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AFSLUITKLEPPEN
Afsluiten op afstand
Toepasbaar voor cv en warm water

VWV metering is het platform waarop wij onze producten aanbieden. VWV metering biedt een ruim scala aan meters en toebehoren. Centraal hierbij
staan het leveren en plaatsen van oplossingen waarbij draadloos en op afstand uitlezen en monitoren van meterstanden mogelijk wordt gemaakt.
De oplossingen zijn uiterst flexibel en schaalbaar; en of het nu gaat om 20 dan wel 2000 verbruikers, VWV metering heeft een pasklare formule om in
de gegeven omstandigheden tegemoet te komen aan de meest specifieke wensen van de klant. Wij kunnen daarom ook referenties voorleggen van
verenigingen van eigenaren, syndicussen, woningbouwverenigingen tot en met energiebedrijven. T. +31 (0) 182 640 775 - E. service@vwvmetering.nl
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Afsluitkleppen
De afsluitkleppen van VWV Metering B.V. zijn revolutionair en maken het
mogelijk om van op afstand af- en heraansluiting van warmte/watervoorzieningen te regelen, energieleveranciers besparen geld en verbeteren
proactief hun operations- en klantenservice. U bent uw wanbetalers vóór !
Deze afsluitkleppen zetten nieuwe standaards in kwaliteit en prestaties.

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•

Af- en heraansluiten van buiten de woningen
Voor centrale verwarming en warm tapwater
Snellere ontvangst van inkomsten
Werkt in 868 MHz frequentieband
Temperatuurbereik tot 60o Celsius
Afspraak met bewoners is niet nodig
Is een veilige oplossing

WERKING
Een afsluitsignaal wordt via een handterminal radiografisch doorgegeven terwijl
je voor de woningen staat. Het signaal wordt ontvangen door de RF-interface in
de klep. De klep heeft aan de binnenkant een bolkraan die dicht draait. De klep
geeft een radiosignaal “klep gesloten” terug aan de handterminal.

LANGE LEVENSDUUR
Door een milieubesparende batterij met lange levensduur en stroombesparende
electronica is een levensduur van minstens 1000 bewegingen gegarandeerd.
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AFMETINGEN AFSLUITKLEP

VWV metering  
Hoge Ham 89 A - 5104 JC Dongen
T. +31 (0) 182 640 775
E. service@vwvgroup.nl

VWV België
Fr. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
T. +32 (0) 9 265 02 72
E. service@vwvgroup.be
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