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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Prečítajte si tento návod na obsluhu a uschovajte ho.
Poznačte si tieto bezpečnostné pokyny a dodržiavajte 
ich.
Nezapájajte doň zariadenie so zaťažením väčším ako 
16 Amp.
Vždy skontrolujte, či je zástrčka zariadenia úplne 
zastrčená v koncovke merača. 

 UPOZORNENIE:
Nezapájajte dva alebo viac meračov spolu!

V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité 
nasledujúce piktogramy:

Prečítajte si návod na používanie!

Len na používanie v suchých priestoroch.

Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny!

Prístroj zlikvidujte ekologickým spôsobom!
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 Návod na obsluhu
1. Úvod

Dôkladne si prečítajte celý tento návod na obsluhu. 
Je súčasťou merača výkonu, ktorý ste si práve zakú-

pili, a obsahuje dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a 
údržby. Pri používaní tohto výrobku je nevyhnutné 
dodržiavať všetky opatrenia. V prípade, že máte akékoľvek 
otázky týkajúce sa tohto výrobku, obráťte sa na svojho 
predajcu alebo na naše servisné oddelenie. Tento návod si 
uschovajte na bezpečnom mieste a v prípade potreby ho 
odovzdajte tretej strane.

2. Použitie v súlade s určením
Prístroj je určený na meranie spotreby energie elektrických 
prístrojov a na výpočet nákladov energie popr. prevádzko-
vých nákladov. Iné použitia alebo zmeny prístroja nie sú 
dovolené a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Za škody spôso-
bené používaním v rozpore s určením nepreberá výrobca 
záruku. Prístroj nie je určený na komerčné použitie.



92

SK Návod na obsluhu   PM 231

3. Obsah balenia
Okamžite po vybalení skontrolujte, či sa v balení merača 
výkonu nachádzajú všetky komponenty. Zároveň skontro-
lujte aj stav samotného merača.

1 x prístroj na meranie energetických nákladov
1 x návod na obsluhu

4. Technické údaje
Výrobok:  Prístroj na meranie energe- 
 tických nákladov PM 231
Typ ochrany:  IP20
Nominálne napätie:  230 V ~ 50 Hz
Max. zaťaženie:  3600 W (230 V ~ 16 A)
Meraný rozsah napätia:  190 - 276 V AC
Presnosť merania napätia:  +/-1 %
Meraný rozsah prúdu:  0,01 - 16 A
Presnosť merania prúdu:  +/-1 % alebo +/-0,01 A
Meraný rozsah výkonu:  0,2 - 3600 W
Presnosť merania výkonu:  +/-1 % alebo +/-0,2 W
Rozsah spotreby energie: 0 – 9999,9 kWh
Meraný rozsah frekvencie:  45 - 65 Hz
Presnosť času:  +/-1 minúta za mesiac
Spotreba energie:  < 0,5 W
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Prevádzková teplota:  -10 ºC až +40 ºC
Batérie:  3 x 1,5 V LR44/AG13  
 gombíkové batérie
Životnosť batérie:  približne 3 mesiace bez 
 sieťového napätia 

Použitie: Tento výrobok je určený iba na používanie vo 
vnútri. 

5. Prevádzka

5.1   Bezpečnostné pokyny pre tento výrobok
• Pred používaním tohto merača výkonu je nevyhnutné si 

prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
• Tieto bezpečnostné a prevádzkové pokyny je nevyhnutné 

si odložiť pre ďalšie použitie.
• Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať všetky upozornenia 

uvedené na výrobku aj v tomto návode na obsluhu.
• Je nevyhnutné dodržiavať všetky prevádzkové pokyny.
• Prístroj na meranie energetických nákladov 

používajte iba v suchej miestnosti. Neinštalujte ho 
do vlhkých miestností, ako napríklad do kúpeľní, práčovní 
alebo vonku.

• Prístroj na meranie energetických nákladov nevystavujte 
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extrémnym zmenám teploty, tlaku, nárazom ani intenzív-
nemu slnečnému svetlu.

• Dbajte na to, aby do otvorov v plášti nespadli žiadne 
predmety a aby tam nenatiekla žiadna tekutina.

