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Przedmowa
Dziękujemy Państwu za zakup polskiego, bezprzewodowego miernika 

energii elektrycznej Watta. Dołożymy wszelkich starań, abyście byli 

Państwo zadowoleni z jego działania oraz z naszej firmy.

Dokument opisuje sposób użytkowania bezprzewodowego miernika 

energii elektrycznej. Urządzenie powinno być instalowane tylko przez 

wykwalifikowany, przeszkolony pesonel, który posiada odpowiednie 

certyfikaty do pracy z sieciami 230 V/400 V.

W razie problemów, użytkownik może liczyć na profesjonalną pomoc przy 

ich rozwiązywaniu.

Instrukcja obsługi nie jest zamkniętym dokumentem i może się zmienić 

bez uprzedzenia, celem uwzględnienia uwag przychodzących od 

użytkowników w misji dążenia do doskonałości, zarówno miernika jak i 

niniejszego tekstu. 

Najaktualniejsza wersja instrukcji jest dostępna w formie elektronicznej 

na witrynie internetowej firmy Spirvent.
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1. Oznaczenia

1.1. Oznaczenia użyte w instrukcji

W instrukcji przy tekście mogą pojawić się oznaczenia. Tabela 1 wyjaśnia, 

co oznaczają poszczególne piktogramy.

Oznaczenie Opis

 

Niebezpieczeństwo

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, 

jeżeli nie uda się jej uniknąć, grozi śmiercią 

lub poważnym okaleczeniem.

Ostrzeżenie

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli 

nie uda się jej uniknąć, może grozić śmiercią 

lub poważnym okaleczeniem.

Uwaga

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli 

nie uda się jej uniknąć, może grozić niewielkim 

lub umiarkowanym okaleczeniem.

Wskazówka

Nie ma związku z niebezpieczeństwem, 

używany tylko po to, aby zwrócić uwagę 

na konkretne czynności.

Tabela 1. Oznaczenia użyte w instrukcji wraz z ich 
opisem
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•	 Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

elektrycznym. Występuje wysokie napięcie, 

•	 wszelkich zmian w podłączeniu miernika 

należy dokonywać przy wyłączonym głównym 

przyłączu energetycznym budynku, 

•	 Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

elektrycznym. Występuje wysokie napięcie,

•	 wszelkie nieautoryzowane czynności, z 

uwzględnieniem modyfikacji funkcjonalnej 

miernika w jakiejkolwiek formie, może 

spowodować wysokie zagrożenie 

operatora, osób trzecich oraz jednostek 

lub  ich  własności. Wszelkie takie 

działania prowadzą do utraty gwarancji  

i   braku jakiejkolwiek odpowiedzialności 

firmy Spirvent za  powstałe uszkodzenia lub 

obrażenia.

1.2. Przykład wyglądu tabliczki znamionowej

Rysunek 1 Tabliczka znamionowa urządzenia
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1.3. Oznaczenia użyte na tabliczce znamionowej

Tabela 2. Oznaczenia użyte na tabliczce znamionowej 
miernika

Oznaczenie Opis

 

Produkt jest urządzeniem elektrycznym 

i  należy go używać zgodnie z przeznaczeniem 

i wytycznymi producenta. 

Produkt jest urządzeniem elektrycznym, 

w  którym występują wysokie napięcia 

elektryczne zagrażające życiu.

Oznakowanie CE. Jest deklaracją, 

że  oznakowany produkt spełnia wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej (UE). 

Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę 

urządzenia.

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać 

wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 

domowego. Należy oddać je do punktu 

gromadzenia odpadów problemowych w celu 

utylizacji lub odesłać do producenta.

Prosimy o zapoznanie się z niniejsza instrukcją

przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
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2. Opis produktu

Dane ogólne

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 58 x 70 x 92 mm

Waga 0.3 kg

Zakres temperatury otoczenia 10°C ÷ 40°C

Zużycie własne mocy max 1.0 W

Wysokość nad poziomem morza 2000 m n.p.m.

