
 
  75 év az energetika szolgálatában                                         2021/04/09 

 
Tisztelt Ügyfeleink!  

A 75 éves Kamstrup története egy dániai kis műhelyből induló egyszemélyes 

zenekartól az intelligens fogyasztásmérő gyártás óriásáig terjed. 1990-ben a 

KAMSTRUP a dán Energetikai Vállalt az OK tulajdonában került. 

 

  

75 év kíváncsiság és innováció 

2021-ben ünnepeli fennállásának 75. évfordulóját és mögötte álló történelmet a dán 

KAMSTRUP A/S. Nagytudású intelligens fogyasztásmérési megoldásokat szállító 

szervezetté vált mely teljes víz- és energiaipari megoldásokat szállít, beleértve a 

mérőket, az adatelemzést, valamint a tárhelyet és a szolgáltatást. A minőségi 

megoldásokra összpontosítva fontos lépéseket tesznek a víz- és energiaipar 

fenntarthatóbb jövője felé. 

„Mindig van jobb megoldás” 

1946-ban, Olaf Kamstrup által alapított önálló vállalkozást az a gondolat vezérelte, 

hogy „mindig van jobb megoldás”. Ez a gondolat és az új technológia fejlesztése iránti 

érdeklődése bátorította az utódokat a fontos döntések meghozatalában és tette 

innovatívvá a vállaltot.  



Think forward  
Az energia-megtakarítás méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 
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Az első mérő vízrebocsátása 

1959-ben került piacra az első KAMSTRUP hőfogyasztásmérő a távfűtési szektor 

részére és ez jelentette ennek, az azóta is sikeres üzletágnak a kezdetét. 1984-ben 

mutatta be a KAMSTRUP az első MULTICAL®I hőmennyiségmérőt mely már 

mikroprocesszor alapú mérőeszköz volt LCD kijelzővel. A #Comptech Kft. munkatársai 

1991-ben találkoztak ezzel a mérőeszközzel először a Budapesten tartott 25. 

UNICHAL Kongresszuson. 

 

 
Csere László az OMH* akkori munkatársa a Mikael Hansennel a MULTICAL® I (az 

első mikroprocesszoros KAMSTRUP hőfogyasztásmérő) dokumentációját 
tanulmányozza. 

* A 260/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében az 
Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 2007. január 1-ével megszűnt, általános 

jogutódja a: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH). 

http://www.mkeh.gov.hu/
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Az első KAMSTRUP hőfogyasztásmérő Az első ultrahangos átfolyásmérő 

Új irányzat az ultrahangos átfolyásmérő 

A KAMSTRUP 1991-ben elindította ULTRAFLOW® márkanéven az ultrahangos 

átfolyásmérőt fűtési/hűtési rendszerekhez. Az ultrahangos technológia paradigma-

váltás volt a KAMSTRUP életében és a ULTRAFLOW ® mára az egyik legjelentősebb 

termék lett.  

Nyitás az új piacok felé  

Az üzlet tovább bővült, és 1995-re a KAMSTRUP kinőte a korábbi irodákat és a 

műhelyeket, és Stillingbe költözött. 1998-ban indult a mozgó alkatrészt nem 

tartalmazó villamos fogyasztásmérők gyártása és 2010-ben egy teljesen új üzleti 

területre lépett a KAMSTRUP bevezette a piacra az intelligens MULTICAL® 21 

vízmérőt. A piacvezetővé válás érdekében a KAMSTRUP továbbfejlesztette a 

vízmérőket és akusztikus szivárgás detektálással egészítette a mérőket 2019-ben. 

Természetesen a hőmennyiségmérő fejlesztése sem szorult háttéreb 2021-ben a 
MULTICAL® 303 piacra lépésével teljes lett a 3. generációs mérőcsalád.  
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Vízmérőtől a villamos fogyasztásmérőig 
teljes a paletta 

Robotok segítik a gyártást 

 

 
MULTICAL® 21 okos háztartási vízmérő 
család. MULTICAL® 21 vezetéknélküli 

M-Bus kommunikációval rendelkező hi-
deg/melegvízmérő. A flowIQ®2101 veze-

tékes M-Bus kommunikációval szerelt 
mérő és a flowIQ® 2200 pedig innovatív 

akusztikus szivárgás detektálással 
ellátott hidegvizes változat. 

 

 A teljes 3. generációs MULTICAL® 
hőmennyiségmérő család 
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A jövő csak most kezdődött 

A világban és természetesen hazánkban a KAMSTRUP A/S-t ma a víz- és 

energiaágazat intelligens mérési megoldás szállítónak jelentős szereplőjeként ismerik 

A KAMSTRUP 25 országban 1500 embert foglalkoztat és több mint 90 országban 

disztribútorokon keresztül, - így hazánkban is - értékesít megoldásokat és 

szolgáltatásokat. A #Comptech Kft. immár 30 éve képviseli a KAMSTRUP A/S-t 

Magyarországon. A KAMSTRUP a digitalizáció és az intelligens mérőeszközök révén 

a világban és természetesen hazánkban a KAMSTRUP A/S-t ma a víz- és 

energiaágazat intelligens mérési megoldás szállítónak jelentős szereplőjeként ismerik. 

A KAMSTRUP 25 országban 1500 embert foglalkoztat és több mint 90 országban 

disztribútorokon keresztül, -így hazánkban is- értékesít megoldásokat és 

szolgáltatásokat. 

A KAMSTRUP a digitalizáció és az intelligens mérőeszközök révén forradalmasítja az 

ivóvíz és az energiaellátást. Már túl is léptek azon, amit néhány évvel ezelőtt kevesen 

tartottak lehetségesnek és szilárdan bíznak abban, hogy ez az út csak most kezdődött. 

 

 
1991-2021 

A #Comptech Kft. ezúton is gratulál a 
75 éves KAMSTRUP-nak és bízunk 
abban, hogy a 30 éve megkezdett 
együttműködés további sikeres 
projekteket fog eredményezni a hazai 
energia szolgáltatókkal karölteve, 
hozzájárulva a szektor digitalizáció-
jához, zöldítéséhez. 

 

Képek, grafikák forrása részben Kamstrup, részben saját. 

Szöveg forrása: https://www.facebook.com/kamstrupgroup/posts/1490843384419516. 
 

 

További részletek találhatók még 
megújult honlapunkon: 

www.multical.hu 
 

Kövessen minket a Facebookon is! 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/kamstrupgroup/posts/1490843384419516
http://www.multical.hu/
https://www.facebook.com/ComptechKft/