• Do zásuvky nezapájajte zariadenie s väčším ako povo-
leným maximálnym zaťažením.

• Pripojené ohrievacie zariadenia nikdy nenechávajte bez 
dozoru.

• Ak prístroj na meranie energetických nákladov dlhšiu 
dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete a skladu-
jte ho na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

• Ak je poškodený samotný prístroj na meranie energe-
tických nákladov alebo integrovaná zásuvka, zariadenie 
prestaňte používať, okamžite ho odpojte z elektrickej 
siete aj zo zariadenia.

• Tento výrobok smie opravovať iba odborník.
• Prístroj na meranie energetických nákladov nesmú 

používať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické 
alebo duševné schopnosti, ani osoby bez patričných 
skúseností a znalostí, pokiaľ na nich nedozerá osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba 
vopred nepoučila o obsluhe prístroja. Je potrebné 
dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto 
meračom výkonu nehrajú.

• Prístroj na meranie nákladov na energiu používajte iba 
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v budovách, ktoré sú vybavené podľa triedy inštalácie II 
(CAT II) v súlade s IEC 664. Maximálna špička napä-
tia nesmie prekročiť 2.500 V ~. Hlavný napájací zdroj 
obytných budov patrí za normálnych okolností do triedy 
inštalácie II.

5.2 Pohľad spredu          
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5.3 Umiestnenie ovládačov, funkcie a displej
1 Priestor pre baté-

rie
Priestor pre batérie sa nachádza 
na zadnej strane prístroja. Vložte 
3 gombíkové batérie LR44/AG13, 
pričom dodržte polaritu uvedenú 
na vnútornej strane priestoru pre 
batérie.

2 Displej Na displeji sa zobrazujú všetky 
hodnoty zadaných parametrov a 
meraní.

3 Tlačidlo resetova-
nia RESET

Stlačením ostrým predmetom 
vymažete všetky údaje z pamäte 
vrátane aktuálneho času a 
všetkých programov.

4 Tlačidlo UP V kombinácii s tlačidlom SET 
slúži na nastavenie aktuálneho 
času, ceny, cenových programov.

5 Tlačidlo SET V kombinácii s tlačidlom UP slúži 
na nastavenie aktuálneho času, 
ceny, cenových programov.

6 Tlačidlo FUNC Stlačením zmeníte režim zobra-
zovania.
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7 Zástrčka Zapojte ju do sieťovej zásuvky v 
stene AC 230 V 50 Hz.

8 Zásuvka Slúži na pripojenie zariadenia.
10 Zobrazovacie jednotky pre hodnoty spotreby.
11 Zobrazenie AMP.
12 Zobrazenie WATT.
13 Zobrazenie kWh.
14 Zobrazenie SET.
15 Zobrazenie VOLTac.
16 Zobrazenie COST/kWh.
17 Zobrazenie MAX OVERLOAD WARNING.
18 Zobrazenie PRICE 1 a 2 TOTAL PRICE 1 a 2.
19 Zobrazenie dňa v týždni MO, TU, WE, TH, FR, SA, 

SU
20 Zobrazenie CLOCK.
21 Zobrazenie sekúnd (TOTAL ON TIME → minút).
22 Zobrazenie minút (TOTAL ON TIME → hodín 0-99).
23 Zobrazenie hodín (TOTAL ON TIME → hodín >100).
24 Zobrazenie TOTAL ON TIME.
25 Zobrazenie AM, PM.
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26 Zobrazenie Hz.
27 Zobrazenie hodnoty, faktora výkonu.
28 Zobrazenie POWER FACTOR.

5.4 Pokyny týkajúce sa používania
Zástrčku (7) merača výkonu zapojte do štandardnej zásuv-
ka v stene 230 V 50 Hz. Displej (2) sa automaticky zapne 
a zobrazí sa aktuálny čas (20, 21, 22, 23), deň v týždni (19), 
riadok týkajúci sa napätia (10, 15) a frekvencia (26, 27).

