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Hva er smart strøm?
Smart strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at alle landets strømkunder skal ha montert såkalt AMSstrømmåler (Avansert Måling og Styring) innen 1. januar 2019. Dette er for å legge til rette for at det kan tilbys
tjenester som vil kunne medføre et lavere forbruk totalt sett for Norge. Du kan lese mere om dette på nve.no

Hvordan fungerer AMS strømmåleren?
Måleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som forbrukes. Denne registreringen samles opp og overføres
via radiokommunikasjon til Agder Energi Nett fire ganger i døgnet. Denne overføringen tar bare noen få sekunder.

Hvordan betjene måleren?
•	Trykknapp (Ikke plomberbar) bruks for å navigere gjennom de forskjellige måleravlesningene, som vises i
LCD-display.
•
Bryterfunksjon (Lokal og fjernstyrt), blir forklart i detalj senere.
•	Sekundær modul. For tilkobling av HAN (Home Area Network) grensesnitt. For å aktivere denne, må kunden
kontakte Agder Energi Nett.
•
Data fra måleren som er tilsendt Agder Energi Nett, er tilgjengelig for kunden på aenett.no/minside

Hva betyr advarselen som står på måleren?
Alle strømmålere med bryterfunksjon er pålagt å ha denne advarselen som er vedtatt gjennom forskrifter fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Advarselen beskriver at man skal betrakte anlegget som
spenningsførende selv om måleren er koblet ut ved hjelp av bryter i måler. Det vil si at dersom det gjøres arbeid
av f.eks. en elektriker i anlegget, er det en risiko for at bryter kobles inn og setter spenning på anlegget. I slike
tilfeller ønsker man å sikre elektriker ved å benytte seg av hovedsikringene i stedet for strømmåleren.

Ønsker du å slå av strømmen?
Dersom du som privatperson har behov for å skru av strømmen, gjøres dette via strømmåleren. Dette gjøres
uten å ta hovedsikringen, slik at Agder Energi Nett til enhver tid har kontakt med din strømmåler. Det vil si at
når knappen på måleren blir brukt til å skru av strømmen, registreres blant annet tiden, spenning inn til boligen,

avbrudd o.l., men energiforbruket vil forbli 0 kWh så lenge strømmen er avslått. Da vil det ikke bli stipulert forbruk
og fakturaen blir korrekt.
Skru av strømmen:
•	Trykk på målerens venstre grønne knapp (knapp som ikke er plombert), til det står “DCON” i displayets
høyre hjørne.
•	Hold deretter knappen inne i ca. 6 sekunder inntil du hører et høyt og tydelig klikk/knepp. Rød LED på
måleren vil begynne å blinke, noe som indikerer at strømmen i alle faser inn til anlegget er slått av.
Skru på strømmen:
• Hvis rød LED blinker, kan bryter legges inn.
•	Det må ikke stå “DCON” i displayet når bryteren skal legges inn. Dersom det står “DCON”, trykk én gang
på målerens venstre knapp slik at det står noe annet i displayet.
•	Hold venstre knapp inne i ca. 6 sekunder inntil du hører et høyt og tydelig klikk/knepp. Rød diode skal nå
være slukket. Dersom en gul diode starter å blinke, indikerer dette at det forbrukes energi i anlegget. Det
tar ca. 2 minutter fra strømmen blir slått på igjen og til korrekt register vises i display.

Hva vises på displayet i måleren?
I LCD displayet vises følgende informasjon, bruk trykknappen for å navigere mellom dem.

Etter 2 minutter vil displayet på måleren gå tilbake til start bilde (Aktiv energi forbruk). For mere informasjon om
selve måleren, henviser vi til produsenten Kamstrups nettsider på www.kamstrup.com/no-no.

Hvordan kommuniserer måleren?
Agder Energi Nett benytter en forhåndsdefinert frekvens for radiokommunikasjon. Norsk kommunikasjons
myndighet har dedikert frekvens 444.700 MHz til AMS.
For enkelte kunder (med dårlig dekning for radiokommunikasjon) vil mobilnettet (GPRS) benyttes for innsending
av målerverdier.
Strålingen som måleren avgir kan sammenliknes med andre husholdningsapparater (TV, fjernkontroll, garasje
portåpner, WIFI, osv.). AMS strømmåleren sender med en effekt på 500 mW under den korte tiden den kom
muniserer. Til sammenlikning sender en mobiltelefon opp mot 2 000 mW. Måleren oppfyller alle norske og interna
sjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk stråling. For mere informasjon om strålefare, henviser vi til
informasjon hos Statens Strålevern (www.nrpa.no).

Hvordan blir personvernet ivaretatt?
NVE og Datatilsynet stiller strenge krav til både tekniske løsninger og personvern. Nettselskapene er underlagt
de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes
ved bruk av unike krypteringsnøkler. Dette gjøres slik at uvedkommende ikke får tilgang til data fra AMSstrømmåleren.

Hva er tilkoblingsmuligheten for meg som kunde?
Som kunde kan du hente ut rådata direkte fra måleren på to forskjellige måter. Vi gjør oppmerksom på at all data
utsendt her er kundens. Agder Energi Nett tilbyr ikke utstyr for tilkobling av dette.
-	S0 puls (elektrisk versjon av “Gul LED”). Her må en elektriker koble opp to rekkeklemmer i umiddelbar
nærhet fra måleren.
-	HAN modulen (type RJ45, nettverkskontakt). Modulen er deaktivert ved montasje grunnet sikkerhet. For
aktivering, ta kontakt med Agder Energi Nett.

Feil på måler?
Dersom du mener strømmåleren din måler feil eller ikke fungerer på andre vis, ber vi deg kontakte Agder Energi
Nett sitt kundesenter slik at vi kan undersøke dette nærmere.
Dette kan du gjøre til vår e-post adresse:
kundesenter.nett@ae.no
Du kan også kontakte oss via telefon på (+47) 38 60 72 72

Ønsker du kontroll av måler?
Dersom du ønsker en kontroll av din strømmåler kan vi tilby følgende tjenester:
Feltkontroll utført av Agder Energi Nett ute på anlegget
Kontroll av måler hos Agder Energi Netts laboratorium
Kontroll av måler hos eksternt laboratorium
Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres dersom det viser seg at det ikke er feil på måleren.
Prisene er oppgitt på våre nettsider under kundebetingelser og priser.

For mer utfyllende informasjon ta kontakt med Agder Energi Nett AS på:
Telefon: (+47) 38 60 72 72
E-post: kundesenter.nett@ae.no
Web: www.aenett.no
Besøksadresse: Stoaveien 14, 4848 Arendal
Postadresse: Postboks 794 Stoa, 4809 ARENDAL

