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MULTICAL ® 61 Adatlap 
 

 
• Mozgó alkatrészt nem tartalmazó 

sztatikus, ultrahangos átfolyásmér ő 

• Nincs kopás ezért hosszú élettartam 

• Méréstartomány 1,6 …40 m 3/h 

• 24V és 230 V vagy 12 év élettartamú 

telepes táplálás 

• Kivételesen pontos + 2% 

• Opcionális szivárgás detektálás 

• MID típus vizsgálat (OIML R49)  

• Hely további két kommunikációs 

modulnak 

• Jóváhagyás ivóvízre (DK, DE, UK és 

FR)  

 

 

Alkalmazás 

A MULTICAL® 61 a hidegvíz-fogyasztást hivatott mérni 
(0.1 és 50°C között) illetve a melegvíz fogyasztást (0.1 
és 90°C között) kereskedelmi, ipari és háztartási 
környezetben.  
A mérő telepítése, leolvasása és ellenőrzése kifejezetten 
egyszerű. Továbbá, a MULTICAL® 61 egyedi módon 
ötvözi a kivételes pontosságú mérést a hosszú 
élettartammal, amiből egyenesen következik, hogy az 
eszköz éves működési költsége a lehető legalacsonyabb. 
A MULTICAL® 61 átfolyásmérése ultrahang technikán, 
un. utazási idő elven alapszik, és a méréseket, 
viszonyításokat, leolvasásokat, illetve számításokat egy 
mikroprocesszor végzi, amely a beépített számítóegység 
felső részében helyezkedik el a számítóegység szerves 
részeként. Az átfolyásmérőt (vízmérő részt) így nem 
befolyásolja a környezet magas páratartalma. 
 
A MULTICAL® 61-hez egyszerre két független modul 
(plug & play) illeszthető: egy felső modul (top modul) 
órával, és háttér elemmel (backup elem), impulzus 
kimenettel, vagy M-Busszal, valamint egy alapmodul 
(base modul) M-Busszal, rádióval, LonWorks-szel vagy 
egy 0/4 – 20 mA kimenettel. 

Az alapmodul ezen felül rendelkezik még két extra impulzusos 
bemenettel az áram- és vízmérők számára. Ez azt jelenti, hogy 
az energia szolgáltató egyetlen automatikus adatleolvasással 
képes leolvasni a fogyasztásokat.  
 
A MULTICAL® 61 a szivárgások kiszűrését is lehetővé teszi. A 
vízfogyasztás non-stop ellenőrzésének köszönhetően a 
kijelzőn megjelenik egy hibakód, ami jelzi, hogy szivárog egy 
WC-tartály, vagy egy vízmelegítő-tartály, stb.  
 
Az átfolyásmérőt egy két és fél méteres árnyékolt kábel köti 
össze a számítóegység alaplapjával. Amennyiben szükséges, 
a számítóegység és az átfolyásmérő közötti távolság egy un. 
Impulzus Transmitter (pulse transmitter) eszköz segítségével 
tíz méterre is meghosszabbítható (lásd később).  

