
Direktekoblede 1-fas målere
Instruks for kobling av Kamstrups AMS målere

For godkjente AMS montører
Gjelder fra 01. Jan 2018

OBS!   OBS!   OBS!   OBS!
Demonterte eller feilsendte målere skal 

umiddelbart returneres til AENs målerlager.

Adresse: Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal

Sendingen skal merkes med: “Retur av måler.”



Formål:
Å tilfredsstille Forskrift nr. 

301  Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 

nøytralitet mv.

1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

401 Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste

458 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Det henvises også til:
• Standardkontrakt for nettkunder

• Avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

• AEN – 19925 - Måletekniske krav til lavspentmålte målepunkt

• AEN – 589005 – Instruks for kobling av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr

• REN blad 4000 LS Nett – Måling - Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

• REN blad 4001 LS Nett – Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

• REN blad 4003 LS Nett – Måling - Krav til tilgang og plassering

• REN blad 4004 LS Nett – Måling - Krav til kvalitetskontroll direktemåling

• REN blad 4006 LS Nett – AMS-Måler - Samsvarserklæring

• REN blad 4008 LS Nett – Risikovurdering ved utskiftning av direktekoblet måler

• REN blad 4100 LS Nett – Kundetilknytning- boliginstallasjon – Utførelse

Se www.aenett.no ved “Krav til måling”

 

Husk bildedokumentasjon av følgende:



Før arbeidet påbegynnes:
1.  Kun fagkyndig personell, med gjennomført opplæring i AMS måler, kan utføre arbeid på Agder Energi Netts AMS 

målere.

2.  Plass for målerutstyr skal være min. H x B x D [mm] pr. måler 400 x 250 x 160. Det skal alltid være plass for å 
montere nye målere vertikalt på et dedikert loddrett målerbrett.

3.  Måleren skal være slik plassert at målerens overkant ikke er mer en 1,8m over gulv og underkant ikke mindre enn 
0,7m over gulv.

4.  Måleren skal være plassert i et miljø som ikke skader måleren med hensyn til påvirkninger av rystelser, fuktighet 
(luftfuktighet >95% i 30 dager ved +25°c) eller temperatur (-40°c - +70°c).

5.  Målersløyfer skal være dimensjonert for den høyeste strøm som kan gå i kretsen. Minimum tverrsnitt skal være 
10mm2.

6. Det anbefales å legge et dedikert trekkerør for antenne til loft eller ut av bygget/skapet.

7. Alt arbeid på Agder Energi Netts målere skal på forhånd meldes i Elsmart Nettmelding.

8. Hent ned arbeidsordre på tiltenkt måleranlegg.

9. Kontroller informasjonen som er lagt inn i arbeidsordre. Rediger eller kommenter ved feil.

10. Utfør SJA (Sikker Jobb Analyse).

11.  Ta et oversiktsbilde av anlegget (tavle med åpen dør) og eventuell annen relevant dokumentasjon (f.eks. gammelt 
tavleskjema, avvik, etc.) 

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

Ved demontering:
1. Ta bilde av målerstand (A+) og (A-), og eventuelle øvrige stander ifølge Elsmart APP.  

2.  Oppdages avvik, dokumenteres dette i Elsmart APP med beskrivelse og bilde (f.eks. defekt display, ødelagte kom-
ponenter, feilkobling, mistanke om umålt forbruk).

3. Ta plomber på målerens klemmedeksel og fjern dekselet.

4.  Spenningstest måleren med voltmeter, før vern kobles ut. OBS! Ved spenningsløst anlegg, vær ekstra oppmerksom 
på at riktig vern blir koblet ut.

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

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

7.  Utfør ny spenningstest på måleren. Dersom målingen viser at måleren er spenningsløs, kan måleren kobles fra 
(OBS! Mål alltid fas-fas og fas-jord). 

8. Ta bilde av koblingsklemmer med fokus på kabelmerkene, samt S0-puls klemmer og kabler.

9. Kontroller at måler er riktig tilkoblet.

10. Ledningene merkes og frakobles.

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

12. Måler demonteres og returneres til AE Nett. 

Ved montasje:
1.  Det skal brukes mangetrådet ledning for målersløyfe, minimum 10mm2 og maks 35mm2.
 Denne skal være oversiktlig forlagt og ha tilstrekkelig lengde slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med 
 strømtang uten å demontere kapsling/tildekking i skapet.

2.  Inngående ledninger til måleren merkes “Nett”.
 Utgående merkes “Anlegg”.

3. Det skal brukes presshylser i alle tilkoblinger.

4. Målersløyfen tilkobles som vist på figur, med bits type SL/PH2 og ettertrekkes med 2,5-3Nm.

5.  Antennen monteres alltid ved ny installasjon. Standard antenneledning er 2,5 m. Ved behov kan lengere anten-
neledning bestilles. OBS! Antenne på skapdør aksepteres ikke lenger. 

  1.  Pri: på loft/vegg ute.

  2.  Pri: på vegg over skap.

  3.  Pri. På skapets ytre vegg.



For mer utfyllende informasjon, ta kontakt med Agder Energi Nett AS, Avdeling Måling på:

Telefon: (+47) 38 60 62 94       E-post: maaling.nett@ae.no       Web: www.aenett.no
Besøksadresse: Stoaveien 14, 4848 Arendal       Postadresse: Postboks 794 Stoa, 4809 ARENDAL

6.  Ved uttak av S0 puls, benyttes énleder (0,75mm2) med endehylser på klemme 20+ (rød) og 21- (sort).  
OBS! Maks tilført spenning er 27V. Husk polaritet!

 Ved endring av S0 puls, må kunden alltid informeres.

7. Ta bilde med fokus på koblingsklemmene, kabelmerkene og S0 puls klemmene.

8. Ta bilde av antenne og eventuell S0 puls grensesnitt.

Testing og dokumentering:
1. Koble inn vern/ Spenningssett anlegget.

2. Test målerens interne bryter. Naviger til “DCON” feltet og hold trykknappen inne i 6 sekunder.

3.  Mål spenning på alle faser ved målerens klemmebrett. Det skal nå være spenningsløst mellom klemme  
3-6 samt fasespenning mellom klemme 1-4.

4.  Legg inn bryteren igjen ved å naviger vekk fra “DCON”; feltet og hold trykknappen inne i 6 sekunder.

5. Måleren klemmedeksel monteres. Påse at ledningene ikke klemmer på dekselet. Deretter plomberes dekselet.

6. Anlegget ryddes.

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

8. Ta bilde av hele måleren med fokus på plombe og målernummer.

9. Fyll ut resterende dokumentasjon, og ta bilde av de nye målerverdiene A+ og A-.

10.  Påfør samsvarserklæring for måleren og tilhørende utstyr på ledig plass på tavledøren.  

Fjern eventuell gammel samsvarserklæring.

11. Arbeidsordre oppdateres og sendes. 

Ved behov for nye plomber sendes e-post til maaling.nett@ae.no

Skriv “plombebestilling” i emnefeltet.

Husk retur av eventuelle demonterte målere. Målerne er til enhver tid Agder Energi Netts eiendom og skal ikke 

benyttes til noe annet formål etter demontering. Hvis det oppdages at målere blir solgt eller videreformidlet til 

tredjepart, vil dette føre til at ansvarlig elektroentreprenørs prekvalifisering blir trukket tilbake. 

Ferdigmeldt anlegg er en bekreftelse på at målermontasjen er utført etter denne instruksen.


