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IntroduktIon

mätning	och	övervakning	av	energi	är	basen	för	energibesparing.	du	behöver	den	
informationen	för	att	se	var	och	hur	du	kan	spara	pengar.

efergy	är	en	energimätare	som	visar	hur	mycket	energi	som	förbrukas	i	ditt	hem	just	när	
du	läser	av	displayen.	displayen	kan	också	ge	användaren	uppgift	om	vad	den	förbrukade	
energin	kostar.	du	kan	ta	med	mottagaren	och	gå	runt	i	ditt	hem	och	så	slå	på	eller	stänga	
av	strömförbrukare	för	att	se	skillnaden	i	energiförbrukning	direkt	på	displayen.

vid	tekniska	problem	eller	andra	frågor,	kontakta	vår	kundtjänst	
(se	adressuppgifter	på	baksidan).



säkerhet

det	är	mycket	vIktIgt	att	du	tänker	på	några	enkla	
FörSIktIghetSåtgärder	Innan	du	använder	denna	produkt

efergy	energimätare	är	enkel	att	installera.	trots	det,	finns	det	några	livsviktiga	säkerhetsregler	
som	du	måste	vara	medveten	om:
•	 I	uk	eller	Irland	är	installationen	av	energimätaren	enkel,	eftersom	du	endast	behöver	ansluta	

en	sensor	till	den	inkommande	elkabeln.	om	du	ändå	känner	dig	osäker	på	monteringen	av	
sensorn,	så	rekommenderar	vi	att	du	kontaktar	en	behörig	elektriker.		

•	 I	de	nordiska	länderna	används	3-fassystem,	vilket	innebär	att	man	måste	installera	alla	
tre	medföljande	sensorer.	Sensorklämmorna	skall	monteras	över	inkommande	elkablar	
i	eller	utanför	elcentralen.	kontakta	behörig	elektriker	om	du	är	osäker	på	hur	man	ska	
installera	sensorerna.

•	 läs	och	följ	den	viktiga	informationen	som	finns	på	de	följande	sidorna.	kom	ihåg	att	energi-
mätarens	sensorer	inte	behöver	ha	elektrisk	kontakt	med	mätpunkterna,	sensorerna	skall	sitta	
monterade	runt	kablarna.

•	 om	du	finner	något	ovanligt	i	eller	runt	elcentralen	som	t.ex.	lösa	kablar,	oisolerade	kablar,	
brännmärken,	öppningar	i	det	isolerande	höljet	eller	någon	annan	skada,	då	måste	du	avbryta	
arbetet	genast	och	meddela	din	elleverantör	eller	den	som	har	ansvaret	för	de	elektriska	
installationerna.

•	 kablarna	får	inte	böjas	eller	belastas	för	mycket	vid	sensormonteringen.

om	du	är	orolig	eller	har	någon	fundering	som	rör	monteringen	av	energimätarens	sensorer,	
kontakta	då	genast	en	behörig	elektriker.
Sensorerna	behöver	inte	demonteras	vid	något	tillfälle	under	utrustningens	livslängd,	sändare	och	
displayenhet	däremot	har	batterier	som	behöver	bytas	ibland.	Sensorerna	har	inga	batterier	som	
behöver	bytas	ut.
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Sensor Sändare

Displayenhet

förpacknIngen Innehåller

3	st.	sensorer	(strömtransformatorer)
1	st.	sändare
1	st.	displayenhet	(mottagare)

du	skall	fästa	sensorerna	över	
inkommande	matningskablar	till	
elcentralen.	all	ström	som	förbrukas	
i	hushållet	går	in	via	dessa	kablar.

clip-on	sensorn	känner	av	strömmen	
som	passerar	in	via	kablarna.	mängden	
av	passerande	ström	sänds	trådlöst	
till	displayenheten	via	sändaren.	
energiförbrukningen	visas	direkt	på	
displayen.



