Elektroniske fjernaflæste vandmålere
Bestyrelsen har besluttet at alle vore
forbrugere skal have skiftet vandmåleren, til en elektronisk vandmåler
der kan fjernaflæses.
På denne side kan du læse nærmere
om hvorfor vandværket har taget
denne beslutning, og hvad det betyder
for dig
Vi kalder det et projekt, idet opgaven
strækker sig over flere år, og vi forventer
at der skal investeres måske 1 mio. kr. i
dette projekt.
Du vil blive kontaktet af Egernsund VVS
når du skal have din vandmåler skiftet.
Vandværket betaler alle omkostninger
til måleren og selve målerskift. Måleren
skiftes senest i 2018.

De gamle ”vingemålere” indeholdte
fyiske vingehjul som blev slidte eller
belagt med materiale, og derfor kunne
vise forkert forbrug. De nye målere er
elektroniske og kan holde (iflg.
leverandøren) i op til 16 år. Det betyder
at vandmåleren ikke nu mere skiftes så
ofte.

Hvornår kan jeg
selv aflæse mit
vandforbrug på
internettet eller via
min mobiltelefon ??
Vi har allerede fået
forespørgsel på dette.
Kamstrup leverer løsningen
men det kommer ikke før alle
har fået nye målere (tidligst
2018)
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fordele ved de nye
målere ?
Ingen aflæsningskort målerne aflæses elektronisk
og automatisk løbende
Nemmere administration data indlæses automatisk
(fejlfrit) i afregningssystemet
Mulighed for overvågning
af forbrug, lækager,
negativt flow mv.
Bedre bevisførelse ved
klager over forbrug. Data
logges og gemmes

Hvorfor skal vi have nye målere igen og igen..….
Der er en lov omkring vandmålere som
vi skal overholde. Loven siger at vi skal
skifte vandmålere eller kontrollere en vis
% vandmålere hvert 6. år.

Hvad er der så af

De nye vandmålerne er elektroniske og har
et batteri der holder i ca. 16 år.
Vandmålerne er fra Kamstrup
(Dansk produkt):



Vandmåleren indeholder ingen sliddele.
Vandforbruget måles via ultralyd



Vandmålerne vil blive løbende kontrolleret
på et laboratorium iht. gældende lover og
regulativer



Vandværket har indført en kontrolmanual
der beskriver proceduren for stikprøvevis
udtagning af vandmålere til kontrol efter 6
års drift.

Ingen portoudgifter ved
fremsendelse og
returnering af aflæsningskort
Målerne er mere præcise
og holder i mange flere år

Vi må desværre konstatere at der
hvert år var ca. 10% af vore
forbrugere, der ”glemte” enten at
aflæse vandmåleren eller at få
indberettet vandforbruget.
Denne glemsomhed koster
forbrugerne og vandværket en
del tid og penge – dette slipper vi
for fremover.
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