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Új kommunikációs modulok a Multical 403/603 hıfogyasztásmérıkhöz.   2018. december 20. 

Kedves Kolléganők, Tisztelt Kollégák! 

Ahogy megszokhattuk, a Kamstrup A/S előremutató megoldásaival és folyamatos 
fejlesztésekkel próbálja segíteni felhasználóit, illetve innovatív ötletekkel 
egyszerűsíteni a szolgáltatók mindennapjait. Ezért új kommunikációs modulok 
kerülnek piaci bevezetésre: 

 

 

 

 

KNX module MULTICAL® 403 and MULTICAL® 603 hőfogyasztásmérőhöz a német 

 
cég MID kompatibilis terméke. 

 

A modul rendelésszáma: 87970 és a megnevezése: BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW, 
de alkalmazható: MULTICAL® 62/601/602/801 fogyasztásmérőkben is. 
Megrendelhető: Lingg & Janke. OHG Zeppelinstrasse 30 78315 RADOLFZELL / 
GERMANY (Bódeni tónál)  Kontakt személy: Klaus Ott  
Telefon: +49 7732 94557 50  E-Mail: ott@lingg-janke.de 
Árlista itt érhető el: 
http://www.lingg-janke.de/en/assets/files/bildpreislisten/Pricelist_2018_en/Lingg-Janke-summary-pricelist-en-03-2018.pdf   
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Analóg input-modul, HC-003-41, MULTICAL® 603-hoz Típusszám: HC-003-41 
 
Kábel csatlakozások 
Max kábel méret: 1,5mm2 

 

 
 

 

Adatlapja itt érhető el egyelőre angol nyelven: 
http://multical.hu/Analog_input_MC603.pdf 
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PQT Controller modul MULTICAL® 403 és MULTICAL® 603-hoz. 
Típusszám: HC-003-43, de rendelhető önálló termékként is. 
 
Kábel csatlakozások 
Max kábel méret: 1,5mm2 

 

 
  
Adatlapja itt érhető el egyelőre angol nyelven: 
http://multical.hu/PQT_Controller_MC403_603.pdf 
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Ethernet HC-003-82, Modbus/KMP TCP/IP modul Típusszám: HC-003-82 
Adatlapja itt érhető el egyelőre angol nyelven: 
http://multical.hu/Modbus_KMP_TCP_IP.pdf 
A modul kompatibilis a Modbus TCP/IP ipari szabvánnyal. 
A modul funkcionalitását a MBS ellenőrizte https://www.mbs-electronics.com/ 
Metasys N2 modul forgalmazás befejeződött 2019 január 1.-el mivel a termék iránt 
évek óta nincs kereslet. Javasoljuk inkább a BACnet vagy Modbus modulok 
alkalmazását. 
 
Kábel csatlakozások 
Max kábel méret: 1,5mm2 
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Vezetékes és vezeték nélküli M-bus modulok ZZZ konfigurálása aktualizálásra 
került. 
 

A vezetékes és vezeték nélküli M-Bus modulok adattáviratát a ZZZ-kód határozza 
meg. Az adattávirat tartalmazza azokat a regisztereket, melyeket a 
hőmennyiségmérő az M-Bus kommunikáció során továbbít. 

A MULTICAL® 403 and MULTICAL® 603 M-bus modulok adatlapját magyar nyelven 
itt találja és az adatlap 7. oldalán olvashat részletesebben a ZZZ kódról. 
http://www.multical.hu/wMBus_MC403_MC603.pdf   
 
Az új funkciók:  
• MWh támogatása 4 tizedesjegyig   
• GCal támogatása 

• A MULTICAL® 603- információs kódok támogatása, elsősorban az A2 és B2 
impulzus bemenetekhez, valamint a V2 átfolyásmérőhöz kapcsolódóan    

 
Az adattáviratok részletes leírása angol nyelven itt található: 
http://multical.hu/MC603_MBus_datagram_description.pdf 

A már korábban szállított modulok újraprogramozhatók a METERTOOL HCW 
program segítségével, de szükség van a 6699-035 típusszámú programozó kábelre.  
A tudnivalókat megtalálják honlapunkon itt, az Ellenőrzés és konfigurálás fül alatt itt: 
http://www.multical.hu/metertool.htm 
 

 

 

Kérdezze az energiaszolgáltatókat! Mérőeszközeink hosszú évek óta igazoltan 
hibamentesen, megbízhatóan működnek és pontosan mérnek! 
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Okos mérést támogató ultrahangos hőmennyiségmérők új generációja: 

 

 

 

 

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

A korszerű technológiák iránt érdeklődjön irodánkban vagy látogasson el 

honlapunkra. www.multical.hu 

Szerviz 
 

Az eszközök hazai szervizét a Carol-Víz Kft, mint akkreditált szervizcentrum látja el. 
 

 

 

 
 

 

 

 


