
Brugervejledning for Administrator

Spørgsmål? 
Find svarene nemt

på brunata.dk  
under Hjælp

Kamstrup EM24  



1. Forord ........................................................................................ 3

2. Indledning  .................................................................................  3 

3. Forudsætninger  .......................................................................    4

4. Brunata Online ..........................................................................   4

4.1. Brunata WebMon ...............................................................   5

4.2. Brunata App .......................................................................   5

4.3. Hvordan får jeg adgang? ....................................................    6

5. Rapport Agent ...........................................................................   7

5.1. Stigende forbrug - hvad gør jeg? ........................................   7

5.2. Faldende forbrug ...............................................................   8

5.3. Manglende aflæsninger .....................................................    9

5.4. Rapportens hyppighed .....................................................   10

5.5. Alarm ...............................................................................   10

5.6. Hvad viser min rapport? ....................................................  10

5.7. Log ud .............................................................................    11

6.  Elmålerens funktioner .............................................................   11

6.1. Display .............................................................................   11

6.2. Display symboler og beskrivelser ......................................   12

7. Radiokommunikation ...............................................................   12

7.1. Wireless M-Bus radio ........................................................   12

8. Placering ................................................................................... 13

9. Gode råd ..................................................................................  13

10. Noter .....................................................................................  14

Indhold

Brugervejledning for Administrator



3

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk      DA-QB101501/23.11.2020

Brugervejledning for Administrator

1. FORORD
Denne brugervejledning giver dig information om elmåleren Kamstrup EM24. 

I vejledningen kan du bl.a. læse, hvordan du får størst udbytte af din elmåler, 

hvilken funktioner dens display viser, og hvordan du kan spare på strømmen og 

dermed på økonomien.  

2. INDLEDNING
Kamstrup EM24 er en DIN-skinne elmåler til registrering af elforbruget i bolig-

ejendomme og industrielle bygninger. 

Med et indbygget radiomodul er måleren designet til fjernaflæsning og kan

registrere store mængder data. Det betyder, at beboeren ikke behøver at være

hjemme til forbrugsaflæsning, og at måleren kan give et samlet overblik over

forbruget. Med disse egenskaber er måleren en af markedets mest

ressourceoptimerede målere, både i henhold til drift, miljø og økonomi.

For at kunne fjernaflæse målernes tilstand, skal ejendommen have BrunataNet 

og WebMon. Derved kan du som ejendomsadministrator følge elmålernes til-

stand uden fysisk at skulle ud i ejendommen eller ind i den enkelte lejlighed.
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4. BRUNATA ONLINE  
 Brunata Online giver adgang til en række af Brunatas online services. Her kan 

du bl.a. se forskellige informationer afhængigt af dine brugerrettigheder. 

I Brunata Online kan du som administrator bl.a. se ejendommens målere, admi-

nistrere beboere, indberette udgifter og se tidligere forbrugsregnskaber. Her 

vil beboere bl.a. også kunne følge deres eget forbrug og se deres forbrugs-

regnskaber.  

Derudover tilbyder vi fleksible løsninger inden for forbrugs- og ejendomsdata 

tilpasset behovene i alle former for ejendomme og bygninger.  

3. FORUDSÆTNINGER
For at få adgang til elmålerne skal følgende 3 forudsætninger være udfyldt: 

• Ejendommen skal have BrunataNet 

• Ejendommen skal være tilmeldt Brunata WebMon

• Du skal have en brugerkonto (administrator/underbruger) til Brunata 

WebMon 

Med adgang til Brunata WebMon, kan du følge elmålerens aktuelle tilstand. 
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4.1. BRUNATA WEBMON

Brunata WebMon står for ”Webbaseret Monitor” og er en del af Brunata On-

line. Formålet med WebMon er at gøre de informationer, der registreres og 

fjernaflæses fra bl.a. radiatormålere, energimålere, elmålere, fugtmålere, vand-

målere og røgalarmer tilgængelige for administratorer og beboerne. 

