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MULTICAL® 302 
Szerelési és felhasználói útmutató



MID rendelkezések

Működési feltételek osztályba sorolása / mérési tartományok
Számítóegység  q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Hőmérséklet érzékelő pár q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Átfolyásmérő q: 2 °C…130 °C

Rendelhető hűtési mérőként is 2 °C...150 °C hőmérséket tartománnyal (alternatívaként  
2 °C...50 °C), vagy kombinált fűtési/hűtési mérőként 2 °C...150 °C hőmérséklet tartománnyal, 
azonban MID jóváhagyás csak a fűtési mérőre van.

Mechanikai környezet
M1 és M2 (rögzített szerelés alacsony rezgésszinttel és rögzített szerelés jelentős vagy magas 
rezgésszinttel).

Elektromágneses környezet
E1 (háztartási és zajszegény ipari). A jelvezető kábeleket úgy kell vezetni, hogy más készülékektől 
és kábeleitől legalább 25 cm-es távolságra legyenek.

Környezeti feltételek
A telepítést nem kicsapódó páratartalmú és zárt (belső) helyen kell végezni. A megengedett 
környezeti hőmérséklet 5 °C…55 °C között van. Az átfolyásmérőt azonban lehet telepíteni 
kondenzációs környezetben.

Karbantartás és javítás
Az átfolyásmérő és a hőmérséklet érzékelők nem választhatók el a számítóegységtől. Minden 
javítást követnie kell egy akkreditált laboratóriumban végzett újrahitelesítésnek.
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1 Általános tudnivalók
A hőmennyiségmérő felszerelése előtt olvassa el alaposan az alábbi leírást.

A hibás szerelésből adodó meghibásodásokra és következmény károkra a garancia feltételek 
nem terjednek ki.

Kérjük legyen figyelemmel az alábbi betartandó szerelési követelményekre:

-  Nyomásfokozat:  NNy16/NNy25, jelölés szerint. Az átfolyásmérő jelölése nem 
vonatkozik a szállított tartozékokra.

- Nyomásfokozat, 
hőmérséklet érzékelők: érzékelő pár típusa Ø 5,2:NNy16 és NNy25

Amennyiben az átfolyásmérőben a közeghőmérséklet a 90 °C-ot túllépi, illetve 15 °C alatt van, a 
számítóegységet a falra kell szerelni. 

2 Hőmérséklet érzékelők
Az előremenő és a visszatérő ágban a hőmérséklet mérésére szolgáló érzékelők párba vannak 
válogatva, csak együttesen használhatók.

A MULTICAL® 302 alapértelmezésben a hőmennyiségmérő csatlakozópontjához már előre 
bekötött hőmérséklet érzékelőkkel kerül szállításra. Az EN 1434 szerint a kábelhossz nem módo-
sítható.

A gyárilag az átfolyásmérőbe szerelt hőmérséklet érzékelőn nem található jelölés. A másik 
érzékelő – melyet egy zöld műanyag gyűrű jelöl – az átfolyásmérőt magábafoglaló ággal ellenté-
tesen szerelendő.

2.1 A hőmérséklet érzékelők szerelése

A MULTICAL® 302 gyárilag egy Ø 5,2 mm Pt500, l=1,5 m-es szilikon kábeles érzékelő párral (párba 
válogatva) kerül szállításra. A hőmérséklet érzékelő lehet direkt merülő – melyet egy tömítés-
sel ellátott csatlakozóba kell szerelni – vagy védőhüvelyes kivitel – melyet védőhüvelybe kell 
szerelni. 

Az egyik hőmérséklet érzékelő gyárilag az átfolyásmérőbe szerelt, így a másik érzékelőnek is 
direkt merülőnek kell lennie. Alternatívaként mindkét érzékelőt szerelhetjük védőhüvelybe, 
így mint szimmetrikus érzékelő beépítés a legjobb mérési eredményt fogja adni. Amennyiben 
az érzékelők egyike sem az átfolyásmérőbe lesz szerelve, akkor az érzékelőt az átfolyásmérő 
kilépő végéhez a lehető legközelebb kell szerelni. Az így jelentkező távolság az érzékelő és az 
átfolyásmérő között nem lehet nagyobb 12 cm-nél.
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Asszimetrikus érzékelő beépítés (az egyik érzékelő direkt merülő, a másik védőhüvelyes) csak 
akkor ajánlott, ha a helyi nemzeti szabályozások ezt lehetővé teszik; de soha nem alkalmazható 
olyan rendszerekben, ahol kis hőmérsékletkülönbségek és/vagy kis tömegáramok lépnek fel.