5.4.1 Nastavenie aktuálneho času
Tlačidlo FUNC (6) stláčajte dovtedy, kým sa v spodnom 
pravom rohu na LCD displeji nezobrazí CLOCK (20).
Tlačidlo SET (5) stlačte raz; deň v týždni (19) začne blikať.
Stlačením tlačidla UP (4) nastavte deň v týždni (19) na 
MO, TU, WE, TH, FR, SA alebo SU.
Tlačidlo SET (5) stlačte znova a potvrďte nastavenie dňa v 
týždni; začnú blikať hodiny (23).
Stlačením tlačidla UP (4) nastavte hodiny (23) aktuálneho 
času.
Tlačidlo SET (5) stlačte znova a potvrďte nastavenie 
hodín; začnú blikať minúty (22).
Stlačením tlačidla UP (4) nastavte minúty (22) aktuálneho 
času a opätovným stlačením tlačidla SET (5) potvrďte čas.
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Teraz pripojte zariadenie a zapnite ho. Prístroj na meranie 
energetických nákladov začne merať spotrebu.

5.4.2 Nastavenie a zobrazenie nákladov/kWh/zobraze-
nie meracích funkcií

Nastavenie a zobrazenie nákladov/kWh
Ak sa na displeji zobrazí VOLTAGE / AMP / WATT, stlačte 
a podržte stlačené tlačidlo FUNC (6) minimálne 2 sekundy, 
kým sa nezobrazí Cost/kWh (16). Ak už boli zadané 2 
ceny, je možné ich zobraziť stlačením tlačidla FUNC (6).

Nastavenie nákladov/kWh (Cena 1)
Tlačidlo SET (5) stlačte a podržte, kým nezačne blikať prvá 
číslica a potom nastavte náklady/kWh, keď sa zobrazia 
náklady/kWh pre price 1 (18). Pomocou tlačidla UP (4) 
nastavte správnu hodnotu prvej číslice. Teraz znova stlačte 
tlačidlo SET (5) a počkajte, kým začne blikať druhá číslica 
a pomocou tlačidla UP (4) nastavte správnu hodnotu. 
Postup opakujte aj pri tretej aj štvrtej číslici.
Desatinnú čiarku môžete posunúť stlačením tlačidla SET 
(5), čiarka začne blikať a pomocou tlačidla UP (4) ju môže-
te posunúť na správne miesto.
Znova stlačte tlačidlo SET (5) a displej času (- :  - -) za ON 
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TIME (24) pre zadanú cenu 1 (18) začne blikať. Stlačte 
tlačidlo SET (5) a ukončite proces nastavovania ceny 1, ak 
sa druhá cena nevyžaduje.

Ak chcete zadať druhú cenu (napr. denné/nočné tarify) naj-
prv zadajte aj počiatočný bod pre cenu 1. Keď displej času 
bliká za ON TIME (24) pre cenu 1 (18), stlačte tlačidlo 
UP (4) a nastavte deň v týždni pre počiatočný bod (pozri 
predchádzajúcu časť). Stláčajte tlačidlo SET (5), kým ne-
začne blikať displej hodín a potom stláčaním tlačidla UP (4) 
nastavte hodiny pre počiatočný bod. Postup opakujte aj pri 
displeji minút. Nakoniec stlačte tlačidlo SET (5) a ukončite 
nastavenie ceny 1.

