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ושטחים מסחריים  משרדים, לבתים–צריכת חשמל  מערכות ניטור וניהול

 קטנים

 סקירה

גרינטופס מבית    OWL Intuition-networkOWLמערכת ברכות על רכישתכם את 

 :רכיבים עיקריים שני מורכבת מהמערכת לניטור צריכת חשמל אנרגיה 

  שער  –ממשק אינטרנט(gateway ) אלחוטיNetwork OWL. 

  לסמארטפון דפדפן אינטרנט או אפליקציה –ממשק משתמש. 

אבקופס
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 :הוראות אזהרה לשימוש והתקנת המערכת

 

ולהקפיד , השימוש במוצר יש לקרוא את כל הוראות האזהרה והשימוש בטרם

. אסור להפעיל את המוצר בדרך שאינה מתוארת במדריך ההפעלה .לפעול על פיהם

 . עלולה לבטל את תוקף האחריות, הפעלה שלא על פי הוראות המדריך

 

 (!!!קו החשמל)בשום שלב המערכת אינה נוגעת ישירות במתח החי  .1

           חודשים מיום הקנייה עם הצגת  16האחריות על המוצרים תקפה למשך  .6

  .קבלה מתאימה/חשבונית

 .ובפרט מהישג ידם של פעוטות, ילדים של מהישג ידםהרחק המוצר  שמור על .3

התקנה של מוצר זה חייבת להתבצע על ידי מבוגר בלבד ואם יש ספק בכל שלב  .8

 .י החוק הישראלי"כפי שנדרש ע –יש להזמין חשמלאי מוסמך ,בהתקנה 

או בקרבה לברז או ( 'מטבח וכו, כביסה, אמבטיה)אל תתקין את הציוד בחדר לח  .5

 . למקור מים אחר

חדירת מים ונוזלים עלולה . או רסס מים מים מותזים , אל תחשוף את הציוד ללחות .2

 . לגרום לקצר או אף לשריפה

 .י כלשהו למארז המכשיראל תכניס או תחדיר חפץ מתכת, כדי למנוע קצר .0

ובתנאי ( ביתי או עסקי)הציוד וכל הרכיבים הקשורים לו הוא לשימוש פנימי בלבד  .4

 .טמפרטורה רגילים בלבד

אש פתוחה או , יש לאחסן הרחק ממקורות חום. הימנע מטמפרטורות קיצוניות .9

 .חומרים דליקים

 .לפרק או לתקן את המוצר מלבד החלפת הסוללות, אל תנסה לפתוח  .17
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אשר עלול להשפיע על פעילותם של מערכות חירום או , הציוד מכיל משדר רדיו .11

חובה להתייעץ , בטרם שימוש במוצר  זה בסביבה רפואית. מערכות רפואיות

 . תמיד עם מומחה רפואי מוסמך

 .אין לכסות את פתחי האוורור במוצר .16

המוצר או התקנת  בעיון לפני השימוש ותכנות מדריך להתקנה אנא וודא שקראת

 והשימוש ב
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 לפני שמתחילים

 LANאנא ודא שיש לך יציאת 

פנויה בחלקו האחורי של נתב 

. האינטרנט בפס רחב שלך

לחבר את כבל תצטרך 

אם כל . האתרנט המסופק

תוכל להוסיף , היציאות תפוסות

חיבורים נוספים על ידי רכישת 

 .אתרנט (hub) ַרכָּז( / switch)מתג 

 .תזדקק גם לשקע חשמל פנוי בקרבת מקום עבור תקע החשמל המסופק

 

 

 :הכנס את הסוללות למשדר – 1שלב 

 

. את הכיסוי שבצידו האחורי של המשדר והכנס את הסוללות ליחידההחוצה החלק 

אל תרכיב את . 2עד שלב  Network OWL-שמור איתך את המשדר יחד עם ה

 .החיישנים בשלב זה
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 Network OWL-את מכשיר ההפעל  – 6שלב 

 

  שהאנטנה מוברגת אל מחבר הפליז שבצידו של הבאמצעות האצבעות ודא-

Network OWL. 

