
Індивідуальні лічильники зазвичай знаходяться в підвалі. Його також можна знайти в 
квартирі, наприклад в коморі або в коридорі. Інші можливості - площадка поверху або 
спеціальна кімната в будинку. Орендарям найкраще запитати про це в орендодавця чи 
менеджера нерухомості. Власники будинку можуть знайти лічильники на кресленнях або 
плані свого будинку.
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Де знаходяться лічильники 
електроенергії, газу та води?1.

Електроенергія:  слово «Strom» зазвичай написано на лічильнику електроенергії, а літери «kWh» стоять поруч із  
 показаннями лічильника.
 На нових лічильниках ви побачите показання лічильника та інформацію «kWh» на дисплеї.
Природний газ:  біля показань лічильника з’являються літери « m3».
Вода:   Тут теж біля показання лічильника написано « m3». Однак лічильник круглий і зазвичай має кришку.

Як розрізнити лічильники?2.

ОСЬ ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЄ (Ілюстрація схожа)

Продовження на наступній сторінці
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ЯК ЗЧИТУВАТИ  
ПОКАЗАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА?

аналоговий лічильник 
електроенергії

газовий лічильник лічильник води

(kWh) (kWh)
(m3) (m3)
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цифровий лічильник 
електроенергії



Незалежно від лічильника для зняття показань завжди потрібні дві цифри: показання лічильника та номер лічильника.
Номер лічильника необхідний для того, щоб ми знали, якому домогосподарству належить лічильник.
Показання лічильника, навпаки, показують споживання.

Деякі лічильники показують два показання, якщо у вас 
є особливі вимоги. Будь ласка, прочитайте обидва 
показання та повідомте нас.
Лічильники електроенергії з кількома показниками 
називаються двотарифними. Ці пристрої розрізняють два 
тарифи, які мають різні ціни за кіловат: наприклад, якщо 
в домогосподарстві використовуються теплові насоси або 
нічні накопичувальні обігрівачі.

Дуже просто: зайдіть на
Після того, як ви ввели ваші дані готово

Як зчитати показання лічильника?

4. Чому мій електролічильник має два показання?

5. Як ви можете надіслати нам 
показання лічильника?

www.ablesung-witten.de

3.

4.

5.

Важливо! Зчитуйте показання лічильника лише з точністю до коми. 
У старих моделях область після коми часто забарвлюється в червоний колір. Ці знаки після коми нам не потрібні.
Винятком тут є лічильники тепла. Тут також повинні бути вказані десяткові знаки.

!

Спасибі! 

До речі: ми жертвуємо 50 центів некомерційним організаціям за кожен показ лічильника, який нам переданий 
онлайн.
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показання лічильника

аналоговий лічильник 
електроенергії

цифровий лічильник 
електроенергії (альтернатива)

цифровий лічильник 
електроенергії

газовий лічильник

m3

лічильник води

m3

Якщо у вас є фотоелектрична система: тоді у вас є 
двонаправлений лічильник. Ця комбінація лічильників 
імпорту та живлення вимірює, скільки власно виробленої 
електроенергії надходить у державну мережу та скільки 
електроенергії ви купуєте зовні.

Потім виберіть ліву кнопку
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