Cechy funkcyjne

Możliwość pomiaru prądów na przewodach o polu przekroju do 25 mm2

Montaż na szynę DIN

Możliwość sterowania zewnętrznym urządzeniem przy pomocy przekaźnika

Złącze napięciowe - śrubowe

Złącze prądowe - listwa zaciskowa z przymocowanymi Cewkami Rogowskiego

Możliwość wglądu w odczyty miernika - poprzez Chmurę 

Połączenie radiowe z modułem komunikacyjnym Flara

Gwarancja 2 lata (z możliwością rozszerzenia do 10 lat)
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Tabela 3. Parametry sieci mierzone 

przez urządzenie (dla każdej fazy)

Parametr Zakres Dokładność

Napięcie RMS 85-264 V ±0.5% 

Prąd RMS 0.05-100 A ±0.5% 

Częstotliwość 40-60 Hz ±0.5% 

Moc czynna 20-25000 W ±0.5% 

Moc bierna 20-25000 Var ±1% 

Moc pozorna 20-25000 VA ±1% 

Współczynnik mocy - ±0.2% 

Kąt przesunięcia fazy - ±0.5% 



strona 11

3. Instalacja miernika
•	 Ze względu na pracę przy napięciu 

elektrycznym o  potencjale sieci, istnieje 

niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas 

ingerowania w instalację,

•	 przed przystąpieniem do podłączenia 

urządzenia należy odłączyć potencjał sieci,  

•	 Nie należy manipulować miernikiem 

oraz innymi częściami systemu podczas pracy,

•	 Instalacja miernika w nieprawidłowych 

warunkach może wpłynąć na jego pracę 

i / lub żywotność,

•	 montaż musi być przeprowadzony 

przez wykwalifikowany persone,

•	 nie należy manipulować ani stosować 

wymiennie cewek pomiarowych, gdyż grozi to 

rozkalibrowaniem urządzenial.
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3.1. Zawartość zestawu 1

Rysunek 2. Zawartość zestawu Watta

UWAGA! Miernik oraz cewki pomiarowe stanowią zestaw w rozumieniu 

zachowania klasy dokładności oraz wycechowania elementów. 

W  przypadku konieczności wymiany któregokolwiek z elementów 

takiego zestawu, zaleca się odesłanie całego kompletu do ponownego 

cechowania. W przeciwnym wypadku, tj. wymiany bez odsyłania całości 

zestawu do serwisu, producent nie gwarantuje zachowania klasy 

dokładności deklarowanej w karcie katalogowej.

 1 Nie wszystkie pokazane elementy są dołączane standardwo do zestawu.
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3.2. Opis złącz

 

Rysunek 3. Uproszczony widok Watta 

od frontu z opisem złącz

Wejście napięciowe:

•	 4 złącza śrubowe zaciskowe,

•	 przystosowane do napięcia 230 V L-N,

•	 urządzenie jest zasilane ze złącza L3-N.

Wejście cyfrowe:

•	 2 złącza śrubowe zaciskowe,

•	 umożliwia przekazanie sygnału logicznego do urządzenia,

•	 przekazanie sygnału odbywa się poprzez beznapięciowe zwarcie 

wejście IN+ z IN- (np. zewnętrznym przekaźnikiem),

•	 ustawienie funkcji sygnału wejściowego na specjalne zamówienie 

dobierane podczas składania zamówienia.
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Wejście prądowe:

•	 1 listwa 10 pinowa wtykowa,

•	 przystosowana do podłączenia listwy wtykowej z przykręconymi 

Cewkami Rogowskiego,

•	 do wejścia należy podłączać tylko listwę wtykową dostarczoną 

w komplecie z urządzeniem - w przeciwnym wypadku urządzenie nie 

zapewni deklarowanych parametrów dokładności odczytu.

Przekaźnik:

•	 3 złącza śrubowe zaciskowe,

•	 załączenie / rozłączenie przekaźnika w oparciu o zdefiniowane 

funkcje, dobierane podczas składania zamówienia,

•	 zaleca się sterowanie obciążeniem typu cewka sterująca 

zewnętrznego przekaźnika lub stycznika, nie załączać bezpośrednio 

obciążenia,

•	 obciążalność prądowa: max 1 A / 230 Vac, 1 A / 30 Vdc.

3.3. Przygotowanie instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapewnić:

•	 Możliwość rozłączenia napięcia na linii AC,

•	 miejsce w rozdzielni głównej w pobliżu przyłącza głównego, 

o szerokości min 4P.
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3.4.  Procedura montażu

1. Montaż powinna wykonywać osoba o odpowiednich kompetencjach 

i certyfikatach z zakresu prac przy napięciu sieciowym,

2. Należy upewnić się, że instalacja elektryczna, w której będzie 

instalowany miernik, nie jest pod napięciem,

3. Podłaczenie urządzenia do sieci trójfazowej z przewodem neutralnym 

jest pokazane na rys. 4. Urządzenie zamontować na szynie DIN,

Rysunek 4. Schemat połączenia Watta do sieci 
trójfazowej z przewodem neutralnym

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek przełożenia przewodu 

przez Cewkę Rogowskiego. Założenie cewki odwrotnie, jak pokazano 

w zbliżeniu na rys. 5, będzie skutkowało błędnymi pomiarami, 

 

 

 

 

 

 

5. Wcisnąć złącza zestawu cewek pomiarowych w dedykowane gniazdo,

6. Po włączeniu napięcia w instalacji, miernik rozpocznie pracę 

automatycznie,

7. Jeżeli urządzenia nie działają prawidłowo lub odczyty parametrów 

różnią się od spodziewanych, należy zapoznać się z punktem 3.5 

niniejszej instrukcji („Diagnoza poprawnego działania urządzenia”).

