
Mobil & tablets:
Techem Beboer App „Forbrugsmål“ kan hentes i
Google Play / App Store

PC: http://app.techem.dk

Adgang 
Ejendommens administrator sender et velkomstbrev med 
adgangsdata til dig.

Techem Beboer App  
- Kom godt i gang 

TECHEM ONLINE
Brugervejledning

Forbrugsmål

Forbrugsmåling online - Download appen og kom godt i gang
Du kan udnytte dine fjernaflæsningsmålere og din mobil til at følge forbruget 
online. Det giver dig større mulighed for at spare på din vand- og varmeregning.

Indhold i appen

Christoffer Riis 
Testvej 7A
0000 Testby

Størrelse: 111,0 m2
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Det røde bogstav er et udtryk for, hvor dit forbrug 
af varme og vand ligger i forhold til resten af ejen-
dommen. Skalaen går fra A+ til G. Hvis du har A+, 
er det det bedste, mens et G viser, at du er en af 
dem, der bruger flest ressourcer i ejendommen. 

Eksempel på skærmvisning

Eksempel på skærmvisning

Pilen og smileyen viser, hvordan dit forbrug er i 
forhold til normalforbruget for ejendommen. Dvs. i 
dette eksempel er forbruget mere end 61 % over det 
normale forbrug for ejendommen. Det kunne give 
anledning til ændring af forbrugsadfærd med 
kontante besparelser til følge. Det kan også være et 
udtryk for, at det kolde vand løber i et utæt toilet. 
Brug „Vis mere“ for at få adgang til analyser, der via 
grafer giver dig et overblik.

Side 1 (2)



Få overblik over dit forbrug
- Hvornår forbruger du mest...? Få hurtigt kontrol over dine omkostninger og lad 
din mobil overvåge dit forbrug - opsæt forbrugsmål i appen.

Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7A-B      8000 Aarhus C      www.techem.dk      Tlf.: 87 44 77 00      info@techem.dk
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I menuen kan du under „Alarmoversigt“ opstille forbrugsmål. Overskrider du 
dine mål, og har du et uhensigtsmæssigt forbrug, vil du modtage en push-
besked på mobilen. Du kan nemt tilføje og slette alarmer.

„Forbrugsmålere“ giver dig mulighed for at følge den enkelte måling i de rum, 
hvor der er opsat forbrugsmålere. Du kan benytte dig af kalenderfunktionen, 
når du vil have vist aflæsningsværdier. Derudover er der mulighed for selv at 
omdøbe rumbetegnelser. Klik på  „Værelse“ og omdøb. Sæt dit personlige 
præg på appen og lad den overvåge dit forbrug.

Find flere informationer på www.techem.dk/produkter/online-loesninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Techem.

God fornøjelse!
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