
 
 

Vízfogyasztás kijelzése kamstrup A/S vízmérők alkalmazásával.           2020/04 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az általunk Magyarországon képviselt dán 

kamstrup A/S az intelligens energia- és vízfogyasztásmérés megoldások 

világszerte elismert, vezető beszállítója, a GEO Green Energy Options Ltd. 

megoldását használva bemutatja az első kifejezetten vízmérőkre fejlesztett In-Home 

kijelzőjét. 

Főbb funkciók: 

 

 

 

Innovatív és hatékony vizuális megjele-

nítése a vízfelhasználásnak, mely 

 

Kijelzi az aktuális 

fogyasztást literben 

és pénzösszegben 

 

Fogyasztás össze-
hasonlítása előre 
beállított költségve-
téshez, színes 
halakkal jelezve az 
eredményességet 

 

Riasztás jelenik meg 

szivárgás vagy cső-

törés estén, illetve ha 

abnormális fogyasz-

tás történik 

 

A képernyő 
megjelenő csap 
szimbólum és a víz-
cseppek az aktuális, 
valós idejű fogyasz-
tást jelzik 

 
 

https://www.geotogether.com/


Think forward  
Az energia-megtakarítás hiteles méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 

 

 
https://www.kamstrup.com/en-en 

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 2 / 3 

 

 

A hideg és meleg víz 
fogyasztása is 
párhuzamosan 
nyomon követhető 

azonnali és szükséges tudást biztosít a 

fogyasztóknak. Alkalmas mind lakossági, 

mind egyéb közösségi területek 

vízfogyasztásának mérésére. Literenként 

jelzi a vízfelhasználást egészen millió 

liter/hó értékig. Hatékony és informatív 

eszköz a fogyasztók számára a 

vízfelhasználási szokásaik pozitív 

megváltoztatására, a vízfogyasztás és 

egyben a számla csökkentésére. 

Egyszerűen és közérthetően jelzi a 

vízfogyasztást bárki számára. Az egyedi, 

színes kijelzés észrevétlenül neveli a 

fogyasztót környezettudatos és intelligens 

felhasználói viselkedésre. 

 

A mérők leolvasása 
sokkal egyszerűbbé 
válik – a kijelző 
folyamatosan elér-
hető, így nem kell 
megkeresni a víz-
mérőt 

 

A stopper funkcióval 

lehetőség nyílik egy 

adott időszak 

fogyasztásának 

mérésére 

 
 

ENSEMBLE kijelző 

Jellemzők: Műszaki adatok: 

• A vízfogyasztás megjeleníthető 

többféle pénznemben, m³ vagy 

literben 

• Megjelenített fogyasztási adatok,  

Valós idejű felhasználás, Prediktív 

indikátor mutatja a megfelelő/nem 

megfelelő napi büdzsét. Vissza-

menőleges adatok: napi, heti, havi 

• Fehér címkés kivitel szolgáltatói 
márkajelzéshez 

• 868MHz-es frekvencián működő 

(Vezeték nélküli  M-Bus) 

kamstrup vízmérőkhöz 

• Vizuális riasztás, ha szivárgás, 

csőtörés, üres csővezeték vagy 

visszaáramlás történik 

• Asztali vagy falra szerelhető kivitel 

• Méretek: 145 x 75 x 35mm 
háttérvilágítással 

• Kijelző típusa: Passzív mátrix 
függőlegesen igazítva (PMVA),  

• Energia fogyasztás <1.0W 

• Tápellátás: hálózati PSU, 230 Vac 
50Hz 

• Rádió: 868MHz 

• Interfész: 4 gombos 

• Adattárolás: 2 hónap 
adatmennyiség 15 perces 
felbontással 

• Frissítés min. 12.5 sec 

• IP besorolás: IP 20 

• Élettartam: 10 év 

• Működési hőmérséklet: 0 - 40˚C 

• Tárolási hőmérséklet: -25 - 50˚C 
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A GEO Ensemble kijelző a következő kamstrup A/S ultrahangos okos mérést 

támogató ultrahangos vízmennyiség mérőkkel képes együttműködni:  

 

 

 

MULTICAL® 21 flowIQ® 3100 MULTICAL® 62 
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, a 

SMART Energy International cikkére 

támaszkodva, hogy az általunk Ma-

gyarországon képviselt kamstrup 

A/S, az intelligens energia és víz fo-

gyasztásmérő megoldások globális 

szállítója, már sorban a kilencedik 

évben ért el rekordszintű bevételt, 

2018-ban 2,4 milliárd DKK (320 millió 

euró) forgalommal bírt. A 2018. évi 

adózás előtti eredmény 297 millió 

DKK (40 millió EUR) volt. Ez kb. 105,6 

milliárd Ft árbevétel és 13,2 milliárd 

Ft. nyereség. 

 

Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további 
információért hívja irodánkat, vagy látogasson el honlapunkra vagy Facebook 
oldalunkra:  www.multical.hu 

 

2016 tavaszán átadásra került az 
egymilliomodik MULTICAL®21 vízmérő. Markt 

Burkardoth (D) kisváros részére 
 

 

http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/flowIQ_3100_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC62_Altalanos_tajekoztato.pdf
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/business-finance-regulation/kamstrup-continues-growth-with-yet-another-record-breaking-year/
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/business-finance-regulation/kamstrup-continues-growth-with-yet-another-record-breaking-year/
https://www.facebook.com/ComptechKft/
http://www.multical.hu/
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
https://www.kamstrup.com/en-en