Onlineværktøjet består af to moduler – WebMon Administrator og WebMon 

Beboer. Med WebMon Administrator får du som administrator mulighed for 

at visualisere og monitorere anlæggets målere og forbrugsdata på en let og 

overskuelig måde. Som supplement hertil findes WebMon Beboer, som giver 

ejendommens beboere mulighed for at følge deres egne forbrug online f.eks. 

via Brunata App.  

4.2. BRUNATA APP

Brunatas brugervenlige app til beboeren tilbyder et hurtigt og præcist overblik 

over beboernes individuelle forbrugsdata inden for både el, vand og varme. 

Appen har et enkelt og intuitivt design, der gør det nemt at navigere rundt. 

Hver enkelt beboers forbrugsdata præsenteres i letlæselige grafer og tabeller, 

der dagligt synkroniseres med målernes registreringer. Ud over information 

omkring forbruget i den indeværende måned er det også muligt at få indblik i 

tidligere måneders forbrug. 

Det er desuden muligt at dykke ned i en bestemt måned og vælge en specifik 

type forbrugsdata, f.eks. koldt vand, som sammenlignes med tidligere års for-

brug i samme måned.  
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I tilfælde af at forbruget i indeværende måned overstiger forbruget i samme 

måned sidste år, tilbyder appen at informere om dette ved at sende en enkelt 

push-meddelelse. Grundet appens regelmæssige synkronisering med målerne 

modtager beboeren allerede beskeden samme dag, som forbruges overstiges. 

Dette giver beboerne mulighed for hurtigt at reagere på et eventuelt uhen-

sigtsmæssigt forbrug uden konstant at skulle overvåge de registrerede data. 

Ved at gøre forbrugsdata transparente og forståelige for beboerne tilsigtes en 

mere bæredygtig adfærd genne forbrugsbesparelser, hvilket både vil skabe en 

nytteværdi for beboernes økonomi såvel som for miljøet.   

4.3. HVORDAN FÅR JEG ADGANG? 

Du kan få adgang til WebMon via. www.brunata.dk, hvor du logger ind under 

”Selvbetjening” i Brunata Online med det brugernavn og kodeord, som du har 

fået tilsendt pr. mail. Du finder WebMon i menuen til venstre, når du er logget 

ind.  

WebMon er opbygget med en overskuelig menu i venstre side, der vises, så 

snart du er logget på. I øverste venstre hjørne vil der være et rullefelt med de 

anlæg, du har adgang til at se og lave rapporter om. 

 

http://www.brunata.dk
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5. RAPPORT AGENT
”Rapport Agent” er et værktøj i WebMon Administrator, som kan hjælpe med 

at overvåge anlæg og målere. Som standard kan du trække rapporter for må-

lere med stigende og faldende forbrug i forhold til tidligere perioder samt en 

afkølingsrapport. 

5.1. STIGENDE FORBRUG - HVAD GØR JEG?

1. Klik på ’Tilføj ny rapport’.

2. ’Anvendelse’: Vælg det emne, du ønsker rapporten skal omfatte, f.eks. koldt

    vand, varmt vand og opvarmning.

    • Når du vælger anvendelse, vil der under ’Mindste antal enheder’ komme      

    en enhedsbetegnelse, der fortæller, hvilken type enhed der skal anvendes.

    • Hvis der ikke findes en entydig enhedsbetegnelse under anvendelse, vil du

    blive bedt om at vælge en ’målertype’, f.eks. varmefordelingsmålere.

    • Du kan kun generere en rapport, hvis der findes en entydig enheds-

    betegnelse.

3. ’Sammenligningsperiode i dage’: Angiv det antal dage, der skal

    sammenlignes, f.eks. de sidste 10 dage. Rapporten vil automatisk sammen         

    ligne den valgte periode med en tilsvarende periode forud for den, der er     

    valgt.

4. ’Afvigelse i procent’: Sæt en grænse for den procentvise afvigelse. Procenten

    angiver hvor meget forbruget for den valgte periode må afvige fra forbruget     

    i den periode man sammenligner med, før måleren inkluderes på listen.

