Műszaki hírek

2015. március 27.

kamstrup fűtési és hűtési hőmennyiségmérők új arculattal és az USB Meter
Reader program magyar nyelven is elérhető.
Kedves Partnereink!
A Kamstrup A/S 2015-01-05.-től megújította a logóját és vizuális megjelenését a
virtuális térben. További infó itt: https://www.kamstrup.com/en-en/new-identity
Készül az új logó:

és ilyen lett:

Mint látható logó átesett egy kis változáson, de ez nagy különbséget rejt. Eltávolították az ellipszist, de megmaradt a K betű. A szín élénkpirosra változott, ami a
progresszív és előremutató hozzáállást reprezentálja nemcsak a technológiában,
hanem a személyes és emberi kapcsolatokban egyaránt.
A jövőben az új logó fog megjelenni valamennyi terméken és kiadványon.
Az alábbiakban látható az új az arculattal ellátott mérők várható megjelenési
időpontja mérőtípusokra lebontva. A dátumok várható időpontok, mely függ a
jelenlegi burkolatkészlet fogyásának ütemétől is.

Az új számítóegységek – a MULTICAL® 6M2* és 6L2** – már az új arculattal
kerülnek forgalomba.

MULTICAL®302 MULTICAL®402 MULTICAL®602 MULTICAL®801
2015.03.02.

2015.03.07 (+/- 1 hónap)

2015.03.07 (+/- 1 hónap)

2015.05.08 (+/- 1 hónap)

*) A MULTICAL 6M2 egy általános célú számítóegység, amelyet kevert folyadékkal üzemelő rendszerhez terveztek. A
hőhordozó közeg hőmérséklete -40 °C és 140 °C között lehet.
**) A MULTICAL 6L2 a Multical 602 egyszerűsített (light) és így olcsóbb változata csak fűtési mérőkén (EN1434 & MID).Nincs
TOP modul, az alaplapi modulok közül, csak a legfontosabbakat kezeli úgymint M-Bus modul (vezetékes) LonWorks, BACnet
MS/TP és Modbus RTU modul.

Fontos új fejlesztés:
az USB Meter Reader PC program elérhető már magyar nyelven is
A vezeték nélküli M-Bus rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű vezeték nélküli
adatkiolvasást a vezeték nélküli M-Bus modullal ellátott Kamstrup MULTICAL®
fogyasztásmérőkből.
A vezeték nélküli M-Bus rendszer legegyszerűbb megjelenési formájában tartalmaz
egy MULTICAL® fogyasztásmerőt vezeték nélküli M-Bus kommunikációs modullal,
egy vezeték nélküli M-Bus olvasót, valamint egy PC-programot konfiguráláshoz es
adatkiolvasásához.
A PC program ingyenesen letölthető a Kamstrup honlapjáról. Minden merő
automatikusan létrejön a PC programban a csatolt merő fájl segítségével és a
telepítési címet (ha van), be lehet írni. Ha a rendszer a több fogyasztásmerőt
tartalmaz, mint amennyit egy vezeték nélküli M-Bus kiolvasó kezelni tud, a
fogyasztásmerők csoportosíthatók és hozzákapcsolhatók a megfelelő vezeték nélküli
M-Bus kiolvasóhoz.
A fogyasztásmerők adatait tartalmazó lista átküldhető az USB-olvasó készülékbe, ha
az csatlakozik a számítógéphez, vagy vezeték nélküli módban is átküldhető, ha
csatlakoztatva van egy USB tápegységhez.
Ez idáig a program nem volt elérhető magyar nyelven, azonban a legújabb változat
telepítésekor vagy a program indításakor a frissítés funkciót használva az alábbi
módon – a program elindítását követően – elvégezhető a nyelv beállítása:
A rendszert bemutató teljes kézikönyv itt érhető el: Installation and user guide
http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5360dae49da09&display=1

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!

BE SMART!
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Illetve a gyors útmutatót itt találja:
http://www.multical.hu/Vezeteknelkuli_M-Busz_gyors_utmutato.pdf
Az USB Meter Reader általános tájékoztatóját magyar nyelven itt találja:
http://www.multical.hu/Vezeteknelkuli_Mbusz_adatlap.pdf
A szoftver letöltése előzetes regisztrációhoz kötött az alábbi helyről:
https://www.kamstrup.com/en-me/products-and-solutions/service-and-support
és válassza a USB Meter Reader Software/Wireless M-Bus, 868 MHz menüpontot.

A program elindítása után válassza a File legördülő menüben a Set-up opciót.

Ez után megjelenik a Set-up (beállítások) ablak, ahol a jelzett helyen a kívánt nyelvet
kell kiválasztani, majd az ’OK’ gombra kattintani.
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A felugró ablakban a ’Yes’ gombra kattintva a változások elmentésre kerülnek és a
program automatikusan leállítja önmagát. A program következő elindulásakor már a
választott nyelven fog működni.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, akkor kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a Comptech Kft.-vel az alábbi elérhetőségeken.
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