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Felhasználói ismeretek kamstrup MULTICAL® 21 vízmérő 

 

 

A MULTICAL® 21 egy mozgó alkatrészt nem tartalmazó ultrahangos vízmérő. A mérő 
nem igényel karbantartást és a szolgáltató vízmű távolról is leolvashatja a fogyasztás 
adatokat. 
A kijelző a vízfogyasztást mutatja. A nagy számjegy köbmétert jelöli, míg a kis 
számjegyek litereket jeleznek (ebben a példában 735,225 m3 mennyiséget mutat). 
A kijelző bal oldalán a grafikus áramlásjelző (öt kis nyíl formájában, aláírás FLOW) jelzi 
a víz áramlását a vízmérőben. Ha a víz stagnál, akkor minden háromszög ki van 
kapcsolva. A kijelző jobb alsó sarkában két kis négyzet villog felváltva, jelezve, hogy a 
mérő aktív. 
A kijelző alján továbbá számos információs kód jelzi vízfogyasztási során fellépő a 
rendkívüli eseményeket. A kijelző bal alsó sarkában következő szavak egyike villog: 
„LEAK”, „BURST”, „DRY”, „REVERSE”, „TAMPER”. A szavak (kódok) jelentése a 
következő: 
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A kijelzőn villogó 
információs kód Jelentése: 

LEAK 
(SZIVÁRGÁS) 

A víz nem állt a merőben legalább egy órát folyamatosan az 
utóbbi 24 órában. Ez jelezhet egy szivárgó csapot vagy wc 
tartályt. 

BURST 

(CSŐTÖRÉS) 
A víz áramlás meghaladta az előre programozott határt legalább 
30 percig, ami csőtörésre utal. 

DRY  
(SZÁRAZ) 

A mérő nincs feltöltve vízzel. Ebben az esetben semmilyen 
mérés nem történik 

REVERSE 
(FORDÍTOTT) 

A mérőben rossz irányba folyik a víz. 

TAMPER  
(CSALÁS) 

Csalási kísérlet. A mérő a továbbiakban alkalmatlan számlázási 
célokra. 

 

A „LEAK”, „BURST”, „DRY” es „REVERSE” információs kódok automatikusan el-
tűnnek, ha az azokat okozó körülmények megszűnnek. Más szóval a LEAK eltűnik, ha 
a víz áramlás újra legalább egy órán át áll, a BURST eltűnik, ha a víz áramlás visszaáll 
a normál szintre, „REVERSE” hiba üzenet eltűnik, ha a víz már nem folyik a rossz 
irányba, és „DRY” eltűnik, ha a mérőcső feltöltőik vízzel. A „TAMPER” azonban 
megmarad bekapcsolt (ON) állapotban, ha csalási kísérlet történt. 
 

Környezetegészségügyi előírások: A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz 
hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg. Alkalmazási 
terület: ivó- és használati melegvíz ellátás. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt 
vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) 
Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben 
leírtak a mérvadóak. A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt vagy berendezést legalább 1 
napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell 
engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a 
terméket tartalmazó vízhálózati szakasz vagy berendezés rendeltetésszerű használatát. A 
termék beépítését követő néhány napban fém kioldódásra lehet számítani, ami íz és szag 
problémát okozhat. Ez a jelenség átmeneti, a hálózat fokozott öblítésével, gyakoribb 
vízcserével csökkenthető. 
 
Kiegészítő infó: MULTICAL® 21 vezeték nélküli M-Bus kommunikációval (EU 868 MHz) 
ellátott hideg/melegvizes mérő, flowIQ® 2101 hideg/melegvizes mérő vezetékes M-Bus 
kommunikációval, flowIQ® 2200 pedig hidegvizes mérő akusztikus szivárgás detektálással 
(ALD) és vezeték nélküli M-Bus kommunikációval. NNK regisztráció: 636-2/2021/KTEF 
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