
Zasilanie 230 VAC / 50 Hz
Max. obci¹¿enie 16 A, 3600 W
Zakres pomiaru 190 - 276 VAC (z b³êdem +/- 1%)
Zakres mierzonego pr¹du 0,02 - 16 A  (+/- 2% lub +/- 0,02 A)
Zakres mierzon.obci¹¿enia 5 - 4416 W (+/- 2%, +/- 5 W)
Przesy³ danych na czêstotliwoœci 45 - 65 Hz

w temperaturze pokojowej 
harmonicznie okreœlony pr¹d 15%
wspó³. mocy > 0,8
utrzymanie max. obci¹¿enia

Zakres poboru 0~9999,9 kWh
B³¹d w pom. czasu +/- 1 min na miesi¹c
W³asny pobór mocy < 0.3 W
Baterie 3 x1,5 V ( LR44/AG13 )
¯ywotnoœæ baterii 3 miesi¹ce  (gdy nie pod³¹czony do sieci)
Tem. pracy -10°C ~ 40°C

MIERNIK ZU¯YCIA ENERGII

AKTUALNY CZAS
- naciskamy przycisk UP i wybieramy zobrazowanie czasu 12 lub 24 godziny
- naciskamy SET, mruga dzieñ, przyciskiem UP nastawiamy dzieñ, zatwierdzamy SET
- podobnie nastawiamy aktualn¹ godzinê i minuty zatwierdzaj¹c SET.

Przyciski
MASTER CLEAR  - po naciœniêciu nastêpuje wymazanie ustawieñ z pamiêci i powrót

   do ustawieñ fabrycznych
UP -  w funkcji podstawowej = zobrazowanie czasu 12/24 godziny w

   funkcji nastawienia =zmiana godzin  
SET  - do nastawienia czasu, ceny, max. obci¹¿enia w równol.naciœniêciu UP 
FUNC  - wybór zobrazowania wielkoœci 

Podstawowe dane
EMF-1 zobrazuje:
 TIME = aktualny czas 
VOLTac = napiêcie i czêstotliwoœæ w sieci
AMP = pr¹d odbierany przez urz¹dzenie
WATT = moc urz¹dzenia
POWER FACTOR = wspó³czynnik mocy – vprzesuniêcie fazowe miêdzy pr¹dem i 
napiêciem wejœciowym okreœlaj¹ce wartoœæ wspó³czynnika mocy, zobrazowany w %   
(POWER FACTOR =100 => cosj =1)

EMF-1 zapisuje:
WATT MAX = maksymalne obci¹¿enie
kWh = zu¿ycie energii za czas pracy

EMF-1 umo¿liwia ustawiæ
OVER LOAD WARNING = maksymalny odbierany pr¹d i ostrzeganie przy

           przekroczeniu tego parametru
PRICE1, PRICE2          = ceny za kWh dla danych dni (przy kombinacji dni) od danego

        czasu [ Po(MO), WT(TU), Sr(WE),Czw(TH), Pt(FR),So(SA), Nd(SU)]                                                       

Urz¹dzenie dokonuje pomiaru napiêcia w sieci (V), pr¹d odebrany urz¹dzeniem (AMP), 
moc(WATT), maksymaln¹ moc (WATT MAX), zu¿ycie(kWh), czas pracy (TOTAL ON TIME). Po 

wprowadzeniu ceny za kWh okreœli koszty energii za czas pracy urz¹dzenia (U*I*cosj *cena za 
kWh*czas pracy).

Uwaga: nie pod³¹czaæ jeden do drugiego EMF-1. Urz¹dzenie przeznaczone do pracy w 
pomieszczeniach przy max. obci¹¿eniu 16 A. Je¿eli EMF-1 wymaga konserwacji (czyszczenia) 
nale¿y to przeprowadziæ na sucho po od³¹czeniu od sieci elektrycznej.

TECHNICZNE PARAMETRY

PRICE 1 a PRICE 2 (nastawienie cen za kWh)
W  tych funkcjach nastawiamy ceny za 1kWh od ustawionego czasu dla wybranych dni.
Nastawienie dwóch cen mo¿e byæ przydatne przy nocnej taryfie.
Cenê za kWh znajdziesz w rachunku za energiê elektryczn¹. 
- przytrzymaæ na 5 sekund FUNC a¿ urz¹dzenie przejdzie do nastawienia PRICE1, na LCD
  pojawi siê napis COST/kWh;
- nacisn¹æ SET i zacznie mrugaæ pierwsza wartoœæ ceny, nacisn¹æ UP nastawiaj¹c wartoœæ,
  zatwierdziæ SET;
- podobnie nastawiamy pozosta³e wartoœci ceny wprowadzaj¹c te¿ dziesiêtne,
  zatwierdzamy SET;
- podobnie nastawiamy dzieñ i czas od którego ma byæ zliczany 1 koszt.
Po nastawieniu PRICE 1 naciskamy FUNC i przechodzimy do nastawienia PRICE 2
(podobnie jak PRICE 1).

OVER LOAD WARNING (przekroczenie max.pradu)
- po ponownym naciœniêciu FUNC nastawiamy maksymaln¹ wartoœæ pr¹du w amperach
  któr¹ urz¹dzenie mo¿e odbieraæ. 
- nastawienie to zatwierdzamy SET i  UP patrz PRICE 1
Je¿eli dojdzie do przekroczenia nastawionej wartoœci na LCD zacznie mrugaæ 
napis OVER LOAD WARNING.
Do funkcji podstawowej powracamy naciskaj¹c FUNC przez 5s.

ZOBRAZOWANIE W FUNKCJI POSTAWOWEJ
1. po w³o¿eniu baterii i w³¹czeniu do sieci zostaje wyœwietlone napiêcie , czêstotliwoœæ , aktualny czas;
2. krótkie naciœniêcie FUNC zobrazuje aktualny czas, pr¹d odbierany urz¹dzeniem, wspó³czynnik
    mocy;
3. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje aktualny czas, zu¿ycie mocy, wspó³czynnik mocy;
4. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje aktualny czas, maksymaln¹ moc, wspó³czynnik mocy
   (przytrzymanie przycisku FUNC przez 5 sekund wymazuje ustawion¹ maksymaln¹ moc);
5. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje aktualny czas, zu¿ycie energii, wspó³czynnik mocy;
6. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje ca³kowity koszt zu¿ycia energii za okres gdy urz¹dzenie
    pracowa³o;
7. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje ca³kowity koszt zu¿ycia energii wed³ug jednej ceny
    "PRICE 1";
8. kolejne naciœniêciem FUNC zobrazuje ca³kowity koszt zu¿ycia energii wed³ug drugiej ceny
    „PRICE 2";
9. po kolejnym naciœniêciu FUNC nastêpuje powrót do podstawowej funkcji.

FUNKCJA OSZCZEDNOSCIOWA
Je¿eli urz¹dzenie nie jest w³¹czone do sieci po 10 sekundach dochodzi do przejœcia w funk. 
oszczêdnoœciow¹ (nie œwieci wyœwietlacz). Je¿eli urz¹dzenie nie jest w³¹czone do sieci przez 12 
godzin zalecamy wyjmowaæ baterie !

Elektrobok PL
32-040 Œwi¹tniki Górne

Tel./fax: 12 2704139

e-mail:elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

Gwarancja 2 lata .
W przypadku reklamacji prosimy o przes³anie kompletnego wyrobu na adres dystrybutora.
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