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

Scanvision Őfelsége II. Margit dán királynő látogatása alkalmával (Accra, 2017. 
november 23-25.) írta alá a szándéknyilatkozatot az illetékes Ghánai Víz és 
Környezetvédelmi Minisztériummal, félmillió okos vízmérő és kapcsolódó rendszerek 
szállítására.  

 
 
Az előbb említett minisztériumnak a dán mérőberendezés gyártó 500.000 db okos 
vízmérőt szállít, melyek támogatják a távleolvasást. Ezek az okos vízmérők 
hozzájárulnak Ghánában javítani a vízgazdálkodást és segítik a vízhiány 
kihívásainak a kezelését. 
 
Ezenkívül a rendszer biztosítja a fogyasztók pontos számlázását, a 
szivárgásdetektálást és a rendszer gyorsan felismeri a szabotázst, valamint az 
illegális/fizetés nélküli vízvételt, mely Ghánában eléri a teljes vízfogyasztás 50%-át. 
Így tehát Ghána bevétel nélkül szolgáltatott vízmennyisége jelenleg az összes kezelt 

https://www.electronic-supply.dk/article/view/569344/en_halv_million_kamstrupmalere_til_ghana
https://danishstatevisit.dk/ghana2017/en/program/sustainability/
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víz 50%-át teszi ki. A távoli mérő leolvasás csökkenti az üzemeltetési költségeket és 
csalás lehetőségét a kézi mérőolvasáshoz képest. 
 

„Ghána ezzel a megállapodással feltétlenül Afrika egyik úttörő országa a vízellátás 
digitalizálásába történő befektetés szempontjából. A fogyasztás nagyobb 
tudatossága fontos dolog, de a digitalizálás jelentős hatással lesz az ország 
vízkészleteinek megőrzésére is "- mondja Per Trøjbo, a Kamstrup alelnöke. 
 

 

 

Részletekért kattinson a képre 

 
A projekt keretében szállítandó mérőeszköz -bár az eredeti cikk nem említi-, de 
feltehetően 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 
életciklusa során, mely 16 évig terjedhet az alkalmazott lítium elem élettartama miatt 
(és ez az elem természetesen cserélhető). 
 
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. 

Forrás (2017. november 27.) 
 

 
Az eredeti cikkért kattintson a logóra. További részleteket olvashat a kamstrup 

honlapján itt. Egy sikeres hazai projektről pedig itt olvashat. 
 

Ön nem gondolt még arra, hogy ideje búcsút inteni a hagyományos technoló-
giát képviselő vízmérőknek? 

http://www.multical.hu/MC_21_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
https://www.kamstrup.com/en-en/news-and-events/news/ghana-invests-in-modern-technology
https://www.kamstrup.com/en-en/case-stories/water-casestories/case-avenue-gardens-hungary
http://www.multical.hu/flowIQ_3100_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf
https://www.metering.com/news/ghana-smart-water-meters-kamstrup/?utm_source=Spintelligent+Publishing+mailer&utm_medium=email&utm_campaign=MSEI+Daily+Enews++27+November+2017&utm_term=https://www.metering.com/news/ghana-smart-water-meters-kamstru
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Az előremutató gondolkodáshoz és a jövőre való felkészüléshez - néha bizonyos dol-

goknak búcsút kell intenünk. 

Az előremutatógondolkodáshoz 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. 

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. 
 

 

A kamstrup termékek hivatalos 

magyarországi forgalmazója, több mint 

 éve. 

Átadásra került az egymilliomodik 
MULTICAL®21 vízmérő Markt Burkardoth 

(D) kisváros részére 2016 tavaszán  

 

http://carolviz.hu/

