
VODAK MÄTARKONTROLL AB 
Skarpnäcks Gårdsväg 4 B, 128 31 Skarpnäck
tel 08-644 68 70, fax 08-644 68 75
info@matarkontroll.se, www.matarkontroll.se

Mätarkontroll består av tre 
delar:

Mätarkontroll AB
Vi arbetar med alla typer av ventiler, manöverdon och teknisk armatur. 
Mätarkontroll har goda verkstadsresurser för att modifiera, bearbeta och 
ytbehandla flödes-tekniska komponenter och har en mycket bred 
kompetens. Detta gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och 
anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov.
www.vodak.se

Mätarkontroll Verktyg AB
– Visste du att Ahlsell har ett brett sortiment av hyresmaskiner för Bygg, 
VVS och svets?
Vi har hand om Ahlsells centrallager av hyresmaskiner. I uppdraget ingår 
uthyrning men även service och reparation av svetsar, pressmaskiner, 
kapmaskiner, frysmaskiner, spikpistoler, inspektionskameror m.m. 
Auktoriserad: RIDGID – ESAB
www.vodakverktyg.se

Mätarkontroll AB
Mätarkontroll är ackrediterade för ISO/IEC 17020 (kontrollorgan) samt ISO/IEC 
17025 (massa och volym). Med 25 års precisionsarbete har vi en bred 
kunskapsbank som rymmer spetskompetens inom såväl kalibrering som kontroll 
och renovering. Vi erbjuder även mätare, system och tjänster för värme, kyla 
och vatten.
www.matarkontroll.se

Kontakta oss angående fjärravläsning

Ring oss på 08-644 68 70 eller gå in på matarkontroll.se för mer information.

Fjärravläsningssystem

För snabbare, säkrare och billigare 
mätaravläsning



Handdator GSM 
länkstation

Tjänster från Mätarkontroll AB

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-, värme- och 
elmätare.
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 trådlösa 
nätverk (wM-Bus), vi har kunskapen!

Säker lösning från Mätarkontroll AB

Om ni inte redan har installerat ett system för fjärravläsning av 
mätare är det hög tid att göra det nu. Förutom nöjdare kunder 
sparar ni själva både tid och pengar på fjärravläsning. 
 Tidigare baserades förbrukningen på uppskattningar eller 
manuell avläsning och den korrekta mätarställningen inhämtades 
en gång om året. Nu kan ni enkelt läsa av mätarna betydligt oftare, 
utan att lägga onödig tid på att besöka fastigheterna där mätarna 
sitter. Då får kunden också en korrekt faktura varje gång eftersom 
de debiteras för verklig förbrukning.

• Enkelt att installera och  använda – kräver ingen
specialkunskap.

• Snabb, enkel och säker fjärravläsning – även av mätare
som normalt är svåra att läsa av, t.ex. mätare i brunnar eller
torpargrunder.

• Lägre driftskostnader – tack vare tidsbesparingar i samband
med mätaravläsning.

• Exakt debitering – verklig förbrukning istället för uppskattad
förbrukning.

• Direkt dataöverföring – sparar tid och eliminerar risk för
felavläsningar och felaktig inmatning.

• Nöjdare kunder – exakt debitering som alltid är korrekt. Vid
regelbunden övervakning upptäcks också ev. läckage och andra
problem snabbare än normalt.

Fjärravläsningssystem – för snabbare, säkrare och billigare mätaravläsning

Mätarkontroll har en bred kompetens och lång erfarenhet av 
att leverera system, produkter och tjänster till våra kunder. Att vi är 
ackrediterade både som kontrollorgan och kalibreringslaboratorium visar 
att vi alltid sätter kvalitet och noggrannhet i första hand.

Inom det allt mer populära 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, vattenleverantör eller en samfällighet som vill 
fördela kostnaderna internt!

• Projektering

• Installation

• Driftsättning

• Service

• Teknisk support

• Kundanpassningar

Fjärravläsning av mätare via radio

Systemet består av mätare, sändare och handdator 
eller pc som mottagare. Mätarna avläses via en 
licensfri radiofrekvens (868 MHz). Det går också att 
bygga fasta nätverk där informationen skickas direkt 
till en central dator.




