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MULTICAL® 403

Általános Információk

Működési feltételek osztályba sorolása / mérési tartományok
Típusvizsgált fűtési mérő MID és EN1434 megfelelés: 
Hőmérséklet tartomány q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

Átfolyásmérő (közeg hőmérséklete) qq:  2 °C…130 °C

Típusvizsgált hűtési mérő DK-BEK 1178 és EN1434 megfelelés: 
Hőmérséklet tartomány q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

Átfolyásmérő (közeg hőmérséklete) qq:  2 °C…130 °C/qq: 2 °C…50 °C (MULTICAL® 403-C)

MID rendelkezések

Mechanikai környezet
M1 és M2 osztály

Elektromágneses környezet
E1 (háztartási és könnyűipari). A jelvezető kábeleket úgy kell vezetni, hogy más készülékek 
kábeleitől legalább 25 cm távolságra legyenek.

Éghajlati környezet
A szerelést nem kicsapódó páratartalmú és zárt (belső) helyen kell végezni. A megengedett 
környezeti hőmérséklet 5 °C...55 °C között van.

Karbantartás és javitás
A hőszolgáltató cserélheti az adatátviteli modult, a telepet és a

hőmérséklet-érzékelő párt. Az átfolyásmérő sosem választható el a számítóegységtől. Minden 
egyéb javítást követnie kell egy akkreditált laboratóriumban elvégzett újrahitelesítésnek.

Hőmérséklet-érzékelő pár kiválasztása
MULTICAL® 403-W - Pt500 - Fűtési mérő 
MULTICAL® 403-T - Pt500 - Fűtési/hűtési mérő 
MULTICAL® 403-V - Pt100 - Fűtési mérő 
MULTICAL® 403-C - Pt500 - Hűtési mérő

Cseretelep
Kamstrup HC-993-02 típus (1 x D cella)

Kamstrup HC993-09 típus(2 x A cella)

Kommunikációs modulok
A típusválasztékot megtekintheti a 9. fejezetben a 16. oldalon.
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1 Általános tudnivalók

' A hőmennyiségmérő felszerelése előtt olvassa el alaposan az alábbi leírást.
A hibás szerelésből adódó meghibásodásokra a garancia-feltételek nem terjednek ki.

Legyen figyele mmel az alábbi, betartandó szerelési követelményekre:

-  Nyomásfokozat: PN16/PN25, jelölés szerint.

- Nyomásfokozat, Kamstrup
 DS típusú érzékelő készlet: PN25

- Nyomásfokozat, Kamstrup
 PL típusú rozsdamentes acél hüvely: PN25

Amennyiben az átfolyásmérőben a közeghőmérséklet a 90 °C-ot túllépi, ajánlatos karimás 
átfolyásmérőt beépíteni, és a számítóegységet falra kell szerelni.

Amennyiben a közeghőmérséklet alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet, a MULTICAL® 403 
falra szerelendő és a kondenzációtól védett 403-C típust kell alkalmazni. Kétfunkciós hűtési/fűtési 
energia mérés esetén a 403-T típust kell használni.
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2 A hőmérséklet érzékelők szerelése

Az előremenő és visszatérő ágban a hőmérséklet mérésére szolgáló érzékelők párba vannak 
válogatva és csak együttesen használhatók. Az EN 1434/OIML R75 szerint a kábelhossz nem 
módosítható. Szükség esetén az érzékelők cseréjét mindig párban kell végezni.

Az érzékelőkön található címkék alapján a piros címkével ellátott érzékelőt az előremenő ágba kell 
szerelni. A kék címkével ellátott érzékelőt pedig a visszatérő ágba kell szerelni. A számítóegységbe 
történő bekötést lásd az „Elektromos bekötés“ részben.

Figyelem! Az érzékelő kábeleket nem szabad sem rángatni, sem húzni. Kérjük, ennek tudatában, 
ha kábelköteget képez, a kötöző szalagot ne húzza meg feleslegesen, mivel károsodhat 
a hőmérséklet érzékelő kábele. Felhívjuk figyelmét, hogy a hőmérséklet érzékelőket 
hűtési, és fűtési/hűtési mérők esetén alulról kell beépíteni.

