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Agenda
• Kamstrup
• Målere
• Leak Detector
• Aflæsning og hvad er næste skridt

Sønderborg Vandråd

Klaus Nielsen 
Salgsingeniør
E: kln@kamstrup.dk
T: 21321631

mailto:kln@kamstrup.dk
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• En dansk virksomhed ejet af Energiselskabet

• Produkterne udvikles og produceres i Danmark samt 
produktion i USA

Om Kamstrup

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ok.dk/global/presse/pressefotos/&ei=LfA4VciaO4WZsAGKq4CIBw&bvm=bv.91427555,d.bGg&psig=AFQjCNEXEpbx8o7A6St6eYr-vMSGCp-_Ig&ust=1429881258371774


Hvem er vi?

En teknologibaseret virksomhed 
med stort fokus på innovation

1500 medarbejdere – 350+ udviklingsingeniører
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Vandmålerfabrik og kontorer



Produkt historie kommunikation
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2011 2014 2019 2020

M-bus M-bus M-bus M-bus/Link IQ
16 sek- lav 16 /96 sek- lav/høj 16 /96 sek- lav/høj 16/96 sek lav/høj

temp temp temp

støj støj

Link IQ med fallback

Multical 21 Flow IQ 2200



• Ingen bevægelige mekaniske dele

• Præcise forbrugsdata og infokoder
– og ingen aflæsningskort

• Elektronik og flowdel er hermetisk 
adskilt

• Let læsbart og altid dugfrit display

• Kompakt – valgfri montage

• Detaljeret historik - indbygget logger

MULTICAL® 21



Display og info koder
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Batteriets udløbsårInfokoder

Tekniske informationer Stregkode med
serienummer

Grafisk 
flowindikator

REVERSE LEAK BURST TAMPERDRY

Herning Vand



flowIQ®2200



Produkt historie kommunikation
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2011 2014 2019 2020

M-bus M-bus M-bus M-bus/Link IQ
16 sek- lav 16 /96 sek- lav/høj 16 /96 sek- lav/høj 16/96 sek lav/høj

temp temp temp

støj støj

Link IQ med fallback

Multical 21 Flow IQ 2200



• Nyt display med et ekstra ciffer i volumen 
• Fleksibelt radiosignal
• Aktuelt flow vises i display 
• Time logger (60 dage)
• Nye infokoder:

• Lavt batteriniveau
• flowet har været over målerens

max. flow får man en infokode
• Hvis omgivelses temperaturen er lav 

( t < 3 eller 6 gr. C) - dette kan hjælpe 
Jer så I undgår frostsprængninger

Nye features i flowIQ ® 2200
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../Documents/ALD_SolutionMovie_DK.mp4
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Wireless M-Bus

Måleraflæsning - Walk-by/Drive-by og netværk

Ulicenseret, envejs-, standardiseret 
radiokommunikation

READy App - ideel til walk-by-
og drive-by-aflæsning

0 7 14 21

Seneste værdi Historisk værdi Historisk værdi Historisk værdi



LEAK DETECTOR – Gårslev Vandværk

18-09-2020

• 2 stk. Lækage på jordledning og 1 stk på forsyningsledning
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Referencer i tal for flowIQ2200 og Leak Detector

Birkerød Forsyning i tal:  - 9 lækager i stikledning
- 1 lækage i forsyningsledning

Taulov Vandværk: - 1 lækage i jordledning
- 1 lækage på en gammel stikledning

Fanø Vandværk: - 2 lækager ved stophaner
- 1 lækage på stikledningen
- 3 lækager efter måleren

Skrydstrup Vandværk: - 1 lækage i forsyningsledningen
Gadbjerg Vandværk: - 2 lækager ved stophaner

- 1 lækage ved en brandhane
- 4 lækager efter målerne

Gårslev Vandværk - 2 lækager lige før målerbrønden
- 1 lækage i forsyningsledningen
- 5 lækager efter målerne 

Lolland Forsyning: - 5 lækager før målerne
Lillerød Vandværk: - 15 lækager før målerne i jordledninger i plast/metal



Netværk

Mobil

READy
Manager

Fjernaflæsningssystemet READy – næste skridt på vejen

• Kamstrups system til 
måleraflæsning

• Uhyre simpelt at bruge
• Over 1 million aflæste målere 

på verdensplan
• Både mobilaflæsning og faste 

netværk
• Eksporter aflæsninger til 

afregningssystem
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Sektionsløsning
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Komplet løsning på batteri



READy 4G Bridge

• Fuldstændig trådløs 
hjemtagning af målerdata

• Inkl. 8 års batteri og 8 års 
datapakke

• Aflæsning af op til 5 
målere

• Anvendes ved 
storforbrugere og 
sektionsmålere



Mixed Infrastruktur

Drive-by kombineret med et antal 
stationære aflæsningsenheder

F.eks. Installeret i:
• Flagstang

• Gavlmontage     



Produkt historie kommunikation
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2011 2014 2019 2020

M-bus M-bus M-bus M-bus/Link IQ
16 sek- lav 16 /96 sek- lav/høj 16 /96 sek- lav/høj 16/96 sek lav/høj

temp temp temp

støj støj

Link IQ med fallback

Multical 21 Flow IQ 2200



LinkIQ netværk



Produkter, der understøtter LinkIQ

INFRASTRUKTUR READY

Base

Top

flowIQ® 2200
• wM-Bus eller

LinkIQ
• Indbygget

ALD
• Batteri 16 år

Concentrator
Dataopsamler
• wM-Bus og LinkIQ
• Op til 10.000 

varmemålere
• Op til 30.000 

vandmålere

READy System
• wM-Bus og LinkIQ

flowIQ® 3100
• Størrelse DN ≤100
• wM-Bus eller

LinkIQ
• 16 år

MÅLERE



Mulighed for fall-back 

• Mulighed for at aflæse LinkIQ målere via READy 
converter + READy appen:

• Alternativ: Brug optiske øje til at trække alle 
data ud af dataloggeren på måleren, eller for 
at omkonfigurere måleren til wM-Bus. 
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Support afholder brugergruppemøder hvert år for vore vandkunder

Dansk support på adressen i Stilling ved Skanderborg, bl.a. flg.
• Hardware support
• Software support
• Stikprøvekontrol support
• Hosting – GDPR godkendt

Alt sammen under et tag i Stilling

Dansk Support
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• Kan synliggøre vandforbrug i 
kroner og liter overfor 
forbrugeren 

• Oplyser om aktuelle lækager 
• Sammenligner forbrug med 

budget og historiske værdier

Forbrugerdisplay
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• Batteridrevet motorventil

• Designet til husholdninger

• Drive-by-løsning

• Betjen ventilen med READy App

• Åben, luk eller drøvle

• 10 års levetid

• Udskifteligt batteri

Funktioner
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Tak for opmærksomheden


