
Fakta 
Výhody 
Přínosy
Kompaktní měřič tepla a chladu, 
nejen pro bytovou správu
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Fakt Výhoda Přínos

Umístění na 
přívod/zpátečku, 
jednotky energie a 
mnohem více může 
být nastaveno na 
místě instalace

Jeden měřič je vhodný 
pro všechny instalace

Nízké skladové zásoby 
a snadné plánování

Kovový průtokoměr 
PN25 schválený pro 
teploty do 130 °C

Odolná konstrukce, také pro 
bytové domy i pro přímé 
připojení dálkového vytápění

Nejvyšší možná flexibilita 
bez dalšího úsilí a nákladů  

Dynamický 
rozsah 1:1600 od 
počátečního do 
saturačního průtoku 
(1:250 qi:qp)

Měří jakoukoli 
myslitelnou spotřebu

Snižuje ztráty 
dodávané energie

Nízká tlaková 
ztráta, pod 0,1 bar

Snižuje nároky na 
výkon čerpadel

Snižuje spotřebu 
elektřiny oběhových 
čerpadel v systému

Vestavěný datový 
záznamník pro 
960 hodinových, 
460 denních, 24 
měsíčních a 15 
ročních hodnot

Množství informací 
o energiích, jak pro 
vyúčtování a diagnostiku

Rychlejší diagnostika 
problémů a nejlepší 
podklady pro energetické 
poradenství

Bez omezení 
při dopravě

Oba typy baterií, pro 
6 a 12 let provozu, 
nepodléhají deklaraci o 
nebezpečném zboží

Rychlejší a ekonimičtější 
doprava

Měřič tepla, chladu 
nebo kombinovaný 
měřič tepla a chladu

Měřič je vhodný pro všechny 
typy tepelných aplikací

Nízké skladové zásoby 
a snadné plánování

Malý kompaktní 
měřič může být 
libovolně natočený 
a přesto má stále 
stejný nízký profil 

Snadné natočení přístroje 
pro optimální odečet displeje 
např. při instalacích v bytech

Nejlepší čitelnost ve všech 
aplikacích s minimální 
dobou instalace 
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Naše ultrazvukové řešení
– Váš ultrasilný partner
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Kamstrup je předním světovým výrobcem systémových 
řešení pro inteligentní měření spotřeby energií a vody.

Hlavní oblastí naší činnosti je měření spotřeb 
tepla, chladu, vody, elektřiny a plynu.

Ve spolupráci s Vámi navíc vyvíjíme AMR (systém dálkových 
odečtů) a servisní řešení, která jsou Vám přizpůsobena.

Máme zastoupení ve více než 60 zemích světa, jak prostřednictvím 
dceřiných společností, tak našimi distributory.

Všichni naši zaměstnanci zodpovědně pracují, abychom Vám mohli 
nabídnout ty nejlepší služby v reakci na podněty z globálních trhů, 
které nám poskytují naši zákazníci, naši důvěryhodní partneři.

Tímto způsobem udržujeme silnou a dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

Značka Kamstrup
– Když požadujete kvalitu, spolehlivost, inovaci a partnerství.

Kamstrup A/S - organizační složka
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
T: +420 296 804 954
F: +420 296 804 955
info@kamstrup.cz
kamstrup.cz

Think forward