2.1 Rövid, közvetlen hőmérséklet-érzékelők (DS)
A közvetlen, rövid hőmérséklet érzékelő DN25 méretig speciális gömbcsapba van beépítve, 
vagy M10 csatlakozása van a közvetlen rövid érzékelőhöz. Standard T-idommal rendelkező 
berendezésekre is szerelhető. A Kamstruptól igény esetén R½ és R¾-es réz közcsavar is 
beszerezhető, amelybe a közvetlen rövid hőmérséklet érzékelő illeszthető. A közvetlen, rövid 
hőmérséklet érzékelők valamennyi Kamstrup átfolyásmérőbe közvetlenül beszerelhetők. Az 
érzékelők réz karmantyúit egy 12 mm-es kulcs segítségével könnyedén (kb. 4 Nm) meg kell húzni, 
majd le kell plombálni.
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2.2 Védőhüvelybe szerelt hőmérséklet-érzékelők (PL)
A védőhüvely egy felhegesztett karmantyúba vagy 45°-os Y idomba szerelhető be. A védőhüvely 
érzékelő csúcsát az áramlás közepébe kell helyezni. Az érzékelőket a lehető legjobban be kell 
nyomni a védőhüvelybe. Ha gyors válaszidő szükséges, „nem keményedő“ hővezető paszta 
használata a védőhüvelyben megengedett. A hőmérséklet érzékelő vezetékén található műanyag 
hüvelyt be kell tolni a védőhüvelybe, majd a vezetéket rögzíteni kell a mellékelt M4-es tömítő 
csavarral. A csavart csak kézzel húzza meg. Ezután a védőhüvelyt plombálja le.

A

A

B

B

SECTION A-A

SCALE 1 : 1

SECTION B-B

SCALE 1 : 1

B

B

SECTION B-B

SCALE 1 : 1

2.3 Hőmérséklet-érzékelő illesztése az átfolyásmérőhöz
Az átfolyásmérő mérete meghatározza, milyen érzékelő párt kell választanunk és azt hogyan 
kell beszerelni. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy milyen érzékelő párt válasszunk adott 
átfolyásmérőhöz.

Átfolyásmérő Hőmérséklet-érzékelő
Beépíthető az 

átfolyásmérőbe
Nem építhető be az 

átfolyásmérőbe

qp DN G DS 27.5 DS 38 Ø5.8 mm pocket
0.6-1.5 15 G¾B X
0.6-1.5 20 G1B X
3.5-6 25 G5/4B X

10 40 G2B X
15 50 - X
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3 Az átfolyásmérő szerelése

Az átfolyásmérő felszerelése előtt a rendszert alaposan át kell öblíteni, valamint az 
átfolyásmérőről a védősapkákat és védőfóliákat el kell távolítani.

A helyes átfolyásmérő pozíció a számítóegység címkéjén és a kijelzőjén látható, amelyen ( 
jelképezi az előremenő ágba szerelést, a ) pedig a visszatérő ágat. Az áramlás irányát az 
átfolyásmérőn lévő nyíl jelzi.

3.1 Csavarzatok és rövid direkt merülő érzékelők szerelése a átfolyásmérőjére
Az átfolyásmérő PN16 vagy PN25 
nyomásfokozat mellett használható (lásd 
jelölés).

A vakdugó, toldás és tömszelence PN16 és 
PN25 nyomásfokozat mellett is használhatók.

A G¾Bx110 mm és G1Bx110 mm névleges 
méretekkel ellátott átfolyásmérőknél 
ellenőrizni kell, hogy a menet hossza 
elegendő-e.
A csavarzatok és a tömítések az ábrán látható 
módon kerülnek felszerelésre. Ügyeljen 
arra, hogy a tömítést helyesen helyezze a 
csavarzatba, úgy ahogy az ábrán is látható.

Tömítőgyűrű

Meghúzás (nyomaték) 
kb. 4 Nm

Tömítőgyűrű

A Kamstrup átfolyásmérők nem igényelnek sem egyenes bevezető, sem kilépő szakaszt ahhoz, 
hogy kielégítsék a Mérőműszerek irányelv (MID) 2014/32/EU, OIML R75:2002 és EN 1434:2015 
előírásait. Csak erős áramlási zavarok esetén lehet szükség egyenes belépő ágra a mérő előtt. 
Ajánlott a CEN CR 13582 irányelv betartása.
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3.2 Az átfolyásmérő pozíciója

A Ajánlott pozíció.