Példa:
Amennyiben a kijelzőn látható ikon azt jelzi, hogy az 
átfolyásmérőt az előremenő ágba kell szerelni akkor az 
érzékelőt - melyet a zöld műanyag gyűrű jelöl – a visszatérő 
ágba kell szerelni.

2.2 Direkt érzékelő csatlakoztatása

Finoman helyezze a szenzortartó csőbe a 
mellékelt műanyag csatlakozót, amíg egy kat-
tanást nem hall, amint elérte az első menetet.

A csatlakozót ne nyomja tovább mint ahogy a 
menet elkezdődik.

9 
 
-
0
0,1

 0 
Ø 9 -0,1 A szenzor beépítésének helyétől függetlenül a 

legfontosabb, hogy a bal oldali ábrán látható 
toleranciahatárok be legyenek tartva. Amen-
nyiben ez nem történik meg, elképzelhető 
hogy a tömítés nem zár megfelelően.
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3 Az ”INFO” információs kódok
A MULTICAL® 302 folyamatosan figyel egy sor fontos funkciót. Ha valamilyen hiba lép fel a 
mérőrendszerben vagy a berendezésben, a kijelzőn megjelenik egy villogó „INFO” felirat. Az 
infó kód mindaddig látható, míg a hiba fennáll, hacsak a mérő nem lett speciálisan ”állandó info 
kódokra” konfigurálva.

Info 
kód

Leírás Válaszidő

0 Nincs hiba  -

1 A tápfeszültség kimaradt  -

4 T2 hőmérséklet-érzékelő méréshatáron kívül van < 32 sec

8 T1 hőmérséklet-érzékelő méréshatáron kívül van < 32 sec

32 Hőmérsékletkülönbség rossz polaritással  32 sec és 0,05 m3

128 Tápfeszültség túl alacsony < 10 sec

16 Áramlásmérő túl kis jellel vagy levegős < 32 sec

2 Átfolyásmérő hibás áramlási irányban < 32 sec

Több infó kód egyidejű megjelenése esetén az összegük látható. Pl. ha mindkét hőmérséklet-
érzékelő a mérési határon kívül van, a 12-es infó kód fog megjelenni (4 + 8).

A 4-es és a 8-as info kódok akkor aktiválódnak, ha a hőmérséklet 0,00 °C alá esik vagy meghal-
adja a 155,00 °C-ot. A 4-es és a 8-as info kódok akkor is aktiválódnak, ha a hőmérséklet érzékelők 
rövidre zárt állapotba vagy eltávolításra kerülnek. 

Figyelem!: Ha az info kód = 4,8 vagy ezek összege, akkor a mérő energia számlálása és a térfogat 
mérése megáll.
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4 Az átfolyásmérő beépítése
Az átfolyásmérő felszerelése előtt a rendszert alaposan át kell öblíteni. Az átfolyásmérőről a 
védősapkákat és fóliákat el kell távolítani.

A helyes beépítési pozíció (előremenő vagy visszatérő ágban) a MULTICAL® 302 kijelzőjén talál-
ható ikon alapján azonosítható. Az áramlás irányát az átfolyásmérő oldalán található nyíl jelzi. 

Az átfolyásmérő használható NNy 16-os és NNy 25-ös rendszerekben is és a jelölések kérhetők 
NNy 16 vagy NNy 25-re, illetve kérhető NNy 16 és NNy 25-re is igény szerint.

A mellékelt csatlakozók – ha vannak – akkor csak NNy 16-os alkalmazásokhoz használhatók. A 
NNy 25-ös rendszerekben a megfelelő NNy 25-ös csatlakozókat kell alkalmazni.

