HYVÄ ASIAKKAAMME,

Kiinteistöönne on asennettu uusi sähkömittari.
Asennuksen jälkeen sähkön siirtotuote, kellonaika ja päivä
määrä päivittyvät mittariin viimeistään vuorokauden kuluessa,
jonka jälkeen sähkönkulutusta voi seurata mittarilta.
ELENIA OY
www.elenia.fi

SÄHKÖTURVALLISUUSOHJE
Mikäli kiinteistössä tehdään sähkötyötä mittarin takana olevassa sähkö
verkossa, ei poiskytkentä mittarin painikkeesta takaa riittävää sähkötyö
turvallisuutta. Sähkötöiden yhteydessä tulee jännite aina katkaista pää
kytkimestä ja pääsulakkeista.

JOS SIIRTOTUOTTEESI ON YÖSIIRTO TAI
VUODENAIKASIIRTO

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla
1–60 minuutin viiveellä klo 22 jälkeen. Viiveestä huolimatta siirtotuotteen
edullisemman ajan energianmittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

TOIMINTAHÄIRIÖ

Jos mittarin näytössä ei näy lukemia, laite ei ole toimintakunnossa.
Toimintahäiriö voi johtua:
• Kiinteistön pääkytkimestä on katkaistu sähkö
• Jakeluverkon sähköviasta
• Kiinteistön pääsulakkeet ovat palaneet
Sähkön palauduttua mittari toimii normaalisti. Jos sähköt ovat olleet poikki
yli viikon, mittarin yleisnäyttö päivittyy normaaliin näyttötilaan noin vuorokauden kuluessa sähköjen palauduttua.

MITTARIN LUKUOHJE
– ISKRA 3-VAIHEINEN (SIS. PALVELURELE)

Näyttö
Näytöllä esitettävän toiminnon tunnus
Painike sähköjen pois- ja päällekytkentään
Mittarin yleisnäyttö
Mittarin yleisnäyttö kytkeytyy päälle itsestään ja päivittää automaattisesti 10 se
kunnin välein seuraavia tietoja siirtotuotteesta. Tiedot esitetään näytöllä yksi ker
rallaan:
0.9.1 Kellonaika
0.9.2 Päivämäärä
1.8.0 Kokonaiskulutuksen mittarilukema (kWh) kiinteistössä
1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema (kWh)
1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema (kWh)
1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema (kWh)
1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema (kWh)

Yleissiirto, yösiirto vai vuodenaikasiirto?
Katso siirtotuotteesi sähkölaskusta. Mittarin yleisnäytön alareunan nuoli osoittaa
mitattavan tuotteen (T1, T2, T3 ja T4), joka on hinnaston aikajakson mukainen.
1.8.0 Yleisnäytössä esitettävä kokonaiskulutus (kWh) vastaa yleissiirto-tuotteen
mittarilukemaa.
1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema T1 (kWh)
1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema T2 (kWh)
1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema T3 (kWh)
1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema T4 (kWh)

Sähköjen pois- ja päällekytkentä
Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen
painikkeesta.
• Paina sinistä painiketta yhtäjaksoisesti noin 12 sekuntia kunnes jännite on pois
kytkeytynyt. Tällöin näytölle tulee teksti ConnEct.
• Jännitteen saa kytkettyä takaisin painamalla samaa painiketta noin 4 sekuntia
yhtäjaksoisesti.
Luentayhteys Eleniaan säilyy. Sähköenergian kulutus kuitenkin katkeaa, joten
laskutettavaa kulutusta ei kerry. Huom! Ukkosylijännitettä vastaan sähkön katkaisu
pääkytkimestä on tehokkaampi toimenpide.
• Mikäli näytöllä on kolmio CB-tekstin päällä, kohteesta puuttuu sähkösopimus.

Lisätietoja
Elenian asiakaspalvelu 020 690 025, www.elenia.fi