5. ’Bagatelgrænse’: Angiv et minimum antal enheder, så dine lister ikke bliver    

    for omfattende, men lette og overskuelige at arbejde med. Angiv værdien i     

    den type enhed, der passer til måleren, som beskrevet bag ved indtastnings  

    feltet. Hvis du f.eks. gerne vil se en rapport for vandmålere med en bagatel   

    grænse på 10 liter, skal du skrive 0,01 m3 i ’Mindste antal enheder’.
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6. ’Automatisk udsendelse’: Angiv hvor ofte du ønsker at modtage rapporten.

7. ’Afsend tom rapport’: Angiv ved afkrydsning, om du ønsker en rapport,

    selvom der ikke er nogen målere, der har registreret et stigende forbrug i     

    den valgte periode.

8. ’E-mailmodtager(e)’: Angiv hvem der skal modtage rapporten. Hvis du 

    ønsker at sende rapporten til flere, skal e-mailadresserne skrives i feltet og 

    adskilles med et semikolon (;).

9. ’Vis rapport/gem rapport’: Angiv om du vil gemme eller vise rapporten.

    Vælger du at vise rapporten, kan du efterfølgende gemme den.

5.2. FALDENDE FORBRUG

Fremgangsmåden for denne rapporttype er den samme som fremgangsmåden 

under ’stigende forbrug’ (se ovenfor). 
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5.3. MANGLENDE AFLÆSNINGER

Formålet med denne rapport er automatisk at modtage informationer om måle-

re, der ikke sender data.

For at modtage rapporten skal du udfylde følgende: 

1. ’Sammenligningsperiode i dage’: Rapporten registrerer automatisk dags dato  

    (den dato du beder WebMon om at genere rapporten). Herefter angives,    

    hvor mange dage du vil gå tilbage i tiden for at se, hvilke målere der ikke   

    har sendt telegrammer. Hvis du f.eks. aktiverer rapporten den 15. juli og ind 

    fører ’10’ dage, vil rapporten vise, hvor mange målere der ikke har sendt  

    data fra den 5. - 15. juli.

2. ’Automatisk udsendelse’: Angiv hvor ofte du ønsker at modtage rapporten.

3. ’Afsend tom rapport’: Angiv ved afkrydsning, om du ønsker en rapport, selv 

    om der ikke er nogen målere, der ikke er aflæst.

4. ’E-mailmodtager(e)’: Angiv hvem der skal modtage rapporten. Hvis du øn 

    sker at sende rapporten til flere, skal e-mailadresserne skrives i feltet og ad 

    skilles med et semikolon (;).

5. ’Vis rapport/gem rapport’: Angiv om du vil gemme eller vise rapporten. Væl 

    ger du at vise rapporten, kan du efterfølgende gemme den.
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5.4. RAPPORTENS HYPPIGHED

Når du opsætter en ny rapport, som vist ovenfor, kan du under ”Automatisk 

udsendelse” selv vælge, hvor hyppigt du ønsker at modtage rapporten. Du vil 

her få mulighed for at vælge mellem 4 tidspunkter: 

1. Dagligt kl. 8.00 

2. Ugentligt, hver mandag kl. 8.00 

3. Hver 14. dag, hver mandag kl. 8.00 

4. Månedligt, den 1. i måneden kl. 8.00  

5.5. ALARM

Under ”Manglende aflæsninger” kan du få en oversigt over de målere, som du 

ikke har hørt fra inden for en bestemt periode. Du kan vælge, hvor lang perio-

den skal være (f.eks. 14 dage) under selve menupunktet. Hvis der er energimå-

lere, som vi ikke har hørt fra, vil menupunktets tekst være rød eller tekstfeltet 

vil være tomt.  

5.6. HVAD VISER MIN RAPPORT?

Billedet nedenfor illustrerer, hvad en rapport kan indeholde. I dette tilfælde 

oplyses du, at 34 energimålere mangler aflæsning. Du kan derefter se, hvilke 

34 energimålere det drejer sig om ved at få følgende oplysninger: Ejendom, 

adresse, placering, målernummer, anvendelsestype og seneste aflæsning. Den-

ne rapport indeholder kun manglende aflæsninger, men du vil også kunne se 

om energimåleren har et stigende eller faldende forbrug.
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5.7. LOG UD

Du kan logge ud WebMon oppe i højre hjørne af skærmen eller blot lukke din 

browser.