A G¾x110 mm-es beépítési hosszal rendelkező mérőnél ellenőrizni kell, hogy a 12 mm-es me-
nethossz elegendő-e. Részletek az alábbi ábrán.

AA

SECTION A-A 
SCALE 2 : 1

Meghúzás kézzel 

O-gyűrű (tömítőgyűrű)

Tömítőgyűrű

12 mm

Bevezető szakasz: a MULTICAL® 302 nem igényel sem egyenes bevezető sem kivezető szakaszt 
ahhoz, hogy kielégítse a Mérőműszerek irányelv (MID) 2004/22/EF és az EN 1434:2007 
előírásokat. Csak erős áramlási zavarok esetén lehet szükség egyenes bevezető szakaszra. Aján-
ljuk követni a CEN CR 13582 irányelveit.
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A

B

C

D

E

F

G

A Az átfolyásmérő javasolt helyzete

B Az átfolyásmérő javasolt helyzete

C Megengedhetetlen helyzet légbuborék kialakulás kockázata miatt

D Elfogadható zárt rendszerekben

E Az átfolyásmérőt nem szabad közvetlenül egy elzáró szerelvény után helyezni, kivéve a záró 
csapokat (gömbcsap típusú), melyek teljesen nyitottak kell, hogy legyenek, ha éppen nem 
kizárnak

F Soha ne helyezzen átfolyásmérőt szivattyú bemeneti oldalának közelébe

G Az átfolyásmérőt nem szabad kétszintű ívkombináció után elhelyezni.

A kavitáció megelőzésére a működési nyomás a MULTICAL® 302-nél qp-nál legalább 1 bar és qs-
nél legalább 2 bar kell, hogy legyen. Ez kb. 80 °C hőmérsékletig érvényes.

A MULTICAL® 302 nem kerülhet a környezeténél alacsonyabb nyomás alá (vákum).
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4.1 MULTICAL® 302 falra szerelése

90° 90°

90° 90°

90°

90°

90°

90°

A MULTICAL® 302 vízszintesen, függőlegesen, 
illetve valamely szögben szerelhető.

45
° 45°

90° 90
°

45°45
°

90° 90°

A MULTICAL® 302 a cső tengelyéhez képest 
felfelé max. 45°-al, lefelé 90°-al elforgatható.

Fontos!

A mérő akkor a legérzékenyebb a vízben 
lévő levegőbuborékokra, ha az átfolyásmérő 
műanyag háza felfelé mutat. Így ez a fajta 
beépítési pozíció csak olyan rendszerekbenr 
alkalmazható, ahol a működési nyomás magas 
és automatikus légtelenítést alkalmaznak pl.: 
közvetlen bekötésű távfűtési rendszerek.
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4.2 Áramlási irány

Amikor a hőmennyiségmérő beszerelésre kerül a rendszerbe, meg kell bizonyosodni arról, hogy 
az áramlási irány megfelelő.

Áramlási irány az ábrából kifelé mutat – az 
irányt egy nyíl jelzi az átfolyásmérőn.

Áramlási irány az ábrába befelé mutat – az 
irányt egy nyíl jelzi az átfolyásmérőn.

4.3 Beépítési pozíció

A kijelző bal felső sarkában egy ikon jelzi, hogy a mérő az előremenő vagy a visszatérő ágba 
szerelendő-e.

Előremenő ágba szerelendő mérő ikonja Visszatérő ágba szerelendő mérő ikonja

Fontos biztosítanunk, hogy a mérő a megfelelő ágba legyen szerelve, akár előremenő akár 
visszatérő ágba szerelendő mérőről van szó. Az előremenő és a visszatérő ágak közötti váltás a 
Beállítás módban állítható (további információt a 9.1, fejezetben a 15. oldalon talál).

4.4 Nedvesség és páralecsapódás

45
°45º

Nedves helyen való szereléskor a MULTICAL® 302 a cső tengelyéhez képest 
45°-al elforgatandó a bal oldali ábrának megfelelően.

