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1. GENERELT 

1.1 Formål: 

Formålet med dette dokumentet er å sørge for en standardisering rundt montasje av 

direktekoblede AMS målere og tilhørende utstyr.  

1.2 Virkeområde 

Denne instruksen gjelder for enhver montør/installatør som skal utføre montasje av 

direktekoblede AMS målere og tilhørende utstyr, på anlegg med hovedsikring opp til 80A. 

Instruksen gjelder ikke for indirekte (5A) målere. 

1.3 Lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser 

Alt arbeid i forbindelse med direktemålt AMS måler og tilhørende utstyr, skal skje i henhold 
til blant annet følgende lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser: 

- Måletekniske krav til lavspentmålte målepunkt (230V TT/IT og 400V TN) (AEN-19925) 

- Instruks for bruk av SJA og personlig verneutstyr (AEN-4170) 

- Instruks for delegering av myndighet (AFA) (AEN-4178) 

- REN-blad – Lavspent Nett – Måling – (REN-blad nr. 4000, 4001, 4003 og 4004) 

- REN-blad nr. 4006 (AMS måler – Samsvarserklæring) 

- REN-blad nr. 4008 (LS Nett – Risikovurdering ved utskiftning av direktekoblet måler) 

- REN-blad nr. 4100 (LS Nett – Kundetilknytning – Boliginstallasjon – Utførelse) 

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 

- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 

- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav mv. (FEK) 

- Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett (ekom) 

1.4 Forutsetninger:  

• Kun P0-installatører/montører med AMS kurs har lov til å ta plombene på AE Netts 
direktekoblede AMS målere. 

• Kun P0-installatører/montører med AMS kurs kan utføre arbeid på AMS måleutstyr basert 
på AE Netts eKom godkjenning, ut 2018.  

• Alt arbeid som berører målepunktet og/eller måleutstyr skal meldes i Elsmart nettmelding 

og godkjennes før arbeidet påbegynnes. 

• Det skal benyttes korrekt verktøy som blant annet moment-skrutrekker. 

• Dokumentasjon av målerbytte utføres i Elsmart arbeidsordre-APP av montør. 

• Ferdigmeldingen må ha vedlagt bilder som skal ha god fokus og kvalitet. Påkrevde bilder er 
beskrevet i instruksen nedenfor. 

• Sluttdokumentasjon leveres til kunde, herunder samsvarserklæring for tilkobling av måler. 

• Dersom noe ved måler er defekt skal dette meldes umiddelbart til AE Nett på epost: 
maaling.nett@ae.no  

 

mailto:maaling.nett@ae.no
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1.5 AE Netts forventninger 

• Montør tenker sikkerhet først og benytter seg av egnet personlig verneutstyr (aktuelle 
bruksområder er beskrevet i AEN-4170). 

• Det forventes at en skriftlig SJA (sikker jobb analyse) blir utført før arbeidet startes. 

• Montør innehar relevant fagkompetanse og kjennskap nok til å utføre arbeidet på en 
faglig forsvarlig og god måte. 

• Montør forholder seg til og følger Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) 
og tilhørende normer som NEK 399, NEK400, NEK439 og NEK 700.  

• Montør har lest gjennom og kjenner til de måletekniske kravene fra Agder Energi Nett 

• Området rundt arbeidsstedet skal forlates i samme ryddet stand som da oppdraget ble 
påbegynt. 

• Det forventes at koblinger blir gjort i hht. Instruksen. Feilkobling av måler vil kunne medføre 
fakturering fra AE Nett på medgått tid til korreksjon 

• Det forventes at alle målere blir returnert til AEN. Hvis det oppdages at målere blir solgt 
eller videreformidlet til tredjepart, vil dette føre til at ansvarlig elektroentreprenørs 
prekvalifisering blir trukket tilbake.  

1.6 Kundehåndtering 

I Agder Energi har vi en høy etisk standard. Det forventes at alle som opptrer på vegne for AE skal 

vise respekt for medmennesker og opptre høflig. Det er pålagt taushetsplikt og fortrolighetsplikt. 

Dette gjelder særlig informasjon om konkrete kundeforhold og annen bedriftssensitiv informasjon.  

