Ξέρετε ποια είναι η κατανάλωση τοσ
ρεύματος στο σπίτι σας πριν έρθει ο
EΞΟΙ ΚΟΝΟΜΗΗ
ΕΝΕΡΓΕΙ Α
Metering Power/Energy IC


.

ΔΙ Ακρίβεια
ΑΥΕΙ ΡΙ Η± 0,1 %
 ΗΛΕΚΣΡΙ
ΥαμηλήΚΏΝ
ΤΚΕΤΩΝ
κατανάλωση

λογαριασμός τοσ ηλεκτρικού ρεύματος;
Με ην EnergyLog ζα κπνξείηε λα γλσξίδεηε
αλά πάζα ζηηγκή ηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε
ηνπ ζπηηηνύ ζαο.
Με ην λέν θαζεζηώο
ειεθηξηθνύ

ΕΞΟΙ ΚΟΝΟΜΗΗ
Zigbee Wireless
ΜΕΥΡΙ ΚΑΙ 25% ΣΟ
Networking Standard στα
ΛΟΓΑΡΙ ΑΜΟ ΣΗ
2,4 GHz
Δ ΕΗ

ξεύκαηνο

ηηκνιόγεζεο ηνπ
θαηαξγείηαη

ε

πξννδεπηηθή ρξέσζε ησλ θηινβαησξώλ θαη
εθαξκόδεηαη κηα εληαία ρξέσζε βάζεη ηεο
θαηεγνξίαο θαηαλάισζεο πνπ ζα αλήθεη ην
θάζε λνηθνθπξηό. Η ινγηθή ηεο θιηκάθσζεο
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, σζηόζν ε ρξέσζε
όισλ

ησλ

θηινβαησξώλ

πιένλ

ζα

ελζσκαηώλεηαη ζε κία λέα εληαία ηηκή γηα
θάζε θαηεγνξία.

Κιηκάθηα
(ζην ζύλνιν ηεο
θαηαλάισζεο)

Αποςτόλου Μελαχρινού 24
26442 Πάτρα
Τηλ: 2610 454600
http://www.bluedev.eu

Φξέσζε
ελέξγεηαο
( €/ kWh)

ΑΠΟ 0 – 800 kWh

0,05400

ΑΠΟ 801 – 1000 kWh

0,06860

ΑΠΟ 1001 – 1200 kWh

0,07100

ΑΠΟ 1201 – 1600 kWh

0,07270

ΑΠΟ 1601 – 2000 kWh

0,07270

> 2001 kWh

0,08174

`

Αόρατη/Αυανής κατανάλωση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ
ΤΚΕΤΩΝ
ΜΕΣΡΗΕΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΜΕΣΡΗΕΙ
 ΡΕΤΜΑΣΟ (A)
 ΣΑΗ (V)
 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΥΤΟ
(W)
 ΑΕΡΓΟΤ ΙΥΤΟ (VAR)
 ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΥΤΟ
(VA)
 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΥΤΟ

Πνιιέο
ζπζθεπέο
ζπλερίδνπλ
λα
θαηαλαιώλνπλ κηα κηθξή πνζόηεηα
ελέξγεηαο αθόκα θαη όηαλ απηέο είλαη
θιεηζηέο. Απηά ηα «αθαλή» θνξηία
εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο όπσο:

Με ηε βνήζεηα ηνπ EnergyLog κπνξείηε λα
κεηξήζεηε

όιεο

θαηαλαιώζεηο

θαη

απηέο
λα

ηηο

αόξαηεο

εμνηθνλνκήζεηε

ελέξγεηα θαη ρξήκαηα. Απνζπλδέζηε θάζε
ζπζθεπή πνπ ζέιεηε λα κεηξήζεηε γηα έλα













Βίληεν, DVD θαη ζπζηήκαηα ήρνπ
Τειενξάζεηο, home cinema
Φνύξλνη κηθξνθπκάησλ
Αζύξκαηα ηειέθσλα, ηειεθσλεηέο
Σπζηήκαηα
αζθαιείαο
θαη
ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο
Υπνινγηζηέο, ςεθηαθέο νζόλεο θαη
εθηππσηέο
Κνπδνύληα
Αηζζεηήξεο θίλεζεο, αηζζεηήξεο
θσηόο, απηόκαην πόηηζκα
Πξνγξακκαηηδόκελνη ζεξκνζηάηεο
Σηαζεξνπνηεηέο ηάζεο (UPS)
Φνξηηζηέο
ζπζθεπώλ
είηε
ηξνθνδνηνύλ ηε ζπζθεπή είηε όρη
θ.ά

ιεπηό από ηελ πξίδα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
EnergyLog ζα γλσξίδεηαη αλ ππάξρεη
αόξαηε θαηαλάισζε.

