
Kontroll och kalibrering enligt ISO/IEC 17020 samt ISO/IEC 17025

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika 
typer av process- och vattenmätare. 
Tack vare vår långa erfarenhet har vi utvecklat och förfinat tekniken för
kalibrering, kontroll och renovering av alla typer av mätare. Dessutom kan vi 
mäta såväl i kallt som varmt vatten upp till DN200. Allt sammantaget har Mätarkontroll  en ovanligt 
bred kompetens vilket då och då ger oss anledning att föreläsa i ämnet och, kanske ännu oftare, fungera 
som rådgivare i olika sammanhang.

Produkter och tjänster

Vi erbjuder flödesmätare i allt från enkla kallvattenmätare eller fjärrvärmemätare till avancerade mätare för 
processindustrin. Vi har genom vår kontroll och kalibreringsverksamhet stor erfarenhet och teknisk kunskap 
om mekaniska mätare för kallt och varmt vatten, ultraljudsmätare, induktiva mätare och massflödesmätare. 
Avläsning av mätare via trådad M-bus eller radio blir allt mer efterfrågat. Lösningarna kräver en högre grad 
av system- och integrationstänkande. Vi har flera olika system beroende på krav och förutsättningar.
Vi erbjuder kunden projektering, mätare, programvara, drift och teknisk support.

www.matarkontroll.se ǀ 08-644 68 70 ǀ info@matarkontroll.se

Vi har avtal med Sinfra (fd värmek)
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UNICOcoder MP 30 °/ 90 °
Typ: Vinghjul
Storlek: DN15-DN20
Utgångar: M-Bus
Bygglängd: 110mm   
 

Användningsområde
Debitering av dricksvatten.
Lägenhetsmätare för IMD 
(Fördelningsmätning)

Användningsområde
Debitering av dricksvatten.

Användningsområde
Debitering av dricksvatten, inkoppling i
PLC och fastighetssystem.

Användningsområde
Debitering av dricksvatten, inkoppling i
PLC och fastighetssystem.

Användningsområde
Radiomodul för MTKcoder och 
PODIXcoder.

Användningsområde
wM-Bus till trådad M-Bus för
inkoppling i PLC och fastighetssystem.                                    

Användningsområde
Debitering av dricksvatten.

MNKI-N
Typ: Vinghjul
Storlek: DN20-DN50
Utgångar: Pulsutgång, 10 och 
100 liter.    

MTKcoder/PODIXcoder
Typ: Vinghjul/Ringkolv  
Storlek: DN20-DN50
Utgångar: M-Bus trådad  
 

M100i
Typ: Vinghjul  
Storlek: DN20-DN40
Utgångar: Modul med M-Bus 
trådad & Puls 1-1000 L/p  
  

GWFcoder RCM
Typ: Radiomodul
Storlek:-
Utgångar: Radio wM-Bus  
 

RR-10
Typ: Radiomottagare 
Storlek: ----
Utgångar: M-Bus trådad  
 

H4000
Typ: Woltman  
Storlek: DN50-DN300
Utgångar: Moduler med 
M-Bus, Puls, radio   

H5000
Typ: Woltman  
Storlek: DN50-DN150
Utgångar: 2x puls + M-Bus  
 

Användningsområde
Debitering av dricksvatten, ersätter
kombimätare, stort flödesområde.

Ståndrörsmätare

Fjärrvärme/Kyla

Övrigt

Kallvattenmätare
Utvalda produkter...



F775
Typ: Värmemätare ultraljud  
Storlek: DN20-DN100
Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se  
 

F5
Typ: Integreringsverk   
Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se  
 

U473
Typ: Flödesgivare ultraljud  
Storlek: DN20-DN100
Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se  
 

VMKST50
Typ: Vinghjul  
Storlek: Q3 10 - Q3 16
Utgångar: ----   

Patronbackventil
Typ: Plast  
Storlek: DN20-DN40  
Utgångar: ----   

Mätarkonsol
Typ: Rostfri   
Storlek: DN20-DN40
Utgångar: ----   

Mätinsatser
Typ: EEG eller MID  
Storlek: Qn2,5-Qn15
Utgångar: ----   

Användningsområde
Energimätning,  Debitering av 
fjärrvärme/kyla, inkoppling i
PLC och fastighetssystem.

Användningsområde
Energimätning,  Debitering av 
fjärrvärme/kyla, inkoppling i
PLC och fastighetssystem.

Användningsområde
Mätning av fjärrvärme/kyla, inkoppling
i PLC och fastighetssystem.

Användningsområde
Brandpostmätare, tappvatten

Användningsområde
Dricksvattenmätare

Användningsområde
Installation av vattenmätare

Användningsområde
Godkända för renovering av EEG
och MID godkända vattenmätare.

Ståndrörsmätare

Fjärrvärme/Kyla

Övrigt

Kallvattenmätare



Mätarkontroll i Stockholm AB    
Skarpnäcks Gårdsväg 4 B
128 31 Skarpnäck
tel 08-644 68 70

Inom det allt mer efterfrågade området mätaravläsning har vi tillgång till flera av marknadens 
bästa systemlösningar. Eftersom vi är en oberoende leverantör kan vi alltid välja den lösning som 
passar dig bäst, oavsett om du är ett stort energibolag, vattenbolag eller en samfällighet som vill 
fördela kostnaderna internt.

Vi kan hjälpa dig igenom hela processen att införa en systemlösning, från projektering till att 
leverera färdiga mätvärden. Vi kan naturligtvis också hjälpa till med installation av alla typer av vatten- 
och värmemätare.

Vår erfarenhet av olika teknologier inom fjärravläsning borgar för att du alltid får den lösning som passar dig 
bäst, det kan gälla kabelbaserade nätverk (M-Bus) eller trådlöst nätverk (wM-Bus), vi har kunskapen!

När du ska installera nya vatten- eller värmemätare hjälper vi gärna till med råd om dimensionering och val 
av teknisk lösning, det finns många olika mätartyper på marknaden och det är inte alltid lätt att välja rätt 
mätteknik.

Mätarkontrolls breda utbud av tjänster sammanfattas enklast i följande punkter:

System

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Projektering
Installation
Driftsättning
Service
Teknisk support
Kundanpassningar

www.matarkontroll.se ǀ 08-644 68 70 ǀ info@matarkontroll.se