Diagram 2Diagram 1

hItta Inkommande elkabel tIll dIn elmätare (uk)

efergy	energimätare	installeras	genom	att	sensorerna	fästs	runt	de	inkommande	
matningskablarna	till	din	elmätare.

hItta	dIn	elmätare

leta	reda	på	din	elmätare	och	kontrollera	vilken	typ	av	mätare	som	du	har.	den	är	vanligtvis	
placerad	på	en	yttervägg,	i	garaget,	i	källaren	eller	i	ett	städrum.	om	du	bor	i	en	lägenhet	kan	
den	vara	placerad	nära	ytterdörren,	i	trapphuset	eller	i	källaren.	Se	till	att	det	går	att	komma	åt	
kablarna	som	kommer	ut	från	botten	på	elmätaren.

moderna	kontor	och	lägenheter	kan	ha	säkerhetspaneler	som	skyddar	kablarna	som	går	in	
i	elmätaren.	om	det	ser	så	ut	hos	dig	rekommenderar	vi	att	du	kontaktar	en	behörig	elektriker.

hItta	Inkommande	elkabel

det	finns	fyra	kablar	på	undersidan	av	elmätaren.	den	
högra	kabeln	(kabel	4)	är	alltid	matningskabeln	(fas)	
från	elmätaren	till	säkringsskåpet	(se	diagram	1).

vissa	installationer	har	kabel	1	och	2	helt	eller	delvis	
täckta	för	att	förhindra	att	någon	modifierar	eller	
ansluter	egna	kablar	före	elmätaren	(se	diagram	2).	
anslut	sensorn	till	kabel	4	(längst	till	höger).
elmätare	för	dubbla	tariffer	(se	diagram	3)	har	ofta	en	
extra	kabel	mellan	kabel	3	och	4.	extrakabeln	har	mindre	
diameter	än	de	övriga	kablarna	och	går	till	en	annan	
elmätare	i	närheten.
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Diagram 3

Kabel 4

Extrakabel

nyare	installationer	har	normalt	två	
kablar	från	undersidan	av	elmätaren.	
en	av	kablarna	är	jordkabel	och	den	andra	
är	matningskabeln.	Sensorn	skall	fästas	runt	
matningskabeln	(den	har	normalt	brun	färg).

om	du	har	inkommande	trefasmatning	eller	
om	du	har	en	s.k.	economy	7-mätare	
behöver	du	komplettera	med	flera	sensorer.	
de	extra	sensorerna	ansluts	enkelt	till	uttagen	
på	undersidan	av	sändaren.	
obs!	energimätaren	levereras	med	
3	st.	sensorer.

Säkerhet	

du	får	under	inga	omständigheter	ansluta	en	sensor	till	en	kabel	om	någon	av	kablarna	till	elmä-
taren	är	skadad	på	något	sätt.	Inga	kablar	behöver	kapas.	klipp	inte	av	någon	kabel.	bryt	inga	
plomberingar	eller	liknande	vid	elmätaren.

kontakta	din	lokala	elleverantör	om	du	känner	den	minsta	tveksamhet	när	du	skall	fästa	sensorn	
på	rätt	kabel.



hItta Inkommande elkabel tIll dIn elmätare (se, no, fI)

efergy	energimätare	installeras	genom	att	sensorerna	fästs	runt	de	inkommande	
matningskablarna	till	din	elmätare.

hItta	dIn	elmätare/el-central

leta	reda	på	din	elmätare.	den	är	vanligtvis	placerad	på	en	yttervägg,	i	garaget,	i	källaren	eller	
i	ett	städrum.	om	du	bor	i	en	lägenhet	kan	den	vara	placerad	nära	ytterdörren,	i	trapphuset	eller	
i	källaren.	Se	till	att	det	går	att	komma	åt	kablarna	som	kommer	ut	från	botten	på	elmätaren.