B Ajánlott pozíció.

C A levegő felhalmozódásának veszélye miatt 
nem megfelelő pozíció.

D Elfogadható pozíció zárt rendszerekben.

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

F Soha ne helyezzen átfolyásmérőt 
közvetlenül szivattyú elé vagy mögé.

G Az átfolyásmérőt nem szabad kétszintű 
(térbeli) dupla ív után elhelyezni.

A

B
C

D

E

F
G

A kavitáció elkerülése végett az átfolyásmérő ellennyomása (az átfolyásmérő kimenetén kívüli 
nyomása) minimum 1.5 bar qp (névleges átfolyás) és minimum 2.5 bar qs (maximum átfolyás) 
esetén. Ez kb. 80 °C hőmérsékletig érvényes. Az átfolyásmérő nem tehető ki kisebb nyomásnak, 
mint a környezeti nyomás (vákuum).

3.3 MULTICAL® 403 átfolyásmérő beszerelése

90°

90°

90°

90°

Az átfolyásmérő vízszintesen, függőlegesen, illetve valamely szögben szerelhető.
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3.3.1 Menetes csatlakozású mérők 0.6...2.5 m3/h

0°0°

-45°-45°
1

Az átfolyásmérő 0°-os szögben szerelhető fel és lefelé 90°-kal elfordítható.

3.3.2 Karimás és menetes csatlakozású mérők ≥ 3.5 m3/h

1

22

-45°

0°

45°

0°

-45°

45°

Az átfolyásmérő 0°-os szögben szerelhető fel, felfelé 45°-kal, lefelé 90°-kal elfordítható. 

Figyelem! Olyan beszereléseknél, ahol a közeghőmérséklet a környezeti hőmérséklet alatt van, a 
MULTICAL® 403-T vagy 403-C típust kell használni. Ugyanakkor az átfolyásmérőt nem 
szabad úgy beszerelni, hogy a  műanyag borítást 0° alatti szögben van elfordítva.
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3.4 Telepítési példák

Menetes csatlakozású mérő:

 Áramlás balról  Áramlás jobbról

Karimás csatlakozású mérő:

 Áramlás balról  Áramlás jobbról

3.5 Nedvesség és páralecsapódás
Ha páralecsapódás valószínűsíthető, pl. hűtőrendszerekben, a lecsapódás ellen védett 
MULTICAL® 403 telepítendő, melynek típusa 403-C. Kétfunkciós hűtési/fűtési energia mérés 
esetén a 403-T típust kell használni.
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4 A számítóegység szerelése

A MULTICAL® 403 számítóegység kétféleképpen szerelhető: közvetlenül az átfolyásmérőre 
(kompakt szerelés), illetve a falra (falra történő szerelés).

4.1 Kompakt szerelés
A kompakt szerelés azt jelenti, hogy a 
számítóegység közvetlenül az átfolyásmérőre 
van szerelve. Felszerelést követően a 
számítóegység leplombálandó dróttal és 
pecséttel. Erős páralecsapódás esetén (pl. 
hűtési alkalmazások) ajánljuk a számítóegység 
falra történő szerelését, továbbá a lecsapódás 
ellen védett MULTICAL® 403-C típus 
alkalmazását. Kétfunkciós hűtési/fűtési 
energia mérés esetén a 403-T típust kell 
használni.

A MULTICAL® 403 konstrukciója mindig 
támogatja a minimális szerelési mélységet 
kompakt szerelés esetén. A tervezésnek 
köszönhetően mind 45° és 90°-os 
átfolyásmérő szerelés esetén marad 60 mm a 
hőmérséklet-érzékelőnek.

R60

45°

90°90°

R60

45°

90°

R60

45°

4.2 Falsíkra történő szerelés
A MULTICAL® 403 szerelhető sík falra, 
ehhez szükséges a (3026-655) tip számú 
rögzítő készlet, mely mint tartozék elérhető 
a MULTICAL® 403-hoz. A fali szerelvényt 
jelölősablonként használva 2 db 6 mm 
átmérőjű lyukat kell a falba fúrni és rögzíteni a 
mellékelt csavarokkal és tiplikkel.

