Novametric AB
DigiWatt 10162 - Receptionsenhet
Bruksanvisning
Utlämning av nyckelbricka
1.
2.
3.
4.

Lägg nyckelbrickan på nyckelsymbolen.
Tryck på knappen ”Nollställ” medan nyckeln ligger kvar.
Vänta tills det står ”donE” på displayen.
Nyckeln är färdig att användas!

Avläsning av nyckelbricka
1. Lägg nyckelbrickan på nyckelsymbolen.
2. Gästens förbrukade energi samt nyckelns högsta tillåtna
strömuttag visas omväxlande på displayen.

Ställ in högsta tillåtna strömuttag
1.
2.
3.
4.
5.

Lägg inte på någon nyckelbricka!
Tryck på eller håll inne knappen ”Max Amp” för att välja högsta strömuttag.
Släpp knappen när du har valt.
Värdet lagras och displayen visar återigen ett blinkande kolon.
När du nollställer en nyckelbricka nästa gång kommer detta högsta strömuttag
programmeras in i nyckeln och sedan överföras till elmätaren.

Test av display
1.
2.
3.
4.
5.

Dra ut sladden ur enheten.
Tryck ner knappen ”Max Amp” och håll inne denna.
Sätt i sladden igen medan du håller ner knappen.
Nu visas först 88:8.8 och sedan programversionen. Efter det visas displaytestet.
Släpp knappen när displaytestet har startat.

Visning av områdeskod
1.
2.
3.
4.

Dra ut sladden ur enheten.
Tryck ner knappen ”Nollställ” och håll inne denna.
Sätt i sladden igen medan du håller ner knappen.
Nu visas först tecknen 88:8.8 och sedan programversionen. Efter det visas
områdeskoden.
5. Släpp knappen när områdeskoden visas.
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Med denna sker programmering och avläsning av nycklarna. Det som behöver programmeras är
högsta strömuttag och aktivering (nollställning). Receptionsenheten till varje anläggning har en
unik kod som också skrivs in i nyckelbrickan. En programmerad nyckelbricka kan därför bara användas till de
elmätare som finns inom anläggningen och fungerar inte
på andra.

Nyckelbrickor
Röd nyckelbricka = normal bricka.
Gul nyckelbricka = huvudnyckel.
Används endast för kontroll att elmätare, säkringar, jordfelsbrytare och uttag fungerar. Max
strömuttag är 0,5 A.

Blå nyckelbricka = ersättningsbricka.
Används endast om den röda brickan har försvunnit och man inte kan läsa av elmätaren manuellt. Blå bricka programmeras på samma sätt som den röda brickan. Häng den på den mätare
man önskar läsa av den förbrukade elen. Antalet kWh flyttas över till den blå brickan och den
tidigare röda brickans kod raderas i elmätaren. Avläs den blå brickan i receptionsenheten, låt
kunden betala för förbrukad el och lämna ut en ny programmerad röd bricka.
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