5 A számítóegység szerelése

5.1 Kompakt szerelés

A számítóegység közvetlenül az átfolyásmérőre van szerelve. A számítóegység gyárilag plom-
bával ellátott, így további plombálás nem szükséges, csak akkor, ha a számítóegység hátulján 
található plombák sérültek.
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Amennyiben erős páralecsapódás valószínűsíthető (pl.: hűtési rendszerekben), a számítóegység 
falra szerelése javasolt, 5.2, fejezetben a 12.

83

24

5983

24

59

Kompakt szerelés esetén lehetőségünk van rá, hogy a kábeltartót levegyük úgy, hogy először 
kioldjuk a kábeltartót A , majd a kábeltartót átfűzzük a két tartószem egyikén az átfolyásmérő 
oldalán B . Végül a kábeltartóval fogassuk fel a kábelt, mely így az átfolyásmérővel egyben lesz 
C .

A B

C
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5.2 Falsíkra történő szerelés

A fali szerelvény lehetővé teszi a MULTICAL® 302 közvetlenül sík falra való szerelését. A fali sz-
erelvényt jelölősablonként használva 2 db 6 mm átmérőjű lyukat kell a falba fúrni.

 43 

 47 

 4
7 

 24 

 2
4 

 8 

 47 

 4
7 

 24 

 2
4 

 8 

47 24

24

47

8

43

6 Telepes tápellátás
A MULTICAL® 302 tápellátását 1 vagy 2 db A-cellás elem biztosítja. Az optimális elem élettartam 
úgy érhető el, ha az elem hőmérséklete 30 °C alatt marad, pl. fali szereléssel.

Mivel a lítium elem feszültsége az elem teljes élettartama alatt szinte azonos (kb. 3,65 V), ezért 
feszültségméréssel nem lehet megállapítani az elem még fennmaradó kapacitását. A 128-as info 
kód aktív, ha az elemfeszültség alacsony.

Az elem nem tölthető. Tilos tölteni vagy rövidre zárni. A használt elemeket veszélyes hulladék-
ként kell kezelni. és gondoskodni kell a megfelelő környezetbarát megsemmisítéséről.

7 A működés ellenőrzése
Az energiamérő teljes felszerelése után a működőképességét ellenőrizni kell. Meg kell nyitni a 
hőmérséklet szabályozókat és elzáró csapokat úgy, hogy a fűtőkörben meginduljon a vízáram-
lás. A MULTICAL® 302 gombjának nyomásával ellenőrizni kell, hogy a kijelzett hőmérséklet és az 
átfolyt vízmennyiség adatok valószerűek-e.
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8 Kommunikáció
A MULTICAL® 302 rendelhető a mérésadatgyűjtést segítő kommunikációs modullal vagy anélkül. 
Amennyiben a mérő modullal szerelt, akkor az vezetékes-, vagy vezeték nélküli M-busz lehet 
(rádió kommunikáció). 

8.1 Vezetékes M-busz kommunikáció

Amennyiben a mérő beépített vezetékes M-busz kommunikációs modullal rendelkezik, akkor az 
EN 13757-3:2013 szabványnak felel meg a kommunikáció. 

Az M-busz Master felé történő bekötés a fixen szerelt 1,5m-es 2-eres kábellel történik. A csatla-
kozás polaritásfüggetlen és az M-busz interfész galvanikusan elválasztott a mérő többi részétől.

Az M-busz elsődleges, másodlagos, valamint kiterjesztett másodlagos címzéssel rendelkezik. Az 
M-busz címet rendeléskor lehet specifikálni, de a későbbiekben a Beállítás módban változtatható 
(további információ a 9, pontban a 14. oldalon).

8.2 Vezeték nélküli M-busz kommunikáció (rádió)

Amennyiben a mérő beépített vezeték nélküli M-busz kommunikációval rendelkezik, akkor 
választhatunk, hogy C1 vagy T1 OMS módban adja a mérő az adatokat. A C1 mód a Kamstrup 
leolvasó rendszereiben és általában a mobil adatgyűjtésben (drive/walk-by rendszer) használt.  
A T1 OMS mód az OMS-alapú fixen telepített kiolvasórendszerek által használt. 

