Display til din vandmåler
Egernsund Vandværk tilbyder nu, at du kan
købe et Display til din elektroniske vandmåler.
Ved hjælpe af dette Display kan du hele tiden
holde øje med dit vandforbrug. Dels i løbet af
dagen, men selvfølgelig også samlet l forhold til
hvad du plejer at bruge (dit budget).





forudsætninger
Der er forskellige
optioner…

Display viser:


Hvad er der af

Dagligt, ugentligt og månedligt forbrug
i kr/ører og i liter
Estimat af dit fremtidige forbrug
Samlet vandforbrug (som også vises på
din vandmåler
Information om eventuelle problemer i
din vandinstallation, f.eks. lækager,
rørsprængninger eller utætheder f.eks.
utæt WC cisterne eller en vandhane
som løber.

Display er oplagt ved udlejning – f.eks. sommerhuse
Hvis du har et sommerhus og du bruger den til udlejning, vil det være oplagt
for dig, at investere i det nye Display – dermed kan der løbende foretages
aflæsning og afregning af det forbrugte vand – i forhold til lejerne.

Hvad koster sådan et Display ?
Da Display er konfigureret til din egen vandmåler, skal det leveres fra
vandværket. Det kan ikke købes andre steder.

Display skal have en 220
Volt stikkontakt.
Det nye Display har
løbende kontakt med
din vandmåler, så alt
efter hvor du ønsker at
display skal placeres i
huset, kræver det
måske en ekstra
antenne på
vandmåleren.
Hvis din vandmåler er
placeret i en målerbrønd, eller der er
mere end 25 meter
mellem Display og
vandmåleren skal der
installeres en antenne
på måleren.

Prisen afhænger af forudsætningerne – se boxen til højre øverst, men display
alene koster kr. 1.000,00 incl. moms.
Det lyder måske af meget, men der kan være mange penge at spare hvis
man holder øje med sit vandforbrug, og specielt utætte installationer.

Hvordan bestiller jeg så et Display ?
For at få Display leveret fra vandværket, kræver det nogle
oplysninger fra dig.
Gå ind på denne bestillingsformular (Klik her) og udfyld de
nødvendige oplysninger. Du vil blive kontaktet mht. levering.

Ønsker du flere
oplysninger om det
nye Display – klik
her for yderligere
detaljer

Priserne fremgår af bestillingsformularen.
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