Unormalt varmtvannsforbruk?
Noen ganger kan man få følelsen av at det målte forbruket er mye høyere enn hva som faktisk er
brukt. Det er svært sjelden feil på måleren, men vi har noen tips til hva du kan gjøre for at du skal føle
deg trygg på at avregningen stemmer.
Kontroll av blandebatterier
Les av måleren, alle tall. Deretter tapper du kun kaldt vann fra alle kraner, trekk også ned i toalettet.
Les av måleren igjen, dersom den har registrert forbruk når du bruker kaldt vann er det en defekt i et
av blandebatteriene. Da kan du prøve deg frem med en og en til du finner synderen. Blandebatteriet
må byttes av rørlegger.

Vaskemaskin/oppvaskmaskin
Vaskemaskin og/eller oppvaskmaskin skal ikke være tilkoblet varmt vann. Dersom det er vanskelig å
se kan du kjenne på slangene som går inn når den er i drift, de skal da være helt kalde. Alternativt
kan du se på måleren når vaskemaskin/oppvaskmaskin er i bruk. Dersom ingen bruker varmtvann da
så skal ikke måleren telle. Tallet helt til høyre på måleren viser liter. Dersom måleren har registrert
forbruk nå må vaskemaskin eller oppvaskmaskin kobles over på kaldt vann.

Bøttetesten
Med en 10 liters bøtte kan du foreta en enkel test. Les av måleren, fyll deretter med kun varmt vann
bøtta opp til 10-liters merket. Måleren skal nå ha registrert 10 liter. Har den registrert mer eller
mindre må du ta kontakt med ista for å avtale videre fremdrift.

Dersom du ikke finner feil etter å ha forsøkt disse tre punktene er det etter all sannsynlighet ikke noe feil
med måleren eller resten av installasjonen.
Effektive tiltak for å redusere vannforbruket:
Monter sparedusj
Slå av dusjen når du såper deg inn
Ikke skyll av oppvask med varmt vann før du setter det inn i oppvaskmaskinen, bruk kaldt vann og en
oppvaskbørste
Ikke tin frossen mat under rennende vann. (Mat tines aller best et par dager i kjøleskapet)
Ikke la vannet renne unødvendig
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