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Külső antenna 
flowIQ

®
 és MULTICAL

®
 21 vízmérőkhöz  

 
ADATLAP 
 

 Több mint a duplájára növeli a flowIQ
®
és 

MULTICAL
®
 21 vízmérők rádiós kiolvasási 

távolságát 
 

 Alkalmazható mérőaknában, pincében és 
akár falra is rögzíthető 

 

 Teljesen vízbe meríthető 
 

 A névleges kábelhossz 2 m; de opcionálisan 
rendelhető 7 m-es hosszban is. 

 

 Nem tartalmaz sem elemet, sem elektronikát 
 

 Alkalmazása nem igényel kábelcsatlakozást, 
speciális szerszámokat vagy mérő 
újrakonfigurálást 

 

  
 
 
Alkalmazás 

  

A külső antenna egy kiegészítő elem a Kamstrup 
flowIQ

®
 és MULTICAL

®
 21 vízmérőcsaládjához. 

Az antenna könnyen ráhelyezhető a mérőre, 
illetve könnyen újraszerelhető. Minden külső 
antenna csomag tartalmazza azokat az 
alkatrészeket, amikkel megoldható a 
legegyszerűbb mérőaknában való telepítés (max. 
100 mm vastag aknafedélhez) vagy egyszerű fali 
rögzítés 2 m antenna kábellel. Kétféle extra külső 
antenna opció közül lehet választani: 
1) 7 m-es antenna kábel és,  
2) Akna fedőlap bővítő készlet, amellyel 100mm 
– 250mm közötti akna fedőlapba is rögzíthetővé 
válik az antenna. 

A külső antenna egy, minden alap kiegészítővel 

ellátott egységként kerül szállításra, és a 

kábelhossz nem változtatható. Az 

antennavégződés eltávolítható a mérőre 

pattintható rögzítőből, így biztosítva, hogy a 

kábel átdugható legyen pl. falon, gerendákon, 

stb., egy 14 mm-es furaton keresztül. 

A szétszerelés és összerakás speciális szerszá-
mok nélkül végezhető. 
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Mit tartalmaz minden külső antenna csomag? 
 

 Menetes antennavégződés, mérőre pattintható rögzítő integrált kábellel. 

 Menetes antennavég-test és „gomba” tető mérőfedlapba rögzíthetősséggel, 2 m 

antennahosszal. 

 Műanyag borítás, falra, gerendára vagy szarufára rögzíthetőséggel (csak a 7 m-es 

változatnál). 7 m-es falra rögzíthető antennával. 
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Műszaki adatok 
 
Elektromos adatok  
Típus:  
Frekvencia tartomány  
Polarizáció:  

Körsugárzó 
865 - 928 MHz  
Függőleges 

  
Mechanikai adatok  
Antenna, rögzítő gyűrű és borítás 

Antenna 2,0 m kábellel: 
– Antenna kábel  
– Súly  

Antenna 7,5 m kábellel: 
– Antenna kábel 7,5 m,  
– Súly  

2,0 m, RG-58/U, fekete  
akármi 
 
Polikarbonát (PPA)  
475 g csomagolással együtt 

 
H155, szürke 
715 g csomagolással együtt 

  
Környezeti adatok  
Hőmérséklet  

Relatív páratartalom  

Merülés  

-40°C - +60°C-ig 

0 % - 100 %-ig 

3 m-ig meríthető 

 
 
Elektromos megfelelés és jelölések 
 
CE 

R&TTE 
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Rendelési specifikáció 
 

6697-143 

 

Mérőaknában szerelhető külső antenna 
flowIQ

®
 és MULTICAL

®
 21 vízmérőkhöz 2,0 

m kábelhosszal 

 

6697-144 

 

Falra rögzíthető külső antenna flowIQ
®
 és 

MULTICAL
®
 21 vízmérőkhöz, borítással a 

falra szereléshez, 7,5 m kábellel. 

 

6697-145 

 

 

Bővítő készlet (max. 250 mm vastag 
aknafedlapba való szereléshez) 5 készlet 

 

6697-146 

 

Borítás és rögzítő készlet falra szereléshez; 
5 készlet 

 
 
 
 
 
 
 

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! 
A Comptech Kft. nem vállal felelősséget a lefordított adatlapokon és más kiadványaiban lévő esetleges tévedésért, nyomdai hibáért. 
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