
MOBIELE KWH-TELLER WSZ110DSS-16A+PRCD MID

WSZ110DSS-16A+PRCD MID
Mobiele kWh-teller met universele stekker en koppelstekker met randaarde (Schuko).

Met snoerdifferentieel PRCD 30 mA. Geschikt voor gebruik binnen en  buiten. Maximum stroom 16A. 

Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Afmeting van de behuizing 110x70x35 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).
Nauwkeurigheidsklasse B (1%).
Deze mobiele kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. 
Zij n eigenverbruik van maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele 

verbruik in Watt.

De aanloopstroom is 20 mA.
Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt 
opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.
De digitale aanduiding heeft 7 digits. 
Tot 99999,99 kWh zij n er twee decimalen. 
Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 2000 keer per kWh knipperende LED.
De tussenschakelaar met personenbeveiliging detecteert de verliesstromen die bij voorbeeld optreden bij  
het aanraken van een defect elektrisch toestel en onderbreekt zo snel, dat levensbedreigende ongevallen 
voorkomen worden. Hij  beschikt ook over een onderspanningsafschakelspoel die uitschakelt in geval van 
het uitvallen van de netspanning. Met functieaanduiding en testknop.

Technische gegevens 

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, tolerantie -20%/+15%.
Meetstroom: 16 A
Tellerbereik: referentie stroom Iref (maximumstroom Imax) 0,25-5(32)A
Eigenverbruik werkvermogen: 0,4 W
Aanduiding: LC display 7 digits waarvan 1 of 2 na de komma
Nauwkeurigheidsklasse ±1%: B
Aanloopstroom volgens klasse B: 20mA
Bedrij fstemperatuur -25/+55°C
Beschermingsgraad behuizing: lP54, stekker en koppelstekker: IP44
Kabel sectie: 3x2,5 mm²
Kabellengte incl. stekker en koppelstekker: 1,5 m
Mechanische omgevingsomstandigheden: klasse M1 
Elektromagnetische omgevingsomstandigheden: klasse E2
Snoerdifferentieel beveiliging (PRCD)
Beschermingsgraad: IP66
Gevoeligheid: 30 mA
Reactietij d: <30 ms
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