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Interaktiva Tjänster 
Mätning av temperaturer och  

förbrukning av el, kall- och varmvatten 

 
En lathund till displayen 

 
 

 
 
 

Displayen 

Displayen presenterar av systemet uppsamlade och beräknade förbrukningsvärden. 

Tryck in knappen på displayens front för att aktivera skärmen. Skärmen lyser upp och någon av 

följande menyer visas upp: 

varmvatten (VV), 

kallvatten (KV) 
el eller 

komfort 

Tryck in knappen igen för att gå till nästa bild. 
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Avläsning av varmvattenförbrukning (VV)  
 

 
 
 

VV meny (i detta exempel visas värden från 2010-03-05) 

VV          M3    KRONOR 
IGAR      0,07          4,06 
MAR       0,42         24,36 
FEB        2,59       150,22  

  

VV = varmvatten, M3 = 1 000 liter,  KRONOR = kostnad i kronor och öre 
IGAR = Gårdagens förbrukning av vatten i m³ och kostnad 
MAR = Nuvarande månads förbrukning 
FEB = Föregående månads förbrukning 

 

 

Avläsning av kallvattenförbrukning (KV)  
 

 
 
 

KV meny  

KV          M3    KRONOR 
IGAR      0,08          1,15 
MAR       0,55          7,70 
FEB        3,27        45,78  

  

KV = kallvatten, M3 = 1 000 liter,  KRONOR = kostnad i kronor och öre 
IGAR = Gårdagens förbrukning av vatten i m³ och kostnad 
MAR = Nuvarande månads förbrukning 
FEB = Föregående månads förbrukning 
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Avläsning av temperaturer och komfort 
 

 
 
 

KOMFORT meny (i detta exempel visas värden från 2010-03-05) 

KOMFORT C KRONOR 
IGAR    **19,2          2,97 
MAR     *21,9       - 10,67 
FEB       21,8       - 45,82  

  

KOMFORT  C = Celsius grader,  KRONOR = kostnad i kronor och öre 
IGAR = Gårdagens temp.19,2 C och besparing var +2,97  
MAR = Nuvarande månads temp 21,9 och kostnad – 10,67 
FEB = Föregående månads temp 21,8 och kostnad – 45,82  

 
 
 
 

Avläsning av elförbrukning (EL)  
 

 
 
 

EL meny  

KV       KWH   KRONOR 
IGAR         4             6,16 
MAR        36           55,44 
FEB        196        301,84  

  

EL = el, KWH = antal kilowatttimmar,KRONOR = kostnad i kronor och öre 
IGAR = Gårdagens förbrukning av el i KWH och kostnad 
MAR = Nuvarande månads förbrukning 
FEB = Föregående månads förbrukning 

 

Displayen indikerar om något mätvärde i något rum 
varit under 17ºC respektive 16ºC. Detta görs med en 
(*) resp. två stjärnor (**) efter mätvärdet på displayen.  
 

** 19,2  Indikerar att någon gång under gårdagen har 
temperaturen i något rum var under 16ºC och ersattes 
med 24 º C. 

 
*21,8 Indikerar att någon gång under de första 5 
dagarna av mars har temperaturen i något rum varit 
under 17ºC och ersattes med 21 º C. 

 


