VEJLEDNING
Aflæsning af gasmåler og konverteringsudstyr

Unigas
Ved aflæsning skal følgende ting gøres
På den fysiske måler
 Kontroller nummeret på gasmåleren
 Aflæs gasmålerens tælleværk, kun hele cifre (m3).
På konverteringsudstyret
 Kontroller nummeret på udstyret. På aflæsningskortet er der et
‘K’ efter nummeret. Dette ‘K’ står ikke på konverteringsudstyret.
(Ser ud som på billedet).
 Aflæs konverteret (korrigeret) visning (Nm3),
 Aflæs ukorrigeret visning (UCm3).

 Udfyld dato for aflæsningen.
 Stempel og underskriv kortet, før det returneres.

Bemærk, at den viste rækkefølge af målere er vilkårlig.
Den nederste del af aflæsningskortet er til dit regnskab og skal ikke indsendes.

www.naturgas.dk
| Du kan også indtaste din aflæsning på vores hjemmeside
Scan koden eller tast naturgas.dk og gå ind på
‘Selvbetjening/foretag aflæsning af din måler’.
} Dit kortnummer og kundenummer står på aflæsningskortet.

|

Scan koden med din telefon og aflæs.

Hvor finder jeg de forskellige ting?
 Serienummer på volumengasmåler (fysisk måler)

Målerens serienummer kan findes ved tælleværket eller som
en label på måleren.

 Nummeret på konverteringsudstyret

Konverteringsudstyrets serienummer er på enhedens typeskilt eller en rød label på forsiden af konverteringsudstyret.

			

			
		
		

Konverteret (korrigeret) visning Vn
konverteringsudstyret vender automatisk tilbage 		
til denne visning, efter et par minutter, så den vil normal stå
på denne visning, når du kommer til enheden.

			

Ukorrigeret visning Vm
			 Tryk en gang til på knappen mærket PRESS (ca. 1 sek.).
				
og visningen vil skifte til ukorrigeret visning.
Konverteringsudstyr

			
Fejl på udstyret
Ved fejl på udstyret vises der en pil i højre side af displayet over
“Inf. C.” symbolet. Kontakt så venligst HMN Naturgas I/S og
spørg efter afdelingen for Gasmålersystemer .
HMN Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11 . 2860 Søborg . Kundeservice (Hovedstadsområdet) tlf. 39 54 70 00
Vognmagervej 14 . 8800 Viborg . Kundeservice (Jylland) tlf. 87 27 87 27 . www.naturgas.dk

