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Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 1 / 2 

 

 

 

Műszaki Hírek 2022. március 28. 

 
A flowIQ®3200 (KWM 3230) vízmérőcsalád NNK nyilvántartásba vé-
teli eljárása sikeresen befejeződött.                          

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

Örömmel értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy befejeződött a flowIQ®3200 (KWM 3230) 

innovatív vízmérő család NNK regisztrációja 12049-4/2022/KTEF számon a rézötvözet 
mérőházzal, míg a 12050-6/2022/KTEF számon pedig a rozsdamentes acél 
mérőházzal rendelkező típusok kerültek nyilvántartásba vételre.  
Alábbiakban röviden bemutatjuk a termékcsaládot 

 

https://www.multical.hu/flowIQ3200


Think forward  
Az energia-megtakarítás hiteles méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 

 

 

A több mint 30 éve eredményesen tevékenykedő Comptech Kft. legfontosabb alapelve a szakmai felkészültség mellett, a 
minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész társaság működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és 
elvárásainak, teljes mértékben megfeleljünk és Magyarország legelismertebb fogyasztásmérési megoldások szállítói 
legyünk. Ennek érdekében MSz EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert és MSZ EN ISO 
14001:2015 környezetirányítási rendszert működtetünk és gondoskodunk az általunk forgalmazott eszközök szakszerű 
vevőszolgálatáról.                                                                                                                              oldal 2 / 2 

  

 

 

A KWM3230 család egy olyan ultrahangos vízmérő család, mely ipari és háztartási 

változatot tartalmaz hideg/melegvizes változatban. Közös jellemzője, hogy a rádió 

kommunikáción túlmenően (linkIQ/Wireless M-Bus (868 MHz)) rendelkezik egy 

impulzus kimenettel, melyhez egy un. Gateway készülék csatlakoztatható, mely 

alkalmas számos az épületautomatika rendszereket üzemeltetők számára különféle 

kommunikációt biztosítani. A flowIQ®3200 az ipari változat, míg a flowIQ2200 a 

KWM3230 (Kamstrup Water Meter) család háztartási változata. Megjegyzendő, hogy 

a flowIQ2200 háztartási compozit műa. változatának NNK nyílvántartásba vétele 

korábban megtörtént lsd. hírlevelünket itt. 

Mint korábbai hírlevelünkben tájékoztattuk Kedves ügyfeleinket, a MULTICAL 62 

moduláris vízmérő forgalmazása 2021. február 28-tól a megszűnt, váltja a most 

bemutatott KWM3230 mérőcsalád. 

 
A Gateway számos kommunikációs meg-
oldást támogat, többek közt vezetékes M-
Bus; linkIQ/wM-Bus; Modbus RTU; 2G/4G 
hálózat és sok más egyéb, lsd. részletei-
ben az adatlapon. 

 

 

További részletek találhatók még 
megújult honlapunkon: 

www.multical.hu 
 

Kövessen minket a Facebookon is! 

      

 

A mérőeszközök hazai szervizét a Carol-Víz Kft. mint akkreditált szervizcentrum látja 

el. Székhely és levelezési cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 210. Mézinger István 

(műszaki igazgató) M.: +36 30 332 8781 E.: mezi@carol-viz.hu 

Tájékoztatás: 
Sajnos gyártó partnerünket, a kamstrup A/S-t is elérte a globális alkatrészhiány. Ennek következtében a fogyasztásmérők 
gyártása akadozik, így annak szállítási ideje jelentősen megnövekedhet a megszokottakhoz képest. Ezért nyomatékosan 
javasoljuk kedves Ügyfeleinknek, hogy rendeléseiket minél előbb jelezzék számunkra, valamint a beszerzést tervezzék jóval 
a valós igény előtt. A kamstrup A/S munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban pótolják a 
gyártáshoz szükséges alkatrészeket, de a határidők beszállítóktól függően napról-napra is változnak. 

https://www.multical.hu/upload/files/hirlevel/Muszaki_hirek_MC62_kivonasa.pdf
https://www.multical.hu/upload/files/Gateway_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/
https://goo.gl/maps/WyQYN95BxWEfangp6
mailto:mezi@carol-viz.hu
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