
Bli kjent med den nye 
str mmaleren din
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Kj  re kunde
Alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere innen 
utgangen av 2018. Her i området er vi tidlig ute – din strømmåler er  
blitt byttet ut allerede. 

Den nye målere byr på flere fordeler:

• Du slipper å lese av strømmåleren

• Du får bedre oversikt over forbruket og en mer nøyaktig strømregning

•  Teknologien åpner for smarte tilleggstjenester i hjemmet som gjør det 
lettere å styre strømforbruket og spare penger.

1. Display (LCD) 
2. Statusindikator
3. Målernummer
4. Forbruksindikator

5. Trykknapp til strømbryter
6. Lysdiode for bryter
7. Trykknapp for displayet
8. HAN-grensesnitt 
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5 6 7 Hva slags teknologi  
blir benyttet

De nye målerne overfører siste 24 timers forbruksverdier (time-for-time) 
én gang per døgn. Dataoverføringen skjer via radiosignaler og varer kun 
noen sekunder. 

Trådløs kommunikasjon med 
krypterte måledata 

Trådløs kommunikasjon med 
krypterte måledata 
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Du vil fortsette å få faktura i posten eller i nettbanken som vanlig,  
men du slipper å tenke på måleravlesningen. Regningen din vil basere  
seg på et nøyaktig forbruk i perioden. 

På nettsiden vår kan du logge deg inn og fortsatt få full oversikt over  
forbruket ditt. 

Du slipper a lese 
av str mmaleren

Den nye måleren din er utrustet med en kontakt kalt HAN. Dette er  
en ny, standardisert kontakt som etter hvert kan benyttes til å hente  
ut forbruksdata og annen relevant informasjon fra måleren. 

Mye framtidig utstyr vil være tilpasset denne standarden, som for 
eksempel eksternt display og styringsenheter for lys og varme.

HAN-grensesnitt   
 Home Automation Network-
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Måleren har en knapp (5, se bilde side 2) som gjør frakopling via fjernstyring 
fra nettselskapet mulig. Når måleren er klargjort for innkopling, kan strømmen 
manuelt koples til ved å trykke på knappen.

Displayet (1, se bilde side 2) på måleren gir deg flere typer informasjon.  Ved å trykke 
på knappen (som på bildene er markert rødt) vil informasjonen i ruta endre seg, alt 
etter hva du ønsker å vite. 

De to bildene viser det viktigste for deg: Samlet forbruk, og forbruket i øyeblikket. 
Forbruksindikatoren (4, se bilde side 2) blinker raskt ved høyt forbruk og langsomt 
ved lavt forbruk.

Har du en hytte eller et anlegg som du vanligvis gjør helt  
strømløst i perioder?
Vi anbefaler at du bruker bryteren (5) i måleren til dette. Målerbryteren slår  
av strømmen i hele boligen, noe som kan være praktisk f. eks. nåt hytta stenges  
for sesongen, eller når en bolig bytter eier eller leieboer. Du vil da kople ut alt 
strømforbruk, men måleren vil fortsatt kommunisere med vårt radionettverk.

Hva kan maleren fortelle degTrykknapp til str mbryter

Strømmåleren viser deg samlet forbruk. Strømmåleren viser deg også forbruk i øyeblikket.
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KLEPP ENERGI 
Klepp Energi er et nettselskap og har som oppgave å drifte, vedlikeholde og 
fornye strømnettet i Klepp kommune. Klepp Energi eier lednings-/kabelnettet  
i kommunen og overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nett-
selskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, enten det skjer ved hjelp av e-post, 
telefon, brev eller ved personlig oppmøte.

Kundesenter
Sentralbord              51 78 94 00
Faktura                   51 78 94 30
E-post      post@klepp-energi.no
Nettside     www.klepp-energi.no
Vakttelefon              952 66 400

Besøksadresse
Jærvegen 548
4352 Kleppe

Åpningstider
Mandag 0730-1500
Tirsdag 0730-1500
Onsdag 0730-1500
Torsdag 0730-1700
Fredag 0730-1500

Postadresse
Postboks 156
4358 Kleppe
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