
Etäluettavan sähkömittarin

KÄYTTÖOHJE
Actaris 4000



Actaris 4000
Etäluettavan sähkömittarin käyttöohje

Painike, jolla sähköt katkaistaan
Painikkeet voivat olla myös vaaka-

tasossa eri Actaris-laitemalleissa.

Verkkoyhtiön tunnus

Sähkönkulutuksen mukaan
vilkkuva merkkivalo   

Sähkönkäyttöäsi mitataan tässä kiinteistössä Actaris-merkkisellä, etäluet-
tavalla sähkömittarilla. Savon Voima saa sähkönkäyttösi kilowattituntitie-
dot laskutusta varten etälukemalla sähkömittariasi automaattisesti kerran 
vuorokaudessa. Mittarinlukemia sinun ei tarvitse enää toimittaa.
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1  Aktiivinen tariffi (vilkkuu 1 tai 2)   2  Etäkytkentälaitteen asennon ilmaisin   3  Kuormanohjaus-
releen asennon ilmaisin   4  Jännite-/vaihenäyttö, vikailmaisin (ilmaisee esim. pääsulakepalon)

5  Kokonaisenergian symboli   6  Vaiheen suunnan ilmaisin   7  Etäluennan toimintasymboli
8  GPRS-verkon yhteyden ilmaisin   9  Hälytyksen ilmaisin, joka kertoo jos mittarissa esim. sisäinen 

vika. Aiheuttaa paikallakäynnin   10  kVArh-ilmaisin   11  kWh-ilmaisin   12  Lukema

Voit lukea mittaria digitaalisesta näytöstä. Alla kuvattu
näytön symbolien tarkoitus.
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Seuraa sähkönkäyttöäsi ja säästä energiaa!

Etäluettavan kilowattituntimittarin lukemia tarkastelemalla voit seurata 
omaa sähkönkäyttöäsi. Löydät kaikki laskutuksessasi käytettävät lukemat 
mittarin näytöltä. Sähkönkulutustietojasi voit tarkastella myös nettisivuil-
tamme löytyvässä henkilökohtaisessa PriWatti-palvelussasi.

Miten oma kulutus luetaan mittalaitteelta?

Näytössä vaihtuvat lukemat automaattisesti viiden sekunnin välein:

YLEISSÄHKÖ/TÄYSSÄHKÖ
kiertävä näyttö

YÖSÄHKÖ/VUODENAIKASÄHKÖ
kiertävä näyttö

1. Kokonaisenergia ∑ 1. Kokonaisenergia ∑

2. Kommunikaatiosignaali 2. Tariffirekisteri 1 (yö ja muu aika)

3. Ohjelmaversio 3. Tariffirekisteri 2 (päivä-/vuodenaikasähkö)

4. Kommunikaatiosignaali

5. Ohjelmaversio

Jos aktiivinen tariffirekisteri vilkkuu (1 tai 2), älä paina sinistä painiketta!

Mikäli siirtotuotteesi on kausisähkö, varaavat laitteet kuten lämminvesi-
varaaja, kytkeytyvät päälle kello 21.00.

Jos siirtotuotteesi on yösähkö, varaavat laitteet kytkeytyvät päälle
kello 22.00 (kesä-/talviajassa).

Huom! Näytössä ei näy kellonaikaa eikä päivämäärää.



Katkaise sähköt turvallisesti!
Mikäli sinulla on tarve väliaikaisesti katkaista sähköt kiinteistöstäsi, tee se aina sähkö-
mittarin reunassa olevaa painiketta painamalla.

Sähköjen katkaisu: Paina painiketta lyhyesti, jolloin sähkönkäyttö keskeytyy, mutta 
luentayhteys sähkömittariin säilyy. Etäkytkentälaitteen asennon ilmaisin 2  muuttuu 
näytöllä.

Sähköjen kytkentä: Paina painiketta lyhyesti, jolloin sähköt palautuvat kiinteistöön. 
Etäkytkentälaitteen asennon ilmaisin näytöllä 2  kertoo laitteen tilan.

Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista myös etäyhteyden kautta.

Jos teet kiinteistössäsi sähkötöitä, katkaise silloin sähköt AINA pääkytkimestä
tai avaamalla työkohteen sulakkeet.

Lukemat mittarin vaihtohetkellä

Poistetun mittarin lukema:

1.    2. 

Mittarin asennus- tai vaihtopäivämäärä:   

Mittarin asensi:   

Kysy lisätietoa tarvittaessa!

Etäluettavan kilowattituntimittarin tiedot perustuvat aina Savon Voimalta ostamaasi
sähkötuotteeseen. Tarkista tarvittaessa ostamasi tuote viimeisestä sähkölaskustasi
tai asiakaspalvelustamme sähköpostilla asiakaspalvelu@savonvoima.fi tai
soittamalla palvelunumeroomme 017 224 400.