A mérő belső antennával van ellátva.

C1 mód
Protokol EN 13757-4:2013 szerint. Adattovábbítás 16 másodpercenként. Mérőnkénti egyedi  
AES 128 bites titkosítással.

T1 OMS mód
Protokol EN13757-4:2013 és az OMS specifikáció, Volume 2, Issue 3.0.1. kiadása szerint. Adat-
továbbítás 900 másodpercenként (15 perc). Egyedi AES 128 bites titkosítással.
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9 Beállítás mód

Beállítás
A szállítást követően a mérő transzport állapotban van, mely 
azt jelenti, hogy a kijelzőn a “Setup” felirat látható.

A Beállítás mód 
megjeleníthető a nyo-
mógomb folyamatos 9 
másodpercig tartó megnyo-
másával, amíg a “SETUP” 
felirat meg nem jelenik.

A mérő a Beállítás módban marad amíg a nyomógombot 5 
másodpercig  nyomva nem tartjuk. Mindemellett egy bizton-
sági időkorlát is biztosítja, hogy a mérő automatikusan kilépjen 
a Beállítás módból a normál állapotba 4 perc eltelte után.

A transzport állapot véget ér, amint a mérő regisztrál 0,01 m3 
(10 L) vagy 0,001 m3 (1 L) – hogy melyik, az az alkalmazott fel-
bontástól függ – összegzett átfolyt vízmennyiséget.

Figyelem!: A Beállítás mód nem elérhető egyes országkódokkal. 

A Beállítás módban kijelzett paraméterek az alábbiak, az indexszámukkal együtt:

Beállítás mód (Loop_3) Indexszám a 
kijelzőn

1.0 Felhasználói szám (No. 1) 3-01

2.0 Felhasználói szám (No. 2) 3-02

3.0 Dátum 3-03

4.0 Idő 3-04

5.0 Fordulónap (HH.NN) 3-05

6.0 Az átfolyásmérő: Előremenő- vagy visszatérő ág (A kód) 3-06

7.0 Mértékegység és felbontás [tizedesjegyek] (B kód) 3-07

8.0 Elsődleges M-busz cím          (31. sz.) 3-08

9.0 Pmax. és Qmax. átlagolási idő 3-09

10.0 hc (csak a 6xx országkóddal változtatható. A többi országkód esetén 180 °C 
látható, mely nem változtatható meg)

3-10

11.0 Rádió ”ON” – “BE” vagy ”OFF” – “KI” 3-11

12.0 Beállítás vége - kilépés 3-12

4 perccel az utolsó gombnyomás után a mérő visszalép energiamérésre a “User” hurokba.
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9.1 A beépítési pozíció megváltoztatása

A mérő beépítési pozíciójának az előremenő ágból a visszatérő ágba történő változtatása (és 
viszont):

Erre a célra a 3-06-os kijelzés használt. A következőket kell végrehajtani:

Belépő (Előremenő)
Amennyiben a mérő az előremenő ágba lett programozva, 
az “Inlet” felirat látható a kijelzőn. A paraméter megváltoz-
tatásához nyomja le a gombot két másodpercre. A ”Setup” 
felirat rövid ideig látható, majd az ”Inlet” felirat elkezd villogni. 
Nyomja meg a gombot és az “Outlet” (Visszatérő) felirat 
látható a kijelzőn. Amennyiben el kívánja menteni a beállí-
tásokat nyomja meg a gombot két másodpercig, amíg az “OK” 
felirat nem látható a kijelzőn.

Kilépő (Visszatérő)
Amennyiben a mérő az visszatérő ágba lett programozva, az 
“Outlet” felirat látható a kijelzőn. A paraméter megváltozta-
tásához nyomja le a gombot két másodpercre. A ”Setup” fe-
lirat rövid ideig látható, majd az ”Outlet” felirat elkezd villogni. 
Nyomja meg a gombot és az “Inlet” (Előremenő) felirat látható 
a kijelzőn. Amennyiben el kívánja menteni a beállításokat 
nyomja meg a gombot két másodpercig, amíg az “OK” felirat 
nem látható a kijelzőn.