moderna	villor	och	lägenheter	kan	ha	säkerhetspaneler	som	skyddar	kablarna	som	går	in	
i	elmätaren.	dessa	är	ofta	plomberade.	plomberingarna	får	under	inga	omständigheter	
brytas	av	annan	än	behörig	elektriker.	I	stället	rekommenderar	vi	att	installera	sensorerna	efter	
huvudbrytaren	i	din	elcentral.

om	du	känner	dig	osäker	på	din	installation,	så	rekommenderar	vi	att	du	kontaktar	en	
behörig	elektriker.
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Sensor x 3

Sändare

Elmätare

hItta	Inkommande	elkabel

I	Sverige,	norge	och	Finland	finns	vanligtvis	fyra	inkommande	kablar	till	elmätaren:	
3	faser	(l1,	l2,	l3)	och	1	nolla	(n).	nolla	är	normalt	blå	och	fasernas	kablar	är	svarta	eller	bruna.
kablarna	l1	–	l2	–	l3	är	fas	och	det	är	runt	dessa	som	sensorerna	ska	monteras.	

Säkerhet	

du	får	under	inga	omständigheter	ansluta	en	sensor	till	en	kabel	om	någon	av	kablarna	till	
elmätaren	är	skadad	på	något	sätt.	Inga	kablar	behöver	kapas.	klipp	inte	av	någon	kabel.	
bryt	inga	plomberingar	eller	liknande	vid	elmätaren.

kontakta	din	lokala	elleverantör	om	du	känner	den	minsta	tveksamhet	hur	du	skall	fästa	
sensorerna	på	rätt	kabel.



InstallatIon

montera	SenSor

Sensorerna	skall	fästas	runt	en	(uk)	eller	tre	(Se,	no,	FI)	ingående	faser.	Sensorerna	går	att	använda	
på	kablar	upp	till	12	mm	diameter.	Sensorn	får	inte	tryckas	på	kabeln	med	våld.

1.	 leta	reda	på	inkommande	fas	(uk)	/	faser	(Se,	no,	FI).
2.	 tryck	låsfliken	utåt	och	öppna	sensorn.
3.	 kontrollera	att	du	har	rätt	kabel	och	placera	sensorn	runt	kabeln.
4.	 tryck	ihop	sensorn.	det	hörs	ett	klick	när	låsfliken	går	i	lås.	
5.	 montera	en	sensor	på	respektive	fas	l1,	l2,	l3	(Se,	no,	FI).

anSlut	SenSorn	tIll	Sändaren

tryck	in	sensorernas	kontakter	i	uttagen	på	undersidan	av	sändaren.	
Sensorerna/kontakterna	behöver	inte	sitta	i	någon	särskild	ordning.
Sensorn	känner	av	strömmen	som	passerar	in	via	kablarna,	och	mängden	passerande	ström	
sänds	trådlöst	till	displayenheten	via	sändaren.	energiförbrukningen	visas	direkt	på	displayen.
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Link

länka samman sändaren och dIsplayenheten

1.	 börja	med	att	sätta	i	att	tre	batterier	av	typ	aa/
lr6	i	sändarens	batterifack,	och	tre	batterier	
av	typ	aa/lr6	i	display-enhetens	batterifack.	
ett	tips:	om	sändaren	monteras	utomhus	är	
det	extra	viktigt	att	använda	batterier	av	god	
kvalitet.	använd	alkaliska	eller	helst	litiumbatte-
rier	som	tål	kyla	bättre.

2.	 tryck	på	[link]	på	baksidan	av	display-	
enheten.	Ikonen	för	sändning	 	blinkar	
i	en	minut.

3.	tryck	in	knappen	på	sändarens	framsida	en	
gång	under	tiden	som	symbolen	för	sändning	

	blinkar.	vänta	till	ikonen	slutar	att	blinka.	
tips:	om	länkningen	lyckas	visas	
symbolen	för	sändning	 	på	displayen.	
om	länkningen	misslyckas	visas	– – –	på	
displayen.

obs!	den	förinställda	uppdateringstiden	är	sex	sekunder.	det	betyder	att	sändaren	skickar	information	
med	sex	sekunders	mellanrum.	du	kan	ändra	uppdateringstiden	från	6	s	till	12	s	eller	18	s	genom	att	
trycka	och	hålla	in	knappen	på	sändaren	i	två	sekunder	(färgen	på	lysdioden	ändras).
•	 rött	=	6	s.
•	 grönt	=	12	s.
•	 orange	=	18	s.