 
www.kamstrup.com 
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Leírás  
 
A MULTICAL® 61 alkalmazható hidegvíz-
fogyasztás mérésére (0,1…50°C) és melegvíz-
fogyasztás mérésére (0,1…90°C) az 
ULTRAFLOW® 24 átfolyásmérőt és a MULTICAL® 
601-es számítóegységét használva.  
A MULTICAL® 61-ben nincsenek mozgó 
alkatrészek, a hidegvíz mennyiségmérő pedig 
ultrahang-technikán alapszik. A hidegvíz 
mennyiségmérő működése az 1991 óta zajló 
kísérleteinken, illetve fejlesztéseinken alapszik. 
A mérőt egy igen alapos, OIML R 49 típusú 
tesztnek vetettük alá, így biztosítva, hogy egy 
hosszú élettartamú, pontos és megbízható 
mérőeszközt kapjunk. A MULTICAL® 61 számos 
erényei közül az egyik, hogy nem tartalmaz 
mozgó alkatrészeket, ami jelentősen megnöveli 
az élettartamát. Továbbá, ennek a 
mérőeszköznek az indulási érzékenysége igen 
alacsony (3 liter/óra), és ezáltal igen pontos 
mérésre képes minimális fogyasztás esetén is. 
Az OIML R49 szerint a MULTICAL® 61 egy 
„kompakt vízmennyiség mérő”. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az átfolyásmérő és a 
számítóegység nincs különválasztva. Ha az 
átfolyásmérő és a számítóegység külön van 
választva, akkor az azt jelenti, hogy a plombát 
feltörték és így a mérő nem hiteles tehát a mérés 
alapján nem lehet kiállítani érvényes számlát, sőt, 
a gyári garancia is érvénytelenné válik. 
A MULTICAL® 61 ultrahangos mérésen, illetve 
mikroprocesszoros technikán alapszik. A mérési 
eredményeket kiszámító mikroelektronikai 
áramkörök mind a számítóegységen belül 
helyezkednek el. Az átfolyásmérőben nincs 
semmilyen elektronika, így nem hat rá a konden-
záció.  
A készülék az átfolyást az utazási-idő elvén 
alapuló kétirányú ultrahang-technikával méri, ami 
bizonyítottan pontos és hosszú távon is 
megbízható mérésekre képes. Két ultrahang-átvi-
vőt használva a hangjelzést mind folyásirányban, 
mind az ellenkező irányban továbbítja. Az ultra-
hangos jel az átfolyó közeggel együtt éri el a 
szemközti jelátalakítót. A két jel közötti különb-
ségből kiszámítható az áramlási sebesség, illetve 
az átfolyó közeg tömege is. 

A MULTICAL® 61 az aktuális vízfogyasztást hét 
számjeggyel, illetve a m³ mértékegységgel tudja 
jelezni. A kijelző úgy lett kialakítva, hogy 
élettartama hosszú ideig tartson, jól látható 
legyen, és bírja a szélsőséges hőmérsékleti 
viszonyokat is.  
A konfigurációtól függő egyéb kijelzési opciók: 
működési idő-mérő, pillanatnyi átfolyás, maxi-
mális, illetve minimális átfolyás, információ-kódok, 
vevőkód, szegmens-teszt, stb. 
A MULTICAL® 61 naponta elmenti, és 460 napig 
tárolja egy EEPROM-ban a fogyasztási adatokat. 
Opcionális modulként óránkénti információ is 
kérhető. Emellett a havi regisztrátumok az utóbbi 
három év, az éves regisztrátumok pedig az utóbbi 
tizenöt év adatait tárolják. 
A MULTICAL® 61-et egy belső lítium elem 
táplálja, élettartama tizenkét év, de a mérőeszközt 
hálózatról is el lehet táplálni 24 VAC, vagy 230 
VAC tápegységgel. (azonos méretben és azonos 
vételárban a Lithium elemes tápellátással) A 
MULTICAL® 61-hez hozzá lehet illeszteni egy-
szerűen dugaszolható modulokat a (plug & play) a 
számítóegység felső részébe (felső/top modulok), 
illetve a csatlakozókat tartalmazó alaprészbe 
(alap/base modulok). Ennek köszönhetően a 
MULTICAL® 61 számos különböző alkalmazás és 
adatkiolvasási-technika esetében használható. 
A hidegvíz mennyiségmérő adatai mellett a 
MULTICAL® 61 rendelkezik két további impulzu-
sos bemenettel, a VA-val és a VB-vel, melyekhez 
további vízmennyiség mérők (pl. vízmérő) , illetve 
elektromos fogyasztásmérő csatlakoztatható, 
ezzel lehetővé válik ezen fogyasztásérők mérés-
adatainak a gyűjtése. Az impulzus-bemenetek az 
alapmodulokban találhatóak. A VA és VB impul-
zus bemenetek a többi bemenettől/kimenettől 
függetlenül működnek. 
A MULTICAL® 61 két adatkommunikációs porttal 
rendelkezik. Az optikai szem lehetővé teszi a 
fogyasztási és a napló adatok kiolvasását, míg a 
soros PC kapcsolat a mérő konfigurálásra szolgál. 
Kommunikációs egységekkel plug-in modulok 
formájában bővíthető a mérő. A MULTICAL® 61-
hez a következő modulok kaphatók: Rádió, M-
Bus, LON, 0/4..20 mA és RS-232. 
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Típusvizsgálati adatok   

