
 WYBIERZ TYP CZUJNIKA 

a) i. Czujnik IR z osłoną do licznika z odczytem optycznym 

Ta procedura instalacyjna oparta jest na instalacji czujnika IR oraz 
nadajnika do licznika inteligentnego Sensus Smart Meter (model iSA2). 
Procedura może nieznacznie różnić się w zależności od typu licznika. 

1. Umieść szablon wyrównujący w czołowej części licznika i wyrównaj 
otwory szablonu z wyświetlaczem LCD licznika. Użyj taśmy 
maskującej aby utrzymać szablon na miejscu. 

2. Usuń tylną część zabezpieczającą czujnika IR i przyciśnij czujnik w 
jego miejsce upewniając się, że płaska krawędź dopasowana jest do 
płaskiej krawędzi szablonu. Następnie usuń szablon. 

3. Oderwij i przyklej klipsy do korpusu licznika, a następnie schowaj 
przewód czujnika IR za obudową licznika doprowadzając go do 
porządniej lokalizacji. 

4. Zastosuj spoiwo do tylnej części osłony i przyklej ją z drugiej strony 
podstawy licznika lub na budynku. Osłona może być również 
przymocowana do kanału kablowego przy użyciu opasek 
zaciskowych. 

5. Umieść złącze „jack" znajdujące się na końcu przewodu czujnika 
wewnątrz gniazda nadajnika. Umieść nadajnik oraz wszystkie 
nadmiarowe przewody wewnątrz osłony 
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a) ii. Instalacja typowego czujnika IR/ optycznego 

Liczniki zazwyczaj posiadają port wyjściowy umieszczony na panelu 
czołowy. Port wyjściowy zawiera cyfry w imp/kWh wymienione poniżej, 
np. 1000 imp/kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkręć korpus czujnika od jego podstawy. Oderwij część samoprzylepną 
na podstawie czujnika i umieść otwór podstawy czujnika powyżej 
świecącej diody LED. 

Przymocuj ponownie korpus czujnika do jego podstawy i przykręć solidnie 
w swoje miejsce. 

Umieść złącze wtyku „jack" znajdujące się na końcu przewodu czujnika w 
gnieździe wejściowym nadajnika. Nadajnik prześle bezprzewodowo dane 
do wyświetlacza. 

 
 
 
 

 

b) Czujnik TPM AC/AC 

1. Załóż odpowiednie ochronne gumowe rękawice lub wyłącz 
zasilanie w celu przeprowadzenia instalacji. Usuń standardową ½ 
calowa obręcz w części panelu serwisowego. Usuń nakrętkę 
zabezpieczającą z adaptera AC/AC i przeprowadź przewody przez 
obręcz. Nie pozwól aby nieosłonięte przewody dotknęły połączeń 
wewnątrz panelu. 

2. Przeprowadź biały i czarny przewód adaptera AC/AC przez 
nakrętkę. Nie pozwól aby nieosłonięte przewody dotknęły 
połączeń wewnątrz panelu. 

3. Nakręć nakrętkę na gwintowany koncentrator adaptera mocy 
AC/AC zabezpieczając adapter w miejscu za ścianą panelu 
serwisowego, jak pokazano na rysunku. 

4. Usuń dostateczną ilość izolacji z końcówki białego przewodu 
pozostawiając go nieosłoniętym. Zamocuj nieosłoniętą końcówkę 
za pomocą śruby w szynie neutralnej panelu serwisowego. 
Zazwyczaj dostępna jest otwarta szyna zbiorcza wewnątrz panelu 
zawierająca wiele białych przewodów zamocowanych do wspólnej 
szyny. 

5. Usuń dostateczną ilość izolacji z końcówki czarnego przewodu 
pozostawiając go nieosłoniętym. Wyłącz wszystkie pojedyncze 15A 
bezpieczniki polowe i zamocuj nieosłonięty przewód za pomocą 
śruby mocującej do bezpiecznika. Jeżeli wszystkie bezpieczniki są 
używane, nie umieszczaj dwóch przewodów pod jedną śrubą 
bezpiecznika. Połącz je za pomocą przewodu elastycznego 
wielożyłowego oraz odpowiedniego konektora i włącz pojedynczy 
przewód do bezpiecznika. 

6. Włącz przewód czujnika oznakowany jako „L” w lewy port 
nadajnika, przewód czujnika oznakowany „R” w środkowy port 
nadajnika oraz przewód adaptera w kwadratowy prawy port 
nadajnika. Włącz bezpiecznik podłączony do adaptera AC/AC. 
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b) Czujnik CT 

Znajdź przewody wychodzące z licznika (patrz rysunek poniżej). 

