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Monitor zasilania o†oznaczeniu
PM-22, produkowany przez firmÍ So-
lalight, nie jest urz¹dzeniem ìener-
gooszczÍdnymî. Umoøliwia on
jednak oszczÍdzanie energii poprzez
kontrolÍ poboru mocy urz¹dzeÒ do
niego pod³¹czonych. Urz¹dzenie jest
umieszczone w†obudowie z†twarde-
go tworzywa sztucznego o†kszta³cie
zasilacza wtyczkowego. Po pod³¹-
czeniu do gniazdka sieciowego urz¹-
dzenie automatycznie w³¹cza siÍ.
Wszystkie informacje s¹ prezento-
wane na wyúwietlaczu LCD. Do ob-
s³ugi przeznaczono jeden przycisk
umieszczony pod wyúwietlaczem,
ktÛrego przyciúniÍcie jest potwier-
dzane sygna³em akustycznym. Moø-
liwoúci funkcjonalne monitora PM-
22 s¹ dosyÊ duøe, umoøliwia on po-
miar nastÍpuj¹cych parametrÛw:
- moc czynna;
- moc pozorna;
- wspÛ³czynnik mocy;
- koszt chwilowy;

- koszt na godzinÍ;
- koszt ca³kowity;
- czas pracy urz¹dzenia;
- napiÍcie sieci;
- czÍstotliwoúÊ sieci;
- pobÛr pr¹du.
Jak wiÍc widaÊ, jest moøliwa

wszechstronna kontrola kosztÛw
eksploatacji rÛønorakich odbior-
nikÛw energii. Duø¹ zalet¹ mo-
nitora zasilania jest moøliwoúÊ
wyboru waluty w†jakiej s¹ wy-
úwietlane koszty poboru energii
elektrycznej (do wyboru jest szes-
naúcie walut, w†tym polski z³o-
ty). Wszystkich zmian nastaw
i†ustawieÒ trybu pracy monitora
zasilania PM-22 dokonuje siÍ za
pomoc¹ jednego przycisku. Przy-
ciúniÍcie tego przycisku powo-
duje przestawienie urz¹dzenia
w†kolejny tryb pracy. Przytrzy-
manie przycisku wciúniÍtego po-
woduje wejúcie w†funkcje usta-
wiaj¹ce koszt kWh, dziÍki czemu
moøna okreúliÊ koszty uøytkowa-
nia dowolnego urz¹dzenia (np.
komputera). OprÛcz moøliwoúci

Monitor zasilania PM−22
kontrolowania poboru energii przez
odbiorniki energii elektrycznej, urz¹-
dzenie umoøliwia rÛwnieø kontrolÍ
parametrÛw sieci (napiÍcie sieci,
czÍstotliwoúÊ).
Monitor zasilania PM-22 jest do-

starczany w†estetycznym pude³ku
kartonowym. Po wyjÍciu z†pude³ka
jest on gotowy do pracy. Za duø¹
wadÍ naleøy uznaÊ brak instrukcji
czy jakiejkolwiek dokumentacji w†jÍ-
zyku polskim. Ponadto na urz¹dze-
niu nie widnieje znak bezpieczeÒ-
stwa, a†jest to przecieø urz¹dzenie
zasilane z†sieci. Nie dostosowane do
polskiego rynku jest jednak zastoso-
wanie w†urz¹dzeniu wtyczki i†gniaz-
dka zgodnych ze standardem obo-
wi¹zuj¹cym w†Niemczech. Uniemoø-
liwia to bezpoúrednie pod³¹czenie
monitora zasilania do gniazd wypo-
saøonych w†bolec uziemienia, a jest
to powaøna wada. Wszystkie bowiem
urz¹dzenia elektryczne stosowane
w gospodarstwie domowym powinny
byÊ do³¹czane do obwodu ochronne-
go (uziemienie, zerowanie).
Paweł Zbysiński

Urz¹dzenie do testu udostÍpni³a
redakcji firma Labimed.

Temat oszczÍdzania energii by³
bardzo rzadko poruszany na

³amach Elektroniki Praktycznej.
Jako wk³ad redakcji

w†upowszechnianie rozwi¹zaÒ
energooszczÍdnych moøna chyba

jedynie uznaÊ ìEkologiczny
zasilacz impulsowy duøej mocyî

opublikowany w†EP7/97. I†na tym
niestety koniec.

Dane techniczne monitora
zasilania PM−22.
✓ Napięcie wejściowe: 220..240 V/50 Hz;
✓ Prąd wyjściowy:

10 A (ciągły);
16 A (wartość chwilowa);

✓ Maksymalna moc: 3500 VA;
✓ Temperatura pracy: 0..40oC.