  והכנס את חיבור החבר את התקע של ספק הכוח לרשת החשמל-DC   לבסיס של

 .Network OWL-ה

 נורת ה-LED שניות נורת ה 37-לאחר כ. הירוקה תהבהב במהירות-LED  הכחולה

 Pairing)זיווג בצורה קבועה על מנת לציין שהמכשיר במצב  תתחיל להבהב

Mode.) 

  3עבור במהירות לשלב. 

 

 

  

 בדיקה באמצעות היד
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יש צורך לשנות ( CMR119או   USB+)מדגם קודם   OWLבחיבור מערכת 

על כפתור ה ( עם אטב)בזמן שהלד הכחול דולק יש ללחוץ  -את צורת הזיווג  

RESET   מכשיר ה  –שניות  5ל  3יש ללחוץ בין  –בעדינותNetwork Owl  

 (CMR119או   USB+)עכשיו במצב חיבור למשדרים מדור קודם 

 3המשך בזריזות לשלב 

 

 Network OWL-את המשדר אל ה זווג – 3שלב 

 

 ודא שהמשדר סמוך ל-Network OWL.  

  לחץ על כפתור הבדיקה הקטן( מסומן"Check )" בתא

האדומה שבחזית  LED-עד שנורת ה הסוללה של המשדר

 .תתחיל להבהב

 המשדר נמצא עתה במצב בדיקה (Check Mode) , ונורת

שניות  6האדומה שבחזית תתחיל להבהב כל  LED-ה

 (.שניות 37במשך )

  ונורת ה ,הזיווג יתרחש עכשיותהליך-LED  הכחולה תתחיל

 .האדומה LED-נורת ה להבהב שבריר שניה לאחר הבהוב

  אזי נורת ה, אם הזיווג הצליח, הבדיקה של המשדר הסתייםכאשר מצב-LED 

 (.שניות 27עד  16כל )הכחולה תהבהב כל פעם שהיא מקבלת נתונים מהמשדר 

 לחץ על כפתור הבדיקה   

 החזר את כיסוי תא הסוללה למקומו. 
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 :חזרה להגדרות המפעל Network OWL-ואיפוס ה ,הזיווגהערות אודות : חשוב

 

  שניות מרגע התחלת ההבהוב  27תשלים את תהליך הזיווג תוך אם לא

התחל מחדש את , Network OWL-הכחולה של ה LED-הקבוע של נורת ה

 .והכנסתו מחדש( DC)התהליך על ידי הוצאת מחבר הזרם הישיר 

  אתה יכול לבדוק במהירות ובכל עת שיש זיווג נכון על ידי לחיצה על לחצן

אם נורת  –האדומה תתחיל להבהב  LED-רת העד שנו( "Check")הבדיקה 

 Network OWL-הכחולה של ה LED-ונורת ה, האדומה של המשדר LED-ה

 .יש זיווג נכון של המכשירים, מהבהבות יחד

 תצטרך לבטל את הזיווג הנוכחי , תחליף את הסוללות של המשדר/ ם תסיר א

 -זיווגים בכדי לבטל את כל ה. ולזווג את המשדר מחדש Network OWL -מה

Network OWL עליך , מיזוגכולל זיווגים של מכשירים אחרים כגון בקרת

 :לבצע איפוס מלא חזרה להגדרות המפעל באופן הבא

 בצע איפוס של ה-Network OWL  חזרה להגדרות המפעל על ידי

 . כאשר המכשיר מופעל( reset)לחיצה על כפתור האיפוס 

 החזק אותו לחוץ במשך , הכנס בזהירות מהדק לתוך החור הקטן

. הירוקה תהבהב במהירות LED-נורת ה. שניות ושחרר 17לפחות 

הכחולה תתחיל להבהב בצורה  LED-שניות נורת ה 37-לאחר כ

 (. Pairing Mode)קבועה כדי לציין שהמכשיר במצב זיווג 

  לאחר כל איפוס חזרה להגדרות המפעל יהיה עליך לבצע שוב את

בלוח הבקרה " Create Account"ון תהליך יצירת חשב, 0שלב 

 Account"תוך כדי סימון התיבה , (Web Dashboard)האינטרנטי 

Exists( "החשבון קיים.)  
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 לאינטרנט Network OWL-חיבור ה – 8שלב 

 

 חבר את כבל האתרנט לבסיס של ה-Network OWL  וליציאתLAN  פנויה בנתב

 .האינטרנט המהיר שלך

 וכן שישנה פעילות בנורות ה, בשני הקצוות" קליק"צליל  ודא שהחיבור ננעל עם-

LED בצבע ירוק וצהוב מעל מחבר האינטרנט. 