Rysunek 5. Poprawne przełożenie przewodu fazowego przy 
pomiarze prądu za pomocą Cewki Rogowskiego
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3.5. Diagnoza poprawnego działania urządzenia

•	 Ustawić moduł komunikacyjny Flara w bliskiej odległości od Watty, 

podłączyć zasilanie obu urządzeń,

•	 na module komunikacyjnym Flara znajdują się 4 diody, informują 

kolejno o: 

•	 podłączonym zasilaniu,

•	 komunikacji z inwerterem, jeśli występuje,

•	 komunikacji z miernikiem bezprzewodowym Watta,

•	 połączeniu z internetem. Dioda świeci, kiedy Flara ma nadany 

adres IP.

•	 po uruchomieniu Flary, dioda Watta powinna mrugać lub świecić 

ciągle (w zależności od jakości zasięgu),

•	 moduł komunikacyjny Flara do uzyskania pełnej funkcjonalności 

wymaga około 3 min po włączeniu zasilania:

•	 Jeżeli po uruchomieniu się Flary dioda Watta nie mruga, upewnić 

się, czy urządzenia są ze sobą sparowane (po więcej szczegółów 

zajrzyj do instrukcji obsługi Flary lub skontaktuj się ze swoim 

instalatorem lub serwisem Spirvent),

•	 Jeżeli jest taka możliwość, można podłączyć Flarę do sieci 

lokalnej. Dzięki temu można poddać weryfikacji dane 

przychodzące z Watty na laptopie (z wykorzystaniem panelu 

lokalnego, po więcej szczegółów zajrzyj do instrukcji obsługi Flary 

lub skontaktuj się z serwisem Spirvent),

•	 jeżeli odczyty z miernika Watta wykazują wysoki pobór mocy 

biernej w stosunku do mocy czynnej (mało prawdopodobne w 

przypadku instalacji u klienta indywidualnego, średnio w instalacjach 

przemysłowych), istnieje możliwość, że nie została zachowana 

zgodność faz przy podłączeniu części prądowej i części napięciowej 

miernika,

•	 jeżeli moce wskazywane przez miernik Watta są ujemne, a w 

instalacji nie znajdują się urządzenia produkujące energię elektryczną, 

należy sprawdzić, czy została zamieniona orientacja odpowiednich 
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cewek na przewodach. Należy zwrócić uwagę na kierunek 

przewlekania przewodu przez cewkę,

•	 należy zwrócić uwagę na zachowanie prostopadłości ustawienia 

cewki i przewodu, gdyż błędy ich wzajemnego położenia zmniejszają 

dokładność pomiaru.

Rysunek 6. Przełożenie przewodu przez Cewkę 
Rogowskiego: po lewej poprawnie, po prawej 
zmniejszona dokładność pomiarowa toru 
prądowego
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4. Recykling i koniec cyklu 
życia produktu

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 

gospodarstwa domowego. Należy oddać je do punktu zgromadzenia 

odpadów problemowych.

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

5. Rozwiązywanie  
problemów i gwarancja

W przypadku problemów technicznych lub chęci zgłoszenia uwag 

w   związku z naszymi produktami, uprzejmie prosimy o kontakt 

z naszą firmą. 

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zostały zawarte 

w  załączonej do miernika broszurze dotyczącej warunków gwarancji.

6. Dane kontaktowe
„Spirvent sp. z o.o.” sp. k.

ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki

www.spirvent.pl

halo@spirvent.pl
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Objaśnienia skrótów
AC ang. Alternating Current - prąd zmienny 

(tutaj: sieciowy);

CE Oznakowanie CE. Jest deklaracją, 

że  oznakowany produkt spełnia wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej (UE);

Flara centralka komunikacyjna firmy Spirvent;

NRF Protokół łączności radiowej;

RMS ang. Root Mean Square -  wartość skuteczna;

DIN ger. Deutsches Institut für Normung - standard 

metalowej szyny montażowej;




