
 A víz világnapja                                                               2016. március 22.

  

A víz világnapja nem csak egy nap a víz megünneplésére, hanem jóval 
több annál. Az egy oxigén és kettő hidrogénatomból álló kettős kötésű 
vízmolekula a földi élet létezésének egyik nélkülözhetetlen lételeme. 
 

 
 
Mindennapjaink és létezésünk ezernyi szállal kötődik a vízhez, amely 
nélkül elképzelhetetlen lenne a földi bioszféra léte. A jó minőségű 
ivóvizet ugyanolyan természetesnek tekintjük, mint a belélegzett levegőt, 
pedig az új évszázad, mint a kezdődő vízhiány időszaka köszöntött ránk. 
Március 22-én a víz világnapján érdemes végig gondolnunk, mit is jelent 
számunkra az életet adó víz, jövőnk egyik legfontosabb záloga. 
Ebben az évben az ENSZ Víz Világnapja a víz erejéről szól, hogyan 
formálja és befolyásolja mindennapjainkat, otthon és munka-
környezetünkben. A világ munkaerejének majdnem fele, 1,5 milliárd 
ember dolgozik a vízhez kapcsolódó ágazatokban, ráadásul szinte 
minden munkavégzés függ a víztől és azoktól, akik ennek a biztonságos 
szállítását végzik. 
A fejlett technológiák segítenek a kívánalmaknak megfelelő tiszta vizet 
biztosítani, de szükség van olyan megoldásokra is melyek megbízhatóan 
és költséghatékony módon mérik ennek fogyasztását. 

Az általunk képviselt dán Kamstrup A/S víz fogyasztásmérői az 

intelligens mérők következő generációját testesítik meg. A termékekben 
a legújabb ultrahangos technológia található, mely biztosítja a 
hajszálpontos mérést, a hosszú élettartamot és az alacsony 
karbantartási költségeket a mérő teljes élettartama alatt. A vezeték 
nélküli M-Bus rendszer biztosítja a távoli leolvasást, segíti a szivárgás 



Think forward  
Az energia-megtakarítás méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 

 

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

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 2 / 2 
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ellenőrzést, így az egyik leghatékonyabb és legmodernebb eszköz a 
piacon melyet a milliós nagyságrendű világméretű referencia is igazol. 
 

Smart (okos) fogyasztásmérőink lakossági és ipari felhasználásra 
egyaránt alkalmasak és támogatják az okos mérést.   
 

 

 
 

MULTICAL 21 flowIQ 3100 MULTICAL 62 

MULTICAL 21 lakossági mérő 1,6-4 m3/h méréstartományban, kompozit műanyag 

készülékház, vezetéknélküli M-Bus kommunikációval. 

flowIQ 3100 ipari vízmérő 1,6-40 m3/h méréstartományban, fém átfolyásmérő, 

vezetéknélküli M-Bus kommunikációval. 

MULTICAL 62 Moduláris vízmérő  1,6-40 m3/h méréstartományban, fém 

átfolyásmérő, többféle kommunikációval. 

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. 
 

Egy korábbi Hírlevelünket (átfolyás és a nyomás mérésére a nagy kiterjedésű vízköz-
mű hálózatokban) pedig itt olvashatja 
 

 

 

 

http://www.multical.hu/MC_21_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/FlowIQ3100_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/MC62_datasheet.pdf
http://www.multical.hu/MC_21_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/FlowIQ3100_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/MC62_datasheet.pdf
http://carolviz.hu/
http://www.multical.hu/Muszaki_hirek_nyomas_atfolyas_kiterjedt_halozatban.pdf