  בין ה( הישיר)ודא במידת האפשר שאין עצמים ממתכת בנתיב הרדיו-Network 

OWL קירות (. מרחב פנוי)מטרים  37הטווח האלחוטי מגיע עד . ובין המשדר

 .ל"את הטווח הנ יקטינוועצמים גדולים 
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 Network-שבחזית ה LED-הטבלה להלן מתארת את משמעות נורות ה: הערה

OWL. 

 

 

 Network OWL-של ה LED-משמעות נורות ה

LED משמעות תבנית 

הבהוב קבוע לאחר הפעלת  כחול

 המכשיר

N-OWL  במצב זיווג(pairing mode) 

 המזווג למכשירמתקבלים נתונים ממשדר  שניות 27עד  16הבהוב כל  כחול

 27-כבויה לפרק זמן הגדול מ כחול

 שניות

N-OWL  אינו מזווג או שהמשדר מחוץ

 לטווח הרדיו

 מבצע אתחול N-OWL הבהוב מהיר ירוק

 פועל N-OWL יחיד הבהוב ירוק

פועל ומחובר לרשת התקשורת  N-OWL כפול הבהוב ירוק

 הוקצתה DHCP IPכתובת , המקומית

פועל ומחובר לרשת התקשורת  N-OWL משולש הבהוב ירוק

, הוקצתה DHCP IPכתובת , המקומית

 OWL (N-OWL Online)-המחובר לשרתי 

 OWLשל  log-מתחבר לשרתי ה הבהוב ארוך יחיד ירוק

 OWL-המעלה נתונים שנרשמו לשרתי  הבהוב ארוך כפול ירוק
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 (מחובר לאינטרנט)יהיה מקוון  Network OWL-הדקות ש 6המתן  – 5שלב 

 

 רנט חובר הינך אמור לראות שנורת הינטברגע שכבל הא-LED  הירוקה

 .מתקדמת במהירות מביפים בודדים לביפים כפולים

  דקות כדי שה 6עכשיו יידרשו בדרך כלל עד-Network OWL  יתחבר בצורה

 LED-הוחיבור זה יצוין על ידי ביפ משולש בנורת , OWL-מאובטחת לשרתי ה

 .הירוקה

  אלא רק כאשר ה 2אל תמשיך לשלב-Network OWL מקוון. 

 

 :הערות חיבור לאינטרנט - חשוב

 

 ה-Network OWL יכול בדרך כלל להתחבר לשרתי ה-OWL  כאשר הוא

פס רחב ביתי רגיל אשר הינו בעל תצורת אבטחה הקיימת מחובר לנתב 

 .כברירת מחדל

 אם ה-Network OWL  דקות 5אינו מתחבר תוך: 

  ודא שחיבור האינטרנט שלך פועל על ידי חיבור לאתר מוכר

 .באמצעות דפדפן האינטרנט שלך

 הוצא את הכבל ונסה לחבר  –נט ינטרבדוק את חיבורי כבל הא

מחדש מספר פעמים בשני הקצוות כדי להסיר אבק שעלול להימצא 

 .בחיבורים

  נסה לבצע אתחול מחדש(reboot ) הפס הרחב שלך על ידי לנתב

דקות כדי שהכל  5המתן . שניות והפעלתו מחדש 17כיבויו למשך 

 .יסתדר
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 :ערה חשובה למשתמשים עסקייםה

 אם אתה רוצה להשתמש ב-Network OWL  המחובר לרשת תקשורת מקומית

 ITשים לב לכך שמקובל שמחלקת האבטחה הפנימית של , עסקית או מסחרית

 .האינטרנט הזמינות לשימוש( פורטי)תגביל את יציאות 

  פתוחים לתקשורת  5666-ו 5778מספר ( פורטים)תצטרך להבטיח שיציאות

-ומערכת ה OWL-לא יוכל להתחבר לשרתי ה Network OWL-בלי זה ה. יוצאת

Intuition שלך לא תעבוד. 

