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Tisztelt Ügyfeleink! 

A Comptech Kft. munkatársai ezúton szeretnék Önöket informálni, hogy a 

kamstrup USB Meter Reader 4.7. verziója már elérhető, mely számos új 

fejlesztéssel és funkcióval bővült. 
 

 

USB Meter Reader tápegységgel (power pack) 

Az eszközről általános tájékoztatót itt olvashat, a részletes adatlapot pedig itt találja. 

Új funkciók: 

 

• Támogatja az új DIN sínes EM 24 
villamos fogyasztásmérőt, wM-Bus 
kezelés. 
 

• Megszüntetett a jeltovábbító 
konfigurálása funkció. 
 

• Továbbfejlesztett PC váltás támogatás.  

Fontos tudni, hogy az Európai Unió 2012/27/EU irányelve és annak 2018. december 11-i, 2018/2002 
számú frissítése előírja, hogy az Európai Unió területén 2020.10.25-ét követően nem építhető be olyan 
költségmegosztó vagy egyéb mérőeszköz, amely távolról nem leolvasható. A frissítés itt olvasható a 
328/220 oldaltól. 

 

https://www.multical.hu/upload/files/USB_Meter_Reader_Altalanos_tajekoztato.pdf
https://www.multical.hu/upload/files/USB_Meter_reader_adatlap.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN


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 / 2 

 

 

Fejlesztések 

• Javított idő elválasztó 
speciális export formátumnál. 
  

• Javított dupla jelzés Fixed M-
Bus Masterrel való kommu-
nikáció során. 
 

• Javított standard export.  
 

• Javítva a törölt mérők 
munkamenet összeomlása.  

 

 

Mint ismert a az USB Meter Reader szoftver < 800 mérőpontig licenszdíj mentes. 
Tájékoztatjuk kedves partnereinket, hogy most már lehetőség van a szoftverre önkéntes támogatási 

szerződés megkötésre.  A szupport szerződés lehetővé teszi a felhasználó részére, 
hogy olyan gyakran kapjon segítséget ahányszor csak szükséges, anélkül, hogy 
bármilyen további költsége felmerülne. Ha nem írnak alá szupport szerződést, 
támogatási óradíj kerül elszámolásra, amennyiben a támogatási szolgáltatást igénybe 
veszik. 800 mérőpontig a szupport szerződés díja 2021-ben 370€. 
A szoftver a kamstrup honlapjáról ingyenesen letölthető és könnyedén telepíthető a 
Windows operációs rendszerrel ellátott PC-re. 
 

Az USB Meter Reader megfelel az EU által megfogalmazott 2016/679 számú Központi 
adatkezelési direktívának (GDPR). 
 
Az USB Meter Reader kiolvasó eszközt főként társasházak, lakóközösségek, 
irodaházak számára ajánljuk a fogyasztási adatok begyűjtésének megkönnyítésére. 
 
FONTOS! amennyiben lemaradt, kollégánk Fekete Balázs „Okos mérés, fo-
gyasztásmérők vezeték nélküli kiolvasó rendszere” c; a MATÁSZSZ  Online Akadémia 
keretében november 4-én megtartott előadásról, visszanézheti a MATÁSZSZ Youtube 
csatornáján.Itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=CR7OkxNb2_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CyWjdRzsAfoRH
ev_d4L6A2GJbsgcUE-2OvlGPzJBK192ykrXHJjQ1vo4 
 

Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további információért 
hívja irodánkat, látogasson el honlapunkra vagy Facebook oldalunkra:  
https://multical.hu/ 
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http://tavho.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CR7OkxNb2_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CyWjdRzsAfoRHev_d4L6A2GJbsgcUE-2OvlGPzJBK192ykrXHJjQ1vo4
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https://multical.hu/