Típusvizsgálat                                             DK-0200-MI001-010 
Szabványok: 
-OIML R49-1(2006) OIML R49-2 (2006) 
-WELMEC útmutató  8.11 (kiadvány 1, 2006) 
EU irányelvek: 
-MID (Measuring Instrument Directive 2004/22/EF,MI-001) 
- LVD (Low Voltage Directive 2006/95/EF) 
- EMC (Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/E0F)  
- PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EF) 
  1. kategória (NÁ50-NÁ80) 
MID besorolás 
- Mechanikai környezet: 

                                           M1 osztály 
- Elektromágneses környezet : 
                                                    E1 osztály 
- Éghajlati (környezeti ) osztály:  5…55°C nem lecsapódó, zárt   

helyszín (beltéri installáció) 

OIML R 49 típus meghatározás 

                                                    pontossági osztály 2 

Környezeti osztály                       megfelel OIML R 49 B osztálynak 

Közeghőmérséklet az átfolyásmérőben 

 -hidegvíz mérő                           0.1°C … 50°C 

-melegvíz mérő                           0.1°C … 90°C 

Átfolyásmérő típusa:                   ULTRAFLOW® 24 

Higiéniai teszt                               VA (Dán vizsgálat) 

                                                      DVGW-W421 (KTW+W270)  
                                                      (német vizsgálat) 
                                                       -hidegvíz mérő    50°C-ig 
                                                       -melegvíz mérő   90°C-ig 
                                                      WRAS (angol vizsgálat) 
                                                      -víz 70°C-ig 
                                                      ACS (francia vizsgálat) 

 
  

 

Műszaki adatok   

Elekt romos adatok  
Tápfeszültség 
Telep 
Csere intervallum  
Hálózati tápellátás 

3,6V + 5% 
3,65 VDC, D Lithium cella 
12 év @ ttelep < 30°C 
230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz 
24 VAC +50%, 50/60 Hz 

Teljesítmény felvétel 
hálózati táplálás esetén 
Backup tápellátás 
 
 
EMC adat 

< 1W 
 
integrált szuper kapacitás 
megszünteti a rövid idejű hálózati 
zavarokat 
megfelel OIML R 49 E1 osztálynak 
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Műszaki adatok   

 
Impulzus bemenet  VA és VB 
VA:  65-66  és  VB:  67 -68 

Vízmérő  csat lakoztatás  
FF(VA és GG(VB)  =  01-40 

Elektromos fogyasztásmérő csatlakoztatás 
FF(VA és GG(VB)  =  50-60 

Impulzus bemenet 680 kΩ felhúzás 3,6V 680 kΩ felhúzás 3,6V 
Impulzus BE (pulse ON) < 0,4 V   > 0,1 mp ideig < 0,4 V  for > 0,1 mp 
Impulzus KI (pulse OFF) > 2,5 V   > 0,1 mp ideig > 2,5 V  for > 0,1 mp 
Impulzus frekvencia  < 1 Hz   < 3 Hz 
Elektromos leválasztás  Nincs Nincs 
Maximális kábel hossz 25 m 25 m 

 
Impulzus k imenet  CE és CV 
a  top  modulon  

 

Típus  nyitott collector (OC) 
Impulzus hossz 67-08 top modul esetén opcionálisan 32 msec vagy 100 msec 
Külső feszültség 5-30 VDC 
Áram 1-10 mA 
Maradék feszültség UCE = 1 V @10 mA 
Elektromos szigetelés 2 kV 
Maximális kábel hossz 25 m 
 

Műszaki adatok   

 
Mechan ika i  adatok   
Metrológiai osztály 
Környezeti osztály 
Mechanikai környezet 
Elektromágneses környezet 
Környezeti hőmérséklet 
 
Védelmi osztály 

2 
Megfelel OIML R49 B osztálynak 
MID M1 osztály 
Megfelel OIML R49 E1 osztálynak 
5…55°C nem lecsapódó, zárt 
helyszín (beltéri installáció) 
Számítóegység IP 54 
Átfolyásmérő IP 65 

Közeghőmérséklet 
Tárolási hőmérséklet 
(üres mérő) 
Nyomásfokozat 
 
Átfolyásmérő kábel 

 0.1°C … 50°C 

-25 … 50°C 
menetes mérő PN 16 
karimás mérő PN 25 
2.5 m 
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Pontosság   

 
 
MPE OIML R49 szerint 
Mérő jóváhagyott hőmérséklet tartománya: 
0,1… 50°C 
MPE (Maximálisan megengedett hiba) 
+5% Q1<Q<Q2 tartományban 
+2% Q2<Q<Q4 tartományban 
 
A 30°C < t < 50°C h őmérséklet tartományban 
+3% Q2<Q<Q4 tartományban 
 
 
Max. Permissible Error (MPE) � Maximá–
lisan megengedett hiba. 

