
VI INSTALLERADE EN FJÄRRAVLÄST 
ELMÄTARE ÅT DIG

Mätarbytet föranleder inga åtgärder från din sida och medför inte heller 
några extra kostnader åt dig. De tjänster du använder 

fortsätter oförändrade.

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val



Kopplingsanordningens signallampa

Lyser rött.

Blinkar rött

Vad betyder kopplingsanordningens signallampor?  

Läge

Nätbolaget har stängt av strömmen 
från mätaren.
Kunden har stängt av strömmen 
från mätaren.

VILKEN NYTTA HAR DU AV DEN NYA ELMÄTAREN?

elanvändning timme för timme via ”Min Energi –tjänsten”.

läses nu av automatiskt.

bortkoppling av elen då kunden ingår respektive avslutar ett elavtal.

SÅ HÄR LÄSER DU ELMÄTAREN

ordningen avläses och dess funktioner kan styras med hjälp av en fjärrförbindelse.

delsen och mätaren kan alltjämt fjärravläsas.

huvudströmbrytare och arbetsobjektets säkringar skruvas ut.

BRUKSANVISNING FÖR INTEGRERAD BRYTARE
Bortkoppling/påkoppling av strömmen i en fastighet

Påkoppling

Den röda signallampan måste blinka för 
att strömmen skall kunna kopplas på.

Ta nu fram någon annan text än ”dCon” 
på displayen och tryck på bläddringsk
nappen i ca 6 sekunder.

Elmatningen kopplas på och den röda 
signallampan slocknar.

Bortkoppling

Ta med bläddringsknappen fram tex
ten ”dCon” på displayen.

Tryck nu på bläddringsknappen i 
ca 6 sekunder.

Elmatningen bryts och signallampan 
lyser först rött i ca 5 sekunder varefter 
den börjar blinka.

Display

Tryckknapp 
(inte i bruk)

Bläddrings
knapp för 
displayen

pulsblinksignallampa

Kopplingsanordningens
signallampa

Den gula pulsblinksignallampan mitt på mätartavlan blinkar 1000 gånger under 
den tid en kWh el förbrukas (puls 1000p/kWh).
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fördelaktigare förbrukningstidens energimätning vid överenskommen tidpunkt. 

HUR LÄSER MAN AV DEN EGNA FÖRBRUKNINGEN?

 nedanstående tabell.

 oavbrutet automatiskt visas i tur och ordning.

Med bläddringsknappen

1.  Energi totalt (A+*)  kWh

3.  Energi reaktiv (R+*)  kvarh

5.  Energi dag  kWh/T1
6.  Energi natt  kWh/T2
7.  Energi momentan effekt  kW
8.  Klockslag  timE
9.  Datum (åååå.mm.dd) dat
10. Kopplingsanordningens läge dCon

Automatiskt med 10 sekunders 
mellanrum

1. Energi totalt  kWh
2. Energi dag  kWh/T1
3. Energi natt  kWh/T2
4. Klockslag  timE
5. Datum  dat
    (åååå.mm.dd)

FAKTURERINGEN ÄNDRAS

turorna då fakturan i fortsättningen baserar sig på den exakta förbrukningen. 
Samtidigt ändras också faktureringsrytmen.

Tack vare de nya mätarna är det mycket enklare än tidigare att följa med sin egen 
elanvändning. Genom att via våra webbsidor logga in på ”Min Energi –tjänsten” 
kan du följa med din elförbrukning till och med timme för timme. Det gör det lätt 
att se var det går att spara el samtidigt som också spareffekterna syns snabbare än 
tidigare. Min Energi –tjänsten står till ditt förfogande 24 timmar i dygnet.

gifter med uppgifterna från tidigare år. Elförbrukningsuppgifter i realtid hjälper 
dig att spara både pengar och miljö.

*) A+  eldistribution från nätet till kunden 

 R+  distribution av reaktiv energi från nätet till kunden 
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reiden muuttuminen etäluettaviksi on yksi askel parempaan toimitusvarmuuteen. 
-

lemme.

Eltel Networks Oy:n kanssa.

asiasta voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. (019) 661 411. 

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val

Päiväys

Mittarilukema: yleis tai päivä

Mittarilukema: yö

Pääkytkin vaihdettu    kyllä                        ei

Elnätet förnyas och vi tar fortlöpande i bruk ny teknik. Ett exempel på det är över

en allt bättre elförsörjningssäkerhet. Vår målsättning är att förbättra kvaliteten på 
elektriciteten och att erbjuda kunderna nya tjänster.

Elmätarna byts till fjärravlästa mätare i samarbete med Kamstrup A/S och Eltel 
Networks Ab.

– Luonnollinen valinta
– Ett naturligt val

MÄTARSTÄLLNING DÅ MÄTAREN BYTTES

Datum
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