6. ELMÅLERENS FUNKTIONER 
Kamstrup EM24 er en DIN-skinne elmåler til registrering af elforbruget. 

Målerens størrelse gør den ideel til installationer, hvor pladsen er trang og kan 

være en udfordring. Elmåleren er elektronisk og har dermed ingen bevægelige 

dele. Det betyder, at den ikke bliver påvirket af slag eller tryk. Derudover er 

måleren nem og hurtigt at montere takket være dens kompakte design. 

Du kan læse meget mere om elmålerens tekniske informationer i vores data-

blad, som du kan finde på vores hjemmeside: https://brunata.dk/produkter/

produkter-elmaalere/kamstrup-em24/

6.1. DISPLAY

Elmåleren har et letlæseligt display, der er opdelt i 3 linjer. 
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6.2. DISPLAY SYMBOLER OG BESKRIVELSER

7. RADIOKOMMUNIKATION
Radioen er slukket ved modtagelse og vil automatisk blive aktiveret, når måle-

ren registreres ved montering.

7.1. WIRELESS M-BUS RADIO

Informationer omkring den integrerede radio:

• Envejs dataoverførelse 

• Ingen tidsforsinkelse mellem datalogging og datakommunikation, 

       da dette sker online

• Den integrerede radio sender altid de faktiske måleraflæsninger

• Overførelsesfrekvens er 868 MHz

• Forskellige Brunata radiomodtagere kan anvendes til at modtage data

       (f.eks. GPRS, LAN)

• Krypteret protokol: Open Metering Standard (OMS)

Visning af fase-til-neutral systemspænding 

Visning af fase-til-fase systemspænding 

Visning af maks. værdier 

Visning af systemvariabler 

Visning af dmd variabler 

Overbelastning. Bemærk: dmd beregningen, timetælleren og energimåle-
rens funktioner forhindres, og alarmudgangene aktiveres. Indikationen 
“EEEE” vi en enkeltfasevariabel indebærer automatisk overløbsbetin-
gelserne for den relevante systemvariabel, og PF-indikatoren tvinges til 
“0.000”. 
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8. PLACERING 
En elmåler vil som oftest sidde i entreen eller i gange. Den kan dog også sidde 

i f.eks. et teknisk rum, et bryggers mm. 

9. GODE RÅD
Brunata har samlet en række gode råd til dig, som gerne vil spare på 

elforbruget. Det kan du f.eks. gøre ved at: 

• 

• 

     

•  

  

    

• 

 

Udskift halogenpærerne

Spar strøm og penge ved at skifte halogenpærer ud til LED- eller A-pærer.

De sparer ikke kun på elregningen, men har også en længere levetid.

Undgå standby

Sluk helt for det elektroniske udstyr i stedet for at lade det stå på standby 

tilstand. Du kan anskaffe en elspareskinne og dermed slukke for alle tilslut-

tede enheder på én gang, når elektronikken ikke er i brug.

Brug et tørrestativ 

Tør dit tøj på et tørrestativ i stedet for at bruge den energikrævende tørre-

tumbler. Det anbefales at hænge tøjet udendørs for at undgå en højere luft-

fugtighed. Husk at lufte ud, såfremt du alligevel vælger at hænge tøjet  

indendørs. 

Indstil køleskabet til 3-5 grader og dybfryseren til -18 grader.

Køleskabet og fryseren arbejder konstant for at holde en lav temperatur. 

Hvis ikke de er indstillet korrekt, risikerer du derfor et forhøjet strømforbrug 

og en kortere holdbarhed på dine fødevarer. Husk også at afrime fryseren, 

da en tilrimet fryser bruger mere energi. 

 



14

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk      DA-QB101501/23.11.2020

Brugervejledning for Administrator

10. NOTER 
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