 
 Q1: Minimális térfogatáram 

Q2: Átmeneti (határ) térfogatáram 
Q3: Névleges térfogatáram 
Q4: Maximális (túlterhelési) térfogatáram 

Definiciók 

Térfogatáram: A mérőn egységnyi idő alatt átáramló víz térfogata.  

Mért vízmennyiség: Azt a víztérfogatot jelöli, amely adott idő alatt a mérőn átáramlik. 

Nyomásveszteség: A nyomásveszteség az a nyomásesés, amit a vízmérő jelenléte okoz a vízveze-
tékben. 
 
Térfogatáram tartomány: A vízmérő térfogatáram- tartományát a Q4 és a Q1 minimális térfogatáram 
értékek határozzák meg.  A térfogatáram tartomány két részre osztható, alsó és felső zónára, melynek 
legnagyobb megengedett hibái (MPE) különbözőek. 
 
Legnagyobb megengedhető hiba (MPEs) A mérési tartomány alsó részében a legnagyobb 
megengedhető hiba    Q1 –től (Q1 beleértve ) Q2-ig (Q2-t nem beleértve)+ 5% a mérési tartomány felső 
részében a legnagyobb megengedhető hiba Q2-től (Q2-t beleértve) Q4-ig   (Q4-et beleértve) + 3% 
 
Q1 Minimális térfogatáram az a térfogatáram, amely fölött a mérő nem lépheti  túl a legnagyobb 
megengedett hibát. 
 
Q2: Átmeneti (határ) térfogatáram a térfogatáram tartományt alsó felső részre osztó azon 
térfogatáram, amelynél a legnagyobb megengedett hiba értéke ugrásszerűen megváltozik.  
 
Q3: Névleges térfogatáram A névleges térfogatáramon a mérőnek képesnek kell lennie a rendel-
tetésszerű használatra, vagyis folyamatos és szakaszos , a legnagyobb megengedett hiba túllépése 
nélküli működésre. 
 
Q4: Maximális (túlterhelési) térfogatáram: Az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a mérő 
meghatározott időtartamon belül károsodás nélkül működik anélkül, hogy túllépné a nyomásveszteségre 
vonatkozó megengedett legnagyobb hiba értékét. 
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  Felhasznált anyagok  

 
Vízté r  Elekt ronika  készülékháza 
    
Készülékház menetes kivitel 1)  
 
Készülékház karimás kivitel 2) 
 
Ultrahang jeladók 
 
Tömítések 
 
Tükrök 

DZR (dezincification resistant 
brass 
 AISI 304 
 
AISI 316 (W.no.1.4401) 
 
EPDM 
 
Hőre lágyuló műa PES 30% GF 
és Rozsdamentes acél (W.no.1.4301) 

Tető  
 
Alap 
 
 
 
Belső tető 

Hőre lágyuló műa. PC 
 
Hőre lágyuló műa. ABS TPE 
tömítéssel (thermoplastic 
elastomer)  
 
Hőre lágyuló műa, PP 

Mérőcső PES 30% GF Jelvezeték  
  Szilikon kábel (3*0,5▫) belül teflon szigetelés 
Átfo lyásm érő készülékház   
 Alap 
 
Tető 
 
Fali rögzítő elem 

Hőre lágyuló műa. PBT 30%  GF 
 
Hőre lágyuló műa. PC  + 20%   GF  
 
Hőre lágyuló műa. PC  + 20%   GF  
 

 

1) Cinktelenedéssel szemben ellenálló réz-cink ötvözet. 
2) W.Nr. 1.4301 / KO 33/ AISI 304 (DIN; Msz; USA) A leggyakrabban alkalmazott korrózióálló anyag. Nagyon jól ellenáll a korróziónak. Jól 
alakítható és hegeszthető hidegen. Felhasználása: élelmiszeripari, konyhai, vegyipari, gépipari, közlekedési (metro) és nukleáris 
berendezések. 

