WIELOTARYFOWY PRZEDP ATOWY
ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

LEW 1* / LEW 3*

LEWsystem umo liwia zakup energii
poprzez
terminale
p atnicze
znajduj ce
si
w
sklepach,
supermarketach,
na
stacjach
benzynowych czy te w punktach
us ugowych. W tym przypadku klient
identyfikowany jest specjaln kart , a
atno ci dokonujemy gotówk
lub
kart p atnicz . Kolejnym sposobem
zakupu energii oferowanym przez
LEWsystem jest zakup przez Internet.
Jednak warunkiem zakupu w tym przypadku jest posiadanie rachunku
bankowego. Podobnie mo na kupi energi przez telefon. W tym
przypadku wystarczy zadzwoni pod odpowiedni numer telefonu,
poda swój identyfikator oraz has o i okre li wielko
zakupu.
Wygenerowany kod zostanie nam podany przez telefon, a nale no
zostanie pobrana z naszego konta na zasadzie zlecenia sta ego. Przy
zachowaniu podobnych warunków kod z energi mo emy zakupi
wysy aj c odpowiedniego SMS’a z telefonu komórkowego.
Zalet LEWsystemu jest mo liwo
zakupu
energii na terenie dzia ania wszystkich
Dystrybutorów Energii, gdzie uruchomiono
LEWsystem.

* kolejne cyfry i litery w nazwie licznika oznaczaj pr d bazowy, pr d
maksymalny, rodzaj oprogramowania, modu komunikacyjny oraz
rodzaj wy wietlacza.
Zostali cie pa stwo u ytkownikami elektronicznego, przedp atowego
licznika energii elektrycznej. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych
rozwi za konstrukcyjnych i uk adów elektronicznych, liczniki typu
LEW odznaczaj si du precyzj pomiaru i niespotykan dotychczas
prostot obs ugi.

W najbli szym Rejonie Energetycznym mo na
uzyska
szczegó owe informacje, co do
dost pno ci takich form zakupu energii.

JAK WPROWADZI KOD Z ENERGI DO LICZNIKA

LICZNIK PRZEDP ATOWY
Licznik przedp atowy jest nowatorskim rozwi zaniem dla ludzi
ceni cych oszcz dno , dla których wa na jest pe na kontrola nad
wydatkami na energi elektryczn . Liczniki LEW s licznikami
elektronicznymi,
bez
ruchomych
cz ci
mechanicznych.
Odpowiednikiem wiruj cej tarczy jest dioda oznaczona symbolem
.
Im szybciej dioda miga tym wi ksza moc jest aktualnie pobierana.
Dioda oznaczona symbolem
zaciskach wej ciowych licznika.

Kolejnym sposobem zakupu energii jest zakup
w Energomacie. Energomat to urz dzenie
przypominaj ce bankomat lub parkometr. Za
wrzucone monety na dowoln
sum
dostajemy paragon, na którym wydrukowany
jest kod z energi .

sygnalizuje obecno

napi cia na

Przy przedp atowej sprzeda y energii elektrycznej odbiorca najpierw
kupuje
dan ilo
energii, potem z niej korzysta i ma mo liwo
ci ej kontroli jej zu ycia. Dzi ki temu nie otrzymuje rachunków,
energi mo e kupowa nawet kilka razy w miesi cu a wydatki z tym
zwi zane mo e roz
w czasie. Odbiorca p aci pewn sum
pieni dzy. W zamian otrzymuje 20 cyfrowy kod z tak ilo ci energii,
za jak zap aci . Po wprowadzeniu tego kodu poprzez klawiatur do
licznika na wy wietlaczu pojawi si ilo
kWh zakupionej energii.
Ponadto ca y czas istnieje mo liwo sprawdzenia ile energii (kredytu)
mamy jeszcze do wykorzystania. Dzi ki temu na bie co kontrolujemy
zu ycie.

JAK KUPI ENERGI
We prawie wszystkich Zak adach Energetycznych mo na kupi kod z
energi do licznika przedp atowego, udaj c si do Biura Obs ugi
Klienta, tzw. BOK, które znajduj si g ównie na terenie Rejonów i
Posterunków Energetycznych. Podaj c swój numer licznika lub dane
osobowe i okre laj c kwot , za któr chcemy kupi energi lub ilo
kWh dla poszczególnych stref, otrzymamy kod z odpowiedni porcj
energii.
Zakupiony kod wprowadzamy za
pomoc
klawiatury do licznika
przedp atowego.
W niektórych Zak adach
Energetycznych energi mo na
kupi poprzez sie sprzeda y tzw.
LEWsystem.
LEWsystem jest aplikacj maj
na celu stworzenie jak najbardziej dost pnego dla klienta systemu
sprzeda y kodów i zapewnienie mo liwo ci zakupu przez 24 godziny
na dob , 7 dni w tygodniu.

