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 De tre dioderna på den övre delen av 
elmätaren visar status på 
kommunikationen för mätinsamlingen. 
Dessa kan både lysa fast och blinka. 
Detta är helt i sin ordning. 

 
Genom att trycka på den orange 
knappen kan ytterligare info visas på 
displayen. Du kan även koppla till eller 
från elen till din anläggning med hjälp 
av knappen. Se listor/instruktioner 
nedan. 

 
LCD-displayen visar normalt aktuell 
mätarställning (förbrukad energi i 
kWh). 

 
En kontrollampa blinkar för att 
indikera elförbrukning. Ju snabbare 
den blinkar, desto högre aktuell 
elförbrukning. Frekvensen motsvarar 
2000 impulser/kWh. 

 

 
Det finns ett lokalt användargränssnitt 
(HAN) placerat till vänster på mätaren. 
Genom detta kan man lokalt läsa ut 
vissa parametrar från mätaren och visa 
på ex. en display eller i en app. 

 

 

 

Knappfunktioner 
 

Genom korta tryck på den orange knappen kan man bläddra genom en kort 
meny. Den ser ut enl. följande: 

 
1. Mätarställning (Förbrukad energi i kWh) 
2.   Effekt (effektuttag  i anläggningen) 
3.   Brytarfunktion (se nedan) 

 

Om det sitter en produktionsanläggning (ex Solel) kopplad i din 
anläggning är menyn utökad och ser ut enl. följande: 

 
1. Mätarställning förbrukning (Förbrukad energi i kwh) 
2. Effekt (effektuttag i anläggningen) 
3. Mätarställning producerad energi (Producerad energi i kWh) 
4. Effekt produktion (Lämnad effekt från anläggningen) 
5. Brytarfunktion (se nedan) 



 

 

Elmätaren är utrustad med en brytarfunktion, som gör det möjligt 
att slå av eller på strömmen på plats eller på distans, till exempel i 
samband med in- och utflyttning. Vi rekommenderar starkt att denna 
brytare används för att koppla till eller från anläggningen istället för 
anläggningens huvudbrytare. 

OBS! Vid arbete på elanläggningen ska inte denna brytare användas 
utan anläggningen ska göras spänningslös genom att 
huvudsäkringarna skruvas ur. 

 
 
 

Om ikonen                   visas i displayen och texten ”ENABLED” 
inte visas på övre raden i displayen har din strömförsörjning 
brutits av Upplands energi. I detta fall måste du kontakta oss för 
att få strömmen påslagen. 

 

 
Om ikonen och texten ”ENABLED” visas på övre raden i 
displayen har din strömförsörjning brutits (av Upplands energi eller 
lokalt) men i det här fallet kan du själv slå på strömmen (läs mer 
nedan). 

 
 

För att själv stänga av strömmen 
 

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom 
korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker off here” i 
displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud 
i mätaren, ca 5 sekunder. 

 
 

För att själv slå på strömmen 
 

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange 

knappen tills det står ”Breaker on here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett 

knäppande ljud i mätaren, ca 5 sekunder. Observera att det endast är när texten ”ENABLED” 

visas i displayen som du själv kan slå till brytaren. 