Polybutylene terephthalate (PBT) az elektronikai iparban használatos hőre lágyuló műanyag.  
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Rendelési specifikáció 

 
MULTICAL® 61 Típus 67-Z □  □ □ □ 0 1  □    □ □ 
Top modulok            
Nincs modul 0          
RCT (Real Time Clock) 1          
RCT+adat kimenet és órás adatgyűjtő 5          
RCT+ M-Busz 7          
RCT+ 2 impulzus kimenet energia + térfogat +óránkénti adatgyűjtő   8          
RCT+ 2 impulzus kimenet CE + CV +programozható adatgyűjtő  B          
Alap modulok            
Nincs modul    00        
Adat + impulzus bemenet    10        
M-busz + impulzus bemenet    20        
Rádiórouter + impulzus bemenet    21        
Programozható adatgyűjtő+RTC+4…20mA bemenet+impulzus bemenet  22        
0/4...20 mA kimenet     23        
LonWorks, FTT-10A + impulzus bemenet    24        
Rádió + pulzus bemenet (belső antennával)    25        
Rádió+pulzus bemenet (külső antenna csatlakozóval)   26        
Tápellátás           
Nincs tápellátás    0       
Lithium elem „D” cella    2       
230V AC tápellátás trafóval    7       
24V AC tápellátás trafóval    8       
Átfolyásmérő/jeladó (pick-up unit)          
1 ULTRAFLOW® 24 vízmérővel szállítva     1     
Mérő típusa          
Melegvízmérő (0,1 … 90°C)       7   
Melegvízmérő (0,1 … 90°C)       8   
        
Ország kód (nyelv az adattáblán) Magyarország esetén:       82 
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ULTRAFLOW ® 24 átfolyásmér ő típusok  

 
Típusszám Névleges 

átfolyás 
Q3 

[m3/h] 

Maximális 
átfolyás Q4 

[m3/h] 

Minimális 
átfolyás 

Q1 
[l/h] 

Indulási  
érzékeny-

ség 
[l/h] 

Nyomás-
veszteség 
∆p@ Q3 

[bar] 

Csatlakozás Hossz 
[mm] 

Szennye-
ződést 
gátló 

ellenőrző 
szelep 1) 

Szűrő 1) 

65-2-CDAA 1,6 2 16 3 0,25 G ¾ B (R½) 110 - - 
65-2-CDAC 1,6 2 16 3 0,25 G ¾ B (R½) 165 OK OK 
65-2-CDAF 1,6 2 16 3 0,25 G 1 B (R¾) 190 OK OK 
65-2-CEAF 2,5 3,1 25 6 0,04 G 1 B (R¾) 190 OK OK 
65-2-CGAG 4, 0 5,0 40 7 0,09 G 5/4 B (R1) 260 OK - 
65-2-CHAG 6,3 7,9 63 12 0,22 G 5/4 B (R1) 260 OK - 
65-2-CJAJ 10 12,5 100 20 0,06 G 2 B (R1½) 300 OK - 
65-2-CKCE 16 20 160 30 0,16 DN50 270 - - 
65-2-CLCG 25 31,3 250 50 0,06 DN65 300 - - 
65-2-CMCH 40 50 400 80 0,05 DN80 300 - - 

  
1) visszafolyás védelem és szűrő telepítése csak hidegvízmérőnél szükséges 
2) MULTICAL 61 65-2-CDAC (G ¾ B (R½) x 165)  csak hidegvíz mérőként rendelhető 

 
Az OIML R49 ajánlásnak megfelelően a nyomásveszteség nem haladhatja meg a 0,063 MPa (0,63 
bar) a Q1-Q3 tartományban és maximum 0,1 MPa (1,0 bar) Q4-nél. 
 
Szűrő és visszacsapó szelep a gyárban kerül beépítésre Szűrő rendelkezésre áll a G ¾ B és G 1 B, 
de nem szállítható a G ¾ B*110 változathoz. Visszacsapó szelep (EN13959) viszont valamennyi 
menetes kivitelű mérőhöz rendelkezésre áll, lsd. tartozékok fejezetet. 
Az átfolyásmérő típusszáma a gyári programozást követően nem változtatható. 
 
