MULTICAL® 21
eButler
& flowIQ®
2200

Husholdningsvandmålere
hæver barren
• Ultralydsnøjagtighed fra første
dråbe
• Bedste stabilitet i hele
dynamikområdet
• Innovativ akustisk lækagedetektion
• Intelligente infokoder og alarmer

MULTICAL® 21 & flowIQ® 2200

Bygget på kvalitet og innovation
På grundlag af mere end 30 års erfaring repræsenterer en løsning fra Kamstrup den næste
generation af smart metering. Vores vandmålere er baseret på gennemprøvet teknologi og leverer
databaseret viden til moderne vandselskaber – en viden, som de bruger til en fair afregning af
forbrugerne, optimering af driften, reduktion af vandspild og prioritering af deres indsatsområder.

MULTICAL® 21

flowIQ® 2200

Nøjagtighed i fokus
Takket være en brancheførende nøjagtighed og optimeret lavt startflow måler vores målere
selv det mindste forbrug. Målerne er særdeles stabile i hele dynamikområdet med en meget
lav fejlmargin – og ligesom statiske målere uden bevægelige dele bevarer de den samme høje
nøjagtighed gennem hele deres levetid på op til 16 år.
Alt dette sikrer en fair og korrekt afregning af dine kunder, forbedrer kvaliteten på dine data og
bidrager til en reduktion af dit vandspild.
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Avanceret lækagedetektion før måleren
Vandspild fortsætter med at være en af
vandindustriens store udfordringer, og
at finde lækager på stikledninger eller
distributionsledninger kan føles som at finde en
nål i en høstak. Men hvad nu hvis dine målere
kan detektere de lækager, som du ikke kan se?

Aktiver hele dit net

Med integreret akustisk lækagedetektion, som
tilbydes med flowIQ® 2200, er det lige netop,
hvad målerne kan.

Med detaljeret viden om højrisikoinstallationer
med mulige lækager og den overordnede
tilstand af dit net kan du prioritere de daglige
indsatsområder og større investeringer i forhold
til, hvor og hvornår de giver størst mening. Og med
en hurtigere og mere effektiv lækagedetektion
kan du reducere dine omkostninger pr.
identificeret lækage og finde de lavthængende
frugter til en reducering af dit vandspild.

00863

04364

01099

Nu kan du lade dine intelligente målere hjælpe
dig med at finde lækagerne. Som et fintmasket
netværk af støjloggere overvåger målerne
støjmønstre i distributionsledningerne og
stikledningerne for at finde mulige lækager.

Vink farvel til manuelle måleraflæsninger
Alle vores husholdningsmålere leveres med
integreret kommunikation, hvilket gør det sikkert
og nemt at fjernaflæse via drive-by eller netværk
gennem forskellige kommunikationsteknologier
som f.eks. Wireless M-Bus, Wired M-Bus og
Sigfox - uden yderligere ekstraudstyr.

Dette betyder, at du kan vinke farvel til manuelle
måleraflæsninger og anslåede beregninger.
Du kan reducere den tid, som du bruger
på at indsamle data, betydeligt og undgå
tidskrævende opfølgninger på manglende eller
unøjagtige aflæsninger.

Udnyt værdien af dine data
Vores husholdningsmålere tilbyder mere end de
data, der anvendes til en fair og nøjagtig afregning.
Med talrige intelligente alarmer og infokoder kan du
hurtigt og effektivt detektere uregelmæssigheder
som f.eks. lækager og brud eller andre hændelser
såsom forsøg på manipulation, flow i modsat
retning osv.
Målerne tilbyder en række forskellige datapakker
og muligheder for konfiguration af loggen, hvilket
sikrer, at du får de data, som du har brug for til
at optimere din drift, når du har brug for dem –
uden at gå på kompromis med batterilevetiden.

Infokoder og intelligente alarmer
•
•
•
•
•
•

Tør
Modsat retning
Lækage
Brud
Manipulation
Radio slukket

•
•
•
•

Lavt batteriniveau*
Lav temperatur*
Høj temperatur*
Maks.-flow
overskredet*
• Intet forbrug*

* Kun tilgængelig for flowIQ® 2200
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Funktion

MULTICAL® 21/flowIQ® 2101

flowIQ® 2200

Akustisk lækagedetektion

-



Flowhastighed vises i display

-



Forbrugsprofil

-



Timelog

-



Fjernaflæsning

Support af:

Support af:

•
•
•
•
•

Wireless M-Bus
Wired M-Bus
Sigfox
Pulse Adapter
GEO Display

• Wireless M-Bus

Intelligente alarmer

•
•
•
•
•

Lækage
Brud
Manipulation
Tør
Modsat retning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opdatering af display

Hvert 32. sekund

Hvert 4. sekund

Beskyttelse mod vandindtrængning

IP68

IP68

Størrelser

1,6 - 4,0 m³/h

1,6 - 4,0 m³/h

Startflow

2 l/time

2 l/time

Batterilevetid

Op til 16 år

Op til 16 år

Udvidet produktgaranti





Stikprøvekontrol af
målernøjagtighed





Lækage
Brud
Manipulation
Tør
Modsat retning
Lavt batteriniveau
Lav temperatur
Høj temperatur
Intet forbrug
Maks.-flow overskredet (Q > Q4)

Think forward
Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com
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