Nastavenie nákladov/kWh (Cena 2)
Nastavenie nákladov/kWh pre cenu 2 je rovnaké ako pre 
cenu 1. 
Skontrolujte, či je zobrazený price 2 (18).
Stlačte tlačidlo FUNC (6) a prepnite displej tak, aby sa 
pred začatím nastavovania zobrazovala price 2 (18) a 
potom vykonajte nastavenie pomocou tlačidla SET (5).
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Zobrazenie meracích funkcií
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNC (6), aby ste prechá-
dzali medzi nasledujúcimi informáciami: VOLTAGE, AMP, 
WATT – kWh – TOTAL PRICE (10, 18).
Stlačením tlačidla FUNC (6) zobrazte aktuálny ťah pripoje-
ného zariadenia v poli hodnota (10) na LCD, AMP (11) sa 
zobrazí v časti jednotiek a POWER FACTOR (27, 28).
Opätovným stlačením tlačidla FUNC (6) zobrazte výkon 
pripojeného zariadenia v poli hodnota (10) na LCD, WATT 
(12) sa zobrazí v časti jednotiek a POWER FACTOR  
(27, 28).
Opätovným stlačením tlačidla FUNC (6) zobrazte spot-
rebu energie pripojeného zariadenia v poli hodnota (10) 
na LCD, kWh (13) sa zobrazí v časti jednotiek a POWER 
FACTOR (27, 28).
Stlačte opäť tlačidlo FUNC (6) pre zobrazenie celkovej 
ceny TOTAL PRICE (10, 18) a celkového času TOTAL ON 
TIME (21-24) v hodinách a minútach pripojeného zariade-
nia.
Opätovným stlačením tlačidla FUNC (6) zobrazte VOLT-
ac. (15) a (26, 27). Tlačidlo FUNC (6) podržte stlačené 
minimálne 2 sekundy, kým sa nezobrazí COST/kWh. 
Ak sa prekročí celkové zaťaženie, na displeji (2) začne 
blikať MAX OVERLOAD WARNING (17).
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5.4.3 Pohotovostný režim
Displej (2) sa približne 10 sekúnd po stlačení tlačidiel 
prepne do pohotovostného režimu a zobrazí sa aktuálny 
čas (20, 21, 22, 23, 25), deň v týždni (19), riadok týkajúci 
sa napätia (10, 15) a frekvencia (26, 27).

5.4.4 Tlačidlo resetovania
Stlačením tlačidla RESET ostrým predmetom sa vymažú 
všetky údaje v pamäti vrátane aktuálneho času a všetkých 
programov. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí celý displej (2) 
so všetkými parametrami.

5.4.5 Výmena batérií
Prístroj na meranie energetických nákladov sa z továrne 
dodáva s 3 gombíkovými batériami 1,5 V LR44/AG13 
nainštalovanými v priestore pre batérie. Pri výmene batérií 
postupujte nasledovne:
Priestor pre batérie sa nachádza na zadnej strane prístro-
ja. Pomocou plochého skrutkovača opatrne zdvihnite kryt 
priestoru pre batérie. Vyberte prázdne batérie a nahraďte 
ich novými. Dodržte polaritu (+/-) uvedenú na vnútornej 
strane krytu (plochá strana (+) vľavo). Kryt opatrne znova 
založte. Dbajte na to, aby ste pri zatváraní krytu nepoško-
dili koncovky.
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Kryt je potrebné založiť pred používaním.
V prípade, že zariadenie dlhú dobu nepoužívate, batérie 
vyberte z merača výkonu, aby sa predišlo úniku z batérie.
Únik z batérie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a 
poškodenie merača výkonu.
Batérie vymieňajte iba vtedy, keď je prístroj na meranie 
energetických nákladov odpojený z elektrickej siete.
Batérie nahrádzajte batériami rovnakého druhu. Nemiešaj-
te nové a staré batérie.
Batérie nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Prázd-
ne batérie vráťte na príslušné zberné miesto.

6. Údržba a čistenie
Tento výrobok si nevyžaduje údržbu. Tento výrobok nikdy 
neotvárajte ani nerozoberajte. Prístroj na meranie ener-
getických nákladov pred čistením vytiahnite zo zásuvky v 
stene a odpojte ho od zariadenia.
Vonkajší povrch očistite čistou a suchou handričkou.

7. Likvidácia
Prístroj na meranie energetických nákladov sa 
nesmie na konci svojej životnosti likvidovať s 
bežným komunálnym odpadom. Zaneste ho na 
zberné miesto určené na spracovanie elektric-
kých a elektronických zariadení, ktoré zabezpečí 
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jeho likvidáciu.
Podrobné informácie o vhodnej a správnej likvi-
dácii tohto výrobku vám poskytne mestský úrad.

8. Vyhlásenie o zhode
Toto vyhlásenie o zhode vyplnil výrobca. Technické úpravy 
vyhradené.

9. Výrobca
H. Brennenstuhl S.A.S. 
4 rue de Bruxelles ∙ F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 ∙ D 72074 Tübingen
lectra-t ag ∙ Blegistrasse 13 ∙ CH-6340 Baar

Podrobnejšie informácie nájdete v časti služby/ČKO na 
webovej stránke www.brennenstuhl.com

0454553/317




