Sodobni števci električne energije, MT/ME 371,351 ali MT/ME372
proizvajalca Iskraemeco
Elektronski števec el. energije Vam omogoča spremljanje porabe električne
energije na več načinov:
 Neposredno na samem odjemnem mestu
preko prikazovalnika (LCD zaslona).

Zaradi lažjega razumevanja znakovnih oz.
številčnih prikazov na LCD zaslonu vam v
nadaljevanju podajamo izbor uporabniških
informacij:

Prikazovalnik (LCD zaslon) trifaznega elektronskega števca MT/ME 371/2

Prikaz podatkov na LCD zaslonu
Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne
energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje tako
več ni potrebna stikalna ura, ker je le ta že vgrajena v števcu. Za razpoznavanje
posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na
LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan na
čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen
oznak.
KODA
15.8.0
15.8.1
15.8.2

OPIS
Prevzeta skupna energija - ET
Prevzeta energija v prvi oz. višji tarifi - VT
Prevzeta energija v drugi oz. manjši tarifi - MT
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Prikaz aktivne tarife
Prikaz aktivne tarife je viden v spodnjem levem delu LCD zaslona, kjer je napis VT in MT.
Aktivna tarifa je tista nad katero je prižgana zastavica

Izbrani števec električne energije ima 6 odbirnih mest.
Prikazovalnik (LCD zaslon) trifaznega elektronskega števca MT/ME 351

Prikaz podatkov na LCD zaslonu
Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne
energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih
prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu
zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči
števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.
KODA
1.8.0
1.8.1
1.8.2

OPIS
Prevzeta skupna energija - ET
Prevzeta energija v prvi oz. višji tarifi - VT
Prevzeta energija v drugi oz. manjši tarifi - MT

Prikaz aktivne tarife
V levem kotu spodaj prikazovalnika so izmenično prikazujejo stanje številčnika VT in MT.

Izbrani števec električne energije ima 6 odbirnih mest.
Navodilo za uporabnike
Pri vnosu stanj v aplikacijo e – storitve iz elektronskih števcev je potrebno vpisovati vodeče
ničle. Odjemalci električne energije morajo vnesti vrednost stanja števca s toliko števili kot
jih vidijo na predhodnem stanju. Primer, če imamo na ekranu predhodno stanje
000000kWh VT in 000000kWh MT in smo na primer po VT porabili 33kWh po MT pa
66kWh, moramo vpisati vodeče ničle: VT=000033kWh, MT=000066kWh.
Vsa nova stanja se morajo vpisovati z vodečimi ničlami.
Za več informacij se obrnite na naše informacijske točke.
Klicni center: telefon 03 42 01 180
Operatorji klicnega centra so Vam na voljo vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro.
Elektronska pošta: omreznina@elektro-celje.si
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