A kompakt szereléshez hasonlóan csúsztassa 
a számítóegységet a fali rögzítő szerelvényre.

Figyelem! qp=3,5 m3/h illetve nagyobb 
átfolyásmérők esetén lehetőség 
van a rögzítő lemezt leszerelni az 
átfolyásmérőről és fali szereléshez 
felhasználni.

4545
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4.3 Számítóegység elhelyezése
Amennyiben az átfolyásmérőt nedves 
vagy kondenzáló környezetbe telepítik, a 
számítóegységet a falra kell szerelni és 
magasabbra, mint az átfolyásmérő pozíciója.
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5 Az ”INFO” Információs kódok

A MULTICAL® 403 folyamatosan figyel egy sor fontos funkciót. Ha valamilyen komoly hiba lép fel a 
mérőrendszerben vagy a berendezésben, a kijelzőn megjelenik a villogó ”INFO” jelzés mindaddig, 
amíg a hiba fennáll, függetlenül attól, hogy melyik kiolvasás van kiválasztva. Az ”INFO”jelzés 
automatikusan kikapcsol, ha a hiba forrása megszűnik. Az info kódok megjeleníthetők 2-017-00 
TECH loop olvasás esetén a fennálló hibaesetek jelzésére. Az info kódok 8 számjegyből állnak, és 
minden funkciónak megvan a saját számjegye a megfelelő hibaeseményhez rendelve. Példának 
okáért minden t1 hőmérséklet szenzorhoz tartozó információt a kijelző bal oldali második 
számjegye tartalmazza.

Számjegy
Leírás

1 2 3 4 5 6 7 8

Info t1 t2 0 V1 0 In-A In-B
1 A tápfeszültség kimaradt

2 Alacsony telepfeszültség

9 Külső riasztás például KMP-n keresztül 

1 t1 mérési tartomány feletti vagy kikapcsolt 

1 t2 mérési tartomány feletti vagy kikapcsolt 

2 t1 mérési tartomány alatti vagy rövidzár

2 t2 mérési tartomány alatti vagy rövidzár

9 9 Érvénytelen hőmérséklet különbség (t1-t2)

3 V1 levegős

4 V1 hibás áramlási irány

6 V1 > qs több, mint egy órája

8 Impulzus bemenet A, szivárgás a 
rendszerben 

9 Impulzus bemenet A, külső riasztás 

8 Impulzus bemenet B, szivárgás a 
rendszerben 

9 Impulzus bemenet B, külső riasztás

Példa:

1 0 2 0 0 0 9 0
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6 Tápegység

6.1 Elemes táplálás
A MULTICAL® 403 áramellátását egy D cellás vagy 2 × A cellás lítium 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, 
jóllehet a ”2xxxxxxx” ”INFO” kód jelzi az alacsony feszültség szintet.

Az elem nem tölthető, tilos tölteni vagy rövidre zárni. A használt elemeket veszélyes hulladékként 
kell kezelni. További információ nyerhető a „Handling and disposal of lithium batteries” (5510-408) 
c. Kamstrup kiadványból.

6.2 Hálózati modulok
MULTICAL® 403 tápellátása megoldható 24 
VAC vagy 230 VAC modullal. Ezek a modulok 
kettős szigetelésűek, földelés nélküli két eres 
vezetékkel csatlakoztatandók a számítóegység 
kábelperselyén keresztül, amely a csatlakozó 
egység jobb alsó oldalán található. Használjon 
5-10 mm külső átmérőjű kábelt és ügyeljen a 
kábel helyes csupaszítására és szerelésére.

Amennyiben 230 VAC-hoz történik a 
csatlakozás, az installáció folyamán 
betartandók a vonatkozó szabványok. A 
tápkábel nem védhető nagyobb biztosítékkal, 
mint amit a kábel mérete megenged.

Egyéb berendezések megkívánhatják a 
nagyobb biztosítékot, mint amit a fenti lista 
mutat, ezért konzultáljon feljogosított villamos 
szakemberrel az egyedi megoldásról.

Kérjük továbbá, hogy vegye figyelembe 
hogy a helyhez kötött létesítmények 
telepítését, beleértve bármilyen beavatkozást 
a kapcsolótáblán, csak arra feljogosított 
villanyszerelő végezheti el.