 

 

 

 Intuitionצור חשבון מקוון של  –2 שלב

 

  באמצעות דפדפן האינטרנט שבמחשבךפתח את הדף הבא: 

https://www.owlintuition.com (זהו חיבור מאובטח.) 

  לחץ על"Create Account( "צור חשבון ) ראה הסבר )ומלא את המידע המבוקש

 (.אודות המידע המבוקש בטבלה להלן

 ודא שאתה בוחר נכונה את סוג המערכת (system type )כ-Intuition- e  או

 .המערכת המתאימה

  לחץ על הכפתור"Create Account( "צור חשבון.) 

 תקבל אישור על יצירה מוצלחת של החשבון וקביעת התצורה. 

  אנא רשום את פרטיך ולחץ על כפתור"Finish( "סיום.) 

  תתקבל הודעת הצלחה –לאחר הרישום במידה והצליח. 

 

https://www.owlintuition.com/
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 להגדרת החשבוןהמידע הנדרש 

 הערות ערך פריט

Username 

 שם משתמש

אשר ( עבור החשבון)בחר שם משתמש  אותיות וספרות

לא . תווים 2קל לזכירה ואורכו לפחות 

 .רגיש להבדל בין אותיות גדולות וקטנות

Password 

 סיסמה

בחר סיסמה אשר קלה לזכירה ואורכה  אותיות וספרות

רגישה הסיסמה לא . תווים 2לפחות 

 .להבדל בין אותיות גדולות וקטנות

Email 

 ל"דוא

 ל"כתובת דוא

 חוקית

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני 

 .שבאמצעותה נוכל ליצור עימך קשר

Network OWL ID 

 Networkמזהה 

OWL 

 Network-בגב ה MAC IDניתן למצוא  תווים 16

OWL , 883019היא מתחילה בספרות .

 .התווים 16הזן את כל 

Country 

 ארץ

 OWL Intuition-הארץ בה מערכת ה בחירה מרשימה

 .מותקנת פיסית

Timezone 

 אזור זמן

 OWL Intuition-אזור הזמן בו מערכת ה בחירה מרשימה

 .מותקנת פיסית

Use Daylight 

Saving 

 השתמש בשעון קיץ

סימון בתיבת 

 סימון

סמן את תיבת הסימון הזו על מנת 

עבור שעון קיץ לאפשר עדכון אוטומטי 

 (.לא זמין עבור כל הארצות)
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 הערות ערך פריט

Currency 

 מטבע

בחר את סימני המטבע שיהיו בשימוש  בחירה מרשימה

 .בחשבון זה

Voltage 

 מתח

הזן את המתח הרגיל של המערכת  627עד  177

 637ערך ברירת המחדל הוא . המנוטרת

 .וולט

Postcode 

 מיקוד

הזן רק את החלק  –בריטניה בלבד  אותיות וספרות

למשל עבור , הראשון של המיקוד שלך

RG24 9LR  הזן רקRG24. 

Town 

 עיר

הזן את השם  –מחוץ לבריטניה בלבד  אותיות

של העיירה או העיר הקרובה ביותר 

 .OWL Intuitionלמיקום מערכת זו של 

System Type 

 סוג המערכת

 או המערכת המתאימה  e -Intuition בחירה מרשימה

 

 

 שלך OWL Intuition-התחבר לחשבון ה – 0לב ש

 

שלך עם שם המשתמש  OWL Intuition-עכשיו אתה יכול להתחבר לחשבון ה

 . https://www.owlintuition.com: שלך בכתובתוהסיסמה החדשים 

 

 

https://www.owlintuition.com/
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בדוק את חוזק האות של סיגנל הרדיו בין המשדר לפני שאתה ממשיך אנא : חשוב

שלך ( Tariff)כמו כן מומלץ שתזין את פרטי התעריף . שלך Network OWL-ובין ה

ט 'שבווידג( בדמות גלגלי שיניים)אשר ניתן למצוא על ידי לחיצה על סמל ההגדרות 

 (.Electricity widget)החשמל 

 

 

 

