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Brugsvejledning
REAL TIME
Når man kigger på displayet efter endt opsætning vil der komme en værdi
frem i vinduet ”REAL TIME”. Realtime er det nuværende strømforbrug.
Værdien er et udtryk for den mængde strøm din husstand vil forbruge hvis du
har det nuværende forbrug i en hel time. Så hvis værdien i ”REAL TIME” er
som på billidet ved siden af, vil strømforbruget på en hel time være 6.57 kWh.
”REAL TIME” værdien ændrer sig hele tiden, både op og ned i forhold til den
nuværende belastning i husstanden. Værdi er altså det nuværende forbrug og
kan ikke direkte konverteres til en fast værdi.

HISTORY
Nedenunder finder vi ”HISTORY” vinduet. I displayed ved siden af her er
panelet indstilt til ”WEEK”, det kan man ændre ved at trykke på knappen E –
”History”, hvis man trykker på denne knap vil panelet skifte mellem HOUR,
DAY, WEEK og MONTH. Når man lige har sat NORGO Energy op er det
selvfølgelig begrænset hvor meget data man har samlet på sit forbrug, så
mange af tallene vil være ens. Men hvis vi tager udgangpunkt i visningen til
højre, så har vi valgt ”WEEK”.
Vi kan også se at vi har markeret kolone ”0” ved hjælp af de to [] der omgiver
tallet. I denne linie har vi tallene 0, -1, -2, -3 og -4, disse indikterer hvilken
periode vi får vist. Så lige nu har vi valgt ”WEEK” og ”0”, dette vil give os
visningen af den nuværende uge (0 = opsummeringen af den nuværende
uafsluttede periode). Vi kan se at vi indtil videre har brugt 22.67 kWh, dagen
for visningen er søndag kl 13:58, så tallet for periode 0 kan stadigvæk nå at
stige endnu.
Når dagen er slut vil værdien for 0 flytte sig over i ”-1” og derved blive nuværende uge -1. Det samme gør sig gældende for både
HOUR, DAY, WEEK og MONTH. Så man kan se 4 timer tilbage i tiden ved at vælge ”HOUR” med knappen E, og man kan se 4 dage
tilbage ved at vælge ”DAY” med knappen E. Når man trykker på knappen E ændrer man samtidig den lille graph som står under
tallene, graphen giver et hurtigt overblik, hvis man vil se det nøjagtige tal, skal man trykke på ”+” eller ”-” for at vælge den rigtige
periode f.eks. ”-2” for at se 2 perioder tilbage i tiden.

COST CO2 kWh
D – ”COST CO2 kWh”, hvis man trykker på denne knap, vil symbolet ude til højre skifte imellem Kr (2 mønter), CO2 og kWh. Dette
ændrer den viste beregning på skærmen. Det kræver, at man har sat pris ind i opsætningen, for at kunne få vist sit forbrug i kr og
ører. Vi har fra fabrikken sat CO2 op til gennemsnittet for europa (0.44), man kan selv indsætte en anden værdi hvis man ønsker
dette.

ALARM
Denne funktion gør det muligt at sætte en alarm ind på sit elforbrug. Man kan sætte én alarm ialt, men man kan selv vælge hvad
man vil sætte den på. Hvis man trykker på knappen ”ALARM”, så kommer man til et skærmbillede hvor der står 000000.00. I dette
skærmbillede kan man ændre værdierne op og ned med ”+” og ”-” samt gå videre til næste ciffer med ”SET”.
Når man kommer ind i alarm opsætningen kan man (Ligesom man skifter imellem visningen på HISTORY visningen) vælge hvad
man have alarmen til at sætte igang på. Så man trykker på knappen D ”COST CO2 kWh” for at fortælle NORGO Energy om man vil
sætte alarmen for Kr/ører, CO2 forbrug eller kWh. Når man har valgt det ønskede vælger man periode med knappen E – ”History”,
her fortæller man enheden om man vil have alarm på HOUR, DAY, WEEK eller MONTH. Når det hele står som man gerne vil have
det trykker man ”SET” indtil man er ude af alarm menuen igen.
For at aktivere/deaktivere alarmen trykker man på knappen ovenpå enheden B – ”Alarm On/Off”.

