
MULTICAL  302 – kompakt måler for varme og køling 

MULTICAL  302 er kompaktmåleren, der er baseret på den nyeste måle-teknologi. Kompaktmåleren har minima-
le krav til installation-plads, og giver maksimal funktionalitet til en konkurrencedygtig pris.  

MULTICAL  302 er vedligeholdelsesfri, og den moderne og højteknologiske måler garanterer dig den mest præ-
cise kompaktmåler på markedet med op til 12 års batterilevetid.  Integreret trådløs fjernaflæsning over wireless 
M-Bus giver frihed til hurtigt at opnå optimal datasikkerhed og høj fleksibilitet. Det er muligt, på installationsste-
det, at konfigurere måleren til frem- eller returløb samt indstille dato og tid, uden brug af værktøj eller PC, hvil-
ket giver en meget høj grad af fleksibilitet i dagligdagen. 

Følgende fordele kan nævnes: 

 Uovertruffen målenøjagtighed

 Varme- og kølemåling

 Wireless M-bus i C1 eller T1 OMS mode eller fortrådet M-Bus

 Konfigurations muligheder på installationsstedet

 Fleksibel datalogger, 960 timer, 460 dage, 24 mdr, og 15 år

Specifikation 2- MULTICAL®302 

148 stk. MULTICAL 302 energimåler bestående af: 

 MULTICA  302 regneværk

 Wireless M-Bus Mode C1

 Batteri til 12 år

 Pt 500 følersæt (2 stk. følere) med 1,5 m kabel

 Flowdel qp 1,5m3/h – 110mm x ¾”

MULTICAL301 kan leveres med enten fortrådet- eller trådløs M-Bus 

Pris pr. stk. inkl. verifikation kr. 1295,00 

Samlet pris for 148 målere kr. 191.660,00 



Specifikation 3 - USB wireless M-Bus Meter reader 

USB Meter Reader anvendes til hurtige og enkel aflæsning af energimålere. 

USB Meter Reader  kan aflæse el-, vand-, varme- og kølemålere, hvis målerne er udstyret med et radiomodul. 

USB Meter Reader 

 Software til trådløs måleraflæsning af 800 målere

 USB meter reader kan lagre aflæsninger fra 200 målere

 En batteripakke som oplader og forsyner USB Meter Reader med strøm

 USB Meter Reader kan monteres direkte i bærbar PC

USB Meter Reader inklusive batteripakke og ladekabel kr.  2.500,00 



Specifikation 5 – Udskiftning af eksisterende måler 

Pris for udskiftning af eksisterende måler i som beskrevet i bilag 

Pris pr. stk. inkl. Advisering af beboere kr.  475,00 

Samlet pris for 148 målere  kr.   70.300,00 

Om Kamstrup 

Kamstrup A/S er en højteknologisk virksomhed med hovedsæde i 
Stilling ved Skanderborg, grundlagt i 1946 af Olaf Kamstrup.  

Fabrikken i Kamstrup A/S fremstiller el-, varme-, vand- og køle-målere, 
samt systemkomponenter og kommunikationsenheder og tilbyder sam-
tidig en stadig voksende række af serviceydelser. 
Vi udvikler og producerer selv vore produkter i Danmark. 

Forretningsområdet AMR (Automatic Meter Reading) – komplette måle- og 
fjernaflæsningssystemer – er i dag den hurtigst voksende aktivitet i 
Kamstrup A/S. 
Vi er blandt verdens førende producenter af systemløsninger til energimå-
ling. Vi er repræsenteret i 60 lande og har en stærk international position.  

Troværdighed og høj kvalitet 

Vore kunderelationer bygger på troværdighed, ansvarsbevidsthed og høj kvalitet. Vores medarbejder-holdning 
tager afsæt i kundeorientering og handlekraft.  

Over 900 engagerede medarbejdere efterlever dagligt dette værdigrundlag og gør Kamstrup A/S til en innovativ 
og global samarbejdspartner. 

Kommercielle betingelser 

Leveringstid: Efter aftale 

Leveringsrate: Efter aftale 

Gyldighed: Tilbuddet er gyldigt i 60 dage - herefter er priserne vejledende 

Priser: Priser: Priserne er nettopriser ekskl. moms og levering 

Priser indeksreguleres i henhold til nettoprisindekset 

Tavshedspligt: Priser og dokumentation er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart 

Betingelser i øvrigt: Iht. Kamstrups salgs- og leveringsbetingelser som er vedlagt 