A szállítási kód tartalmazza továbbá: 
- nyelv és típusvizsgálat a címkén 
- nyomásfokozat (PN) jelzésére 
 
Az ügyfél címke (2001-xxx) az előlapi címkére kerül integrálásra. 
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Tartozékok 
Csavarzatok tömítéssel  
6561-323 
6561-324 
6561-325 
6561-315 

Csavarzat tömítéssel NÁ 15 (R ½ x G¾ ) készlet (2 db) 
Csavarzat tömítéssel NÁ 20 (R ½ x G1) készlet (2 db) 
Csavarzat tömítéssel NÁ 25 (R 1 x G5/4) (1 db) 
Csavarzat tömítéssel NÁ 40 (R 1½ x G 2) (1 db) 

Tömítések  
Tömítések csavarzatokhoz Tömítések karímákhoz 

G¾  
G1  
G5/4  
G 2 

Típusszám 2210-061  
Típusszám 2210-062  
Típusszám 2210-063  
Típusszám 2210-065 

DN 50  
DN 65  
DN 80 

Típusszám 2210-099  
Típusszám 2210-141  
Típusszám 2210-140  

Szű rők az  át fo lyásmér ő  be lépési pont jára  
6556-484 
 
6556-484 

Szűrő NÁ 15 G ¾ B (R½) (10 db-os csomagban), de nem szállítható a G ¾ B*110 
változathoz  
Szűrő NÁ 20 G 1 B (R¾) (10 db-os csomagban) 

Visszacsapó szelep (EN 13959)  az át fo lyásmér ő  k i lép ő  ágára,  PE tömítéssel  
6556-480 
 
6556-481 
6556-482 
6556-483 

Visszacsapó szelep NÁ15 G ¾ B, szűrővel és 2 db PE tömítéssel de nem 
szállítható a 110 mm-es változathoz.  
Visszacsapó szelep NÁ 20 G 1 B, szűrővel és 2 db PE tömítéssel   
Visszacsapó szelep NÁ 25 G5/4 B, szűrővel, PE tömítéssel   
Visszacsapó szelep NÁ 40 G 2 B, szűrővel, PE tömítéssel  
(PE= Polyethylene)  

PE tömítés a sz ű rőhöz és a v isszacsapó szelephez 
6556-494 
6556-495 
6556-496 
6556-497 

NÁ15 (10 db-os csomagban)  
NÁ20 (10 db-os csomagban)  
NÁ25 (10 db-os csomagban)  
NÁ40 (10 db-os csomagban) 

PULSE TRANSMITTER (kábel hosszabbí tó készlet)  
6599-618 .0  
 
6599-618 .1  
 
 
6599-618 .2  
 

 

PULSE TRANSMITTER 
kábe l  né lkü l   
PULSE TRANSMITTER 
kábe l  né lkü l  5  m .  
kábe l le l   
PULSE TRANSMITTER 
kábe l  né lkü l  10  m.  
kábe l le l  
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Szivárgás detektálás 
MULT ICAL ®  61  segí t ségéve l  e l lenőr izhe tő  a  
h ideg v í z  f ogyasztás .   
A sz ivárgó  v íz ta r tá l yok  és  rosszu l  tömí te t t  
szere l vények h ibá ja  az t  e redményezhet i ,  hogy 
a  v íz  á ram lását  a  reg isz t r á l t  a  h ideg v í zmérő  a  
nap 24  órá jában.   
Amenny iben  a  mérő  nem é rzéke l  m in imum nap i  
egy  óra  á t fo lyás  men tes  i dőszakot ,  ez  f igye l -
mezte tés  lehet  a r ra ,  hogy va laho l  sz ivárog  a  
v íz .  Amenny iben  a  MULTICAL ®  61  sz ivárgásra  
u ta ló  je leke t  é rzéke l ,  r i asz tás t  kü ld  a  
kommun ikác iós  há lóza ton  keresz tü l .  
 

