
Udskiftning af vandmålere 

Nu går vi i gang med at udskifte alle vandmålere i vores forsyningsområde. 

Hvorfor udskiftes målerne – Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de målere anvender pt. har givet 
nogle udfordringer – Manglende kontakt til radiomodul – Forskel i målerstand og aflæsning via 
håndscanner. 

Vi har besluttet at indkøbe Ultralydsmålere som leveres af Kamstrup igennem Vordingborg Forsyning. 

Udskiftningen foretages af Neder Vindinge VVS – 55 34 08 04. 

Vi satser på at være færdige med at udskifte målere i hele forsyningsområdet i slutningen af november. 

Det er aftalt med Vordingborg Forsyning at målerstand ved udskiftning, anvendes til årsafregning af 
Vandafledningsbidraget. Det vil betyde at de husstande hvor vi først skifter måleren i slutningen af 
november, vil få et lidt større forbrug til afregning i februar og tilsvarende lidt mindre i 2020. 

Hjemtagning af målerdata sker via Seas-Nve EL-net – der vil på udvalgte ejendomme blive monteret en lille 
antenne i forbindelse med EL-måleren. 
Med 60 sek. interval sender vandmåleren et radiosignal med målerstand mm. til Seas-Nve via EL-måleren. 

Målerdata opbevares på en krypteret server og hjemtages indledningsvis af Vordingborg Forsyning. 
Der arbejdes på at vi i fremtiden vil kunne tilbyde en ”Se din måler” - og SMS-løsning hvis der er 
lækagealarm, vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt oplyse om hvornår vi kan tilbyde denne dette.  

De nye målere har flere intelligente funktioner: 

Ultralyds måleteknik 

Lavt start-flow 

Infokoder for lækager, brud, tør måler, modsat flow og forsøg på manipulation 

Flow- og temperaturovervågning 

Integreret radiokommunikation 

Datalogging og fjernaflæsning 

Drive-by eller netværksaflæsning 

Internt litium batteri med op til 16 års levetid100 % vakuumforseglet konstruktion 

Miljøvenlig 

 

- eller se mere på Kamstrups hjemmeside  

- Kamstrups brochure MULTICALÂ® 21 - Brochure - Dansk.pdf 
- Betjeningsvejledning MULTICALÂ® 21 -betjeningsvejledning.pdf 
- Fakta og fordele MULTICALÂ® 21 - Fakta og fordele.pdf 
- Datablad MULTICALÂ® 21 - Datablad.pdf 