Time Set

InställnIng av tId och datum

energimätaren	måste	veta	tid	och	datum	för	att	ge	dig	rätt	information.	Ställ	in	tid	och	datum	så	här:

Steg	1

på	baksidan	av	displayenheten	finns	inställnings-
knappen	[time	set].	tryck	och	håll	in	den	i	två	
sekunder.	datumet	börjar	blinka.

Steg	2

Ställ	in	rätt	datum	med	knapparna	[bwd]	och	[Fwd].	
tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	vidare	till	
inställning	av	månad.	repetera	detta	för	att	ställa	
in	rätt	år.	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	till	
inställning	av	tid.

Steg	3

Ställ	in	rätt	timme	med	knapparna	[bwd]	och	[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	
vidare.	repetera	detta	för	att	ställa	in	rätt	minut.	tryck	på	[history]	för	att	bekräfta	inställningen.
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History BWD FWD Mode

History BWD FWD Mode

övrIga InställnIngar

energimätaren	måste	veta	pris	per	kWh	för	att	ge	dig	rätt	information.	Ställ	in	priset	så	här	(detta	
gäller	om	du	Inte	har	en	dubbeltariffmätare).

obs!	du	måste	vara	i	det	normala	visningsläget	innan	du	börjar	göra	inställningar,	tryck	på	
[history]	flera	gånger	tills	”history”	Inte	visas	på	displayen.

aktivera	först	inställningsläget:	tryck	och	håll	in	[mode]	i	två	sekunder.
obs!	om	du	inte	trycker	på	någon	knapp	under	20	sekunder	återgår	displayen	till	normal	visning	
utan	att	spara	inställningar.

Steg	1.	SpännIng

tryck	och	håll	in	[mode]	i	två	sekunder.	”230”	blinkar	(230	
v	är	förinställt).	ändra	mätspänningen	med	knapparna	
[bwd]	och	[Fwd]	om	du	har	annan	spänning.	tryck	på	
[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	till	inställning	av	valuta.

Steg	2.	valuta

Ställ	in	rätt	valuta	(kr,	€,	eller	£)	med	knapparna	[bwd]	
och	[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	vidare	
till	inställning	av	pris.



History BWD FWD Mode

History BWD FWD Mode

History BWD FWD Mode

Steg	3.	prIS	vId	enkeltarIFF

Symbolen 	blinkar.	tryck	på	[mode]	för	att	be-
kräfta	om	du	har	enkeltariff.	Se	kapitel	Dubbeltariff	om	du	
har	elmätare	för	dubbeltariff.	
tips:	under	hela	inställningsfasen	kan	du	trycka	på	
[history]	för	att	spara	dina	inställningar	och	återgå	till	
normalt	visningsläge.

Steg	4.	elkoStnad

Ställ	in	rätt	pris	med	knapparna	[bwd]	och	[Fwd].	
tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	vidare.	

Steg	5.	kg	co
2
	(kg	koldIoxId	på	kWh)

värdet	kg	co
2
/kWh	kan	ändras	med	knapparna	[bwd]	

och	[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta	och	gå	vidare	
och	ställa	in	alarm.	

Steg	6.	alarm	
(larm	vId	hög	energIFörbruknIng)

det	förinställda	alarmvärdet	är	5	kW.	om	alarmfunktionen	är	
aktiverad	och	du	använder	mer	än	5	kW	kommer	en	summer	
att	höras	och	en	röd	lampa	kommer	att	tändas	på	display-
enheten.	alarmvärdet	kan	ändras	med	knapparna	[bwd]	och	
[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta.	tryck	på	[alarm	on/off]	
på	baksidan	av	displayenheten	för	att	stänga	av	eller	aktivera	
alarmet.	tryck	på	[history]	för	att	gå	ur	inställningsläget.
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History BWD FWD Mode

History BWD FWD Mode

dubbeltarIff

om	du	har	elmätare	för	dubbeltariff	behöver	du	ställa	in	energimätaren	för	detta.

