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Udskiftning af vandmålere. 

 

De næste 3 år skal vi udskifte vandmålere til nye elektroniske 
målere. 
Den nye elektroniske måler adskiller sig fra den gamle på flere 
måder. 
 

 Den er firkantet og ikke rund.   

 Hvis man har placeret skabe omkring den gamle måler, er det derfor ikke sikkert af 

hullet passer til den nye måler. 

 Måleren kan både sidde lodret og vandret. 

 Den giver en alarm, hvis der er et lille konstant forbrug, der tyder på et brud, løbende 

toilet m.m. 

  

 Vandværket får løbende aflæsningsdata ind, du slipper du for at aflæse din måler i 

december måned. 

 Se hvordan du betjener din nye Diehl Metering Hydrus vandmåler her  

https://www.youtube.com/watch?v=yyPwqPpq_3E&feature=youtu.be  

Hvornår skifter vi måleren? 

 

Vi skifter målerne områdevis – også selv om 

vandmåleren er skiftet for nylig. Se område 

fordeling side 2. Du får et brev fra os med et 

tidspunkt for skiftet.                            

Udskiftningen tager ca. 10 – 15 min. 

  

Fri adgang til din måler 

 

Der skal være fri adgang til måleren, og eventuelle hylder og skuffer skal være tømt og 
fjernet. 
Inden vi kommer og skifter vandmåleren, skal du      
undersøge, om ventilen før og efter vandmåleren kan lukke.                  
Kan den ikke det, skal du få en VVS-Installatør til  
at skifte den. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yyPwqPpq_3E&feature=youtu.be
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Sådan afprøver du, om ventilerne kan lukke 

 

 
Luk ventilen før måleren, så viseren på måleren stopper. 
Tjek, at vandet ikke løber. 
Luk op for ventilen igen. 
Tjek så ventilen efter måleren på sammen måde.  
 

Hvornår bliver min måler skiftet?  

 

Parti 2017. 

Baldersvej - Emmas Have - Bibliotekshaven – Hjelmdrupvej – Højmarken – Lergårdvej – 

Lindebo – Oustrupvej – Overgårdsvej – Præstevænget – Ribevej – Råbjergvej – Smalfort – 

Tudvadvej – Tybovej – Ørvigvej og Østergade. 

 

Parti 2018. 

Aftensang – Bakkevej – Buchsvej – Bøgvadvej – Dalgade – Frydsvej – Fyrre Allé – Kirkevej – 

Kirkevænget – Møllebakken – Nydamsvej – Parkvej – Rydeng – Stejlbjerg – Tingvej – 

Toftevej – Trannisvej og Vestergade. 

 

Parti 2019. 

Baskærvej – Brudesøvej – Doritshave – Egtvedvej – Hejlskovbjerg – Hejlskovparken – 

Korbenhøj – Rosenhaven – Solsikkehaven – Syrenhaven – Søndergade – Vinkelgårdsvej og 

Æblehaven. 

Husk - vi sender et brev når det bliver din tur! 
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