הסיכוי לקליטת נתונים לא את כדי להקטין , אם חוזק האות הינו רק פס אחד או שניים

כך שיהיה קרוב יותר  Network OWL-מומלץ שתמקם את ה ,רצופה או לא עקבית

 .למשדר

על הקיר באזור פנוי ורחוק ככל  Network OWL-באופן אידיאלי צריך לתלות את ה

 .מקם את האנטנה בכיוון אנכי. האפשר מעצמים מתכתיים גדולים

(. מטר 177עד לאורך של )רנט בכבל ארוך יותר ינטאם צריך תוכל להחליף את כבל הא

 Powerline Range"-תוכל להשתמש ב, נט ארוך הינה בעייתיתינטראם התקנת כבל א

Extender( " כוחמגדיל טווח קו ) או"Wireless Range Extender( " מגדיל טווח

 .אנא חפש את המוצרים הנפוצים הללו באינטרנט –( אלחוטי
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 מידע וטיפים לאיתור תקלות

  אלא אם כן המשדר נמצא במצב בדיקה(Check Mode) ,נורת ה-LED  האדומה

 .של המשדר אינה מהבהבת על מנת להאריך את חיי הסוללה

 בדוק שנורת ה-LED הכחולה ב-Network OWL  שניות אם  16מהבהבת כל

 .שניות כאשר המכשיר במצב יציב 27או כל , צריכת החשמל המנוטרת משתנה

 אם נורת ה-LED או כאשר , הכחולה אינה מהבהבת כאשר לא נקלט אות המשדר

מהמשדר והזז את המשדר  כך שיהיה  נתק את החיישנים, זיווג של המשדר אבדה

 .כדי לוודא שטווח הרדיו אינו הבעיה Network OWL-יותר ל קרוב

  שניות  6לבדיקת טווח אלחוטי אתה יכול לגרום למשדר לשלוח את האות שלו כל

שבתא  "(Check"מסומן )על ידי לחיצה על כפתור הבדיקה ( שניות 37במשך )

-ונורת ה, האדומה תהבהב עם כל שידור LED-נורת ה. שניות 17הסוללה במשך 

LED של ה הכחולה-Network OWL תהבהב כדי לאשר שהאות נקלט. 

 משמעות נורות ה-LED  האתרנט של ה( פורטי)של יציאות-Network OWL הינה :

 .פעילות של העברת נתונים –צהוב ; פעיל/ החיבור בסדר  –ירוק 
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 כל הגרסאות –ממשק דפדפן אינטרנט 

 

 סקירה

, הינם ברורים וקלים לשימוש, (widgets)טים 'הקרויים ווידג, הפאנלים של המידע שלנו

טים הזמינים ישתנו בהתאם לאפשרויות המערכת 'הווידג. והינך מוזמן לנסות אותם

טים שלך 'לחיצה על החיצים שמשמאל ומימין למסך יבצעו גלילה בין הווידג. שרכשת

 .במידת הצורך

 

 הודעות

יישלחו לתיבת  (היכן שזמין) EcoNudge-ו OWL Intuitionהודעות המערכת של 

תג ירוק ממוספר יופיע ליד סרגל התפריטים כאשר יש לך הודעות . הדואר הנכנס שלך

להפקת תועלת מרבית אנא קרא את ההודעות הללו בהקדם האפשרי . שלא נקראו

 .לאחר הגעתן

 

 חנות

לחיצה על פריט זה בסרגל התפריטים תפתח לשונית חדשה בדפדפן האינטרנט שלך 

 .OWLשל החנות המקוונת של ת ותציג את דף הבי

 

 התנתקות

שלך אנא התנתק על ידי לחיצה על  OWL Intuition-כאשר סיימת להשתמש בחשבון ה

שים לב שאתה יכול להתחבר רק בדפדפן אינטרנט יחיד . פריט זה בסרגל התפריטים

אם אתה או . אם תתחבר פעם שניה אזי החיבור הראשון ינותק. בכל נקודת זמן

 .יהיה עליך להתחבר שוב, הדפדפן תרעננו את הדף
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 מזג האוויר

המיקום . הבניין שלך/ האוויר עבור מיקום הבית מוצגים התנאים הנוכחיים של מזג 

 OWL Intuition-מוגדר על ידי נתוני המיקוד או העיר שסיפקת במהלך הגדרת חשבון ה

ישתמשו במזג האוויר הנוכחי והחזוי כדי  OWL Intuitionמוצרים עתידיים של . שלך

 .לבצע אופטימיזציה דינאמית של חיסכון באנרגיה

 

