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Motorvärmarstyrning
Vi använder oss av av motorvärmarstyrning – ett bra sätt att spara energi

Debitering på hyresavin
All förbrukning registreras i den inbyggda mätaren och debiteras via hyresavin. Mätarställning 
kan avläsas direkt i stolpen eller via Internet. Ställer du in exempelvis avfärd kl 07 så kopplas 
strömmen på i god tid innan, ju kallare desto längre tid i förväg. Om du av någon anledning 
är sen och inte kommer iväg exakt kl  07 är strömmen inkopplad ytterligare 15 minuter. När 
du sätter i motorvärmarsladden i uttaget är strömmen på en kort stund för att du ska se att 
kupévärmare etc fungerar. 

Vill du ha ström på hela tiden går också detta att programmera in. Men då betalar du hela 
förbrukningen och är inget vi rekommenderar.

Fyra sätt att programmera in avresetiden 
1. Manuell inställning vid stolpe 
Veckoprogram, direktstart och tillfälliga tider kan inprogrammeras.

2. Inställning via telefon
Ring 075-448 80 00 (Sverigesamtal till fast telefon) Möjlighet att programmera in  
återkommande tider, tillfälliga tider och direktstart (motorvärmare startar omgående).

3. Inställning via Internet
Gå in på https://www.webel-online.se  Där kan man ställa in veckoscheman, tillfälliga 
tider, kontrollera att bilen är ansluten till uttaget, se statistik över sin förbrukning samt  
slå på uttaget konstant.

4. Inställning via app
För Android - Starta Google Play och sök på G-CTRL så hittar du appen.
För Apple iOS enheter - Surfa till www.webel-online.se och svara ok på frågan om 
att använda den mobilanpassade sidan. Följ sedan instruktionerna för att lägga till
appen i din telefon.

Bokar du via telefon, internet eller app 
– då är det viktigt att känna till följande
Platsnummer: Den 5-, 6- eller 7-siffriga koden för din parkeringsplats 
(står på märkbricka på motorvärmarstolpen)

Personlig kod: Fyra siffror.

Handbok för motorvärmarstyrning finns här: https://www.pitebo.se/blanketter-och-lankar/


