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LEGO® Energiemeter

Hoe te beginnen
De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO® Energy Display en de LEGO Energy Storage. 
De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display.

Schuif de Energy Storage eenvoudig omlaag op de Energy Display om hem te installeren.

Om de Energy Storage weer te verwijderen, druk je met je duim de plastic lip aan de achterzijde 
in en...

duw je de Energy Storage voorzichtig omlaag.

Energy Storage

Energy Display
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Energy Meter

De Energy Meter laden en ontladen
Om optimale werking van de energieopslag te bereiken raden we aan Energy Meter vóór gebruik, 
maar ook na iedere 6 maanden gebruik of na een lange ongebruikte periode, drie keer achter 
elkaar te laden en weer te ontladen.

Volg de hier beschreven procedure voor laden en afladen nauwkeurig, zodat de Energy Meter 
zijn volle capaciteit kan behouden en de energieopslag een lange levensduur krijgt.

De Energy Meter opladen
• Om de energieopslag op te laden moet de Energy Meter worden verbonden met de  

LEGO Power Functions batterijhouder die bij de zes nieuwe batterijen geleverd is, of met de 
LEGO Power Functions houder voor oplaadbare batterijen

• Zet de Energy Meter aan met de groene Aan/Uit knop. Controleer of de display aan staat
• Laad de Energy Meter op door hem drie uur lang - of tot de display vanzelf uitgaat - 

aangesloten te laten op de LEGO Power Functions batterijhouder of op de LEGO Power 
Functions houder voor oplaadbare batterijen

De Energy Meter ontladen
• Maak alle leidingen en andere op de Energy Meter aangesloten apparatuur los
• Houd de groene Aan/Uit knop ca. 10 seconden ingedrukt, tot er in de display een driehoekje 

met een uitroepsteken verschijnt (!) dat knippert met tussenpozen van een seconde
• Laat de Energy Meter ongeveer 1½ uur – of totdat de display uitgaat – zo liggen

Om het ontlaadproces te onderbreken druk je eenvoudig op de Aan/Uit knop om de Energy Meter 
uit te zetten. Om weer naar ‘normaal bedrijf’ te gaan, zet je de Energy Meter weer aan.

Ga voor meer informatie naar www.legoeducation.com
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Energiemeter

Hoe het werkt
De Energy Meter kan geproduceerde energie meten, opslaan en vrijgeven.

Functionaliteit

Energy Display

MINDSTORMS Output-poort
Ga voor meer informatie over het gebruiken van de energiemeter in combinatie met LEGO 
MINDSTORMS naar www.MINDSTORMSeducation.com 

Bedieningsschakelaar voor richting
Gebruik de bedieningsschakelaar voor de richting om de output functie te bedienen. Door de 
schakelaar met de stroom aan in één van de richtingen te draaien regel je de output functie. In 
de middenstand staat de output functie uit.

Aan/Uit knop
Druk de Aan/Uit knop in om de Energy Meter aan te zetten en druk nog eens om hem uit te 
zetten.
Door de Aan/Uit knop in te drukken en twee seconden ingedrukt te houden, worden de joules-
metingen op 0 J gereset.

Output contactpunt
Sluit de E-motor aan op het output contactpunt en lees het output vermogen van de Energy 
Meter af. Er moet minstens 1 J opgeslagen zijn voordat je vermogen uit de Energy Meter kunt 
halen.

Input contactpunt
Sluit het zonnepaneel of de E-motor, die dan als generator wordt gebruikt, aan op het input 
contactpunt en lees de metingen van de Energy Meter af.

Energy Display

Input 
contactpunt

Display

Bedieningsschakelaar 
voor richting

Aan/Uit knop

Output contactpunt

Energy Storage

LEGO® MINDSTORMS® 
output poort



26LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Energiemeter

Displaymetingen

Input spanning Input stroom Input vermogen

Geaccumuleerd aantal joules

Output spanning Output stroom Output vermogen

Geaccumuleerd aantal joules op de Energy Meter
Het maximum aantal geaccumuleerde joules dat kan worden opgeslagen is 100 J. Op het display 
zal de tekst 100 J gaan knipperen met een interval van een seconde als het maximum is bereikt. 
Input spanning zal altijd gemeten worden op het display, maar de waardes voor input stroom en 
input vermogen zullen naar nul dalen. De output metingen zijn afhankelijk van de toegepaste 
belasting. Door de Aan/Uit knop twee seconden ingedrukt te houden, zal de joules meting op 0 J 
gereset worden. Let erop dat dit geen indicatie is voor de oplaadstand van de energieopslag.

