
SMARTZILLA Tuya Elektromos mérőóra 

Használati útmutató 

 

Műszaki adatok: 

Névleges frekvencia: 50/60Hz 

Energiafogyasztás: <1W, 6VA 

Tömeg: 170g 

Méret: 79*36*66mm 

Üzemi hőmérséklet: -45°C~70°C 



Termékleírás: 

• LCD kijelző a mérési információk megjelenítésére 

• Teljesítményimpulzus kimenettel a mérő kalibrálásához és passzív 

fotoelektromos szigetelt OC kapu kimeneti porttal van ellátva, az 

impulzus szélessége 80 ms +- 20 ms; A hullámforma négyszögletes 

hullám. 

• Fényes, hosszú élettartamú LED jelzőfény. Az impulzus jelző(piros) 

villog, ha van impulzus. 

Pontosság Referencia-feszültség Kalibrációs áram 
(A) 

Mérőállandó(imp/kWh) 

1.0 110V-230V 5(60) 1200 

 

A referencia-feszültség és a frekvencia mellett, a 0,004lb-ra emelkedő 

terhelési áram után a mérő elindul és folyamatosan rögzít. 

Ha nincs áram a teljesítménymérő áramvonalában, és hozzáadja a referencia-

feszültség 115% -át a feszültségvonalon, a teljesítménymérő tesztkimenete 

nem generálhat egynél több impulzust. 

 

Funkciók: 

• Mérési funkció 

o A teljes aktív teljesítmény mérése és adatainak tárolása. 

Pozitív és negatív aktív energia mérési funkcióval, a negatív 

aktív energia pozitív energiaként történő felhalmozása. 

• Kijelző 

o Összesített összteljesítmény, feszültség, áram és aktív 

teljesítmény. Teljesítménykijelzés két tizedesjegy 

pontossággal, kWh egységgel. Feszültségkijelzés egy 

tizedesjegy pontossággal, V egységgel és "U"-ként ábrázolva. 

Áramkijelzés két tizedesjegy pontossággal, A egységgel és "I"-

ként ábrázolva. Teljesítménykijelzés két tizedesjegy 

pontossággal, kW egységgel és "P"-ként ábrázolva. 

 



• LED jelzőfény: 

o Impulzusjelző: impulzusjelző (piros) villog, ha van impulzus. 

o BE/KI kapcsolás: LED nem világít 

bekapcsoláskor,;kikapcsoláskor világít 

o WiFi kapcsolat: A LED villog, ha még nem csatlakozott WiFi-

hez; A LED kikapcsol, ha sikeres a csatlakozás 

Az újonnan telepített és alacsony fogyasztású eszközök, például a LED-lámpák 

és az energiatakarékos lámpák esetében az alacsony energiafogyasztás miatt 

az APP először rövid ideig 0,00 értéket jelenít meg, majd pillanatokkal később 

megjeleníti a teljesítménystatisztikát. Ez egy gyakori eset. Ha az intelligens 

mérőműszer nagy teljesítményű eszközhöz van csatlakoztatva, mint például 

100W és 200W, az APP nagyon hamar megjeleníti a teljesítménystatisztikát. 

 

Kapcsolási rajz: 

 



Telepítés: 

1. Kérjük, telepítse a teljesítménymérőt beltéri, száraz és jó ventilációs 

környezetbe, a teljesítménymérő telepítéséhez használt alaplemezt 

szilárd és tűzálló falra kell rögzíteni, amely stabil, az ajánlott telepítési 

magasság körülbelül 1,8m, vagy telepítse dedikált elosztó dobozba. 

2. A vezetéket a kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni, javasoljuk, 

hogy rézcsuklóval csatlakoztassa, hogy elkerülje a teljesítménymérő 

égését a dobozban lévő rézcsukló rossz érintkezése miatt. 

3. Villámvédelmi intézkedésekre van szükség, ha a fogyasztásmérőt 

olyan helyen használják, ahol gyakoriak a zivatarok, hogy elkerüljék a 

mérő megégését, amikor villámcsapás éri. 

Párosítás: 

Tartsa nyomva 5 másodpercig a „Pair” gombot, majd a jelzőfény villogni kezd. 

Az eszköz csak 2.4GHz-es hálózathoz csatlakoztatható. 

Alkalmazás: 

 
SMARTZILLA 

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA 
alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse 
meg a „Smartzilla” kulcsszót az App 
Store-ban vagy a Google Playen az 
applikáció letöltéséhez. 

 

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” 
gombra, és az alkalmazás automatikusan 
felismeri az eszközt. Majd kövesse az 
applikáció utasításait. 
 

 