Dersom kunder/privatpersoner henvender seg direkte til montør på anleggsplass/arbeidssted for å 

klage på strømstans eller andre forhold knyttet til sitt kundeforhold til AE Nett, skal montøren 

opptre på en høflig måte og henvise kunden til AE Netts kundesenter. Ved behov for mer eller 

annen info kan montøren henvise kunden til AE Netts hjemmeside på aenett.no eller AE Netts 

kundesenter på telefon (+47) 38 60 72 72. 

1.7 Uønskede hendelser 

Strømulykker som "Lett" strømgjennomgang (ikke via hjerte), skader påført ved kortslutning, osv.  
skal meldes til nærmeste leder snarest. Det er også lansert en APP fra NELFO kalt "Strømulykke, 
som enkel og oversiktlig viser hvordan man forholder seg ved strømulykker. Ved alvorlige ulykker 
(som mistanke om strømgjennomgang via hjerteregionen) skal ambulanse (tlf. 113) tilkalles 
umiddelbart. OBS! Den skadde må ikke kjøre selv. Norsk luftambulanse tilbyr en APP for 
smarttelefoner som hjelper deg med å identifisere egen posisjon. 

Dersom kunder/privatpersoner gir utsagn eller handlinger som gir grunnlag for bekymring, skal 
dette noteres ned og dateres (ikke notert i Elsmart APP). Bekymringsmeldingen skal 
videreformidles til nærmeste leder. 

Ved trusler eller truende oppførsel bør installatøren/montøren forholde seg mest mulig rolig og 
prøve å roe ned vedkommende. Om situasjonen er ubehagelig eller føles som direkte truende, 
forventes det at installatøren/montøren forlater stedet. Det varsles også øyeblikkelig til nærmeste 
leder og eventuelt andre i ledelsen/ berørte samarbeidspartnere om hendelsen. Ved alvorlige 
hendelser kontaktes også politiet (tlf. 112) umiddelbart. 
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2. ARBEIDS INSTRUKSER 

Følg instruksene som er aktuelt for arbeidsordren. 

2.1 Før arbeidet påbegynnes 

1. Forberedelse 

a. Hent AO fra Elsmart APP. 

b. Følg stegene til arbeidsordren i Powel Elsmart Applikasjon, i tillegg til stegene 

beskrevet i dette dokumentet. 

 

2. Vurdering av anlegg/målepunkt 

a. Risikovurdering gjennomføres. Dokumenteres med Sikker Jobb Analyse (SJA). 

b. Kontroller at anleggsadresse og kundeinformasjon er korrekt. 

c. Kontroller at anleggsinformasjon er korrekt. 

d. Ta et oversiktsbilde av anlegget (tavle med åpen dør) og eventuell annen relevant 

dokumentasjon (f.eks. gammelt tavleskjema, avvik, etc.). Påse at bildene er tydelige 

og lesbare. Dette gjelder for alle bilder som blir lagt inn. 

e. Oppdages avvik, dokumenteres dette i Elsmart APP med beskrivelse og bilde (f.eks. 

defekt display, ødelagte komponenter, feilkobling, mistanke om umålt forbruk).  

2.2 Ved demontering 

3. Dokumentering av eksisterende måler 

a. Ta et bilde av hele måleren før arbeidet påbegynnes med fokus på målernummer og 

plomber.  

b. Ta bilder av målerstandene (A+) og (A-) og eventuelt øvrige stander ifølge Elsmart 

APP.  

 

4. Spenningstesting 

a. Ta plomber på målerens klemmedeksel og fjern dekselet. 

b. Spenningstest måleren med voltmeter, før vern kobles ut. OBS! Ved spenningsløst 

anlegg, vær ekstra oppmerksom på at riktig vern blir koblet ut. 

c. Koble ut vernet/ skru ut sikringer før måler. 

d. Dersom anlegget har mulighet for produksjon av strøm, må montøren være ekstra 

oppmerksom. 

e. Utfør ny spenningstest på måleren. Dersom målingen viser at måleren er 

spenningsløs, kan måleren kobles fra (OBS! Mål alltid fas-fas og fas-jord).  

