Monteringsvejledning for el-målere
Pkt. 1. Max 2,5 mm.

Pkt. 2

Pkt. 3.

Ting du skal være opmærksom på:
1.

Afstand mellem måler og afdækning må maks. være 2,5 mm da der kun bruges enkelisoleret
ledning. (gælder alle steder hvor lægmand har adgang)

2.

Hvis denne afdækning mangler, rekvireres der en hos Evonet på tlf. 7518 7000.

3.

Hvis der mangler blanketter i klemmekassen, lukkes huller med noget plastplade i 1-1,5 mm
tykkelse som klippes til så der ikke er berøringsfare.

4.

Alle tilgængelige skruer i klemmekassen spændes efter, og der laves visuel kontrol af
stikledning og hovedledning, så de ikke er byttet eller beskadiget.

5.

Der plomberes sådan at der på ingen måde, er muligt at trænge ind i klemmekassen, uden at
plomben brydes. Hvis ikke der er nok plomber, gives besked til Evonet.

6.

Lav til sidst en visuel kontrol af installationen. F.eks. Om der er et installationsnummer på
installationen efter skiftet, og om der er et på den nedtagne måler. Og om der ligger gamle
plomber og flyder.
Husk! Det er dig der har været der sidst og det er dig der får ansvaret.

VEND >>
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Pkt. 1. Max 2,5
mm.

Pkt. 2

Ting du skal være opmærksom på:
1.

Afstand mellem måler og afdækning må maks. Være 2,5 mm da der kun bruges enkelisoleret
ledning. (gælder alle steder hvor lægmand har adgang).
Man kan evt. rykke måler lidt ned, efter at dækslet er monteret, så måleren rammer
afdækningen.

2.

Alle tilgængelige skruer i klemmekassen spændes efter, og der laves visuel kontrol af
stikledning og hovedledning, så de ikke er byttet eller beskadiget.

3.

Der plomberes sådan at der på ingen måde, er muligt at trænge ind i klemmekassen, uden at
plomben brydes. Hvis ikke der er nok plomber, gives besked til Evonet på tlf. 7518 7000.

4.

Lav til sidst en visuel kontrol af installationen. F.eks. Om der er et installationsnummer på
installationen efter skiftet, og om der er et på den nedtagne måler. Og om der ligger gamle
plomber og flyder.
Husk! Det er dig der har været der sidst og det er dig der får ansvaret.

1. Hvis der er monteret en repeater som den på billedet, skal den monteres på den nye
måler igen!

VEND >>
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Procedure ved opsætning af måler/plombering
For at kunden hurtigst muligt kan følge sit forbrug på internettet og at vi
samtidig undgår fejl ved måleropsætninger er det vigtigt, at denne
procedure overholdes.
Opsætning af målere skal ske iht. til fabrikantens anvisninger, ved tvivl
kontakt os på 7518 7000.
VIGTIGT - Notér tællestand på den evt. nedtagne måler inden demontering. Den
eksisterende afdækning mellem måler og klemrække skal bruges igen!!
OBS! Sidder der et repeater-modul på den eksisterende måler, skal denne påbygges
den ny måler. På modulet står der trykt: Tilhører Evonet A/S.
Når måleren er blevet installeret, skal du kontakte vores målerafdeling på tlf.:
7518 7000 og oplyse os flg.:
1.
2.
3.
4.
5.

Ny måler nr.
Installationsnummeret (Står på vedlagte udskrift af tilmeldingsblanketten)
Nedtaget tællerstand på måler
Hvilken adresse den nye måler er installeret
Kontrol af den opsatte målers tællestand

Vedlæg en kopi af tilmeldingsblanketten sammen med den nedtagende måler.
Måleren returneres senest indenfor 3-5 arbejdsdage til adressen:
Evonet A/S, Att.: Målerlager, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N
Plombering af måleren
Ved den fremsendte måler er der vedlagt 2 stk. plomber og et kabelmærkat til brug
på stikledningen i kabelskabet.
Plomberne skal monteres på den blivende installations måler-klemkasse.
Når stikledningen i kabelskabet skal opmærkes, anvendes vedlagte kabelmærkat.
Et dymo-skilt med installationsadressen sættes på mærkatet under
beskyttelsesfilmen og mærkatet sættes på stikledningen med en kabelbinder.
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