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FARSØ VANDVÆRK I/S

OPSÆTNING AF VANDMÅLERE

Vandmålere stilles til rådighed af vandværket mod betaling af målerleje i henhold til vandværkets takstblad.
Opsætning af vandmålere skal ske af en autoriseret VVS-installatør, og dette skal ske på en sådan måde, at 
alt vandforbruget til ejendommen passerer vandmåleren. Se i øvrigt side 2.
Vandmåleren kan placeres i bygningen, hvor det er muligt, ellers i en målerbrønd. Ved ny-installation skal 
måleren placeres i målerbrønd. VVS-installatøren skal ved sin underskrift garantere, at måleren er placeret i 
henhold til ovenstående.

Udleveret til:

Forbrugernr.:

Ejendommens adresse:

Dato for opsætning:

Hvor er måleren placeret:

(angives desuden på skitseplan for neden såfremt vandmåleren er placeret i målerbrønd)

Målerdimension og type:

Antal cifre:

Målernummer:

Dato:

VVS-installatøren dokumenterer ved sin underskrift rigtigheden af ovenstående :

Skitse:

VVS-installatør (underskrift og stempel)



INSTALLATION AF MÅLERE

Generelt:
For at sikre et korrekt måleresultat, er det vigtigt at vælge den rigtige målerstørrelse og målertype, hvis 
måleegenskaber passser til de konkrete driftsforhold og de vandmængder der skal måles i det enkelte 
tilfælde. Angående dimensionering og placering, samt arrangement og tilrettelæggelse, drift og vedlige-
holdelse, henvises til bestemmelserne i SBI-ANVISNING 165, ”VANDINSTALLATIONER”, ”DANSK INGENIØR-
FORENINGS NORM FOR VANDINSTALLATIONER DS 439 med tilhørende vejledning” samt Farsø Vandværk I/S 
regulativ af 14. dec. 1998.

Installationstekniske forhold:
Installationsteknisk skal hele installationen være konstrueret således, at måledelen konstant er helt vand-
fyldt, når der måles. Vingehjulsvandmålere beregnet for indbygning i vandrette rørledninger skal monteres 
vandret og med målerhovedet opad (ikke skråt) for at overholde målenøjagtigheden.

Inden måleren sættes i drift, skal rørledningen ubetinget være gennemskyllet. Hertil monteres midlertidig 
et passtykke i stedet for måleren, og først når rørledningen er garanteret fri for sand, gevindspåner eller an-
dre urenheder, må vandmåleren monteres. Vingehjulsmålere af den vådløbende type, skal udluftes inden 
de sættes i drift. Efter monteringen fyldes måleren først langsomt med vand. Derefter lader man vandet 
strømme igennem med høj vandhastighed i ca. 2 minutter. Udluftning lettes, hvis man derefter først drejer 
måleren med målerhovedet nedad, og flere gange skiftevis kort drosler vandstrømmen ned og atter op. 
Derefter drejes måleren igen til sin rette driftsposition og forskruningerne tilspændes.
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Foto af installation

med let tilgængelig, let

udskiftelig og bekvem

aflæselig måler.

Husk kontraventil og 

snavssamler.


