
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. 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, 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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MÅLER NR. DATO AFLÆSNING Optuna H

http://www.brunata.dk


FEJLKODER 

Ved fejl fremkommer et E eller C i displayet ef-
terfulgt af et tal. Sker dette kontakt venligst din 
administrator. Fejlene kan indikere følgende: 

C-1 Basis parameter i flash eller RAM 

E 1 Temperaturføler defekt 

E 3** Varmeste og koldeste temperaturføle-
re      
             er byttet om

E 4 Hardwarefejl i varmeenergimåler

E 5 Optisk kommunikation midlertidigt   
 afbrudt

E 6** Forkert flowretning

E 7 Flowfejl: Evt. luft i måler - anlægget   
 skal udluftes

E 8 Fejl i strmforsyning 

E 9 Batteri næstem tomt (beregnet levetid  
 opnået)

E A* Lækage: Registrering af rørbrud 

E B* Lækage: Registrering af lækage i   
 energimåler

E C* Lækage: Registrering af lækage i   
 pulsindgang 1

E D* Lækage: Registrering af lækage i   
 pulsindgang 2      

* Ekstraudstyr 

** Afhænger af målertype

DET VISER MÅLEREN 
 
DISPLAYVISNING 1
Forbrugt varmeenergi i 
kWh, MWh eller GJ  

 
DISPLAYVISNING 2
Forbrugt volumen/vand 
i m3

DISPLAYVISNING 3
Flow/vandgennemstrøm-
ning

DISPLAYVISNING 4
Effekt

 
DISPLAYVISNING 5
Temperatur i varmeste og 
koldelse rør

 
DISPLAYVISNING 6
Afkøling

 
DISPLAYVISNING 7
Driftsdage og fejltimer

DISPLAYVISNING 8
Fejlkoder

DISPLAYVISNING 9
Displaytest

DISPLAYVISNING 10
Gennemsnitstemperatur i 
varmeste rør

Nyttig information om Optuna H

TILLYKKE MED  
DIN NYE ENERGIMÅLER! 
Denne folder giver dig information om energi-
måleren Optuna H. Folderen inde-
holder desuden oplysninger om, hvad du kan 
gøre for at spare på energien.
 
ENERGIMÅLING
Optuna H  kan 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. 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. Aktiveres trykknappen ikke i 
3-4 minutter, slukkes displayet. 

DISPLAYVISNING 11
Gennemsnitstemperatur 
i koldeste rør

SÅDAN AFLÆSER DU DIN VAND- OG 
ELMÅLER VIA DIN VARMEMÅLER

1. - 2. Hold betjeningsknappen nede for 
at bedre i menuen. Stop når tallet 4 vises i 
displayets nederste venstre hjørne (se 1.). 
Herefter skifter måleren automatisk mellem 
displayvisning 1. og 2.: 
Målerstand pr. dags dato.   

3. - 4. For at skifte til næste måler tryk en 
enkelt gang merre på betjeningsknappen (se 
3.). Herefter skifter måleren automatisk mellem 
displayvisning 3. og 4: 
Målerstand pr. dags dato.                                     

DET VISER DISPLAYET

1. 2. 

3. 4. 

Visning af 
kvadranten

Menu
nummer 

Tarif 1 og 2 

Indikering 
af fejl

Maksværdier

Flowindikator

Kommaramme

Enheder


