
 
 

Megújult átfolyásmérők a kamstrup MULTICAL 302®/403 hőfogyasztásmérökhőz.       2019/04/02 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

A MULTICAL®302 és a MULTICAL®403 hűtési hőfogyasztásmérökhőz, 2018 végén 

új és továbbfejlesztett átfolyásmérők kerültek bevezetésre a 0,6 m³ / h és 2,5 m³ / h 

mérettartományban. 

 

MULTICAL®403-C az új átfolyásmérővel. 

A következő fejlesztéseket hajtották végre az átfolyásmérőkön: 

 Alkalmazott hűtési hőmérséklet-tartomány: θq: 2 ° C… 50 ° C 

 Korszerűsített kondenzáció elleni védelem 

 Korszerűsített mechanikai kivitel, amely megakadályozza a számítóegység és 
az átfolyásmérő összeépítését. 

 

Ez utóbbi változtatás kikényszeríti, hogy a számítóegység a falra kerüljön rögzítésre, 

amennyiben a közeghőmérséklet a környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb. 

A számítóegység fali rögzítéséhez a szerelvény alapértelmezett tartozék és a 

mérővel együtt kerül szállításra. 

Az átfolyásmérő fizikai változásán túlmenően az új típus típusszáma C-vel kezdődik, 

ugyanúgy, mint a 302 vagy 403 típusszám utótag első betűje pl.: Type 403-C-nn 

(Pt500 hűtési mérő). 

További részletekért tekintse meg a MULTICAL® 302, illetve MULTICAL® 403 

adatlapját honlapunkon: http://www.multical.hu 

  

http://www.multical.hu/MC_302_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/MC_403_adatlap.pdf
http://www.multical.hu/


Think forward  
Az energia-megtakarítás méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 

 

 
https://www.kamstrup.com/en-en 

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 2 / 2 

 

Okos mérést támogató ultrahangos hőmennyiségmérők új generációja: 

 

 

 

 

2013 • MULTICAL 302  2016 • MULTICAL 403 2017 • MULTICAL 603 

Csavarzatok (hollandi) PN 25  

Mostantól hűtési és fűtési mérőinkhez elérhető PN25 nyomásfokozatú csavarzat. 

Ez azt jelenti, hogy PN25 nyomásfokozatú mérőkhöz is rendelhet megfelelő csavar-

zatot. Összefoglalva tehát, innentől kezdve minden kiegészítő eszköz, pl. tömítés, 

csavarzat és bővítő idom használható PN16 és PN25 nyomásfokozatú rendszer 

esetén is. A rendelési számok nem változtak. 

Cikkszám (nincs változás) Leírás 

65-61-323 
65-61-324 
65-61-349 
65-61-350 
65-61-351 

Csavarzat, G¾B – R½, DZR-réz 
Csavarzat, G1B – R¾, DZR-réz 
Csavarzat, G1¼B - R1, DZR-réz 

Csavarzat, G1½B - R1¼, DZR-réz 
Csavarzat, G2B - R1½, DZR-réz 

 

Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további 

információért hívja irodánkat, vagy látogasson el honlapunkra:  
www.multical.hu 

 

 

 

2016 tavaszán átadásra került az 
egymilliomodik MULTICAL®21 vízmérő. 
Markt Burkardoth (D) kisváros részére  

 

http://www.multical.hu/MC_302_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC_403_603_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/MC_403_603_tajekoztato.pdf
http://www.multical.hu/
http://www.multical.hu/MC_21_tajekoztato.pdf

