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Installation
Kallvattenmätare CW02
Varmvattenmätare HW02

PLACERING
Vattenmätaren ansluts till vattenledningen (som standard anslutningsgänga 
DN20 / 3 ⁄4”, standardlängd 110 mm).
Mätaren monteras så att mätarhuset kommer uppåt eller max 90 grader åt 
sidan (även alla vinklar mellan 0 och 90 grader). Mätarhuset får inte peka ner 
eller snett neråt. 

Givaren placeras vertikalt på en vägg (kabeln neråt) för bästa 
antennfunktion. Standard kabellängd är 20 cm, 40 cm eller 1,5 m.

Undvik om möjligt metall inom 15 cm från givaren. Givaren bör inte placeras 
framför en stålregel eller en elledning. Detta eftersom antennfunktionen kan 
påverkas (plus risken att borra i en elledning). Använd regel- och ellednings-
sökare.

Vattenmätaren och givaren har kapslingsklass IP54, ”strilsäkert”. Mätaren 
och givaren tål stänk från badkar och dusch, men kan inte placeras direkt i ett 
duschutrymme.

Vertikal montering 
är också tillåten.

Mätaren monteras 
lämpligen med 
mätarhuset uppåt.

Mätaren kan också monteras med mätarhuset 
liggande i max 90 grader.

Mätarhuset får inte peka neråt eller ha 
mätarhuset liggande mer än 90 grader.

Exempel:



MONTERING AV VATTENMÄTARE

Välj rätt vattenmätare 
Kallvattenmätaren är märkt Tmax +30°C 
Varmvattenmätaren är märkt Tmax +90°C 
 
Montera vattenmätaren enligt bilden nedan. Observera att den alltid ska 
monteras i flödesriktningen enligt pilen. Om vattenmätaren ersätter en 
äldre mätare ska tätningsytorna för packningen kontrolleras. Ny packning 
följer med varje mätare. Observera att backventilen som följer med måste 
monteras efter vattenmätaren enligt bilden.

För fullgod funktion skall alltid backventil monteras efter vatten-
mätaren.
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Mätaren kan om så önskas plomberas med en plomberingskåpa 
som placeras över inkommande koppling och kläms ihop med en 
tång. Ingen plomberingstråd behövs. Plomberingskåpor kan  
beställas från EcoGuard (best-nr: VA-PLOMB1).
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VIKTIGT!

För fullgod funktion skall alltid backventil monteras efter vattenmätaren.



MONTERING AV GIVARE

 
 
 
 

1. Lämna minst 2 cm fritt utrymme till höger om givaren, så att demon-
teringsverktyget kan användas för att ta ner givaren. 

2. Skruva upp givarens väggbricka med lämplig skruv. Använd alltid 
plugg, även vid montering på gipsväggar. 
Om givaren monteras i ett våtutrymme bör väggbrickan i stället 
limmas mot kakel/våtrumstapet för att inte skada tätskiktet. Börja 
då med att snäppa fast givaren på väggbrickan enligt punkt 3 nedan, 
och applicera sedan lämpligt lim på väggbrickan. Eventuellt kan man 
behöva använda dubbelhäftande tejp för vidhäftning innan limmet 
härdat. 

3. Snäpp fast givaren på väggbrickan. Tryck först in de två snäppena på 
ena sidan av givaren och sedan de två andra med ett ordentligt tryck. 
Kontrollera att alla fyra snäppen gått i ordentligt. 
 

4. OBS! För att givaren ska starta,  låt mätaren flöda med vatten.
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REGISTRERING 

1. Funktionskontrollera utrustningen: 
– Kontrollera att räkneverket går åt rätt håll. 
– Kontrollera att inga läckor finns. 
– Bocka för att utrustningen är kontrollerad på monteringsrapporten. 

2. Fyll i monteringsblanketten med givarens och vattenmätarens serie-
nummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum.  
 
Skriv också upp mätarställningen på vattenmätaren före montering. 
Skilj på varmvatten- och kallvattenmätare.  
 
Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt! 
– Monteringsblanketten kan hämtas från: 
 www. ecoguard.se/support. Exempel på blankett nedan.  
 Använd bara en blankett per lägenhet. 

3. Ta kopior av pappersdokument och spara som säkerhet.  
Återsänd blanketter till EcoGuard per post eller e-post  
(registrator@ecoguard.se) för uppläggning av givarna/mätarna i data-
basen. Bifoga önskemål om hur ”visningsträdet” skall se ut (område, 
gata portuppgång, lägenhet osv.) Ange också vem slutkunden är.

ECOGUARD GÖR DET MÖJLIGT FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH BOENDE ATT HÅLLA KOLL PÅ HUR MYCKET VÄRME, VATTEN OCH EL SOM ANVÄNDS. VÅR STYR-
KA ÄR ATT VISUALISERA ENERGIANVÄNDNING I FASTIGHETER NER PÅ INDIVIDUELL NIVÅ, GENOM VÅR MJUKVARA ECOGUARD CURVES. VI ÄR ÖVERTYGADE 
OM ATT IMD HAR FRAMTIDEN FÖR SIG EFTERSOM INDIVIDUELL MÄTNING GER ALLA MÖJLIGHET TILL LÄGRE KOSTNADER OCH BÄTTRE MILJÖ.

Registrering 

1. Funktionskontrollera utrustningen: 
– Kontrollera att räkneverket går åt rätt håll. 
– Kontrollera att inga läckor finns. 
– Bocka för att utrustningen är kontrollerad på monterings- 
 rapporten. 

2. Fyll i monteringsblanketten med givarens och vattenmätarens 
serienummer, placering, adress, beskrivning och monterings-
datum. Skriv också upp mätarställningen på vattenmätaren före 
montering. Skilj på varmvatten- och kallvattenmätare. Det är 
viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt! 
– Monteringsblanketten kan hämtas från: 
 www. ecoguard.se/dok. Exempel på blankett nedan.  
 Använd bara en blankett per lägenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ta kopior av pappersdokument och spara som säkerhet.  
Återsänd blanketter till EcoGuard per post eller e-post  
(registrator@ecoguard.se) för uppläggning av givarna/mätarna 
i databasen. Bifoga önskemål om hur ”visningsträdet” skall se 
ut (område, gata portuppgång, lägenhet osv.) Ange också vem 
slutkunden är.
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DEMONTERING AV GIVARE

För att ta loss givaren från väggfästet krävs ett specialverktyg som kan 
beställas från EcoGuard (beställningsnr: DT 01). 

• Placera verktygets spets i skåran på höger sida av givarens hölje.
• Böj försiktigt ut givarens högersida med verktyget och ta loss givaren.
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