
TEMPERATUR- OG FUGTSENSOR
MED FJERNAFLÆSNING

Oplys venligst anlægsnummer ved henvendelse

FØLG DIT INDEKLIMA 
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 dit indeklima, og evt. sammenligne dem med 
tidligere aflæsninger. Aflæs temperaturen 
og luftfugtigheden ved at kigge på målerens 
display visning 1.  

GODE RÅD 
Hvordan sikres et godt indeklima? 
Elvaco CMa10W anvendes til at måle tempera-
turen og den relative luftfugtighed i et rum. Her 
får du nogle tips til, hvordan du kan sikre dig et 
godt indeklima i dit hjem:  

1. Er luftfugtigheden for høj, er det en god idé 
at lufte ud 5-10 minutter tre gange dagligt, 
så du får udskiftet luften. 

2. Hold indbyggede udluftningskanaler i byg-
ningen åben.  

3. Luft ud i badeværelset, når du bruger badet 
(via vindue eller ventilator). 

4. Luft ud i køkkenet ved madlavning (via 
emhætte, vindue, ventilator eller indbygget 
kanal). 

5. Kog mad i gryder med låg på, så sparer du 
samtidig på strømmen. 

 
6. Hæng tøj til tørre uden for opholdsrum 

(f.eks. på tørreloft).  

7. Tildæk større kar fyldt med vand, hvis de 
skal stå i længere tid. 

8. Vær ekstra opmærksom på at lufte ud, når der 
opholder sig mange mennesker i rummet.  

9. Er luftfugtigheden derimod for lav, er den 
en god idé at kontakte den driftsansvarlige 
eller din administrator. 

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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SYMPTOMER PÅ FOR LAV LUFT-
FUGTIGHED

• Du føler, at dine øjne udtørrer, specielt ved 
brug af kontaktlinser.

• Du oplever hudgener, da luften er meget 
tør.

SKIMMELSVAMP 
Hvis luftfugtigheden i en bygning har været 
meget høj over længere tid, og der samtidig 
ikke har været luftet tilstrækkeligt ud, kan skim-
melsvampe få gode vækstbetingelser. 

Konsekvenserne af skimmelsvamp kan være 
ganske dramatiske både helbredsmæssigt og 
økonomisk i forbindelse med udbedring af 
bygningsskader.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL HØJ LUFTFUG-
TIGHED OG FUGTDANNELSE 
Fugt dannes i det daglige, når f.eks. mennesker 
opholder sig og dermed ånder i det samme 
rum, tager bad, laver mad og tørrer tøj. 

Den mest almindelige årsag til, at fugtdannelse 
kan blive til et problem, er for lav temperatur 
samtidig med mangelfuld udluftning.

DET VISER MÅLEREN 
 

Nyttig information om Elvaco CMa10W

TILLYKKE MED DIN NYE 
TEMPERATUR- OG FUGTSENSOR! 
Denne folder giver dig information om tempe-
ratur- og fugtsensor Elvaco CMa10W. Folderen 
indeholder desuden oplysninger om, hvad du 
kan gøre for at optimere dit indeklima.
 
TEMPERATUR OG FUGT
Elvaco CMa10W anvendes til at måle tempe-
raturen og den relative luftfugtighed (RH) i et 
rum. Den relative luftfugtighed er et udtryk for, 
hvor meget fugt der er i rummet. 

Det er vigtigt, at den relative luftfugtighed 
ikke bliver for høj, da det kan påvirke indekli-
maet negativt. 

LUFTFUGTIGHED
Når man taler om luftfugtighed, taler man bl.a. 
om, at den kan være for lav eller for høj. En lav 
luftfugtighed er, når RH er ca. 20%, og en høj 
luftfugtighed er, når RH er over ca. 60-65%. RH 
skal helst ligge under 40-45% om vinteren og i 
intervallet 20-60% resten af året. 
  
 
 
LETLÆSELIGT DISPLAY
Måleren har et letlæseligt display, der skif-
ter mellem 7 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. 

PLACERING 
Det er vigtigt, at sensoren er placeret korrekt. 
Ønsker man at måle temperaturen, skal sensoren 
være placeret:

• Et sted, hvor temperaturen afspejler den 
reelle temperatur i rummet.

• Et sted, hvor der ikke kommer direkte sol-
indfald.

• En indervæg, da ydervæggen kan være 
koldere end selve rummet.

• Mindst 2 meter fra en radiator, brænde ovn 
eller andre varmekilder. 

Ønsker man at måle, om der er fugtdannelse, 
placeres sensoren:

• Et sted, hvor der er stor sandsynlighed for 
fugtdannelser, f.eks. en kælder. 

SYMPTOMER PÅ FOR HØJ LUFT-
FUGTIGHED

• Vinduerne dugger meget indendørs, og 
der er måske endda vand i vindueskarmen.

• Der er grønne eller sorte pletter i vindues-
karmen, på vægge eller imellem fliserne på 
badeværelset. 

• Du føler dig måske utilpas og træt.

Display

slukket 
 

Temp: 25.5oC

Luft: 40% RH  
 

Min.  Max.
25.5oC 25.5oC
40% RH  40 % RH

 

Hold knappen 
nede i 5. sek for at 
nulstille Min./Max. 
værdier

Min./Max. 
værdier er nu 
nulstillet

Gennemsnitlig 
timeværdi

25.5oC  

Gennemsnitlig 
døgnværdi

25.5oC  


