
For mer informasjon se  
elvia.no/nymaler

Din nye strømmåler. 
Informasjon og veiledning 

Energipuls.

Hyppigheten på det blinkende lyset  
vil variere i takt med strømforbruket.

HAN-adapter. (Home Area Network)

Dette er uttak for smarthjem-løsninger og eksterne 
skjermer. Plassering av denne vil variere, blant annet 
avhengig av plass i sikringsskapet ditt.

Bryter og lys.

Lyser grønt: Strøm er på, alt er normalt.

Blinker grønt: Strøm er av, trykk på bryter  
for å slå på strøm.

Blinker rødt: Strøm er koblet ut,  
kontakt Elvias kundesenter.

Slå av strømmen i hele boligen
Målerens bryter kan brukes til å slå av strømmen i hele boligen. I enkelte tilfeller 
kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da 
skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen). 

Er abonnementet stengt, kontakter du kundesenteret som forbereder åpning. 
Av sikkerhetshensyn må du selv trykke på bryteren for å slå på strømmen.

Skjerm.

Her vises målerstanden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) besluttet at alle 
strømkunder i Norge skal ha nye automatiske strømmålere.  

De siste årene er omkring 2,5 millioner strømmålere byttet her i landet.

Skjermknapp.

Trykk på knappen for å se annen informasjon på 
skjermen. Veiledning finner du på elvia.no/veiledning. 

Slik fungerer  
den nye automatiske måleren.

Følg oss. 

elvia.no  
facebook.com/elviaoffisiell

Ring. 

Kundesenter: 02024 
Åpent hverdager kl 9-16 

Elvia AS, postboks 4100, 2307 Hamar

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget  
Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må  

anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren  
i strømmåleren er koblet ut.



Sammen er vi klare 
for framtiden.
Din nye strømmåler er en sentral brikke i moderniseringen av strøm-
forsyningen. Den gjør oss bedre rustet til å møte en framtid med stor 
befolkningsvekst og nye teknologiske muligheter. 

Bedre oversikt
Din nye automatiske strømmåler regis-
trerer strømforbruket på timebasis gjen-
nom årets 8760 timer. Dette gir deg en 
nøyaktig oversikt over ditt strømforbruk. 

Smarte løsninger
Utstyr for monitorering og styring av 
strømforbruk levert av tredjepartsaktører 
kan kobles til din nye strømmåler.

Nye tjenester, basert på smarhjem- 
teknologi, kan hjelpe deg å styre strøm-
forbruket, slik at du kan utnytte varier-
ende priser på strøm og nettleie. 

Høy kvalitet – lav pris
Vi i Elvia jobber for å opprettholde og 
utvikle kvaliteten på tjenesten vi leve-
rer – hver dag. Effektiv drift i et folkerikt 
område bidrar til at Elvia kan tilby blant 
landets laveste nettleier.

Kostnadene til den nye automatiske 
strømmåleren inkluderes i nettleien. 

Nye smarte løsninger gjør at vi kan 
fortsette å ha svært høy leveringssik-
kerhet i kombinasjon med lav nettleie.

Egenproduksjon
Din nye automatiske strømmåler kan 
rapportere egenprodusert strøm som 
leveres til nettet. Du kan få redusert din 
egen strømregning og få betalt for den 
strømmen du selv ikke bruker. 

Kommunikasjonsteknologi
Din nye automatiske strømmåler sender 
informasjonen om ditt forbruk via radio-
signal til en sentral overføringsenhet i 
nabolaget ditt. Derfra sendes informa-
sjonen videre til oss via mobilnettet.

Den nye måleren er nå montert og vil gjøre hverdagen din 
enklere. Heretter slipper du å lese av måleren fordi den vil 
sende inn nøyaktig forbruksdata til oss. 

Din nye måler sender måleverdiene via et radiosignal, en kommunika-
sjon det kan ta noe tid å etablere. I denne perioden vil du dessverre 
ikke se timesforbruket ditt når du logger inn på elvia.no. Din første 
faktura etter målerbyttet kan derfor bli basert på beregnet forbruk. 
Eventuelt avvik mellom beregnet og faktisk forbruk vil bli korrigert på 
neste faktura.

Din framtidige nettleie vil bli basert på mottatte måleverdier, som også 
sendes til din strømleverandør.

GRATULERER  
med ny automatisk strømmåler!

• Du slipper å lese av strømmåleren – måleravlesninger sendes automatisk

• Du kan få raskere og mer oppdatert informasjon om ditt eget 
strømforbruk

• Din faktura vil bli basert på nøyaktige målerverdier

• Det blir lettere å styre ditt strømforbruk på sikt

• Din nye automatiske strømmåler kan være plattform for nye og nyttige 
tilleggstjenester

• Vi som nettselskap får bedre oversikt og kontroll over tilstanden i 
strømnettet. Det gir kortere avbruddstid, økt leveringssikkerhet og bedre 
kundeservice.

Fordeler for deg.


