
ASENSIMME SINULLE 
ETÄLUETTAVAN SÄHKÖMITTARIN

Mittarin muutoksen takia sinun ei tarvitse tehdä mitään 
toimenpiteitä eikä mittarinvaihto aiheuta sinulle 
ylimääräisiä kuluja. Nyt käytössäsi olevat palvelut 

jatkuvat samanlaisina.

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val



Kytkentälaitteen merkkivalo

Punainen valo palaa
Punainen valo vilkkuu

MITÄ HYÖTYÄ SINULLA ON UUDESTA SÄHKÖMITTARISTA?

tarkkuudella ”Energiani –palvelun” kautta.

nyt automaattisesti.

alkamiseen ja päättämiseen liittyvät sähköjen kytkennät ja katkaisut.

NÄIN LUET SÄHKÖMITTARIA
Lukuohje Kamstrup 162M ja 382M -etäluettaville mittalaitteille.
Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

MITEN SÄHKÖT KATKAISTAAN ASUNNOSTA?

työkohteen sulakkeet.

Katkaisu

teksti ”dCon”.

selauspainiketta noin 6 sekuntia.

jonka jälkeen merkkivalo alkaa vilkkua.

Kytkentä

Kytkentä onnistuu vain punaisen 
merkkivalon vilkkuessa.

muu kuin "dCon" ja paina selauspaini-
ketta noin 6 sekuntia.

-
nainen merkkivalo sammuu.

Nestekidenäyttö

Painike
(ei käytössä)

Näytön
selauspainike

Pulssivakio-LED
(keltainen)

Kytkentälaitteen
merkkivalo

Keltainen pulssivakio-LED-valo etukannen keskellä vilkkuu 1000 kertaa yhden 
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MITEN OMA KULUTUS LUETAAN MITTALAITTEELTA?

 mukaiset tiedot.

 kiertoon kahden minuutin päästä.

22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus 
käynnistyy sovittuun aikaan.

1. Kokonaisenergia  kWh 

4. Kellonaika  timE
5. Päivämäärä  dat
    (vvvv.kk.pp)

7. Energiankäytön 
 hetkellinen teho  kW
8.  Kellonaika  timE
9.  Päivämäärä (vvvv.kk.pp) dat
10.  Kytkentälaitteen käyttö dCon

LASKUTUS MUUTTUU 

täsmälliseksi ja todelliseen kulutukseen perustuvaksi muuttaa myös laskutusrytmiä.

 R-  loisenergian siirto asiakkaalta verkkoon

ENERGIANI PALVELUN KAUTTA VOIT HELPOSTI SEURATA 
OMAA SÄHKÖNKÄYTTÖÄSI

tuksen säästökohteiden tunnistamisen helpoksi ja säästön vaikutus näkyy aikai-
sempaa nopeammin. Energiani –sivusto palvelee sinua 24 tuntia vuorokaudessa.

ja ympäristöä.
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reiden muuttuminen etäluettaviksi on yksi askel parempaan toimitusvarmuuteen. 
-

lemme.

Eltel Networks Oy:n kanssa.

asiasta voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. (019) 661 411. 

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val

Päiväys

Mittarilukema: yleis tai päivä

Mittarilukema: yö

Pääkytkin vaihdettu     kyllä                        ei

Elnätet förnyas och vi tar fortlöpande i bruk ny teknik. Ett exempel på det är över

en allt bättre elförsörjningssäkerhet. Vår målsättning är att förbättra kvaliteten på 
elektriciteten och att erbjuda kunderna nya tjänster.

Elmätarna byts till fjärravlästa mätare i samarbete med Kamstrup A/S och Eltel 
Networks Ab.

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val

MÄTARSTÄLLNING DÅ MÄTAREN BYTTES

Datum




