
Hvordan kan jeg kontrollere min vandmåler. 

Det er lidt af et chok, når man pludselig ser på vandmåleren, at der er løbet flere 
tusinde kubikmeter vand igennem - uden at man har opdaget det - fordi der har været 
en utæt vandledning på ejendommen. 

Kontroller derfor din vandmåler jævnligt. 
Luk for alle aftapningssteder, måleren skal nu være i ro. Hvis den ikke er i ro, har du 
et problem, idet installationen er utæt. På Kamstrup Multical 21 målere er der 
forskellige måder det vises på. Se beskrivelsen under billedet af måleren. 

Ved dryppende vandhaner og "løbende" toiletter bør pakninger udskiftes straks. 
Det er let at kontrollere om et toilet kun løber “lidt”. 
Tag et stykke toiletpapir og placér det på kummens bagvæg. 
Hvis det bliver gennemblødt, er pakningen måske tjenlig til udskiftning. 
Cisternen kan også løbe over på grund af en tilsnavset eller slidt ventil. Spildet kan let 
blive mellem 10 og 40 m³ pr. år, i ekstreme tilfælde måske flere hundrede m³. 

Nogle gode råd: 
Luk for vandet i målerbrønden når du tager hjem. 

Et andet godt råd er, at aflæse vandmåleren jævnligt, f.eks. hver uge eller hver måned. 
Så opdages en evt. utæthed inden det går helt galt, der i værste fald kan medføre 
ekstremt høje udgifter for husejeren. Skriv evt. aflæsningen ned hver gang du aflæser 
måleren, så kan du se udviklingen i forbruget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamstrup Multical 21 overvåger konstant vandforbruget. Hvis måleren ikke 
registrerer mindst én time i et døgn uden flow, kan det være en indikation af, at der er 
en utæt vandhane eller en toiletcisterne, der løber. Dette advarselssystem hjælper dig 
til hurtigt at opdage vandspild, hvilket reducerer både vandforbrug og udgifter. 

Displayet angiver antal m³ med fem store cifre. De små cifre er decimaler efter 
kommaet. Måleren vist her, viser 587 m³ og 263 liter. 

Flowpilene til venstre i displayet indikerer, at der løber vand gennem måleren. Hvis 
vandet står stille er alle pile slukket. 

Hvis displayet skriver ”LEAK”, har der ikke været stilstand i mindst 1 sammen-
hængende time i løbet af de sidste 24 timer. 

To små firkanter der blinker skiftevis indikerer, at måleren er aktiv. 

Flere oplysninger om denne måler, kan ses på brugervejledningen. 


