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1. FORORD
Denne brugervejledning giver dig information om Brunatas lækagesensor 

fra Lansen. I vejledningen kan du bl.a. læse, hvordan du får størst udbytte af 

din lækagesensor, og hvordan du kan opsætte alarmer i tilfælde af utætheder. 

2. INDLEDNING
Lansen lækagesensor er én af markeds mest effektive produkter til at øge 

sikkerheden i din ejendom og minimer store omkostningsfulde vandskader. 

Sensoren kan anvendes i områder med høj risiko for lækage fra rør og tekniske 

installationer. I tilfælde af en lækage, vil det tilsluttede kabel registrere vand 

og sende en alarm. Det betyder, at sensoreren er særligt anvendelig til steder, 

hvor opsyn med rør og installation sjældent forekommer.  

Lækagesensorens indbygget radiomodul gør det ligeledes muligt at fjernaflæ-

se røgalarmens tilstand, hvis ejendommen har BrunataNet og WebMon. Det 

betyder, at du som administrator kan følge sensorernes tilstand, uden fysisk at 

skulle ud i ejendommen eller de enkelte lejligheder. 
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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 sensorerne 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 om sensorens batteriniveau og 

om den er aktiv. Derudover har du som ejendomsadministrator også mulighed 

for at få opsat en alarm, således du eller flere vil modtage en e-mail så snart 

lækagesensoren detekterer vand.
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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, fugtmålere, vandmålere 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 tilbyder et hurtigt og præcist overblik over bebo-

ernes 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 forbru-

get i den indeværende måned er det også muligt at få indblik i tidligere måne-

ders 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. OPSÆTNING AF ALARM
Med en lækagesensor fra Lansen er det muligt at få opsat en alarm til én eller 

flere e-mailadresser. Det betyder, at du/I vil modtage en e-mail idet, at én eller 

flere lækagesensorer detekterer vand.

5.1. OPSTART

I forbindelse med bestilling af lækagesensorer til jeres ejendom, har Brunata 

modtaget følgende information på de personer, der ønsker at modtage en 

alarm:

• Navn 

• E-mailadresse 

• Anlægsnummer 

Vær opmærksom på, at flere personer/e-mail adresser kan kobles på den sam-

me sensor, hvis det ønskes. 

5.2. NY BRUGER

Ønsker du at oprette en ny bruger eller har du ændringer til en nuværende bru-

ger, bedes du kontakte Brunatas kundeservice på telefon 77 77 70 00 eller pr. 

e-mail på kundeservice@brunata.com. 

For at oprette en ny bruger, skal du oplyse følgende informationer: 

• Navn 

• E-mailadresse 

• Anlægsnummer  



8

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk      DA-QB101475/23.11.2020

Brugervejledning for Administrator

Har du derimod ændringer til en nuværende bruger, som f.eks. en ændring i 

e-mailadresse, eller skal en ny person fremadrettet modtage alarmer fremfor en 

nuværende bruger, bedes du oplyse Brunata om følgende informationer: 

• Navn 

• Nuværende e-mailadresse

• Eventuelt ny e-mailadresse

• Anlægsnummer

Har du spørgsmål til opsætningen af alarmer er du altid velkommen til at kon-

takte Brunatas kundeservice. 

6. LANSEN LÆKAGESENSORS FUNKTIONER 
Lansens lækagesensor kan anvendes i områder med høj risiko for lækage fra rør 

og tekniske installationer. I tilfælde af en lækage vil det tilsluttede kabel regi-

strere vand og sende en alarm. Det betyder, at lækagesensoren især er god at 

anvende de steder, hvor opsyn med rør og installationer sjældent forekommer, 

da sensoren vil kunne registrere dette og dermed spare ejendommen for høje 

omkostninger pga. vandskader. 

Lækagesensoren fås i én version til høj modstand. Derudover kommer den med 

en lang batterilevetid på op til 16 år og et stilrent design, hvilket gør det mu-

ligt at integrere den diskret i bygningen. 
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7. RADIOKOMMUNIKATION
Lansen lækagesensor har et integreret radiomodul med 868 MHz og Open Me-

tering Standard (OMS).

7.1. WIRELESS M-BUS RADIO

Informationer omkring den integrerede radio:

• Envejs dataoverførelse 

• 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)

8. PLACERING
Lækagesensoren er hurtig og let at montere og bør placeres i områder, hvor 

der er risiko for opstigende kloakvand eller lækager fra rør og tekniske installa-

tioner. Ønsker man at overvåde steder, hvor man har mistanke om lækage, eller 

der hvor der er stor sandsynlighed for, at de finder steder, kan lækagesensoren 

med fordel installeres på gulvet i eller ved: 

• Arkivrum 

• Teknikrum 

• Krybekældre 

• Installationsskakte 

• Vandtilsluttede hårde hvidevarer

• Under fordeler rør 
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9. NOTER 
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