Få overblik over elforbruget på
www.minmaaler.dk
Hvis du har adgang til internettet,
har du samtidig fået adgang til et
helt nyt overblik over dit elforbrug.
Netop fordi din nye elmåler selv
sender forbrugsoplysninger til NKEElnet, kan du når
som helst logge
dig på din personlige side på

www.minmaaler.dk og se, hvornår
og hvor meget el, du har brugt. På
www.minmaaler.dk giver vi dig med
andre ord et overblik over dit elforbrug, som du aldrig har haft før. Det
er værdifuld viden, som gør det nemmere at holde øje med forbruget og
spare el til gavn for både klimaet og
din pengepung.

NKE-Elnet A/S

Har du spørgsmål?

Målerguide

Har du spørgsmål til din måleraflæsning eller elregning
mv. så kontakt NKE-Elnet’s kundecenter som er
Seas-Nve Strømmen på telefon: 70 29 29 29
NKE-Elnet A /S

Klik ind og brug dine muligheder

www.minmaaler.dk

Din nye elmåler
– en nem og
hurtig oversigt

Tillykke med din nye elmåler
Nu behøver du ikke længere aflæse
dit elforbrug en gang om året.
Din nye elmåler aflæser sig selv og
sender oplysninger om dit elforbrug
til NKE-Elnet via elnettet. Dette sker
automatisk, døgnet rundt, året rundt.

En smart elmåler
Din nye elmålers vigtigste formål er
stadig det samme som din gamle måler: at måle dit elforbrug. Og præcis
som med din gamle elmåler er det
ikke meningen, at du skal betjene din
nye elmåler.

På den gamle elmåler var der ingen
knapper at betjene, men som du kan
se her i oversigten, er der betjeningsknapper på din nye elmåler.
Disse er udelukkende beregnet til
NKE-Elnet’s teknikere, og derfor er
dette heller ikke en betjeningsvejledning. Det er en oversigt, der forklarer, hvad din nye måler viser.
Men bare rolig – der sker ikke noget
ved at trykke på knapperne.

Display på elmåleren
T1

T1 er betegnelsen
for enhedspris, altså at
der kun er én tarif.

L1

Faserækkefølge

Knapper og lamper

Symbolet viser, at måleren
har kommunikeret med
NKE-Elnet inden for de
seneste 24 timer.

Visning i display knap
– anvendes ikke

Disse to lamper blinker
1.000 gange pr. målt
enhed
– dvs. for hver kWh og
kVarh*.

Demand reset knap
– anvendes ikke

L1

Viser aktuelle faser
(1-3)

NKE-Elnet har via ledningsnettet kontakt med din nye
måler og kan se, hvis der er tekniske problemer, som
skal afhjælpes. Derfor er der ikke noget du som kunde
skal ”holde øje med”.

8

Her vises den aktuelle
målerstand i kWh –
altså selve elmålervisningen, hvor du kan se
det samlede elforbrug
siden måleren blev
sat op.

På www.minmaaler.dk findes en mere uddybende
beskrivelse af din nye måler.

Et optisk kommunikationsøje til PC
Denne knap bruges til
at koble strømmen fra.
Denne knap bruges til at
koble strømmen til.
Knappen kan kun anvendes
af NKE-Elnet via fjernstyring.

NKE-Elnet A /S

Knappen kan kun
anvendes af NKE-Elnet
via fjernstyring.

*) Teknisk måleenhed, der kun er relevant for NKE-Elnet

