
ENERGIMÅLER MED
FJERNAFLÆSNING

Oplys venligst anlægsnummer ved henvendelse

FØLG DIT EGET FORBRUG 
Har du ikke online adgang til dine data, kan du 
selv foretage din kontrolaflæsning ved hjælp af 
nedenstående skema. 

Disse aflæsninger kan bruges til at følge med i 
forbruget, og evt. sammenligne med aflæsning-
erne på din regning. Aflæs dit forbrug ved at 
kigge på målerens display visning 1.  

GODE RÅD 
Hvordan sparer jeg på energien? 
Energimåleren anvendes til måling af ener-
giforbruget til opvarmning eller afkøling. Her 
får du nogle tips til, hvordan du kan spare på 
energien, der bruges til opvarmning. 

1. Hold normalt alle dine vinduer lukkede i 
fyringssæsonen, også i soveværelset. Når 
du lufter ud, to - tre gange om dagen, 
åbnes vinduerne i ca. fem minutter, så al 
fugt forsvinder. 

2. Der bør aldrig lukkes helt for varmen i 
et rum. Alle rum skal være opvarmede, 
dog behøver alle rum ikke have samme 
temperatur. 

3. Ved at sænke rumtemperaturen om nat   ten,  
og evt. i dagtimerne når du ikke er hjemme, 
kan der spares yderligere på varmen. 
Rumtemperaturen bør dog holdes på min. 
17 oC for at undgå fugt.

4. Fjernvarmeværket kan opkræve et gebyr 
hvis den varme de får retur er højere end 
deres angivne krav til minimumsafkøling. 
Det betyder, at varmen skal udnyttes godt, 
således at temperaturen i det koldeste 
rør vil være så lav så mulig (se display 8). 
Kravet fra fjernvarmeværket er varierende, 
så forhør dig hos din varmemester eller dit 
fjernvarmeværk, hvis du ønsker at kende 
kravet for netop din ejendom. 

5. Hvis afkølingen er dårlig (se display 8), 
skal man gøre brug af alle radiatorer for 
at udnytte varmen bedre. Hvis dette ikke 
hjælper til at komme under  minimumskravet 
til afkøling, kontakt da din varmemester. 

Brunata a/s
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf. 77 77 70 00
brunata@brunata.dk  

Du kan læse mere om Brunatas produkter 
og services på www.brunata.dk
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Brunata 

Zelsius C5MÅLER NR. DATO AFLÆSNING

http://www.brunata.dk


FEJLKODER 

Fejl 1: Temperatur under visningsområde

Fejl 2: Temperatur over visningsområde

Fejl 3: Kortslutning af sensor for det koldeste  
           rør

Fejl 4: Afbrydelse af sensor for det koldeste  
           rør

Fejl 5: Kortslutning af sensor for det varme- 
           ste rør  

Fejl 6: Afbrydelse af sensor for det varmeste  
            rør

Fejl 7: Batterispænding 

Fejl 8: Hardwarefejl 

Fejl 9: Hardwarefejl

Fejl 10: Fejl i målesystemet 

Fejl 20: Intet vand i målerøret 

Fejl 30: Tilbageløb registreret 

Fejl 40: Luftbobler i mediet  

Fejl 50: Måleværdi uden for måleområdet 

Fejl 100: Hardwarefejl  

Fejl 800: Trådløst interface 

Fejl 1000: Status lavt batteriniveau  

Fejl 2000: Status justeringsperiode udløbet

DET VISER MÅLEREN 
 
DISPLAYVISNING 1
Varmeenergi i kWh 
(hovedvisning) 

 
DISPLAYVISNING 2
Display test

DISPLAYVISNING 3
Dato for skæringsdag

DISPLAYVISNING 4
Energi anvendt på 
skæringsdag

 
DISPLAYVISNING 5
Volumen 

 
DISPLAYVISNING 6
Flow

 
DISPLAYVISNING 7
Temperatur for varmeste rør

DISPLAYVISNING 8
Temperatur for koldeste rør

Nyttig information om Brunata Zelsius C5

TILLYKKE MED  
DIN NYE ENERGIMÅLER! 
Denne folder giver dig information om energi-
måleren Brunata Zelsius C5. Folderen inde-
holder desuden oplysninger om, hvad du kan 
gøre for at spare på energien.
 
ENERGIMÅLING
Brunata Zelsius C5 anvendes til måling af 
energi forbruget til opvarmning eller afkøling. 
Måleren er desig net til fjernaflæsning og kan 
registrere mange data om energiforbrug og 
historik.  

MILJØ 
Måleren indeholder et litium batteri, som ikke 
kan genoplades eller udskiftes. Måleren må 
ikke åbnes. 

Målerens elektronik må ikke komme i kontakt 
med vand, kortsluttes eller udsættes for tempe-
raturer  højere end 55oC. 

Tomme batterier og elektroniske komponenter 
går under farligt affald. Måleren må derfor ikke 
smides ud med husholdningsaffald. 
 
 
LETLÆSELIGT DISPLAY 
Energimåleren har et letlæseligt display, der 
skifter mellem 11 forskellige displayvisninger. 
Til højre for displayet er der en trykknap, som 
kan bruges til at skifte mellem de forskellige 
displayvisninger, såfremt du ønsker at se et 
 bestemt display. 

DISPLAYVISNING 9
Temperaturforskel 

 
DISPLAYVISNING 10
Øjeblikkelig effekt

DISPLAYVISNING 11
Installationspunkt

Fremløb

eller 

Returløb 

 

STATUS VISNINGER 

                         Flow til stede

                         Bemærk! 

                         Nøddrift 

                         Forbindelse til netværket  

u. inlet

r. outlet


