NAVODILO ZA UPORABO VGRAJENE STIKALNE
NAPRAVE - ODKLOPNIKA
Vgradili smo vam nov pametni števec električne energije, ki je opremljen s stikalno napravo –
odklopnikom. Ta skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne
energije nadomešča glavno varovalko kot obračunski element za ugotavljanje obračunske moči.
Odklopnik je nameščen v števcu in odklopi električno energijo v primeru prekoračitve naročene
moči zaradi preobremenitve v vaši elektroinštalaciji. Naprava bo v večini primerov prekoračitve
naročene moči preprečila, da bi vaše glavne varovalke pregorele, razen v primeru kratkih stikov.
V primeru odklopa odklopnika v števcu ni treba klicati naše dežurne službe, da zamenja
pregorelo varovalko. Namesto tega lahko s pritiskom na tipko na vratih vaše priključno-merilne
omarice oziroma neposredno na števcu, izvedete ponovni priklop kar sami. Brez električne
energije boste tako le kratek čas, hkrati pa glavne varovalke ne bo treba zamenjati.
Odklopnik električno energijo odklopi, ko je:
• presežen nazivni tok glavne varovalke za več kot 40 % za več kot 90 sekund,
• presežena povprečna četrt-urna moč za več kot 10 % od dovoljene,
ki je določena z glavno varovalko.
V primeru, da je kateri od zgoraj navedenih kriterijev za izklop odklopnika izpolnjen,
odklopnik odklopi dobavo električne energije. Prekinitev dobave električne energije je razvidna
tudi iz kvadratka - simbola za stanje odklopnika v spodnjem levem kotu prikazovalnika, ki utripa.

simbol neprekinjeno sveti - odklopnik je vklopljen
simbol utripa - odklopnik je odklopil zaradi prekoračitve mejnih vrednosti
toka oz. moči
simbol neprekinjeno sveti - odklopnik je bil daljinsko izklopljen zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

Predlagamo, da ta Navodila shranite, saj jih boste potrebovali ob prvem odklopu.
Če se bo števec pogosto izklapljal, potem imate, glede na potrebe vaših porabnikov
električne energije, najverjetneje zakupljeno premajhno priključno moč. Če želite priključno
moč povečati, ali pa zmanjšati, vam predlagamo, da se obrnete na pristojno območno enoto
Elektra Maribor.
Obiščete nas lahko na naših enotah, nas pokličete po telefonu ali pa nam pošljete elektronsko
sporočilo. Navodila se nahajajo tudi na spletni strani Elektro Maribor - Navodila za nove
števce.
DODATNE INFORMACIJE
Območna enota Maribor z okolico
Vodovodna ulica 2
2000 Maribor

Območna enota Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 21/a
2310 Slovenska Bistrica

Območna enota Ptuj
Ormoška cesta 26/a
2250 Ptuj

Območna enota Murska Sobota
Lendavska ulica 31/a
9000 Murska Sobota

Območna enota Gornja Radgona
Lackova ulica 4
9250 Gornja Radgona
Brezplačna številka: 080 21 01
Splošne informacije: vsak delavnik
pon. - pet.: 7.15 - 15.00
Izven delovnega časa: avtomatski
odzivnik

VGRADNJA

NOVEGA
ŠTEVCA
Maribor
marec 2019

Brezplačna številka: 080 21 05
24-urni servis za prijavo okvar in
motenj na omrežju

Elektronski naslov: info@elektro-maribor.si

Ponovni priklop
Če odklopnik odklopi dobavo električne energije, najprej odklopite večje porabnike in krajši čas
(1 do 5 minut) počakajte, nato pa s pritiskom na prigrajeno tipko (ali tipko na števcu) zagotovite
ponovno priključitev na omrežje.
Tipko držite približno 5 sekund, nato tipko izpustite in v času največ 10 sekund po izpustit- vi
tipke boste slišali vklop odklopnika (vklop se ne izvrši takoj po izpustitvi), simbol za Elektronski
naslov: info@elektro-maribor.si vklopljen odklopnik bo prenehal utripati.
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Za vas smo pripravili tudi Youtube kanal Elektro
Maribor, kjer so na voljo zanimive video vsebine.
Vabimo vas, da nas obiščete.
www.eu-skladi.si
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1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tariﬁ
(T2), v tem primeru 23,4 kWh. Puščica
prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T1.
1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju, v tem primeru
123,4 kWh.
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1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tariﬁ (T1),
v tem primeru 100,0 kWh.

Števec prikazuje tudi registre 2.8.1, 2.8.2 in
2.8.0 - oddane električne energije.
0.9.1 - tekoči čas (hh:mm:ss), v tem primeru
1h, 1 min in 13 sek.
0.9.2 - datum (dd.mm.ll), v tem primeru 1.
januar 2013.
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