
Symboler i elmätarens display
Ikonerna i elmätarens display är avsedda att ge Ellevio information vid 
 installation samt underhållsarbete. För de kunder som är intresserade 
 kommer här en kort beskrivning av vad de betyder.

Mätare tillverkade av Itron eller Actaris

Tänd då mätarställning ett visas i display.
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Mätarställningar. Visar de olika mätarställ
ningarna som registreras. Displayen är 
inställd på att skifta mellan de olika mätar
inställningarna. Då mätarställningen som 
registrerar elanvändningen visas blinkar 
ikonen. 

Denna indikerar om brytaren är öppen 
eller stängd.

Denna indikerar om reläet är öppet eller 
stängt.

Faserna som används lyser. Om du har tre
fas lyser normalt sett alla. Om du har enfas 
lyser normalt sett den fas du använder.

Aktiv då totalregister visas i displayen. 
Det vill säga summan av de olika mätar
ställningarna.

Indikerar energiriktningen.

Denna lyser då mätaren är  registrerad i 
insamlingssystemet.

Aktiv då GPRSsession  etablerats, släcks 
efter fem minuters  inaktivitet.

Lyser då ett larm är aktivt i  mätaren. 
 Används som diagnosinformation för drift
centralen.

Aktiv då GPRS kommunikation pågår.

Endast för Mbusmätare, GTMM, 
GSMM, GTMS/GSMS. Aktiv då Mbus
slav är  registrerad och/eller när Mbus
kommunikation pågår.

Mätare tillverkades av Landis+Gyr

Tänd då mätarställning två visas i display.

Totalmätarställning av exporterad energi  
Visar hur mycket energi som har tillverkats 
och exporterats tillbaka ut i elnätet. Gäller 
om du producerar egen el.

Indikerar energi riktningen.

När mätaren registrerar energi börjar 
 mätarindikatorn att blinka proportionellt 
mot uppmätt energi, upp till en max
frenvens på 1 Hz. Vid energivärden över 
3,6 kW blinkar mätar indikatorn  konstant 
med en frekvens på 1 Hz och visar därmed 
att mätaren registrerar  energi.

En av de två indikatorerna är upplyst åt 
gången och visar vilket abbonnemang 
som är aktiv. Har man en tariff som mäter 
hur mycket energi man använder på olika 
tider ser man här vilken av tarifferna som 
är aktiv för tillfället och även vilken mätar
ställning som registrerar användningen.
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