 סטאטוס מערכת

אזי , מתקיימים, המספקים את חיבור האינטרנט בפס רחב שלך, נאים הרגיליםאם הת

( עדכון אחרון" )last updated"המערכת צריכה להיות מוצגת תמיד כמקוונת עם זמן 

 .מהתקופה האחרונה

 

 מידע כללי –טים 'ווידג

 OWL Intuition-טים נראים לעין כאשר אתה מחובר לחשבון ה'ווידג 3בדרך כלל ישנם 

טים אחרים שיש לך על ידי גלילה שלהם באמצעות 'אתה יכול לצפות בווידג. שלך

ט מספק לך מידע 'בדרך כלל החלק העליון של כל ווידג. החיצים שבשני צידי המסך

אם  –חיצי מגמות מופיעים במידת הצורך ליד ערכי נתונים . מתאים המהווה סיכום

מעל לסרגל . השינוי בחלון קופץ יופיע סיכום של ,תביא את סמן העכבר מעל לחץ

אשר מספקים ( action icons" )סמלי פעולה"ט יש אחד או יותר 'הכותרת של הווידג

אם תביא את סמן העכבר מעל אחד . גישה למידע מפורט יותר ולאפשרויות בקרה

לסרגל הכותרת , אם זה מתאים .יופיע תאור של הפונקציה שלו, הללו" סמלי הפעולה"מ

לחיצה על הסמל הזה תביא . מצד ימין" גלגלי שיניים"ט יש סמל 'ווידגהאפור של ה

 OWL-להופעת חלון קופץ אשר יאפשר לך לקבוע את תצורת החלק הזה של מערכת ה

Intuition כפתור על אל תשכח ללחוץ . על מנת להתאים להתקנה הספציפית שלך

 .לפני סגירת החלון"( Save)"השמירה 
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 גרפים –טים 'ווידג

פאנל גרפים בגודל כפול , (Graphs)של גרפים " סמל פעולה"אתה לוחץ על  כאשר

 .ט'יופיע ליד הווידג

 

. בדרך כלל גרף יציג נתונים רלבנטיים עבור שבעת הימים האחרונים –בחירת גרפים 

, חודש אחד, שבוע אחד, יום אחד)קצרה או ארוכה יותר " מסגרת זמן"אתה יכול לבחור 

באמצעות לחיצה על הכפתור המתאים בחלק העליון ( או הכול ,חודשים 2, חודשים 3

, שבוע, יום, ללא קיבוץ( )קבץ לפי" )Group By"בחר אפשרות מתאימה של . של הגרף

, לבסוף(. אנרגיה או עלות" )להציג"לאחר מכן בחר את הנתונים שרצונך , (שנה, חודש

טען " )Reload" לחץ על כפתור, כדי לעדכן את הגרף עם הבחירות החדשות שלך

 .ואפשרויות לא חוקיות מסומנות באפור, שים לב שלא כל הצרופים אפשריים(. מחדש

 

על ידי הבאת סמן העכבר מעל הגרף ייפתח חלון קופץ המציג  – Hover overניתוח 

יוצג גם , כאשר זה רלבנטי. ערכים מפורטים עבור נקודות המיקוד המסומנות בגרף

פשוט הזז את סמן העכבר . מידע של תאריך ושעה עבור נקודות המיקוד הנוכחיות

 .משמאל לימין  ונקודות המיקוד וחלון המידע יתעדכנו אוטומטית

 

אתה יכול , מבט קרוב יותר בגרףבאם ברצונך להתבונן  – (zoom in)מבט מקרוב 

הזז את סמן העכבר לתחילת האזור . לחלק המעניין אותך( zoom in)לבצע זום 

יתבצע זום . גרור לקצה השני של האזור הרלבנטי ושחרר, לחץ והחזק, המעניין אותך

 .כאשר סיימת( איפוס זום" )Reset zoom"לחץ על . אוטומטי על האזור שסימנת
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אם ברצונך לשמור עותק אלקטרוני  – (Download)הורדה ( / Print)כפתורי הדפסה 

