Stealth installatie

Stealth installatiehandleiding
Ook van toepassing op de varianten: Stealth+, Stealth M, Stealth M+
Let op:
De Stealth is specifiek bedoeld
voor inbouw in apparaten of in
een elektrische installatie. Inbouw
van de Stealth dient door een
erkend installateur uitgevoerd
te worden volgens de lokale
installatievoorschriften (zoals NEN
1010 of AREI).

Informatie voor de installateur

Het is verplicht de Stealth af te zekeren met een (automatische) zekering van
16A. Vóór het installeren moet de installatie spanningsvrij worden gemaakt.
Het product moet geplaatst worden in een aanraakveilige behuizing van
vlamdovend materiaal met trekontlastingen (zoals een goedgekeurde
installatiekast of kabeldoos).
Sluit op de L↑ aansluiting de fasedraad van het te bemeten apparaat aan.
Sluit de nuldraad van de te bemeten aansluiting aan op één van de N-posities.
Vervolgens sluit u de fasedraad van de ingaande aansluiting aan op de L en de
nuldraad hiervan aan op de nog vrije N.
Voor de dubbel fase 230V netwerken kan de tweede fasedraad worden aangesloten op
de ‘N’ polen.

Technische details
Voltage: 100-240 V~

Frequentie: 50 / 60 Hz

Max. stroom: 16 A*;

Indien een uitvoering met relais gebruikt wordt is de maximale stroom:
•
Inductieve belasting: 4A
•
Capacitieve belasting: 1A
Bij overschrijding wordt de levensduur van het relais sterk verminderd!
Afmetingen:
57.1 x 39 x 21 mm

ZigBee Dynamic MESH
2.4 GHz

E: helpdesk@plugwise.com

T: +31(0) 252 43 30 70

W: www.plugwise.com

* Max. stroom Stealth M en M+ 20A
Alle specificaties zijn onder voorbehoud.
Zie www.plugwise.com voor gedetailleerde informatie

Be wise, plug in.
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1. Schroevendraaier insteken en beweeg in de richting van de pijl (omhoog)
2. Draad insteken
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Let op:
U sluit de L↑ (zwarte lijn) aan op het te bemeten apparaat (in dit voorbeeld
de omvormer van het zonnepaneel).

Be wise, plug in.
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Controleer de installatie
U kunt de installatie controleren zonder gebruik te moeten maken van het
WiFi/LAN netwerk:
Zorg ervoor dat de Stealth en Stretch 2.0 zijn geïnstalleerd.
Let op, de Stretch 2.0 mag nog niet verbonden zijn met de LAN kabel!
1.

Sluit de adapter aan op de Stretch 2.0 en het stopcontact.
De Stretch 2.0 start op in de WiFi access point modus.

2.

Verbind uw telefoon (installateur) met het WiFi access point van het
Stretch netwerk:
Wachtwoord: Het Stretch ID vermeld op de sticker

3.

Ga naar uw mobiele browser en typ de URL: http://192.168.40.40 in.
De Stretch 2.0 web interface wordt geladen en maakt automatisch een
nieuw apparaat voor de geïnstalleerde module aan.
Gebruikersnaam: stretch
Wachtwoord: Het Stretch ID vermeld op de sticker

4.

Voor het meten van de energie productie (zonnepaneel):
Wanneer de installatie goed is gegaan (en de zonnepanelen leveren
stroom) zal er onder het groene vakje met de afbeelding van de Stealth
(en het Mac-adres van de Stealth) een minteken (-) voor het vermogen
zichtbaar zijn met de opbrengst van de zonnepanelen. Dit kan even
duren. Wanneer de Stealth verkeerd om aangesloten is, zal er geen
minteken (-), maar een positief vermogen zichtbaar zijn.
Voor het meten van de energie consumptie (apparaten):
Wanneer de Stealth aangesloten is, zal er geen minteken (-), maar een
positief vermogen zichtbaar zijn.

Be wise, plug in.