Steg	1.	aktIvera	dubbeltarIFF

tryck	och	håll	in	[mode]	i	två	sekunder.	värdet	för	den	
inställda	spänningen	(230)	blinkar.	tryck	på	[mode]	två	
gånger	för	att	öppna	inställningsläge	för	dubbeltariff.	
Symbolen 	blinkar,	stega	till	 	med	
knapparna	[bwd]	eller	[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	att	
bekräfta,	  och 	blinkar.

Steg	2.	Ställ	In	Start-	och	StopptId	
För	tarIFF	1

Ställ	in	starttid	för	tariff	1	med	knapparna	[bwd]	eller	[Fwd].	
Ställ	först	in	starttimme,	tryck	sedan	på	[mode]	för	att	
bekräfta,	fortsätt	med	inställning	av	minuterna	på	samma	
sätt.	tryck	på	[mode]	för	att	bekräfta.	Symbolen	  
ersätts	av  på	displayen.	Ställ	in	stopptiden	för	tariff	1	
på	samma	sätt.

exempel:	du	har	en	economy-7	tariff	som	börjar	01.00	
och	slutar	08.00.	Ställ	in	   01.00 och 

  08.00	och tryck	på	[mode]	för	att	
bekräfta.	Ställ	sedan	in	valuta	och	kostnad	per	kWh	för	
båda	tarifferna	för	dag	respektive	natt.



History BWD FWD Mode

History BWD FWD Mode

Steg	3.	Ställ	In	prIS	För	tarIFF	1

det	förinställda	värdet	blinkar,	ställ	in	rätt	pris	per	kWh	
med	knapparna	[bwd]	eller	[Fwd].	tryck	på	[mode]	för	
att	bekräfta.	 	blinkar	på	displayen.

Steg	4.	Ställ	In	prIS	För	tarIFF	2

det	förinställda	värdet	blinkar,	ställ	in	rätt	pris	per	kWh	
med	knapparna	[bwd]	eller	[Fwd].	tryck	på	[mode]	
för	att	bekräfta.	”230” (den	inställda	spänningen)	
blinkar	på	displayen.
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dIsplayInformatIon

energimätarens	display	visar	information	om	aktuell	energiförbrukning,	tidigare	förbrukning	och	
medelförbrukning.

medelFörbruknIng	Idag

displayen	visar	dagens	medelförbrukning	i	kWh,	kostnad	eller	utsläpp	av	koldioxid*.	
tryck	på	[mode]	för	att	växla	mellan	visning	av	kWh,	pris	eller	kg	co

2
.

*	här	visas	det	antal	kg	co
2
	som	bildas	vid	produktionen	av	elkraften	som	du	har	använt.	mängden	

co
2
	som	bildas	beror	på	hur	din	elkraft	framställs;	vattenkraft	vindkraft,	kolkraft	etc.	du	måste	själv	

ställa	in	kg	co
2
	per	kWh.	(Se	Steg	5	i	kapitel	Övriga inställningar.)

graFISk	vISnIng	
på	dISplayen

längst	ner	på	displayen	visas	din	
energiförbrukning	grafiskt	för	aktuell	
dag	och	dagen	före.



normal vIsnIng av aktuell förbruknIng

på	displayen	visas:

1.	 Symbol	för	signalstyrka
(sändning)		 	

2.	 energikostnad	per	timme	eller	
aktuell	förbrukning	(ändra	vis-
ning	med	[mode]-knappen).

