
A mérőbeállítások  
intelligens  
változtatásának  
módja
• Programozó szoftver Kamstrup 

hőmennyiségmérőkhöz, és 
vízmérőkhöz

• METERTOOL HCW az összes 
ultrahangos Kamstrup 
fogyasztásmérőhöz

• Intuitív és egyszerű használat

• Fejlett kiegészítők és okos 
megoldások

METERTOOL HCW
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METERTOOL HCW

A METERTOOL HCW egy licenszdíj mentes gyártói szoftver 
Kamstrup hőmennyiségmérők és vízmérők beállításához 
és ellenőrzéséhez. A fogyasztásmérés minden eleméhez 
használható: kalkulátorok, átfolyásmérők, kommunikációs 
modulok, vízmérők stb.

A METERTOOL HCW beszerzéséhez regisztrálni kell a 
Kamstrup hivatalos weboldalán, mely után egyszerűen 
telepíthető a program.

Ezen felül már csak egy Kamstrup gyártói kommunikációs 
egységre, nevezetesen egy optikai programozó kábelre van 
szüksége a mérők beállításához. Ez az egység biztosítja a 
kommunikációt a Kamstrup mérő és a METERTOOL HCW 
között.

További információt talál a METERTOOL HCW-ről a megfelelő 
műszaki leírásban fűtési/hűtési hőmennyiségmérők és 
METERTOOL HCW-ről valamint LogView HCW-ről vízmérők 
esetén.

A mérők az Önök igényeihez 
alkalmazkodnak

METERTOOL HCW  funkciói:
• Mérő beállítás:  

- mértékegységek 
- integrálási mód 
- tarifák

• idő/dátum
• modul beállítás
• címke szerkesztése/nyomtatása*
• ellenőrzés
• tanúsítvány  nyomtatása
• … és még több 

 

* a MULTICAL® 402, 601, 602, 801 típusoknál
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METERTOOL HCW

METERTOOL HCW által támogatott 
Kamstrup termékek

Fűtési/ Hűtési mérők
MULTICAL® 302

MULTICAL® 402

MULTICAL® 403

MULTICAL® 601

MULTICAL® 602/SVM S6

MULTICAL® 6L2/6M2

MULTICAL® 603

MULTICAL® 801

MULTICAL® 803

Átfolyásmérők és mértékegységek
ULTRAFLOW® x4

Pulse Divider

Modulok
MULTICAL® 403 modulok

MULTICAL® 603 modulok

MULTICAL® 803 modulok

Víz mérők
flowIQ® 2100

flowIQ® 2101

flowIQ® 2102

flowIQ® 2103

flowIQ® 2200

flowIQ® 2250

flowIQ® 3100

flowIQ® 3101

flowIQ® 3250

MULTICAL® 21

MULTICAL® 62

Egyéb termékek
Kamstrup PressureSensor

Kamstrup Valve

READy Gateway a 
Siemens MAG 8000 típusú 
vízmérőhöz

Követelmények

Operációs rendszer minimum követelményei:
Windows 7 Home Premium SP1 vagy újabb 
Windows 8 (kivéve az RT verziót) 
Windows 10

Minimum: Ajánlott:
1 GB RAM 4 GB RAM
10GB szabad HD tárhely 20 GB szabad HD tárhely
Kijelző felbontása 1280 x 720 1920 x 1080
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METERTOOL HCW

Think forward

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.
1221 Budapest
Jobbágy u. 5.
T: (1)226-1585
F: (1)228-0544
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu

Megteremtjük  
mások fejlődését

A Kamstrup az energia-, és vízmérés vezető gyártója.

A kiváló technológiát, a vevői megértést és az iparág elképzelését 
intelligens, megbízható és költséghatékony módon tudjuk biztosítani 
az energia és a víz fogyasztásának mérésére és a fogyasztások 
kezelésére.

Fejlődési irányunkat mindig az alapján határozzuk meg, hogy azzal 
a legjobban elősegítsük partnereink előrehaladását, így támogatva 
jobb és hatékonyabb üzleti tevékenységüket.

A legjobbra törekszünk, és soha nem elégszünk meg a második 
hellyel. Ennek bizonyítéka, hogy folyamatosan új irányok, 
megoldások után kutatunk, hogy fejlődjünk, és ezt előnyünkre 
fordítsuk. Vezetőink, szakértelmünk és partnereinkbe vetett 
bizalmunk révén mindig előre gondolkodunk egy fényesebb víz-, és 
energiaszolgáltatás eléréséhez.

A világ több, mint 80 országában képviseltetjük magunkat helyi 
irodák vagy forgalmazók által.