Fekete
Piros

61
60

97

98

24 VAC tápegység

24 VAC
3.

6 
V

24 VAC
Pl. egy 66-99-403 típusú 230/24 V 
transzformátor alkalmazható.

Figyelem! A MULTICAL® 403 nem táplálható 24 
VDC-ról.

Fekete
Piros

61
60

27

28

230 VAC tápegység

230 VAC

3.
6 

V

230 VAC
Ez a modul közvetlen hálózati tápláláshoz 
használatos.

Figyelem! Külső tápegység csak a 
tápmodulhoz csatlakoztatható.
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7 Működés tesztelése

A hőmennyiségmérő teljes felszerelése után végezzen működési tesztet. Nyissa ki a 
hőfokszabályzókat és a szelepeket, hogy a melegvíz átáramolhasson a fűtési rendszerben. 
Nyomja meg a MULTICAL® előlapján lévő gombot a kijelzés megváltoztatásához és ellenőrizze, 
hogy a kijelzett hőmérséklet és térfogatáram valós értékű-e.

8 Elektromos bekötés

A két párba válogatott 2-vezetékes érzékelőt 
az 5 és 6 jelű (t1), ill. a 7 és 8 jelű (t2) kapcsokra 
kell kötni. A t1 és t2 hőmérséklet-érzékelők 
polaritása érdektelen.

Lásd a kapcsok helyzetét a jobboldali ábrán:

Kapocs szám Fűtés és hűtés szokásos 
mérése

t1 5-6 Érzékelő előremenőben 
(piros)

t2 7-8 Érzékelő visszatérőben 
(kék)
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9 Kommunikációs modulok

A MULTICAL® 403 funkciói bővíthetők a kommunikációs modulok széles választékával. Az 
alábbiakban ismertetjük a bemenő/kimenő impulzus modult és röviden leírjuk a további típusokat.

Figyelem! Mielőtt cseréljük a kommunikációs modult, a mérő tápegységét ki kell kapcsolni. 
Ugyanez vonatkozik az antenna telepítésére is.

9.1 Modulválaszték áttekintése 
MULTICAL® 403 kommunikációs modulok:

Típusszám Leírás
HC-003-10 Data Pulse, inputs (In-A, In-B)

HC-003-11 Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D)

HC-003-20 Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B)

HC-003-21 Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D)

HC-003-22 Wired M-Bus, Thermal Disconnect "#%
HC-003-30 Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B), 868 MHz

HC-003-31 Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 868 MHz

HC-003-40 Analog outputs 2 x 0/4…20 mA "#
HC-003-43 PQT Controller "#
HC-003-50 Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz %
HC-003-51 Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz %
HC-003-66 BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B) "
HC-003-67 Modbus RTU, inputs (In-A, In-B) "

" A modul hálózati tápellátást igényel.
# A modulnak külső áramellátásra van szüksége.
% A modulnak speciális beállításokra van szüksége a mérőberendezésen, részleteket lásd a 

modul adatlapján.

9.2 Impulzus bemenetek
Az A és B impulzus bemenetek segítségével a 
készülékhez további Reed relés vagy passzív 
elektronikus impulzus kimenettel rendelkező 
mérők csatlakoztathatók. 

Min. impulzusidő 30 ms és a max. 
impulzusfrekvencia 3 Hz.

65 +
Impulzus bemenet A

66 -

67 +
Impulzus bemenet B

68 -

Ha az impulzus bemenetes modult MULTICAL® -ba szereljük be, a mérő automatikusan impulzus 
bemenetekre konfigurálja magát. Megjegyzendő, hogy a mérő tényezőinek (liter/impulzus) 
illeszkednie kell a csatlakoztatott vízmérőkhöz és az A, valamint B bemenetek beállításaihoz. 
Szállítást követően az A és B bemenetek beállítása módosítható PC, valamint a METERTOOL HCW 
program segítségével.
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9.3 Impulzus kimenetek
Az energia és térfogat impulzus kimenetek 
Opto Fet kivitelűek, az impulzus kimenet pedig 
számos kommunikációs modulon elérhető. 

A max. kimeneti feszültség és áram 45 VDC 
illetőleg 50 mA.

