Vilkår om anvendelse af MEP-port i Cerius’ elmålere

1. Indledning
1.1 I størsteparten af Cerius A/S’ (”Cerius”) elmålere findes der en såkaldt Multipurpose Expansion Port (”MEPport”), som ved anvendelse af et MEP-kort i MEP-porten kan give mulighed for at overføre forbrugsdata.
2. Betingelser for anvendelse MEP-porten
2.1 Det følger af Cerius’ tilslutningsbestemmelser – se nærmere her og særligt punkt 2.7 – at Cerius
ejer elmåleren, medmindre andet er skriftligt aftalt. Elmålere ejet af Cerius må ikke anvendes til andre formål
end de af Cerius tilladte. Cerius anvender ikke p.t. MEP-porten i elmåleren og giver hermed tilladelse til, at
MEP-porten anvendes til overførelse af forbrugsdata ved indsættelse af et MEP-kort i MEP-porten på de i
disse vilkår fastsatte betingelser. Anvendelsen af MEP-porten i elmåleren kan foretages af den, som har
rådighed over elmåleren tilsluttet elinstallationen (”Brugeren”), eller en tredjepart, som indgår aftale med
Brugeren herom. En tredjepart skal sikre sig, at disse vilkår er del af aftalen med Brugeren.
2.2 MEP-kort, som anvendes i Cerius’ elmålere, skal opfylde de til enhver tid gældende internationale standarder,
herunder skal MEP kortet være CE-mærket, og leve op til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv
2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk
kompatibilitet (omarbejdning).
2.3 Cerius forbeholder sig ret til at tilbagekalde denne tilladelse med et varsel på mindst tre måneder, hvis Cerius
måtte få brug for selv at anvende MEP-porten.
2.4 Ved anvendelse af MEP-porten i Cerius’ elmåler accepteres disse vilkår.
3. Cerius’ ansvar og rettigheder
3.1 Cerius er ikke ansvarlig for manglende kommunikation mellem elmåleren og MEP-kortet, eller MEP-kortets
manglende funktionalitet.
3.2 Cerius forbeholder sig retten til at afmontere MEP-kortet fra elmåleren uden forudgående varsel, hvis (i) det
efter Cerius’ eget skøn forstyrrer Cerius’ kommunikation med elmåleren, uanset karakteren af forstyrrelse,
eller (ii) MEP-kortet belaster elmåleren således at Cerius’ mulighed for hjemtagning af data via fjernaflæsning
bliver vanskeligere.
3.3 Cerius kan til enhver tid uden forudgående varsel frakoble MEP-kortet fra elmåleren, hvis MEP-kortet udgør
en sikkerhedsrisiko i forhold til påvirkning på elmåleren eller Cerius’ elnet.
3.4 Cerius er ikke forpligtet til at varsle Brugeren eller tredjepart om udskiftning af elmåleren, og Cerius er ikke
forpligtet til at genindsætte MEP-kortet ved udskiftning af elmåleren.
3.5 Cerius forbeholder sig retten til at udskifte elmålere med MEP-port til elmålere uden MEP-port.
3.6 Eventuelle fjernede MEP-kort placeres i nærheden af elmåleren, og Cerius har ikke noget ansvar for
eventuelle bortkomne MEP-kort.
4. Erstatningsansvar
4.1 Bliver elmåleren eller dennes MEP-port beskadiget ved anvendelse af MEP-kort i MEP-porten er Brugeren
erstatningsansvarlig, uanset årsagen hertil.