Ha a  mérő  sz ivárgást  é r zéke l  egy  f igye lmezte tő  
üzenete t  lehe t  e l ju t ta tn i  a  fogadó á l lomásra ,  
aho l  a  beérkező  r i asz tásokat  a  fogyasztó  
igénye ihez igaz í to t t  p ro toko l l  szer in t  fe ldo lgoz-
zák ,pé ldáu l  m inden ügy fé l  egy  SMS üzene t  kap 
mob i l t e le fon já ra  ezze l  párhuzamossa l  a  szo l -
gá l ta tó  vagy a  fe lügye le t  i s  üzenete t  kap .   
A vevő/e l lenőrző  á l l omás részérő l  t ö r ténő 
rendsze res  adat  k io l vasások a  MULT ICAL  ®  
61-bő l  b i z tos í t ják  a  h ibás  adatk io l vasások  
e lkerü lésé t ,  ha  azok egyá l ta lán  lé teznek  

 

Programozás 
A MULTICAL ®  61  az  ügyfé l  á l ta l  i génye l t  szá-
mos kombinác ióban szá l l í t ha tó .  A szá l l í t o t t  mé-
rő  a  gyárban kerü l  p rogramozásra ,  de  néhány  
paraméter  az  ins ta l lác ió t  ( te lep í tés t )  követően  
is  lehe t  vá l t oz ta tn i /  á t konf igurá ln i .  
 
Ez  azonban  nem vona tkoz i k  a  mérőműszer  j og i  
(met ro lóg ia i )  paramétere i r e ( t ípus  szám és  
CCC-kód) ,  me lye t  nem lehet  megvá l toz ta tn i ,  
csak  az  e l lenőrző  pecsét  f e l t ö réséve l  (MKEH 
régebben  OMH)  Tehát ,  ezen paraméterek  á t -
í rása  csak akkred i t á l t  l abo ra tór iumban  
lehetséges.  
 

A meg fe le lően  megvá lasz to t t  CCC-kód 
b iz tos í t ja  ,  hogy a  k ivá lasz to t t  á t f o l yásmérő  
op t imá l i san  i l l eszked jen  a  számí tóegységhez  
egy ide jű leg  b iz tos í t va  a  t í pusv i zsgá la t i  
e lő í rásokat  a  m in imá l i s  f e lbontásra  és  a  
max imá l i s  r eg i sz te r  tú lcso rdu lásra  
 

Méretek 
MULTICAL® 61 
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Méretek  

 
ULTRAFLOW ® 24, G¾ és G1  
 

 
 
 
Menet ISO 228-1 szerint 

Menet 
L 

[mm]  
M 

[mm]  
H2 

[mm]  
A 

[mm]  
B1 

[mm]  
B2 

[mm]  
H1 

[mm]  
Súly  
[kg] 

G¾ (Q3=1.6 m3/h) 110 L/2 89 10,5 58 35 55 0,8 

G¾ (Q3=1.6 m3/h) 165 L/2 89 20,5 58 35 55 1,2 

G1(Q3=1.6 m3/h) 190 L/2 89 20,5 58 35 55 1,4 

G1(Q3=2,5 m3/h)  190 L/2 89 20,5 58 35 55 1,4 

 
 
ULTRAFLOW ® 24, G5/4 és G2  
 

 
Menet ISO 228-1 szerint 

Menet 
L 

[mm]  
M 

[mm]  
H2 

[mm]  
A 

[mm]  
B1 

[mm]  
B2 

[mm]  
H1 

[mm]  
Súly  
[kg] 

G5/4  (Q3=4 és 6,3 m3/h) 260 L/2 89 17 58 22 55 2,3 

G2 (Q3=10 m3/h) 300 L/2 89 21 65 31 55 4,5 
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Méretek 
ULTRAFLOW ® 24, NÁ50 
 

 

 
 
Karima EN1092-3, B típus, PN 25-nek megfelelően 

NA 
L  

[mm]  
M 

[mm]  
H2 

[mm]  
B1  

[mm]  
D 

[mm]  
H 

[mm]  
k  

[mm]  
Furatok  Súly  

[kg]  s záma  menet  d2  

50 
(Q3=16m 3 /h)  

270 155 89 <D/2 165 145 125 4 M16 18 10,1 

 
ULTRAFLOW ® 24, NÁ65 és NÁ80 

 
Karima EN1092-3, B típus, PN 25-nek megfelelően 

NA L 

[mm]  

M 

[mm]  

H2 

[mm]  

B1 

[mm] 

D 

[mm]  

H 

[mm]  

k 

[mm]  

Furatok  Súly 
[kg] száma  menet  d2  

65 
(Q3=25m 3 /h)  