16 +
Impulzus kimenet C

17 -

18 +
Impulzus kimenet D

19 -

Ha impulzus kimenetekkel rendelkező modult MULTICAL® -ba szereljük, a mérő automatikusan 
impulzus kimenetekre konfigurálja magát. Rendeléskor az impulzusidő 32 ms vagy 100 ms értékre 
kérhető. Szállítás után az impulzusidő értéke PC-vel állítható be a METERTOOL HCW program 
segítségével.

A kimeneti impulzusok felbontása mindig követi a kijelzett energia, ill. térfogat legkisebb értékű 
számjegyét.

9.4 Data Pulse, inputs (In-A, In-B), 
type HC-003-10

Az adat terminálok például PC -hez történő 
csatlakoztatáshoz használhatóak. A jel 
passzív és galvanikusan leválasztott. Adatok 
kiolvasásához aktív konverter kábel 66-99-106 
(D-SUB 9p) vagy 66-99-098 (USB type A) 
szükséges. A konverter kábelt a következő 
módon kell csatlakoztatni:

62 Barna (DAT)

63 Fehér (REQ)

64 Zöld (GND)

9.5 Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D) , 
type HC-003-11

Az adat terminálok például PC -hez történő 
csatlakoztatáshoz használhatóak. A jel 
passzív és galvanikusan leválasztott. Adatok 
kiolvasásához aktív konverter kábel 66-99-106 
(D-SUB 9p) vagy 66-99-098 (USB type A) 
szükséges. A konverter kábelt a következő 
módon kell csatlakoztatni:

62 Barna (DAT)

63 Fehér (REQ)

64 Zöld (GND)
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9.6 Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B), 
type HC-003-20

M-Bus modul elsődleges, másodlagos, valamint 
kiterjesztett másodlagos címzéssel.

A modul csavart érpárral csatlakozik egy 
M-Bus Masterhez a 24 és 25-ös sorkapcsokon 
keresztül. Az M-Bus pólusfüggetlen, így a 
vezetékeket tetszés szerinti sorrendben lehet 
bekötni.

9.7 Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 
type HC-003-21

M-Bus modul elsődleges, másodlagos, valamint 
kiterjesztett másodlagos címzéssel.

A modul csavart érpárral csatlakozik egy 
M-Bus Masterhez a 24 és 25-ös sorkapcsokon 
keresztül. Az M-Bus pólusfüggetlen, így a 
vezetékeket tetszés szerinti sorrendben lehet 
bekötni.

9.8 Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B), 
868 MHz, type HC-003-30

A vezeték nélküli M-Bus modult úgy 
tervezték, hogy része legyen a Kamstrup 
kézi Wireless M-Bus Reader rendszernek, 
amely a 868 MHz-es szabad frekvenciasávon 
működik. A rádió modul mind belső, mind külső 
antennával is rendelkezik.

' A Wireless M-Bus modul külső vagy belső antennával használandó. Külső antenna 
szerelésekor vigyázni kell arra, hogy az antenna kábele ne szoruljon be vagy károsodjon a 
számítóegység szerelése közben. A modulok cseréje vagy felszerelése előtt a berendezés 
tápfeszültségét ki kell kapcsolni. Ugyanez érvényes az antenna felszerelésére.
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9.9 Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 
868 MHz, type HC-003-31

A vezeték nélküli M-Bus modult úgy 
tervezték, hogy része legyen a Kamstrup 
kézi Wireless M-Bus Reader rendszernek, 
amely a 868 MHz-es szabad frekvenciasávon 
működik. A rádió modul mind belső, mind külső 
antennával is rendelkezik. 

9.10 Analog outputs 2 x 0/4…20 mA, 
type HC-003-40

Analóg modul 2 db 0/4..20 mA áram 
kimenettel. Az áram a 80-81 és 82-83 kimeneti 
csatlakozókon közvetlenül mérhető. 

" A modul hálózati tápellátást igényel.

# A modulnak külső áramellátásra van 
szüksége.

9.11 PQT Controller, type HC-003-43
PQT vezérlőmodul, a háromutas motoros 
szelep vezérlésének kimenetével. A modul a 
berendezés elektromos áramát, áramlását 
és hőmérsékletét szabályozza. A motoros 
szelep a 150, 151 és 152 terminálokra van 
csatlakoztatva. A motoros szelep bypass 
forgásirányának szabályozása az Up vagy Dn 
tesztpontok rövidre zárásával történhet.

