Újabb rekord évvel folytatja a kamstrup A/S a növekedését.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, a
SMART Energy International cikkére
támaszkodva, hogy az általunk
Magyarországon képviselt
kamstrup A/S az energia és víz
intelligens fogyasztásmérő
megoldásainak globális szállítója, már
sorban a kilencedik évben ért el
rekordszintű bevételt, 2018-ban 2,4
milliárd DKK (320 millió euró)
forgalommal bírt. A 2018. évi adózás
előtti eredmény 297 millió DKK (40
millió EUR) volt. Ez kb. 105,6 milliárd
Ft árbevétel és 13,2 milliárd Ft
nyereség.
A kamstrup vezérigazgatója, Kim Lehmann szerint az eredmény tovább erősíti
Kamstrup, mint az egyik vezető szerepet betöltő vállalat pozícióját az egész világon a
víz és energia elosztó hálózatok digitalizálásában.

Vízmérők
MULTICAL® 603
A fűtési/hűtési hőmennyiségmérő, valamint a vízmérő üzletág egyaránt növekedett,
de a villamos fogyasztásmérő üzletág növekedett leginkább 2018-ban, elsősorban
nagy projekteknek köszönhetően. Nevezetesen a norvég Agder Energi, valamint a
dán Radius beszerzései révén. Ezek közül az utóbbi mintegy 700 000 mérőt
telepített 2018-ban és ez a szám elérte az egymilliót 2019-ben.

Az energia-megtakarítás hiteles méréssel kezdődik!
Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak
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Az energiahálózatok digitalizálásának újabb lépése az
ESB Networks legújabb
nagyszabású projektje
Írországban. A kamstrup és
a Siemens közösen nyert okos
mérés megoldásra szerződést,
mely keretében 250 000
villamos fogyasztásmérő került
szállításra, kiegészítve a távoli
kiolvasó és adatkezelő
rendszerrel.

Folyamatos technológiai fejlesztés
A kamstrup vérében van a növekedés, folytatva az új termékek fejlesztése
érdekében a beruházásokat, és közel 200 fővel bővítve a munkavállalói létszámot. A
Kamstrup az elmúlt évben számos új elemző eszközt mutatott be az energetikai
iparágakban, melyeket a dán közművekkel együttműködve fejlesztettek ki. Ezen
cégek nagy érdeklődést mutattak a hálózati szivárgások, hőveszteség, instabilitás és
túlterhelés jobb feltárása és lokalizációja iránt. A kamstrup továbbra is folytatni
kívánja az innovatív technológiai fejlesztésekbe történő magas szintű beruházásait.
További terjeszkedés
2018-ban a Kamstrup folytatta globális terjeszkedését új értékesítési irodák
megnyitásával Kanadában és Olaszországban, és várhatóan a jövőben is növeli az
új irodáinak a számát. „Az eredmények, amiket az olyan országokban látunk, mint
Dánia, a digitalizáció általi befolyás fantasztikus lehetőségét hordozzák. Így komoly
beruházásokat fogunk e téren folytatni az elkövetkező 10 évben, és ez fogja
növekedésünk alapját képezni.” mondta Lehmann.
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ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDGs) 6. és 7.
pontja keresi a megoldást a tiszta víz és alapvető köztisztaság, valamint a megfizethető és tiszta energia biztosítására.
A közművekkel együttműködve úgy gondoljuk, hogy valódi előrelépéseket tehetünk
az elosztó hálózatok digitalizálásával. Az adatok és a technológia segítségével a
közművek képesek csökkenteni a hulladékot, és jobban ki tudják használni a víz- és
energiaforrásokat vállalkozásuk és a globális közösségek javára” -folytatta
gondolatait Lehmann úr. Hozzáteszi, hogy a Kamstrup a rekord bevételek tízedik
egymást követő évével lép a következő esztendőbe.

1Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A 193 ország által 2015 szeptemberében egyhangúan elfogadott 17 fenntartható
fejlődési cél (SDG-k) a fejlődés új egyetemes mércéjét állította fel annak
biztosításával, hogy senkit sem hagynak magára
Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további
információért hívja irodánkat, vagy látogasson el honlapunkra:
www.multical.hu

2016 tavaszán átadásra került az
egymilliomodik MULTICAL®21 vízmérő. Markt
Burkardoth (D) kisváros részére
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