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HÍRLEVÉL
Ha a Kamstrup (DK) MID kompatíbilis mérőit választja a Comptech Kft.-től, minőségi hőfogyasztásmérőhöz jut gyorsan és egyszerűen – többletköltség nélkül!
A Kamstrup MULTICAL® 401 és 601 típusszámú hőfogyasztásmérői megfelelnek a 2004/22/EK számú MID irányelvnek.
Amikor a MID szerint hitelesített mérőinket választja, minőségi mérőket kap, amelyek összhangban vannak az EU
elvárásaival. Gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a mérőket ezután már nem kell üzembe helyezéskor a régi nemzeti
szabályozás szerint hitelesíteni. Így Ön takarékoskodhat az idejével, erőforrásaival – és pénzével. A CE-M címkével szállított
hőfogyasztásmérőt 2006. 11. 01-től minden felhasználó köteles elfogadni. (8/2006. (II. 27.) GKM rendelet)

MULTICAL® 401 CE-M címkével
Többletköltség nélkül
Ha Ön MULTICAL® 401-et vagy 601-et rendel a Kamstrup
magyarországi képviselőjétől a Comptech Kft.-től, a számítóegység, átfolyásmérő és hőmérséklet érzékelő pár
többletköltség nélkül megfelel a MID-nek. Emellett biztosítjuk ügyfeleinket, hogy szolgáltatási területükön a alatt
számlázásra használt hőfogyasztásmérők megfelelnek az
EU-s törvények előírásainak. Ez az állítás a Kamstrup
MULTICAL® 401-re és 601-re vonatkozik. Ezt a szolgáltatást minden ügyfelünknek többletköltség nélkül biztosítjuk.
A MID címkével ellátott mérők beépítésével Ön csökkenti a
kezdeti hitelesítési kiadásait, és egyúttal a távhőszolgáltatás
költségeit.
Gyorsabban és egyszerűbben
A MID szerint hitelesített mérő kész a beszerelésre abban a
pillanatban, hogy Ön kézhez kapja, mivel nem kell már
hitelesíteni beszerelés előtt. Ez azt jelenti, hogy kíméli
erőforrásait és idejét a beszerzési és üzembe helyezési
fázisban, valamint hogy a fogyasztók mérőinek kiolvasása
és kiszámlázása az előzőkhöz képest korábban kezdődhet.

Minőségi mérők
Mérőeszközök gyártójaként a Kamstrup teljes körű felelősséggel bír a MID irányelvek B és D moduljainak való
megfelelés terén. Dániai kijelölt testületként a FORCEDantest CERT lebonyolította a Kamstrup MID szerinti
mérőinek pártatlan megfelelési vizsgálatát és
típusjóváhagyását, valamint egy pártatlan gyártási auditot is.
Így ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy a MID szerinti
mérők megfelelnek az EU-s törvények előírásainak. A
mérők mindig viselik a CE jelet, amit követ egy M, a gyártási
év és a kijelölt testület nyilvántartási száma. Mi több, a mérő
mellé mindig kerül egy, a gyártó által kibocsátott megfelelési
nyilatkozat is, melyet a forgalmazó Comptech kft. mindig
átad az ügyfeleknek.
A minőség még egy jele
A Kamstrup mérőeszköz-programjának kulcsszavai a
pontosság, minőség, rugalmasság és nem utolsó sorban a
hosszú élettartam. Ehhez most hozzáadjuk a MID szerinti
hitelesítést, mint a minőség további jelét – t ö b b l e t k ö l t sé g
nélkül.
A MID által jóváhagyott mérőeszköz megbízható számlázást, valamint elégedett és a biztonságot élvező fogyasztókat eredményez.

MULTICAL® 601
Hosszú évek óta sikerrel alkalmazzák, elsősorban a távhő-szolgáltatásban és az energetikai épületgépészetben érdekelt szolgáltatók és vállalkozások az
általunk képviselt dán KAMSTRUP A/S cég MAXICAL®, MULTICAL® 401/601 márkanevű hőmennyiségmérőit, a statikus, azaz mozgó alkatrészt nem
tartalmazó ULTRAFLOW® 65-S/R ultrahangos átfolyásmérőit a qp = 0.6 -1000 m3/h méréstartományban. A MULTICAL® 401 márkanevű
hőmennyiségmérő elsősorban lakások és kisközösségek hőfogyasztásának a mérésére alkalmas, míg a MULTICAL® hőközponti és ipari mérésekre
tervezték. A MAXICAL® erőművi, fűtőművi, folyamatirányítást is segítő un. ipari hőfogyasztásmérő.
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