Licznik przedp atowy LEW posiada klawiatur numeryczn , której
ka dy klawisz kryje pewne informacje. Ponadto klawiatura s y do
wprowadzania kodów z energi .
Aby wprowadzi do licznika nowo
zakupion
porcj
energii nale y
najpierw nacisn klawisz [ # ], na
wy wietlaczu pojawi si
wtedy
„C ____”. Nast pnie nale y wpisa
kolejne 20 cyfr kodu. W przypadku
pomy ki, klawiszem [ * ] mo na
kasowa ostatnie cyfry kodu lub
rozpocz
wpisywanie kodu od
nowa naciskaj c klawisz [ # ].
Po wpisaniu kodu pojawi si informacja „dobrY”, co oznacza, e kod
jest poprawny a nast pnie wy wietli si liczba kWh zawartych w
kodzie. Wprowadzona porcja energii zostania dodana do wcze niej
posiadanej ilo ci kWh.
Nale y pami ta , e kody z energi sprzedawane s tylko do
okre lonego licznika z okre lonym numerem i niemo liwe jest, aby
dany kod wykorzysta w innym liczniku. Raz wykorzystany kod nie
mo e by wykorzystany ponownie.

KLAWIATURA
Funkcje klawiszy:
Klawisz – funkcja
[ 1 ] – kredyt w bie cej taryfie
[ 2 ] – kredyt w dost pnych taryfach
[ 3 ] – prognoza dla dost pnych taryf, wielko debetu
[ 4 ] – napi cia w poszczególnych fazach, nr seryjny licznika,
warto progów w czania i migania wy wietlacza
[ 5 ] – pr d w poszczególnych fazach, warto ograniczenia
pr du, cz stotliwo
[ 6 ] – moc, warto ograniczenia mocy
[ 7 ] – wspó czynniki mocy, wersja oprogramowania, aktualna
sta a impulsowania
[ 8 ] – ca kowita zu yta energia dla dost pnych taryf
[ 9 ] – czas, data, rok, nazwa taryfy, kod b du, stan blokady
pokrywy listwy zaciskowej i inne
[ 0 ]– przegl d 10 ostatnio przyj tych przez licznik kodów
[ * ]– wygaszenie wy wietlacza lub kasowanie ostatnio
wprowadzonej cyfry kodu
[ # ] – przej cie do wprowadzania kodu, kasowanie ca ego kodu

Aby wprowadzi kod do licznika nie trzeba korzysta wy cznie z jego
klawiatury. Gdy licznik zamkni ty jest w szafce licznikowej z okienkiem
lub poza szafk , mo na zdalnie wprowadzi kod za pomoc zwyk ego
pilota do telewizora. Wystarczy, e licznik b dzie w zasi gu wzroku,
wtedy wykorzystuj c klawiatur numeryczn na pilocie oraz przyciski:
Power
i przycisk zamiany pomi dzy 1-cyfrowym, a dwucyfrowym
sposobem wyboru kana u:
mo na wprowadzi kod i odczyta
wszystkie wskazania.
Z licznikiem wspó pracuj wszystkie piloty, które do transmisji
wykorzystuj algorytm koduj cy RC-5. Z tego algorytmu korzysta
wi kszo
producentów telewizorów (Philips, Elemis, Unimor,
Samsung, Daewoo i inne). Z RC-5 korzysta te wi kszo
pilotów
uniwersalnych. Aby wpisa kod do licznika nale y post powa
analogicznie, jak w przypadku korzystania z klawiatury na liczniku,
czyli klawiszy [ 0 ]...[ 9 ], * i [ # ].
Jako przycisk do wpisywania kodów [ # ] wykorzystujemy klawisz

sk adni „41XX YYYY ZZZZ XXXX XXXX” , gdzie „YYYY” oznacza
liczb kWh, przy których wy wietlacz ma si w cza i wieci , a
„ZZZZ” liczb kWh przy której wy wietlacz ma miga . „X” natomiast
oznacza dowoln cyfr .
W ten sposób mo na zdefiniowa progi w czania i migania
wy wietlacza, dzi ki którym b dzie wiadomo, kiedy stan kredytu
osi gnie zdefiniowany przez odbiorc , niski poziom.

INFORMACJE O B

Licznik wyposa ony jest w rejestr b dów, który w szybki sposób
pozwala na identyfikacj zdarze , które zak óci y prac licznika.
Informacj o kodzie b dów mo na znale pod klawiszem nr „9”:
„Err 0000”.

Power
Jako przycisk kasuj cy ostatni cyfr [ * ] na pilocie wykorzystujemy
przycisk wyboru 1-no lub 2-cyfrowego wyboru kana u
.
LICZNIK
[ 0 ]...[ 9 ]

PILOT
klaw. numeryczna

[#]
[*]

Dodatkowo mo na okre li progi informowania ( wieceniem lub
miganiem wy wietlacza) o niskim poziomie kredytu. Progi wiecenia
i migania wy wietlacza ka dy odbiorca mo e zdefiniowa wed ug
asnych upodoba . Definiowane s one kodem o nast puj cej

2

Z a kolejno

0
1
2

brak b du
przeci enie
ujemna warto pr du (odwrotnie
pod czone przewody pr dowe)
oba ww. b dy na raz

3

UWAGA! Warunkiem
skorzystania
z
tej
funkcji jest posiadanie
pilota
RC-5,
oraz
licznik
musi
by
widoczny
(np.
w
szafce z okienkiem).