Knipperend symbool symbool op de Energy Storage
Er verschijnt een knipperend ’bliksem’ symbooltje op het display met een interval van één 
seconde als een van de twee mogelijke situaties optreden:
• als het aantal joules gelijk blijft, kun je waarschijnlijk met je activiteit doorgaan maar de stand 

van de Energy Storage is laag en je moet de Energy Meter binnenkort opladen,
 de Energy Storage moet vóór elke les worden opgeladen,
• als het aantal joules op 0 J wordt gereset en de input spanning tot nul daalt, is de Energy Meter 

overbelast en moet hij opnieuw worden opgeladen 
 zorg ervoor dat de Energy Meter niet overbelast wordt.

Constant brandend ‘bliksem’ symbool op de Energy Storage
Er verschijnt een constant brandend ‘bliksem’ symbool op het display van de Energy Meter als de 
Energy Storage moet worden opgeladen.

Fouten
Er verschijnt een knipperende driehoek met uitroepteken met een interval van een seconde als er 
een fout in de Energy Storage optreedt. De metingen zijn dan niet geldig. Verwijder de Energy 
Storage, controleer de aansluitende delen en kijk of ze moeten worden schoongemaakt. Sluit de 
Energy Storage weer op het Energy Display aan en laad de Energy Meter op. Als de 
foutmeldingsdriehoek weer terugkomt, moet de Energy Storage door een nieuwe worden 
vervangen.



27LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Energiemeter

Energy Storage
De Energy Storage slaat de energie op die je hebt geproduceerd. Metingen op het Energy 
Display zijn niet geldig als deze niet aan de Energy Storage zijn gekoppeld. De levensduur van 
de Energy Storage wordt sterk beïnvloed door de manier waarop hij wordt gebruikt, onderhouden 
en bewaard. Bewaar de Energy Storage bij kamertemperatuur, op een schone, droge plaats uit 
de buurt van warmtebronnen. Hitte, vorst en lange aflaadperiodes kunnen de verwachte 
levensduur van de Energy Storage sterk verkorten. Schakel de Energy Storage na gebruik uit.  
Als de Energy Storage lange tijd niet gebruikt is, moet hij opnieuw worden opgeladen.

Technische specificaties
De Energy Meter zal metingen vertonen binnen het bereik van: 
• 0,0 V tot 9,9 V, input spanning
• 0,000 A tot 0,200 A, input stroom
• P = V x I, P = input vermogen (watt) 
• 0 J tot 100 J, geaccumuleerd aantal joules 
• 0,0 V tot 9,9 V, output spanning
• 0,000 A tot 0,450 A, output stroom 
• P = V x I, P = output vermogen (watt)

Herhalingstempo en gemiddelde metingen
Displaymetingen worden om de 0,5 seconden herhaald. Ze worden berekend door het 
gemiddelde van de metingen te nemen die bij gelijke intervallen van 100 per 0,5 seconde worden 
gemeten. Afhankelijk van de input zou dit redelijk constante en gemakkelijk te identificeren 
metingen moeten geven.

Pas goed op de Energy Meter
• Buig de motor of de aangesloten elementen niet door en druk er niet hard op
• Ga er nooit op staan en zet er ook geen zware voorwerpen op
• Laat hem niet vallen
• Kortsluit de Energy Meter niet
• Zorg ervoor niet boven de maximum 10 V voedingsspanning te komen
• Overbelast de Energy Meter niet omdat hij hierdoor zal ontladen
• De Energy Meter is niet waterdicht
• Bewaar de Energy Meter bij kamertemperatuur, op een schone, droge plaats,  

vorstvrij en niet in de buurt van warmtebronnen
• De Energy Storage moet vóór elke les worden opgeladen