Amennyiben a transzportmódból kiléptünk (pl.: a mérő már 
méri az energiát), akkor a “Beállítás” hurokba csak az instal-
lációs plomba feltörésével és az alatta található kontaktpontok 
rövidre zárásával léphetünk be újra.
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9.2 A mértékegység megváltoztatása

A mértékegység változtatható. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, kövesse a 9.1, pontban lévő példát a 
15 oldalon. A 3-06-os menüpont helyett a 3-07-es használandó.

Amennyiben megváltoztatjuk a mértékegységet a Beállítás módban, tudatában kell lennünk, 
hogy ennek megváltoztatása befolyásolhatja a kijelzőn látható legnagyobb helyiértékeket. Ha 
például a 2 tizedessel való GJ kijelzésről 3 tizedessel való GJ kijelzésre váltunk, akkor a leg-
nagyobb helyiérték eltűnik. Ugyanez igaz, ha tizedes nélküli kWh kijelzésről az 1 tizedeses kWh 
kijelzésre váltunk. Ez fordítva is igaz, ha az 1 tizedeses kWh kijelzésről a tizedes nélküli kWh 
kijelzésre váltunk, a legkisebb helyiérték eltűnik, ahogy az alábbi példák mutatják:

1. példa

GJ 2 tizedessel (B=2)
Ez a példa azt mutatja, hogy az E1 energia kijelzés hogyan 
jelenhet meg a kijelzőn GJ-ban mérve.

2. példa

GJ 3 tizedessel (B=6)
A legnagyobb helyiérték eltűnt az 1. példához viszonyítva. 
Cserébe a tizedesek száma nő, a felbontás nagyobb.

3. példa

kWh tizedes nélkül (B=3)
Ez a példa azt mutatja, hogy az E1 energia kijelzés hogyan 
jelenhet meg a kijelzőn kWh-ban mérve.

4. példa

kWh 1 tizedessel (B=7)
A legnagyobb helyiérték eltűnt a 3. példához viszonyítva. 
Cserébe a tizedesek száma nő, a felbontás nagyobb.

5. példa

MWh 3 tizedessel (B=4)
Alapvetően a tizedesek száma (felbontás) megegyezik a  
3. példában leírtakkal, de az energia MWh-ban kerül mérésre.
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Fogyasztott energia kWh, 
MWh vagy GJ-ban

Átfolyt távfűtési közegtérfogat

Működési órák száma

Aktuális előremenő 
közeghőmérséklet

Aktuális fűtő energia

Aktuális hőmérséklet különb-
ség (lehűlés)

Aktuális infó kód (Lépjen 
kapcsolatba a szolgáltatóval, 
ha az érték nem „0”)

Aktuális vízáram térfogat

A fogyasztói szám utolsó 8 
számjegye előtti számjegyek

A fogyasztói szám utolsó 8 
számjegye

Aktuális visszatérő 
közeghőmérséklet

MULTICAL® 302
Kijelzések

DDD=210
További információk a www.kamstrup.com oldalon  
található interaktív felhasználói segédletekben 55121370_B2_HU_10.2013



MULTICAL® 302
Felhasználói utasítás

Energia mérés

A MULTICAL® 302 a következőképpen működik:

Az áramlásmérő rögzíti, hogy hány m3 (köbméter) távfűtött melegvíz folyik át a 
fűtőrendszeren.

A hőmérséklet érzékelők, amelyek az előremenő (bejövő) és visszatérő (kimenő) csövek-
ben kerülnek elhelyezésre, a lehűlést rögzítik, azaz a bejövő és a kimenő hőmérséklet 
különbségét.

A MULTICAL® 302 kiszámítja az elfogyasztott energiát a távfűtött vízmennyiség és a 
lehűlés alapján.

Kijelzések

A kijelző a nyomógomb megnyomásával aktiválható. Ez után nyomja meg a gombot, 
hogy más kijelezhető adatok jelenjenek meg a kijelzőn.

Az előlapi gomb utolsó lenyomása után 4 perccel automatikusan megjelenik a fogyasz-
tott energia kijelzése.

www.kamstrup.com
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