3.	 batterivarning:
Sändare	
displayenhet	

4.	 alarm	aktiverat:	
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History BWD FWD Mode

vIsnIng av tIdIgare förbruknIng

•	 tryck	på	[history]-knappen	för	att	visa	tidigare	förbrukning.
•	 tryck	på	[history]-knappen	för	att	växla	mellan:	energiförbrukning	idag	–	senaste	veckan	–	

senaste	månaden.	
•	 växla	mellan	veckodag/månad	med	knapparna	[bwd]	eller	[Fwd]	för	att	jämföra	

energiförbrukningen.
•	 tryck	på	[mode]	för	att	växla	mellan	visning	av	kWh	–	kostnad	–	mängden	co

2
.



felsöknIng

om jag tar ur batterierna, försvinner då alla sparade data?
nej,	informationen	sparas	på	ett	internt	minne	och	försvinner	inte	vid	batteribyte.

hur återställer jag displayen (radera alla data och starta om)?
tryck	och	håll	in	[history]	och	[mode/set]	samtidigt.	”clr”	visas	på	displayen.
obs!	om	du	nollställer	energimätaren	raderas	alla	uppgifter	om	tidigare	förbrukning.
tid	och	datum	finns	dock	kvar	i	minnet.

vilken räckvidd har sändaren?
räckvidden	är	upp	till	40	meter	i	ett	normalt	hem.	Frekvensen	433	mhz	är	mycket	lämpad	för	denna	
användning.	Signalerna	kan	vid	mycket	goda	förhållanden	nå	mellan	tre	våningar.

displayen visar – – –.  vad betyder det?
Flytta	displayenheten	närmare	sändaren	och	tryck	på	[link].	kvarstår	denna	visning	har	inte	
enheterna	kontakt	med	varandra.	kontakta	vår	kundtjänst.

bakgrundsbelysningen på displayen visas ibland, varför?
bakgrundsbelysningen	är	timerstyrd	för	att	spara	batteri,	den	är	bara	aktiverad	när	det	är	mörkt.

sändaren och displayenheten (mottagaren) verkar inte ha kontakt med varandra, hur 
gör jag?
Flytta	displayenheten	närmare	sändaren	och	tryck	på	[link].	hjälper	inte	detta,	prova	att	byta	
batterier	i	sändaren.	om	problemet	fortvarande	kvarstår,	kontakta	vår	kundtjänst.
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avfallshanterIng

när	du	ska	göra	dig	av	med	produkten	ska	detta	ske	enligt	lokala	föreskrifter.	är	du	
osäker	på	hur	du	ska	gå	tillväga,	kontakta	din	kommun.

specIfIkatIoner

modellbeteckning:	 Wpm100

Frekvens:	 433,92	mhz

Sändningsintervall:	 6	–	12	–	18	sekunder

räckvidd:	 upp	till	40	meter

mätspänning:	 110	–	400	v

mätström:	 50	ma	–	95	a

noggrannhet:	 <	10	%

bakgrundsbelysning:	 aktiverad	mellan	18.00	och	06.00



sverIge

kundtJänSt	 tel:	0247/445	00	 Fax:	0247/445	09	 e-post:	kundtjanst@clasohlson.se
Internet	 www.clasohlson.se
brev	 clas	ohlson	ab,	793	85	InSJön

norge

kundeSenter	 tlf.:	23	21	40	00	 Faks:	23	21	40	80	 e-post:	kundesenter@clasohlson.no
Internett							 www.clasohlson.no
poSt	 clas	ohlson	aS,	postboks	485	Sentrum,	0105	oSlo

suomI

aSIakaSpalvelu	puh:	020	111	2222	 Faksi:	020	111	2221	 Sähköposti:	info@clasohlson.fi
Internet	 www.clasohlson.fi
oSoIte	 clas	ohlson	oy,	yrjönkatu	23	a,	00100	helSInkI

great brItaIn

	 For	consumer	contact,	please	visit			
	 www.clasohlson.co.uk and	click	on		
 customer service.
Internet	 www.clasohlson.co.uk