300 170 92 <H/2 185 168 145 8 M16 18 13,2 

80 
(Q3=40m 3 /h)  

300 170 92 <H/2 200 184 160 8 M16 18 16,8 
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Nyomásveszteség 
 
Az OIML R49 ajánlásnak megfelelően a nyomásveszteség nem haladhatja meg a 0,63 bart a Q1-
Q3 tartományban és maximum 1,0 bar Q4-nél. A nyomásveszteség a visszacsapó szelep nélkül 
értelmezendő. A nyomásveszteség a mérőcsőben négyzetesen változik az átfolyás függvényében 
és a következőképpen számítható:  

 
Ahol: 
Q a térfogatáram [m3/h] 
Kv azt a Q vízmennyiséget jelenti m3/h-ban ahol a nyomásveszteség 1 bar 
∆p a nyomásveszteség [bar] 

 

Görbe  
Q3 

[m 3/h] 
Névleges átmér ő 

[mm] Kv 
  

Q@0,63 bar 
[m 3/h] 

A 1,6 NÁ15 & NÁ20 3,2 2,5 

B 2,5 & 4 & 6,3 NÁ20 & NÁ25 13,4 10,6 

C 10 & 16 NÁ40 & NÁ50 40 32 

D 25  NÁ65  102 81 

E 40 NÁ80 179 142 

 
 
Nyomásveszteség diagram 
 

 
∆p ULTRAFLOW ® 24 

∆
p 

a 
ny

om
ás

ve
sz
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g 
[b

ar
 

 
 Térfogatáram [m3/h] 
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ULTRAFLOW ® 24 szerelési pozíciói 
 
 

 

 
 
 
ULTRAFLOW® 24 szerelhető függőlegesen, 
vízszintesen vagy megdöntve 
 
 
 
 
 
Fontos!  
 
ULTRAFLOW® 24 szerelhető max + 45° szögben 
megdöntve a csőtengelyhez képest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ULTRAFLOW® 24 nem szerelhet ő úgy, hogy 
a műanyag ház vízszintes pozícióban felfelé 
legyen. 

 
 
 
Egyenes bevezet ő szakasz 
 
Az ULTRAFLOW® 24 nem igényel sem bevezető sem kilépő egyenes szakaszt a Mérőeszközök 
Irányelv (Measuring Instruments Directive (MID)) 2004/22/EC és OIML R 49:2006 előírásainak meg-
felelően. csak erős turbulencia esetén szükséges a mérő előtt egyenes bevezető szakasz. 
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Installációs példa 

 
A kondenzáció elkerülése cél jából a számítóegység nem szerelhető  
közvetlenül az átfolyásmérőre. 

 

Ha a számítóegységet mégis csak az átfolyásmérőre kell szerelni, 
mindenképp alkalmazzuk a 3026-252 típusszámú rögzítő  elemet, mint 
ahogy azt a jobboldali ábra mutatja. 

 

 

 

 

Számítóegység a falon kerül elhelyezésre Számítóegység az átfolyásmérőn szögben kerül 
elhelyezésre 3026-252 szerelvény felhasználásá-
val. 
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Fotógaléria 

1 
 

10 
 

 
2 

 
 

8 
 

9 
 

3 
 
 

4 
 

7 
 

6 
 

5 
 
 
 

1.,   Átlátszó tető az előlappal 
2.,   Készülékház az elektronika részére 
3.,   Verifikációs tető. A tető levehető a verifikációs pecsét megsértése nélkül. 
4.,   Verifikációs címke 
5.,   Vízmérő készülék ház 
6.,   Jeladók készülékháza 
7.,   Fali rögzítő szerelvény,  Csavarok és tiplik a fali rögzítéshez mellékelve (cikkszám: 3130-105) 
8.,   Tápegység telep, v. 24 VAC, v. 230 VAC cserélhető a verifikációs plomba megsértése nélkül. 
9.,   Base modul 
10., Top modul 

 
 

 

Kedves Ügyfelünk! Hibás adatot, gépelési hibát talált az adatlapon, esetleg további 
kérdése van? Kérjük, jelezze a hibát az adatlap szerkesztőinek az mp@multical.hu  
címen. Előre is köszönjük, hogy segítenek az adatlap folyamatos korszerűsítésében, 
javításában! 

 

 


