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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

PRODUKTINFO Aeotec Home Energy Meter

EGENSKAPER
• Energimåler

• Gir deg full oversikt over ditt strømforbruk

• Velg mellom visning i watt eller kilowattimer 

• Hjelper deg å spare penger og miljø

• Monteres enkelt i ditt sikringsskap

• God rekkevidde for kommunikasjon med din gateway

• Støtter sikkermodus  (AES-128 kryptering) 

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip   

Spenning 230VAC/400VAC  50Hz

Måleområde forbruk 0A - 200Amp

Målingens nøyaktighet >99%

Arbeidstemperatur 0°C til 40°C

Luftfuktighet Maks. 80% RF

Rekkevidde RF Inntil 30 meter  

IP-klasse IP 43

Type ZW095

Størrelse (HxBxD)  101 x 65 x 38 mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

  
GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 123 37 Aeotec Home Energy Meter, 1-fas  230V

45 123 48 Aeotec Home Energy Meter, 3-fas  400V

AEOTEC HOME 
ENERGY METER

Aeotec Home Energy Meter er den smarte måleren som gir 

deg full oversikt over strømforbruket i huset ditt. Den registrerer 

opptil 200Amp av ditt hjems strømforbruk i sanntid med 

99% nøyaktighet. Måleren deler informasjonen med Z-Wave-

gatewayen, kryptert og sikkert.

Månedlige strømutgifter går vanligvis i en retning: Opp. 

Home Energy Meter hjelper deg med å reversere den trenden. 

Med 99% nøyaktighet måles ditt hjems strømforbruk i watt 

eller kilowattimer. Koblet sammen med Z-Wave-gatewayen vil 

måleren hjelpe deg med å identifisere og diagnostisere hvilken 

elektronikk i hjemmet ditt som koster deg mest. Enten det er din 

belysning, din varmtvannsbereder eller noe annet, vil du kunne 

ta skritt for å redusere strømforbruket ditt og dermed spare 

penger.

Aeotec Home Energy Meter leveres i to utgaver: 

1-fas (230V) og 3-fas (400V). 

AEOTEC HOME 
ENERGY METER 3 FAS


