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MULTICAL® 302
a kompakt fűtési- és hűtési 

hőfogyasztásmérő  
társasházak részére
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MULTICAL® 302
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MULTICAL® 302

Tény Előny Haszon

Előremenő/visszatérő 
pozíció, mértékegység 
és sok egyéb paraméter 
konfigurálható a 
beépítés helyszínén

Egy mérő, mely megfelel 
minden beépítési igénynek

Kis mennyiségű raktárkészlet 
és egyszerű tervezés

NNy25 fém 
átfolyásmérő 130°C-
ig jóváhagyva

Strapabíró konstrukció, akár magas 
épületekben és közvetlen kapcsolt 
távfűtési rendszerekben is

Magas rugalmassági szint extra 
költség vagy erőfeszítés nélkül

Átfogás 1:1600 az 
indulási érzékenységtől 
a levágásig (1:250 qi:qp)

A mérő minden elképzelhető 
fogyasztást megmér

Csökkentett veszteség a 
szolgáltatott energia tekintetében

Alacsony nyomásesés, 
mely minden 
esetben < 0.1 bar

Csökkenthető szivattyú kapacítás Csökkentett szivattyú villamos 
energia fogyasztás és esetenként 
kisebb szivattyú is alkalmazható

Beépített adatnapló 
960 órára, 460 napra, 
24 hónapra és 15 
évre visszamenőleg

Sokféle információ a 
számlázáshoz és az energia 
hatékonyság-vizsgálatához

Gyorsabb hibafelderítés 
és a legjobb háttér az 
energiahatékonysági 
eredmény ellenőrzéséhez

Nincsenek szállítási 
korlátozások az 
elem miatt

Sem a 6, sem a 12 éves élettartamú 
elemek nem tartoznak a veszélyes 
árukra vonatkozó szabályozások alá

 Gyorsabb, hatékonyabb és 
gazdaságosabb szállítás

Fűtési-, hűtési-, vagy 
kombinált fűtési/
hűtési mérő 

A mérő alkalmazható valamennyi 
hőmennyiségmérési feladatra

Alacsony raktárkészlet és 
egyszerű tervezés

A kisméretű  kompakt 
mérő forgatható és 
így is fixen marad a 
szűk helyeken is

Könnyen beállítható a kijelző 
pozíciója pl.: háztartási 
alkalmazásoknál

Minden esetben a legjobb 
kijelző leolvashatóság és 
minimális beszerelési idő



A mi ultrahangos megoldásunk 
– az Ön ultra-erős partnere

A Kamstrup a világ vezető energiafogyasztás-mérő gyártója és rendszerszállítója 
az energiafogyasztás-mérési rendszermegoldások terén. A Kamstrup tevékenysége 
kiterjed a fűtési/hűtési hő, víz, elektromos energia és a gázfogyasztás mérésére, 
továbbá együttműködve Önökkel üzletszerű automatikus mérés adatgyűjtési (AMR) 
megoldásokra és mérési szolgáltatásokra, melyeket testre szabunk az Önök igényei 
szerint.

A Kamstrup a világ 60 országában rendelkezik képviseleti, leányvállalati irodával 
vagy forgalmazóval, mint pl. Magyarországon is. Alkalmazottaink keményen 
dolgoznak azért, hogy a legeslegjobb szolgáltatást nyújtsuk és hogy megfeleljünk a 
partnereink által meg-fogalmazott világpiaci elvárásoknak. Ily módon erős kölcsönös 
együttműködést tartunk fenn.

A Kamstrup márka

– ha Önnek minőségre, megbízhatóságra, innovációra és partnerségre van szüksége. 
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