Podczas pracy licznika zawsze mo na sprawdzi , jaka ilo
energii
pozosta a jeszcze do wykorzystania,
naciskaj c klawisz nr [ 1 ]. Pomocn
informacj w prognozowaniu kolejnych
zakupów energii jest informacja pod
klawiszem nr [ 3 ]. Znajduje si tam
informacja o prognozowanym zu yciu
energii, czyli o liczbie dni i godzin,
przez jakie licznik b dzie pracowa
przy aktualnym obci eniu i przy
aktualnym
stanie
kredytu.
Dla
przyk adu, wy wietlona informacja „d
3dIIG” oznacza, e przy obecnym obci eniu z danej porcji energii
mo na korzysta jeszcze przez 3dni i 11 godzin.

DACH

faz (licznik 3-fazowy)

Err XXXX
0
1
2
3

brak b du
zdj to pokryw listwy zaciskowej
przy za onej blokadzie
b d stycznika (prawdopodobne
sczepienie styków)
oba ww. b dy na raz

Je eli na wy wietlaczu pojawi si inne oznaczenie b du, wówczas
nale y niezw ocznie skontaktowa si z dystrybutorem energii.
Uwaga! Licznik reaguje wy czeniem na dzia anie zewn trznym polem
magnetycznym.
DANE TECHNICZNE
Klasa dok adno ci:
Napi cie znamionowe:
Pr d bazowy:
Pr d maksymalny:
Cz stotliwo :
Temperatura otoczenia:
Wilgotno wzgl dna powietrza:

1
UN = 230V na faz
IB = 5 lub 10A
Imax = 40 lub 80A
50Hz
O
O
-40 C do +70 C
O
90% przy 45 C

CO ZROBI GDY
OBJAW

WY WIETLACZ

Wy wietlacz pokazuje stan
kredytu w sposób ci y
Na wy wietlaczu miga stan
kredytu
Licznik nie przyjmuje kodów

YYYY) – warto pomy le o zakupie energii

stan kredytu bardzo niski (warto
wy wietla si komunikat „bYL”
wy wietla si komunikat „zLY”

Nie mo na wprowadzi kodu po naci ni ciu klawisza [ # ]
do licznika, nie dzia a
pojawia si komunikat „bLo”
klawisz [ # ]
„Io XX.X”
Na wy wietlaczu miga
komunikat
„Po X.XXX”
Komunikat „PrZEC”
licznik od czy zasilanie

DZIA ANIE
stan kredytu niski (warto

Komunikat „ZuorA I”, „ZuorA 2”
lub „ZuorA 3”
Stan kredytu „0.0”

licznik od czy zasilanie,
mimo, e kredyt jest
powy ej zera i licznik jest
zasilony

ZZZZ) – dokonaj zakupu energii

sprawd czy wprowadzany kod nie zosta wprowadzony wcze niej
sprawd czy wprowadzany kod jest poprawny i czy zosta wygenerowany dla licznika o tym
numerze
wprowadzono zbyt du o z ych kodów; odczekaj godzin i wprowad poprawny kod

licznik jest przeci ony, p ynie pr d wi kszy od warto ci „XX.X”; niezw ocznie od cz
urz dzenie, które powoduje przekroczenie ograniczenia pr dowego
licznik jest przeci ony, pobierana moc jest wi ksza od warto ci „X.XXX”; niezw ocznie od cz
urz dzenie, które powoduje przekroczenie ograniczenia mocy
wyst pi o przeci enie; od cz odbiornik, który powoduje przeci enie i naci nij dowolny klawisz
na klawiaturze
nast pi o roz czenie mostka napi ciowego; niezw ocznie skontaktuj si z dystrybutorem
energii!
wprowad do licznika kod z energi
sprawd stan rejestru b dów pod klawiszem nr „9”; je li jest b d „Err 0020” wpisz kod „4777
7777 7777 7777 7777” który testuje stycznik; licznik wy wietli komunikat „5tYCZn I„ i je li nie
przywróci zasilania, niezw ocznie skontaktuj si z dystrybutorem energii!
sprawd stan rejestru b dów pod klawiszem nr „9”; je li s b dy inne ni opisany powy ej,
niezw ocznie skontaktuj si z dystrybutorem energii!

ZASADY KONSERWACJI:
Czyszczenia obudowy licznika z kurzu i innych zabrudze nale y dokonywa przy u yciu suchej, bawe nianej szmatki.

