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1500
pracowników
300+ 
inżynierów 
R&D 

biur, powyżej 75 
partnerów, 

obecność w +90 
krajach

liczników 
zainstalowanych na 
całym świecie Obrotu inwestowane w R&D

+21,000,000150

+75
lat ciekawości i innowacyjności

najnowocześniejszych
robotów

13,5%

25 2,371

Krótko o Kamstrup
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Do

obrót (mln DKK) 2021
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30 lat temu jako pionier Kamstrup 

wprowadził liczniki cyfrowe, pomiar ultradźwiękowy i 
zdalny odczyt

Ponad 21 millionów
liczników sprzedanych na całym 

świecie

Baza klientów to ponad 10.000 

firm różnej wielkości  z ponad 90 krajów

Doświadczony ekspert w dziedzinie inteligentnych pomiarów



Pierwsza czwórka EMEA i USA
(wodomierze z komunikacją)

Światowy lider rynku
Jeden z trzech największych graczy na rynku w 
Skandynawii i ugruntowany gracz ze znaczącą 

bazą klientów w wybranych krajach europejskich

Globalny gracz

Heat/Cooling
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Water Electricity



✓ Programowanie z przycisków frontowych

✓ Uniwersalne, programowalne moduły komunikacyjne

✓ Programowane rejestry pamięci

✓ Najwyższa dokładność pomiaru przy zmiennym przepływie –
programowalny czas integracji

✓ Minimalne straty ciśnienia

✓ Kamstrup Auto Detect ULTRAFLOW® (Multical 603 / 803)

✓ Kamstrup Auto Detect typu Pt (Multical 803)

✓ 16-letnia żywotność baterii (Multical 403 / 603)

✓ Bateria podtrzymująca o 6-letniej żywotności (Multical 803)

✓ Precyzyjne, przejrzyste kody informacyjne

✓ Możliwość zastosowania w różnych aplikacjach

✓ Aktualizacja oprogramowania firmware liczników i modułów

Nowoczesne ciepłomierze Multical X03



System READy - zdalny  odczyt, telemetria 

System READy Kamstrup

• Odczyt objazdowy – odczyt do smartfona

• Odczyt stacjonarny – bezpośrednio do komputera przez 
koncentrator



System READy - zdalny  odczyt, telemetria 

System READy Kamstrup

• Nb IoT - odczyt w nowej 
technologii bezpośrednio do 
komputera z liczników zasilanych 
bateryjnie
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Licznik zasilany bateryjnie, brak dodatkowej baterii na 
module = znacznie niższe koszty eksploatacji

Zachowana długa żywotność baterii licznika – w zależności od 
miejsca montażu do 16 lat = minimalne koszty eksploracyjne

W cenie abonament opłacony z góry na 8 lat – obniżone 
koszty eksploatacyjne

Antena zewnętrzna na przewodzie, montowana w dowolnym 
miejscu w węźle (na ścianie, konstrukcji węzła)

Współpraca z systemami odczytowymi firm trzecich

Nb IoT



Heat Intelligence - Inteligentna analityka 
dla inteligentnego systemu ciepłowniczego



Heat Intelligence

- Wykorzystanie danych 
odczytowych w 
połączeniu z danymi 
GIS do analiz

- Monitorowanie i optymalizacja sieci 

dystrybucyjnej

- Klasyfikacja odbiorców zależnie od 

profili zużycia

- I znacznie więcej…..
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Rozwiązanie
• Inteligentne ciepłomierze z Wireless M-Bus
• Automatyczny odczyt READy
• Heat Intelligence

„Nasze dane pomogły nam zrozumieć nasze sto 
kilometrów rur i to, co tak naprawdę dzieje się, gdy 
obniżamy temperaturę”

- Marc Roar Hintze, CEO, Assens District Heating
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Redukcja strat w sieci 

Obniżenie temperatury w sieci

12%

6-8˚C

Assens District Heating

Zmniejszenie rocznej produkcji

2,5%



12

„Wszystkie te nowe dane zapewniły nam zupełnie 
nowy wgląd w wzorce zużycia konsumentów i 
sposoby optymalizacji efektywności 
energetycznej u każdego klienta”.

Jens Andersen, CEO, Næstved District Heating

zmniejszenie strat ciepła

Obniżona temperatura zasilania

8%

10%

Næstved District Heating

Obniżona temperatura powrotu
5˚C

Rozwiązanie
• Inteligentne ciepłomierze z Wireless M-Bus
• Odczyt automatyczny READy



„Dzięki funkcji Heat Intelligence możemy ustalić 
priorytety wymiany rur w zależności od tego, gdzie 
będzie to miało największy wpływ – i zapewnić 
najwyższy stosunek jakości do ceny”.

Kasper Neve, Aars District Heating
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Z 200 do 16 bypasów

mniejsze roczne straty ciepła na klienta w obszarach 
o niskiej wydajności

7,8 MWh

Aars District Heating

Rozwiązanie
• Heat Intelligence
• Inteligentne ciepłomierze
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Logo

„Myślę, że Heat Intelligence jest genialne. Szczególnie 
połączenie READy z Heat Intelligence zapewnia wiele 
informacji – niezależnie od tego, czy rysuję dane do 
rozwiązywania problemów, wykrywania wycieków czy 
konserwacji”.

Claus Christensen, Operations Manager at Løkken Fjernvarme

Ciśnienie obniżone z 1.2 do 0.7 bar

Roczne oszczędności na zmniejszeniu zużycia energii 
przez pompy

1.2 to 0.7 bar

DKK 20,000

Løkken District Heating

Solution
• MULTICAL® 403 i 603 
• Odczyt automatyczny READy
• Heat Intelligence



Dziękuję za uwagę