 

5. Kobling 

a. Ta bilde av målerens koblingsklemmer med fokus på kabelmerkene, og S0-puls 

klemmer og kabler. 

b. Kontroller at måler er riktig koblet. 

c. Ledningene merkes (iht. riktig fase og retning, se avsnitt 3) og frakobles. 

d. Er det tilkoblet ekstern antenne til måler, løsnes denne forsiktig fra måler. 

e. Måler demonteres og returneres til AE Nett.  
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2.3 Ved montasje 

6. Kontroll av målersløyfe 

a. Tilstanden på målersløyfen vurderes fagmessig (korrosjon/varmegang/skader/ 
underdimensjonering). Ved avvik, må dette utbedres før måler tilkobles. 

b. Verifiser faserekkefølgen og retningen til "Nett" og "Anlegg". 

c. Påfør eventuelle manglende kabelmerker.  

d. Ved eksisterende anlegg, vær ekstra oppmerksom på at dreieretningen ikke endres. 

 

7. Kobling 

a. Monter måleren på et dedikert målerbrett. Måleren skal monteres i loddrett posisjon 
med butte skruer. Kontroller at ingen kabler kommer i klem under montasjen. 

b. Tilkoble målersløyfen iht. AE Netts beskrivelse (instruks vedlagt den aktuelle 
måleren). Ettertrekkes med moment. 

c. Koble på eventuelle S0 puls på Klemme (20+) og (21-) (Se avsnitt 4.4). 

d. Antennen tilkobles antennekontakten. Kontroller at kabelen ikke klemmes eller 
bøyes for hardt. Fjern eventuelle utsparinger på klemmedekselet (Se avsnitt 4.2). 

e. Ta bilde av koblingsklemmene med fokus på kabelmerkene og S0 puls klemmene. 

 

8. Spenningssetting og test av AMS måler 

a. Koble inn vernet/ skru inn sikringer før måler. 

b. Mål spenning på alle faser ved målerens klemmebrett. 

c. Test målerens tilkobling ved hjelp av målerens bryterfunksjon, beskrevet i AE Netts 
prosedyre vedlagt måleren. Ved avvik, sjekk tilkobling og utbedre. Dersom feilen 
vedvarer ved korrekt tilkobling, returneres måleren til AE Nett. 

d. Målerens klemmedeksel monteres. Deretter plomberes dekselet. 

 

9. Ferdigstillelse 

a. Ta et bilde av hele måleren med fokus på målernummer og plomber.  

b. Ta bilder av målerstandene (A+) og (A-) og eventuelt øvrige stander ifølge Elsmart 

APP. Påse at bildene er tydelige og lesbare. 

c. Samsvarserklæring for måleren og tilhørende utstyr skrives, og påføres en ledig 
plass i tavledøren. 

d. Legg eventuelt ved informasjons brosjyre (Her er din smarte strømmåler). Ved 
øvrige spørsmål kan kunden henvende seg til AE Netts nettside (aenett.no) eller 
kundesenter (+47) 38 60 72 72 

e. Informer alltid om eventuell endret S0-puls verdi, og heng opp merkelapp med 
pulsverdi ved rekkeklemme (se bilde under avsnitt 4.4).  



INSTRUKS 

 

 

Selskap: 

Agder Energi Nett AS 

Saksbehandler: 

MAGHAN 

Godkjent av: 

THOTHN 

Gjelder fra: 

01.02.2018 

Dok.nr.: 

AEN-589005 

Utgave: 

Versjon 1.1 

 

Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr. 
  Side 6 av 13 

 

2.4 Avslutning 

10. Dokumentasjon 

a. Anlegget ryddes 

b. Ta et oversiktsbilde av anlegget (sikringstavle med åpen dør). 

c. Arbeidsordre fylles ut med korrekt informasjon. 

d. Arbeidsordre oppdateres og sendes. 

 

 

3. KONTROLL AV DIREKTEKOBLEDE AMS MÅLERE 

3.1 1 fase målere 

 

 

Etterkontroll av korrekt tilkobling av 1-fase måler: 

• Koble fra det bakenforliggende anlegget ved bruk av målerens bryter. 

• Mål spenning, det skal nå være spenningsløst mellom klemme 3-6 samt fasespenning mellom 
klemme 1-4. 

• Ved avvik, kontroller og rett opp tilkobling av måler. 

• Dersom ok, koble til anlegget ved bruk av målerens bryter.  

