siffran med 1. Aktuell siffra visas i fält 3. Den
sista timmen blir då den näst sista timman
o.s.v.

Om aktuellt språk valdes med MOD, tryck SEL
för att ändra till annat språk. Aktivera den nya
inställningen och avsluta programmeringen
genom att trycka på MOD.

Programmet återgår automatiskt till normal
visning om MOD eller SEL ej har blivit aktiverade
på 20 sekunder, alternativt om båda knapparna
aktiveras samtidigt.

Inlärning av trådlös energimätare-sändarmodul
Om förkortningen LRN valts med MOD kan
inlärningsläget aktiveras med SEL, vilket
markeras genom att LRN blinkar. Efter att en
trådlös energimätare-sändarmodul lärts in
framgångsrikt, återgår programmet automatiskt
till normalvisning. Endast en sändarmodul
kan läras in, den senast inlärda är aktiv.

Nollställning
För att börja spara värden från den senaste
timmen korrekt, rekommenderas att en
nollställning genomförs i samband med
installationen. Aktivera och håll ner MOD och
SEL samtidigt längre än 3 sekunder tills texten
RES visas i displayen. Tryck därefter SEL för
att nollställa alla interna minnen. Programmet
återgår därefter automatiskt till normal visning.

Visning av tariffen
LED lyser rött = högtariff (HT) aktiv
LED lyser grönt = lågtariff (NT) aktiv
Om fler än 22 minuter förflyter utan att något
trådlöst meddelande tas emot, visas inte
tariffen.

Varning !
Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras av
behörig elektriker! Annars finns risk för
brand eller elektriskt stöt!
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