
 
 

A kamstrup okos vízmérőket szállít a chilei közműnek.                         2017/06/25 

 
 

A mérőeszközöket és megoldásokat szállító dán kamstrup A/S megállapodott a 

chilei Essbio vízközmű társasággal okos vízmérők szállításáról. 

 
 
Az intelligens vízmérők felszerelése várhatóan javítja az ország egyik legnagyobb 
vízellátó hálózatának (Essbio) hatékonyságát, és minden szolgáltatott vízmennyi-
séget pontosan fog mérni. 
  

"A vízfogyasztás pontos ismerete a vízveszteség elleni küzdelem egyik legfontosabb 
lépése" mondta a vállalat közleménye  
 
A közlemény megjegyzi, hogy jelenleg az Essbio hálózatán keresztül futó jelentős 
mennyiségű víz nem érzékelhető, mert a közüzemek jelenlegi vízmérői nem tudják 
mérni a kis vízfogyasztásokat. 
 

A kamstrup által szállított okos intelligens vízmérők, melyeket Chile mérésügyi és 

távközlési szabványügyi szervezetei (DICTUC és SUBTEL) hagytak jóvá, rendkívül 
alacsony átfolyási értékeket képesek mérni.  
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A kamstrup vízmérők ezen kedvező tulajdonsága biztosítja, hogy minden egyes liter 

víz fogyasztása pontosan mérésre és számlázásra kerüljön. 
 
Intelligens vízközmű hálózat fejlesztése  
 
A beszerzés egy pilot projekt része, mely hozzájárul a szolgáltatás minőségének 
javításához és betekintést nyújt az intelligens vízközmű hálózatok kiépítésébe. 
 
"Az új intelligens fogyasztásmérők telepítésével cégünk innovációs folyamatot indított 
a kereskedelmi szolgáltatások terén, melynek rövid távú célja a mérés minőségének 
és pontosságának javítása, és hosszútávon pedig a hatékonyság javítása az adatok 
kezelésének integrálása és automatizálása révén"- mondja Víctor Hugo Bustamante, 
az ESSBIO kereskedelmi vezetője. 
 

Az Essbio nagymértékben javítja működési hatékonyságát is, a kamstrup READy 

drive-by megoldásának az alkalmazásával. "Ez a könnyen használható megoldás 
nagy pontosságú leolvasásokat tesz lehetővé, miközben csökkenti azt az 
időtartamot, melyet a munkatársak mérőleolvasással töltenek és mindezt teszik úgy, 

hogy nem zavarják a fogyasztókat"- magyarázza Ramón López Farías, a kamstrup 

Latin-Amerika értékesítési vezetője. 

 

 

Részletekért kattinson a képre 

 
A projektben telepített mérőeszköz a nagy pontosságú flowIQ 2102 ultrahangos 
vízmérő, (európai megfelelője a MULTICAL® 21) mely segítségével az óránkénti 2 
literes vízfogyasztás is mérhető. 
Még ennél is fontosabb, hogy ezt az érzékenységet és pontosságot megtartja egész 
életciklusában, mely 16 évig terjedhet az alkalmazott litium elem lenyűgöző 
élettartama miatt. 
 
A mozgó alkatrészt nem tartalmazó flowIQ 2102 (MULTICAL® 21) ellenáll a 
kopásnak és szennyeződéseknek. A minimális karbantartási és üzemeltetési 
költségek költséghatékony és hosszú távú megoldást biztosítanak. 
 

http://www.multical.hu/USB_Meter_Reader_Altalanos_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/flowIQ_3100_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
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Körülbelül 6000 flowIQ 2102 (MULTICAL® 21) vízmérőt telepítettek lakóépületekben. 
A mérőket Chile 3 régiójában városi és vidéki térségekben telepítették. 
 
 
Forrás (2017. június 7.): 

    
Az eredeti cikkért kattintson a logóra. 
 
Ha már Chile, egy IoT projektről itt olvashat a Kamstrup honlapján.  
 
Ön nem gondolt még arra, hogy ideje búcsút inteni a hagyományos technológiát kép-
viselő vízmérőknek? 
 

 
Az előremutató gondolkodáshoz és a jövőre való felkészüléshez - néha bizonyos dol-

goknak búcsút kell intenünk. 

Az előremutató gondolkodáshoz és a jövőre való felkészüléshez néha perspektívát 

kell váltani és bizonyos dolgoktól el kell köszönni. Ez a vízmérés esetén sincs 

másként. Elérkezett a tökéletes pillanat – a technológia folyamatos fejlődésének 

köszönhetően – a mechanikus mérőktől való elváláshoz. A mechanikus mérők 

évtizedeken keresztül kielégítően segítették a vízszolgáltatást. De a mai digitális 

világban, ahol a kommunikáció és az azonnali rendelkezésre állás alapvetővé vált, a 

kielégítő már kevésnek bizonyul. Helyüket átveszik a modern ultrahangos vízmérők. 

http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
https://www.kamstrup.com/en-en/news-and-events/news/huawei-and-kamstrup-launch-in-chile
https://www.metering.com/news/kamstrup-smart-water-meters-chile/?utm_source=Spintelligent+Publishing+mailer&utm_medium=email&utm_campaign=MSEI+weekend+mailer+11+June&utm_term=https://www.metering.com/news/kamstrup-smart-water-meters-chile/
http://tr.anpdm.com/track?wn=1&t=c&mid=17351571&uid=928851259&&&https://www.kamstrup.com/en-en/business-areas/water-metering/mechanical-vs-ultrasonic?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=water&utm_campaign=Mechanical vs. ultrasonic movie_201636&utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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A korszerű technológiák iránt érdeklődjön irodánkban vagy látogasson el 

honlapunkra.  

Kérdezze az energiaszolgáltatókat! Mérőeszközeink hosszú évek óta igazoltan 
hibamentesen, megbízhatóan működnek és pontosan mérnek! 

Szerviz 
 

Az eszközök hazai szervizét a Carol-Víz Kft, mint akkreditált szervizcentrum látja el. 
 

 

 
 

Átadásra került az egymilliomodik 
MULTICAL®21 vízmérő Markt Burkardoth 

(D) kisváros részére 2016 tavaszán  
 

http://carolviz.hu/