• Sett klemmedeksel korrekt på og plomber måler. 
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3.2 230V 3-fase 

 

 

 

Etterkontroll av korrekt tilkobling 3-fase 230V: 

• Koble fra det bakenforliggende anlegget ved bruk av målerens bryter  

• Mål spenning, det skal nå være spenningsløst mellom klemme 3-6, 3-9 og 6-9 samt fasespenning 
mellom klemme 1-4, 1-7 og 4-7 

• Ved avvik, kontroller og rett opp tilkobling av måler. 

• Dersom ok, koble til anlegget ved bruk av målerens bryter.  

• Sett klemmedeksel korrekt på og plomber måler. 
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3.3 400V 3-fase 

 

 

 

Etterkontroll av korrekt tilkobling 3-fase 400V: 

• Koble fra det bakenforliggende anlegget ved bruk av målerens bryter  

• Mål spenning, det skal nå være spenningsløst mellom klemme 3-6, 3-9 og 6-9 samt fasespenning 
mellom klemme 1-4, 1-7 og 4-7 

• Ved avvik, kontroller og rett opp tilkobling av måler. 

• Dersom ok, koble til anlegget ved bruk av målerens bryter.  

• Sett klemmedeksel korrekt på og plomber måler. 
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4. ANNET MÅLEUTSTYR OG VEILEDNING 

4.1 Klemmedeksel 

Kamstrups klemmedeksel løsnes fra bunnen når det 

skal tas av og sette på ovenfra og ned. Dersom det 

vises en hånd i displayet indikerer denne at 

klemmedekselet ikke er satt på korrekt.  

Påse at kablene ikke klemmes av dekselet. Benytt 
eventuelt utsparing på dekselet, og tilpass for 
kablene. Dersom det er ekstern antenne er det en 
utsparing i klemmedekselet som antennekabelen skal 
følge. 

 

4.2 Ekstern antenne 

• Antenne plassering: 
o Antennen monteres alltid ved ny 

installasjon.  
1. pri: på loft/vegg ute. 
2. pri: på vegg over skap. 
3. pri. På skapets ytre vegg. 
OBS! På skapdør aksepteres 
ikke lenger. 
 

• Kabling: 
o Standard antenneledning er 2,5m. 

Ved behov for lengere ledning, 
bestilles dette spesielt i Elsmart 
Nettmelding. 

o Kabelen legget pent og fagmessig 
fra antenne til måler 

o Sjekk at ikke kabelen klemmes langs 
veggen eller bøyes for hardt. 

o Ved behov samles antennekabelen i 
en kveil på min 10 cm diameter og 
festes løst utenfor måleren. Dette 
gjøres etter at klemmedeksel er 
montert og måler plombert. 

o Bruk alltid gumminippel eller 
tilsvarende ved bruk av utsparinger i 
skap. 
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• Frakobling: 
o Se hvor antennekabel er tilkoblet måleren (bilde vises Kamstrups målere) 

▪ Radio –antennekabel tilkoblet direkte i måler 
▪ GPRS –antennekabel tilknyttet på GPRS-kort 

o Antennekabel løsnes forsiktig fra antennekontakten på måleren evt. på modemkort 
(NB ikke dra i antennekabelen) 
 

• Tilkobling: 
o Tilkoble antennekabelen til antennekontakten under klemmedeksel. Det er viktig at 

kontaktene ”klikker” sammen for å sikre optimal kontakt. Før ut kabelen nede til 
høyre. 
 

4.3 Bruk av målerens interne bryter 

Test målerens tilkobling ved hjelp av målerens bryterfunksjon. Ved avvik, sjekk 
tilkobling og utbedre. Dersom feilen vedvarer ved korrekt tilkobling, returneres måleren 
til AE Nett. Detaljert instruks legges ved den enkelte måler. Under vises instruksen for 
test av Kamstrups målerbryter. 

• Koble fra anlegget: 
o Trykk en gang på målerens venstre grønne knapp (knapp som ikke er plombert). 

Det skal nå stå DCON i displayets høyre hjørne. 
o Hold deretter knappen inne i ca. 6 sekunder inntil du hører et høyt og tydelig 

klikk/knepp. 
o Rød LED på måleren vil begynne å blinke, noe som indikerer at strømmen i alle 

faser inn til anlegget er slått av. Det vil nå ikke registreres energiforbruk i måleren. 
 