Przewód zasilający (numer 4) jest przewodem pod napięciem 
wychodzącym z licznika i prowadzącym do skrzynki bezpiecznikowej. 
Podłącz mini czujnik CT do przewodu 4. Jeżeli panel elektryczny różni się 
od tego przedstawionego na rysunku skonsultuj instalację z rozszerzoną 
instrukcją obsługi. 

Pociągnij zacisk aby otworzyć czujnik CT.  Umieść czujnik wokół 
przewodu zasilającego i zaciśnij zacisk aby zamknąć. Umieść wtyk „jack" 
znajdujący się na końcówce przewodu czujnika w gnieździe podstawy 
nadajnika. 
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2. WBIERZ TYP NADAJNIKA 

 

Do sprzężonego zestawu koncentratora sieciowego dołączony jest albo 
standardowy wodoodporny nadajnik Efergy, albo nadajnik Breaker 
Efergy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODŁĄCZENIE KONCENTRATORA SIECIOWEGO 

1. Podłącz koncentrator do 
głównego źródła zasilania 
poprzez załączony adapter AC 
oraz do wolnego portu routera 
z dostępem do Internetu przy 
użyciu przewodu LAN. 

2. W górnej części koncentratora 
znajdują się trzy diody. 
Pierwsza, czerwona powinna 
świecić światłem ciągłym 
sygnalizując, że koncentrator 
jest zasilany. Dioda żółta (w 
środku) powinna zaświeć się 
jako następna sygnalizując, iż 
koncentrator szuka połączenia z 
nadajnikiem. Zielona dioda 
informuje o aktywnym 
podłączeniu koncentratora do 
Internetu. 

3. W ciągu minuty lub dwóch obie diody, żółta i zielona, powinny 
zaświecić się ciągłym światłem, pozostać tak przez kilka sekund a 
następnie zgasnąć. Diody mogą lub też nie zaświecić się w tym 
samym czasie. Po zaświeceniu żółtej i zielonej diody, a następnie ich 
zgaśnięciu można przystąpić do rejestracji koncentratora. 

Uwaga: Jeżeli router nie rozpoznaje sygnału nowego koncentratora, 
może zachodzić potrzeba zresetowania go. W tym celu należy wcisnąć 
przycisk reset na routerze (czasami ta operacja wymaga zastosowania 
spinacza biurowego). 
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USTAWIENIA USŁUG ON LINE 

Odwiedź stronę internetową http://petraenergia.pl, kliknij przycisk 
„Monitoring zużycia energii - logowanie” zarejestruj się i postępuj krok 
po kroku zgodnie z procesem instalacji widocznym na ekranie. Bardziej 
wygodne może być zrealizowanie tej procedury na laptopie, w pobliżu 
którego znajduje się zainstalowany nadajnik lub poproszenie kogoś o 
pomoc podczas procesu łączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

POŁĄCZENIE NADAJNIKA 

 

Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zakończ 
instalację poprzez naciśnięcie przycisku Link na stronie 
internetowej oraz na nadajniku. Wymagane jest aby wykonać 
obie te czynności w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. W tym 
czasie dopuszczalne jest kilkukrotne wciśnięcie przycisku link 
nadajnika. Nie należy wciskać i trzymać przycisku, należy 
wcisnąć i puścić kilkakrotnie. 
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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Nazwa Modelu       engage hub kit 

Numer Modelu       HK-1,1-EU 

Częstotliwość         433,5 MHz 

Czas transmisji       6,12 lub 18 sekund 

Zasięg transmisji   40 – 70 m 

Zasilanie                 adapter AC/DC 

 

 

 

 

Pytania 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas rejestracji 
prosimy sprawdzić Najczęściej Zadawane Pytania (FAQs) w 
sekcji pomocy na stronie:  

http://petraenergia.pl/cat/wsparcie 

W przypadku pytań dotyczących instrukcji instalacji lub jeśli 
chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat 
oszczędzania energii, prosimy o kontakt lub odwiedzenie 
naszej strony internetowej. 

 

 

 

 

 

Petra Energia Sp. z o.o. 
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz 
00-850 Ożarów Mazowiecki 
tel: 22 721 72 70 
pomoc@petraenergia.pl 
www.prtraenergia.pl 
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