השתמש בכפתורי ההדפסה  או ההורדה הממוקמים , או על גבי נייר של הגרף המוצג

הנמצאת כאן תוריד קובץ הכולל את  CSV-אפשרות ה, בדיוק מעל הגרף בצד ימין

 .הנתונים המוצגים בגרף

 

( סגירה) X-פשוט לחץ על סמל ה, לאחר שסיימת לצפות בגרף – סגירת הגרף

 (.אזור ימני תחתון)ט הגרף 'שבסרגל הכותרת של ווידג

 

 (Electricity Widget)ט החשמל 'ווידג

קילווואטים / לך בוואטים תצוגה חיה של צריכת האנרגיה החשמלית הכוללת הנוכחית ש

(Watts / kW ) המבוססת על הגדרות )יחד עם העלות הנוכחית הכוללת לשעה

הנוצר על ידי תאים להספק במידת הצורך נתון העלות מותאם (. התעריף שלך

, (עד עתה)כמו כן מוצגים האנרגיה החשמלית שנצרכה והעלות עבור היום . סולאריים

הימים האחרונים כולל מידע על מגמות כאשר  37-ם והימים האחרוני 0במשך , אתמול

 .הוא זמין

 

 :הזמינים( Action icons)סמלי הפעולה 

  יצוא נתוני חשמל(Electricity Data Export )–  היישום מבקש תאריכי התחלה וסיום

המכיל  CSVלאחר מכן הוא מוריד קובץ (. יכולים להיות בהפרש של עד חודש ימים זה מזה)

לפרטים נוספים הורד את קובץ . נתונים מפורטים שתועדו במשך התקופה המבוקשת

 .העזרה

  גרפי חשמל(Electricity Graphs )– מבט גרפי של היסטוריית השימוש בחשמל. 

 :סטאטוס והגדרות  

  מציג  –סוללת המשדר"Good( "בסדר ) או"Replace Soon( "החלף בקרוב) 

  (.חזק)פסים  8עד ( חלש)חד פס א –חוזק אות המשדר 
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 (Overview)ט מבט כללי 'וידגו

המינימאליות והממוצעות שתועדו , רמות הצריכה המקסימאליות –החשמל אתמול 

 (.kW, קילווואט)

CO2e –  דו חמצני הפחמן הפליטות(CO2 )השבוע , שחושבו בקילוגרמים עבור אתמול

חשמלית של תאים סולאריים לכל אנרגיה מותאם . הימים האחרונים 37-שעבר ו

 .שנוצרה ונצרכה

רמות מרביות וממוצעות של יצירת האנרגיה הסולארית  –אנרגיה סולארית אתמול 

שיובאה מרשת החשמל ( kWh)יחד עם כמות האנרגיה החשמלית ( kW)בקילווואט 

 (כמות מיובאת= צריכה פחות יצירה )

, של החשמל שנוצר אתמולערך כספי  –נתונים פיננסיים של האנרגיה הסולארית 

 .הימים האחרונים ומאז התקנת מערכת התאים הסולאריים 37-ב, בשבוע שעבר

 

 ט חדשות'דגווי

חדשות חברה וחיסכון , OWLחדשות ומאמרים מעניינים הקשורים למוצרים של 

 .באנרגיה באופן כללי

 

 

 .ת בלבדמסמך זה פונה לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחו: הערה
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 OWL-עתה עליך להגדיר ולהכין את מערכת ה

Intuition-e  שלך כך שתוכל לסייע לחסוך

 .פליטת פחמן דו חמצני וכסף, אנרגיה

הכנס לאתר חברת גרינטופס אנרגיה 

: וקבל טיפים נוספים לחיסכון באנרגיה

Gte.greentops.co.il 

 

 תמיכת לקוחות

: בכתובת (באנגלית)אם יש לך שאלות נוספות כלשהן אנא בדוק את השאלות הנפוצות 

 http://www.theowl.com/faqs.html 

 theowl@greentops.co.il : אתה גם יכול לשלוח אלינו דואר אלקטרוני לכתובת

 .שלך Network OWL-של ה MAC ID-אנא ודא שאתה מציין את ה

, מפעילה מדיניות של פיתוח ושיפור רציפים Save Energy Limited 2חברת 

 .נויים ללא מתן הודעהלפיכך התוכן של מסמך זה נתון לשי

 

 6716אוקטובר  – 1.5גרסת המסמך 
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