" A modul hálózati tápellátást igényel.

# A modulnak külső áramellátásra van 
szüksége.

' A Wireless M-Bus modul külső vagy belső antennával használandó. Külső antenna 
szerelésekor vigyázni kell arra, hogy az antenna kábele ne szoruljon be vagy károsodjon a 
számítóegység szerelése közben. A modulok cseréje vagy felszerelése előtt a berendezés 
tápfeszültségét ki kell kapcsolni. Ugyanez érvényes az antenna felszerelésére.
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9.12 Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 
434 MHz, type HC-003-50

Az alacsony teljesítményű rádió modul 
úgy van tervezve, hogy része lehessen a 
Kamstrup olvasó rendszernek, vagy más 
rádiós mesh-hálózatnak. A rádió modul belső, 
valamint külső antennával is elérhető.

% A modulnak speciális beállításokra van 
szüksége a mérőberendezésen, részleteket 
lásd a modul adatlapján.

9.13 Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, 
In-B), 434 MHz, type HC-003-51

Az alacsony teljesítményű rádió GDPR modul 
úgy van tervezve, hogy része lehessen a 
Kamstrup olvasó rendszernek, vagy más 
rádiós mesh-hálózatnak. A rádió modul belső, 
valamint külső antennával is elérhető.

% A modulnak speciális beállításokra van 
szüksége a mérőberendezésen, részleteket 
lásd a modul adatlapján.

9.14 LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B), 
type HC-003-66

A BACnet-et gyakran használják 
épületautomatizálási rendszerekben és ipari 
alkalmazásokban.

A modul BACnet minősítéssel rendelkezik, és 
regisztrálva van a BTL listában. A modul az 
RS485 soros porton keresztül akár 115200 
baud sebességgel kommunikál. Az árnyékolt 
csavart érpár kábeleket a 137, 138 és 139 
terminálokhoz kell kötni.

" A modul hálózati tápellátást igényel.
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9.15 Modbus RTU, inputs (In-A, In-B), 
type HC-003-67

A Modbus kommunikációt gyakran használják 
épületautomatizálási rendszerekben és ipari 
alkalmazásokban. A modul egy Modbus RTU 
slave eszköz, amely a Modbus Telepítési 
útmutató V1.02 szerint lett ellenőrizve.

A modul az RS485 soros porton keresztül akár 
115200 baud sebességgel kommunikál. Az 
árnyékolt csavart érpár kábeleket a 137, 138 és 
139 terminálokhoz kell kötni.

" A modul hálózati tápellátást igényel.
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10 Beállítás előlapi gombokkal

A MULTICAL® 403 számos paramétere beállítható a telepítés helyszínén. Ez a SETUP loop 
funkcióban tehető meg, mely addig érhető el, míg a MULTICAL® 403 szállítási állapotban van* 
, vagy a művelet befejezésre nem kerül az “EndSetup” paranccsal. Amikor a mérő működése 
elkezdődik, a szállítási állapot megszűnik és ezután a SETUP loop csak a gyártói biztonsági 
zár betörése után érhető el. Ezt a számítóegység bontása és azonnali összerakása között kell 
megtenni. A művelet végeztével a mérőt plombálni kell számlázási célra történő használathoz. 
USER módból SETUP módba váltás a bal oldali nyomógomb (elsődleges nyomógomb) 9 s-ig 
történő lenyomásával érhető el. 4 perc inaktivitás után a mérő automatikusan visszatér a 
USER módba az energia méréséhez. A SETUP mód nem tartalmaz másodlagos mérést, ezért a 
mutatószám mindig 4 digitből áll. SETUP mód esetén a jobb oldali nyomógomb (másodlagos 
nyomógomb) lenyomásával érhető el az egyedi mérés paramétereinek változtatása.*****

SETUP mód (SETUP loop) Mutatószám a 
kijelzőn

1.0 Ügyfélszám (No 1) 3-001
2.0 Ügyfélszám (No 2) 3-002
3.0 Dátum 3-003
4.0 Idő** 3-004
5.0 Éves fordulónap 1 (HH.NN) 3-005
6.0 Havi fordulónap 1 (NN) 3-006
7.0 Az átfolyásmérő poziciója előremenő vagy visszatérő ágban (A-kód) 3-007
8.0 Mértékegység és felbontás 

