
Bezdrôtový merač spotreby el. energie Solight DT24 

Návod na použitie 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce 

pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. 

Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu 

dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá 

osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. 

Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.  

 

Táto doplnková bezdrôtová zásuvka môže byť použitá k sade DT23. Pre zakúpenie sady DT23 navštívte vášho dealera, alebo 

www.solight.cz. 

 

Pripojenie  

 

Zasuňte vysielač (t. j. meraciu zásuvku) do sieťovej zásuvky; potom do vysielača zapojte prívodný kábel príslušného elektrického 

spotrebiča. Kontrolka vysielača bliká každé tri sekundy. Tlačidlo na vysielači slúži iba na osvojenie kódu. Po stlačení tohto tlačidla 

svieti kontrolka vysielača nepretržite počas troch sekúnd. Pre kompletný postup použite prosím návod pre Váš DT23, alebo si ho 

stiahnite z www.solight.cz. 

 

Parametre: 

 Menovité napätie: 230 V striedavého napätia, 50 Hz  

 Max. zaťaženie: 16 A/3680 W 

 Frekvencia: 433,92 MHz 

 

Presnosť: 

V: ± 5,0 % 

A: ± 5,0 % 

Hz: ± 1,0 % 

W: ± 2,0 % 

VA: ± 2,0 % 

kWh: ± 2,0 % 

 

 

 Prevádzková teplota: -5 °C až + 40 °C. 

 Iba pre izbové použitie v nadmorskej výške do 2000 m. 

 Prevádzková vlhkosť: 80 % pod 31 °C, od 31 °C do 40 °C táto hodnota lineárne klesá na 50 % 

 IP20  

 Stupeň znečistenia: II 

 Stabilizátor napätia až do ± 10 % odchýlky od menovitého napätia 

 Prechodné prepätie: ochranná trieda II 

 

Údržba  

  Vykonávajte pravidelnú kontrolu elektromeru vzhľadom na poškodenie.  

  Na čistenie prístroja a LCD displeja používajte iba suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.  

 Nikdy nevystavujte prístroj pôsobeniu vody.  

 Údržbu a opravy môže vykonávať iba technický pracovník oboznámený s príslušnými predpismi. 

 

 

http://www.solight.cz/

