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Slik virker strømmåleren



Slik virker strømmåleren
Med den nye strømmåleren trenger du ikke lenger å lese 
av målerstanden. Den har også andre funksjoner som kan 
være nyttige for deg.

HAN-tilkobling 
(Home Area Network)

Tilkobling for ekstern informa-
sjonsskjerm og smarthus- 
løsninger.

På sikt vil blant annet strøm- 
leverandører tilby produkter som 
kan kobles til denne kontakten.

Knapp til display

Knapp for mer informasjon
i displayet.
Se brukerveiledning på  
www.skageraknett.no

Energipuls

Lyset blinker i takt med 
energiforbruket.

Display

Her ser du målerstanden.

Bryter og lys

 Lyser grønt: 
 Strømmen er på.

 Blinker grønt:
 Strømmen er av. Trykk på  
 bryter for å slå på strøm.

 Blinker rødt:
 Strøm er koblet ut. Kontakt  
 Skagerak Nett.



Se forbruket på Min side

Måleren lagrer måleverdier time for time. Du får detaljert 
oversikt over forbruket ditt på www.skageraknett.no. 

Via knappen på displayet er det mulig å finne historiske målerstander de siste fire 
månedene. Min side på www.skageraknett.no gir likevel en bedre oversikt over det 
historiske forbruket, og viser forbruket flere år tilbake i tid.
 
Oppdateres daglig
Innen klokken 7.00 på morgenen vil Min side kunne vise deg hvor mye strøm du 
brukte dagen før. Der vil du også kunne se hvor mye du brukte time for time i løpet 
av dagen.
 
Sanntid via skjerm eller app
HAN-tilkoblingen gjør det mulig å få informasjon fra måleren om forbruket ditt i sanntid.  
Strømleverandører og andre arbeider med informasjonsløsninger som kan kobles til 
HAN-tilkoblingen, hvor forbruket vises på en egen skjerm eller en app på mobiltelefonen. 
Kunden bestemmer selv om HAN-tilkoblingen skal tas i bruk og hva tilkoblingen skal 
benyttes til.



Strømnettet moderniseres

Alle norske strømkunder får smarte strømmålere. Dette er 
et viktig skritt på veien for å utvikle fremtidens strømnett og 
gjør hverdagen enklere, tryggere og smartere for kundene.

Enklere 
Du slipper å lese av måleren hver måned. Riktig forbruk blir registrert automatisk 
hver eneste time gjennom døgnet. 

Tryggere
Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet som dermed kan starte arbeidet 
med å rette feilen raskere. Nettselskapet får bedre oversikt over nettet og det gjør 
vedlikehold, planlegging og utbygging enklere. 

Smartere
Smarte målere gir bedre oversikt over strømforbruket på ”Min side”, og gjør det 
enklere å spare strøm. Ved å kjøpe utstyr for overvåkning og styring av strømfor-
bruket fra eksterne leverandører kan du fjernstyre varme og lys fra et panel eller 
mobiltelefonen.

Skagerak Nett AS 
Postboks 80 
3901 Porsgrunn

Kundeservice: 35 51 89 90 
E-post: kundeservice@skagerakenergi.no

www.skageraknett.no
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