A kamstrup MULTICAL család új tagja: a MULTICAL®603 hőfogyasztásmérő
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Tisztelt Partnerek,
A Kamstrup magyarországi disztribútora a Comptech Kft. örömmel mutatja be a
család új és rugalmas tagját: a MULTICAL®603 hőfogyasztásmérőt.
- Azonos technológia határtalan lehetőségek
- Teljes mérő élettartamra vetített befektetés csökkentése
- Rugalmas fűtési es hűtési mérők a jövő kihívásaira felkészítve

Az új jövő biztos fűtési/hűtési hőfogyasztásmérőről általános tájékoztatót és részletes
információt honlapunkon talál: http://multical.hu/multical603.htm
A MULTICAL®603-al egyidejűleg négy új ULTRAFLOW ®54 (J) átfolyásmérő is
rendelkezésre áll.
A négy új ULTRAFLOW ® 54(J) átfolyásmérővel lett teljes a menetes átfolyásmérő
család melegen kovácsolt készülékházzal.
Fontos megjegyezni, hogy ezzel valamennyi menetes készülékház (qp 0,6…10
m3/h) alkalmas közvetlen merülő hőmérséklet érzékelő fogadására az átfolyásmérő
kilépő oldalán.
Az ULTRAFLOW ® 54(J) áramlásmérők ugyanolyan dinamikai tulajdonságokkal
rendelkeznek és ugyanazt a ultrahang technológiai platformot alkalmazzák, mint a
már jól ismert MULTICAL® 403 hőmennyiségmérő átfolyásmérői.

Think forward

Az energia-megtakarítás méréssel kezdődik!
Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak

Smart-Smarter-Wireless

Az alábbi 4 új átfolyásmérőt kínáljuk
65-5-CGJG-XXX qp 3,5 m3/h G1¼Bx260 mm
65-5-CHJG-XXX qp 6 m3/h G1¼Bx260 mm
65-5-CHJH-XXX qp 6 m3/h G1½Bx260 mm
65-5-CJJJ-XXX qp 10 m3/h G2Bx300 mm
A teljes átfolyásmérő család menetes kivitelű (qp 0.6…10 m3/h), melegen kovácsolt
készülék házzal. Természetesen MID megfeleléssel rendelkeznek az eszközök.
Valamennyi átfolyásmérő jóváhagyással rendelkezik a jól ismert Pulse Transmitter és
Pulse Divider-el, valamint az új Cable Extender Box-al (kábelhosszabbító dobozzal),
mely lehetővé teszi egyes alkalmazások számára, hogy versenyképes megoldást
nyújtson az ULTRAFLOW ® 54 és a MULTICAL® közötti 30 méteres kábelhossz
elérése érdekében, miközben továbbra is támogatja az ULTRAFLOW ® információs
kódokat.
Valamennyi műszaki dokumentáció megtalálható honlapunkon –magyar nyelven-, de
az előbb felsorolt átfolyásmérők adatlapja itt olvasható.
http://www.multical.hu/UF54_DN_15-125_adatlap.pdf
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.
Bármilyen további kérdés kérés ügyében látogassanak el a #Comptech Kft. honlapjára www.multical.hu vagy keressék irodánkat, ahol munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésükre.

kövessen minket a Facebookon is!

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

GDPR megfelelés!

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!
https://www.kamstrup.com/en-en

BE SMART!
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