• Koble til anlegget: 
o Anlegget skal være spenningsløst i minst 30 sekunder før bryter betjenes og 

spenning settes på anlegget igjen. 
o Det skal ikke stå DCON i displayet når bryter skal betjenes. Dersom det står DCON, 

trykk en gang på målerens venstre knapp slik at det står noe annet i displayet. 
o Hold venstre knapp inne i ca. 6 sekunder inntil du hører et høyt og tydelig 

klikk/knepp. Rød LED skal nå være slukket. Dersom en gul LED starter å blinke, 
indikerer dette at det forbrukes energi i anlegget. Det tar ca. 2 minutter fra bryter blir 
slått på igjen og til korrekt register vises i display. 

 

4.4 Koble til S0 puls 

• Ved levering av energipuls over S0-grensesnittet må det settes av plass for 2 
rekkeklemmer i umiddelbar nærhet av energimåleren. 

• Målerens S0-puls sin tekniske oppbygging er iht. EN 62053-31:1998, og utstyr som 
tilkobles S0-pulsen må være tilpasset denne normen. Det er kundens ansvar at utstyret er 
tilpasset normen.  

• Nominell tilført spenning er 24V. OBS! Maks tilført spenning er 27V DC, Husk polaritet. 
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• Gjennomføring: 

o Rekkeklemmer monteres i umiddelbar nærhet av måleren for tilkobling av S0 puls.  

o Pulsledninger tilkobles mellom måler og rekkeklemmer. 

o Ledningen for + skal være rød. Ledning for – skal være svart. Det skal benyttes 
enledere med kvadrat 0,75mm2. Ledningene skal være påmontert endehylser. 

o Merkelapp som beskriver farge og potensiale (eksempel: Rød: + , Sort: - ). 
Montøren skal også beskrive på denne merkelappen impulsverdien for anlegget i 
Wh pr puls. 

o Klemmedeksel påmonteres måler etter at pulsledning er utlagt og plomberes. 

o Etter montasje og tilkobling av energipuls kan kunden tilkoble sitt 
effektstyringsanlegg til undersiden av rekkeklemmene.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Måler

20 21

S0

+ -

SortRød

Rekkeklemmer

Eksisterende tilkoblinger

Grensesnitt      AEN
Kunde

Rød: +
Sort : -
Pulsverdi: 
12 Wh pr puls

Merkelapp

Tilkobling til 
effektstyringsanlegg

 

 

• Beregning av pulsverdi: 

o Pulsverdien pr puls beregnes på denne måten: 
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Eksempel på direktekoblet måler: 

 

 

For direktekoblet måler finnes det ikke strømtrafo, derfor settes denne til 1. 

 

 

• Dokumentasjon: 

o Etter pulsledning er lagt ut, skal det dokumenteres om utlagt puls: 

o Bekreftelse på at S0-puls er lagt ut til kunde. 

o Bekreftelse på at pulsverdi er dokumentert på anlegget vha. merkelapp. 

o Pulsverdi i Wh som er merket ved rekkeklemmer og informert om til kunde. 

o Bekreftelse på at kunden er informert om pulsverdi. 

o Om ikke arbeidsordren har egne felt for punktene nevnt over, skal dette 
kommenteres i fritekst. 
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4.5 Bruk av HAN modul 

• HAN (Home Area Network) modul gir kunden mulighet for å hente ut målerverdier 
på 10 sekunds nivå. 

• Det understrekes at alle kunder, i henhold til avregningsforskriften, skal kunne be 
om tilgang til relevant informasjon om eget forbruk gjennom AMS-målerens HAN-
port. Sikkerheten i grensesnittet skal ifølge NEKs opprinnelige anbefaling baseres 
på NEK IEC 62056-7-5. Videre skal grensesnittet være inaktivt ved installasjon. 
Kundene bestemmer selv om og når grensesnittet skal benyttes. 

• For åpning av HAN modulen, må man derfor kontakte Agder Energi Nett. Det stilles 
forøvrig krav til fysisk sikring av målerens HAN-port for å ivareta tilstrekkelig 
informasjonssikkerhet. 

o Dataen vil sendes kryptert (hvor kunden får tilsendt egen krypteringsnøkkel), 
ved usikret HAN-port. 

o Hvis kunden kan bekrefte at tilstrekkelig fysisk sikring av målerens HAN-port 
er tilstede (som ved at måler er plassert inne hos kunde), kan dataen sendes 
ukryptert. 

 


