
                                                                                   

 
  

 
Sodobni števci električne energije E350 
proizvajalca Landis+Gyr 
 
Elektronski gospodinjski števec za merjenje aktivne 
električne energije z vgrajeno stikalno uro in 
daljinsko komunikacijo preko električnega omrežja. 
 
Zaradi lažjega razumevanja znakovnih oz. številčnih 
prikazov (OBIS oznak) na LCD zaslonu vam v 
nadaljevanju podajamo izbor uporabniških 
informacij:   
 

Prikaz skupno porabljene energije: 

 
                            T1  T2  T3   

Delovanje števca (porabo energije) prikazuje 
utripanje led diode na števcu. 
Skupna porabljena energija v vseh tarifah.  
(OBIS oznaka 15.8.0) 
Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T1. 

Prikaz porabljene energije v T1 – visoki tarifi:  

 
                            T1  T2  T3   

Porabljena energija v visoki tarifi T1.  
(OBIS oznaka 15.8.1) 
Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T1. 

Prikaz porabljene energije v T2 – manjši tarifi: 

 
                            T1  T2  T3   

Porabljena energija v manjši tarifi T2.  
(OBIS oznaka 15.8.2) 
Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T1. 

Prikaz ure: 

 
                            T1  T2  T3   

Prikaz ure v števcu.  
(OBIS oznaka 0.9.1) 
Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T2. 

Prikaz datuma: 

 
                            T1  T2  T3   

Prikaz datuma v števcu. Primer: 1.1.2009 
(OBIS oznaka 0.9.2)  
Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T2. 

 

 

 



                                                                                   

 
  

 

DODATNE KORISTNE INFORMACIJE: 

 
 TARIFNI PRAVILNIK 

 
V števcu električne energije je nastavljen slovenski tarifni pravilnik:  
T1 - VT - VEČJA TARIFA ponedeljek - petek: od 06:00 do 22:00 

    

T2 - MT - MANJŠA TARIFA 
 ponedeljek - petek: 

 
od 00:00 do 06:00 in od 
22:00 do 24:00 

sobota, nedelja in 
prazniki:    

 
 OBVEŠČANJE O IZKLOPIH ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Prijava na SMS/e-poštno obveščanje o planiranih prekinitvah dobave 
električne energije: 
Več na: https://www.elektro-celje.si/si/obvescanje-uporabnikov/vpis  
 

 APLIKACIJA MOJ ELEKTRO 

Za zagotavljanje enostavnega dostopa do merilnih in drugih 

podatkov smo za vas pripravili brezplačno spletno 

(www.mojelektro.si) in mobilno aplikacijo Moj Elektro. Mobilna 

aplikacija je dostopna preko Google Play (Android) in App Store 

(iOS). 
 
 

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 ali info@elektro-celje.si  

 