(B és CCC konfigurálva pl. ”0,001 MWh” és ”0,01 m3”)
3-008

9.0 Elsődleges címmodul (No 35) 3-009
10.0 Átlagolt idő Pmax és Qmax esetén 3-010
11.0 qhc*** 3-011
12.0 t offset 3-012
13.0 Rádió ”ON” vagy ”OFF” 3-013
14.0 Input A (regiszter előre beállítása) 3-014
15.0 Input B (regiszter előre beállítása) 3-015
16.0 A bementre csatlakoztatott mérő száma 3-016
17.0 B bementre csatlakoztatott mérő száma 3-017
18.0 TL2 3-018
19.0 TL3 3-019
20.0 TL4 3-020
21.0 t5 3-021
22.0 EndSetup 3-022

* A MULTICAL® 403 mindaddig transzport állapotban marad, míg nem érzékel először átfolyást.

** Az óra beállítható plombabontás nélkül a mérőfedél nyomógombjaival vagy METERTOOL HCW 
progra mmal. Ezenfelül minden modul ehhez az órához igazítható.

*** q
hc

 csak a 6-os típusra felprogramozott mérők esetén változtatható. Más országkóddal 
rendelkező mérő esetén a beállítási menübe történő belépési kísérletkor az ”OFF” üzenet jelenik 
meg a kijelzőn.



A kijelzett adatok a DDD = 210 kódon alapulnak. Lásd még az interaktív felhasználói segédleteket a www.kamstrup.
com címen.

Használati útmutató

Energiamérés
A MULTICAL® 403 a következőképpen működik:
Az átfolyásmérő rögzíti a rendszerben cirkuláló víz mennyiségét köbméterben (m3).
A hőmérséklet-érzékelők, amelyek az előremenő és visszatérő csövekben kerülnek elhelyezésre, a hűtést, azaz a 
belépő és a kilépő hőmérséklet különbségét rögzítik.
MULTICAL® 403 kiszámítja az elfogyasztott energiát a vízmennyiség és a hőmérséklet különbség alapján.

Kijelző értékek
Amikor az elsődleges nyomógomb  aktiválva van, az elsődleges kiolvasási adatok kerülnek megjelenítésre. A 
másodlagos nyomógomb  a tárolt adatok és átlagos értékek megjelenítésére használatos.
4 perccel az utolsó nyomógomb használat utá a kijelzett érték automatikusan a fogyasztott energia értékére vált.

Megjeleníthető kijelzések

Fogyasztott energia kWh, 
MWh vagy GJ-ban.
Nyomja meg  gombot 
az éves és havi adatok 
megtekintéséhez.

Átfolyt vízmennyiség.
Nyomja meg  gombot 
az éves és havi adatok 
megtekintéséhez.

Működési órák száma.
Nyomja meg  gombot a hibás 
üzemórák számának a megtekintéséhez.

Aktuális előremenő 
közeghőmérséklet.
Nyomja meg a  gombot az éves és 
havi átlagolt adatok megtekintéséhez.

Aktuális visszatérő 
közeghőmérséklet.
Nyomja meg a  gombot az éves és 
havi átlagolt adatok megtekintéséhez.

Aktuális 
hőmérsékletkülönbség 
(hűtés).

Aktuális átfolyás.
Az aktuális éves csúcs- és a 
naplózott havi értékeket a  
megnyomásával láthatjuk.

Aktuális fűtési energia.
Az aktuális évi csúcs- és a naplózott 
éves és havi értékeket a  
megnyomásával láthatjuk.

Halmozott fogyasztás az A és B 
bemeneteken. 
Ebben a példában további 
vízmérő került csatlakoztatásra.

Pillanatnyi Info kód.
(Lépjen kapcsolatba a 
szolgáltatójával, ha az érték 
különbözik ”00000000”-tól).

Az ügyfélszám első számjegyei. 
Nyomja meg a  nyomógombot 
a az ügyfélszám utolsó jegyeinek a 
megtekintéséhez.

A kijelzett kód 
függvényében itt további 
adatok jelenthetők meg.
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