Studsgård Vandværk
Voldsgårdsvej 6A
Studsgård
7400 Herning

Følg dit vandforbrug – og undgå overraskelser ved afregningen med
”Ensemble vanddisplay”
I forbindelse med udskiftning af vandmålerne, er det muligt for den enkelte bruger at tilkøbe et vanddisplay, der kan
opsættes på et valgfrit sted i boligen.
Du får derved mulighed for at følge vandforbruget og få alarm hvis forbruget bliver unormalt, f.eks. på grund en utæthed på vandledningen, et toilet der løber, en varmvandbeholder der er utæt el. lignende.
Displayet koster 900,- og kan købes gennem vandværket.
Displayet er brugerens ejendom, vandværket tilbyder blot at formidle købet, og har dermed ikke ansvar for udstyret,
det er udelukkende en sag mellem producenten og ejeren.
Vandværket vil dog sikre den nødvendige indkodning på systemet, således at der etableres den fornødne forbindelse
med vandmåleren. Yderligere beskrivelse kan ses på www.studsgaardby.dk eller ved henvendelse til Henning Larsen.
Vandhane og vanddråber
Fisk
Spand og vandpytter
Indikerer, hvor meget vand du har
brugt over de
seneste 2 min.
1 dråbe = 1-60 l/timen
3 dråber = 61-180 l/timen
5 dråber = 301-540 l/timen
7 dråber = 541-780 l/timen
9 dråber = 781-1260 l/timen
10 dråber = Over 1260 l/timen

Eks: Mandag kl. 12:00 viser vanddisplayet,
hvor meget vand du indtil videre har
forbrugt mandag.
Forbruget sammenholdes med de sidste
mandages typiske forbrug og fiskenes
farve viser om du forventes at komme
over eller under dagens budget.

SPØRGSMÅL OG SVAR
HVOR MEGET STRØM BRUGER MIT VANDDISPLAY? Displayet bruger mindre end 2 kWh årligt.
HAR ANDRE ADGANG TIL MINE DATA PÅ VANDDISPLAYET? Nej. Dine data er kun tilgængelige for dig.
MIT VANDDISPLAY VISER EN ALARM. HVAD SKAL JEG GØRE? Leak - indikerer en læk i dit rørsystem. Det
kan f.eks. være en dryppende vandhane eller en løbende cisterne. Kan du ikke ordne det selv, bør du kontakte en
autoriseret VVS-installatør.
No signal - indikerer, at displayet er udenfor vandmålerens trådløse rækkevidde. Prøv at placere dit vanddisplay
tættere på vandmåleren.
MIT VANDDISPLAY SLUKKER OM NATTEN - VIRKER DET STADIG? Baggrundsbelysningen i dit display
slukkes om natten for at spare strøm (22:00-06:00). Displayet virker stadig. Trykker du på en tilfældig tast, lyser displayet straks op igen.
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