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Információ

Működési feltételek / mérési tartományok
Fűtési hőmennyiségmérő MID típusvizsgálati és EN1434 megfelelőséggel: 
Hőmérséklet tartomány q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

ULTRAFLOW® (közeg hőmérséklete) qq:  15 °C…130 °C

Hűtési hőmennyiségmérő DK-BEK 1178 és EN1434 megfelelőséggel:  
Hőmérséklet tartomány  q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

ULTRAFLOW® (közeg hőmérséklete) qq:  2 °C…130 °C

MID rendelkezések

Mechanikai környezet
MULTICAL®: Osztály M1 és M2

ULTRAFLOW®:  Osztály M1 (M2 a 65-5-XXHX-XXX típusú ULTRAFLOW®)

Elektromágneses környezet
E1 (háztartási/könnyűipari) és E2 (ipari) osztály.  
A jelvezető kábeleket úgy kell vezetni, hogy más készülékek kábeleitől legalább 25 cm távolságra 
legyenek.

Éghajlati környezet
Kicsapódó páratartalmú zárt (beltéri) hely, a környezeti hőmérséklet 5 °C...55 °C között van.

Karbantartás és javítás
A hőszolgáltató cserélheti a hőmérséklet érzékelő párt, az átfolyásmérőt, illetve a tápot, valamint 
a kommunikációs modult. A további javítások akkreditált laboratóriumban történő újrahitelesítést 
igényelnek.

Hőmérséklet érzékelő pár kiválasztása
MULTICAL® 803-A: Pt100/Pt500 - EN 60751, 4-vezetékes bekötés

Cseretelep
Kamstrup HC-993-10 típus.

Kommunikációs modulok
A modulválaszték a „Kommunikációs modulok” fejezetben található.
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1 Általános tudnivalók

 A hőmennyiségmérő felszerelése előtt olvassa el alaposan az alábbi leírást. 
A hibás szerelésből adódó meghibásodásokra a Kamstrup nem vállal garanciát. 
A 230 V-os táp bekötésével áramütés veszélye áll fenn.
A hőmennyiségmérőn történő munkavégzés közben nagynyomású (forró) víz léphet ki. 
Ha a közeghőmérséklet több mint 60 °C, az átfolyásmérőt véletlen érintés ellen védeni 
kell.

Legyen figyelemmel az alábbi, betartandó szerelési követelményekre:

- ULTRAFLOW® nyomásfokozat: PN16 / PN25, lásd a jelölést

- Kamstrup DS típusú érzékelő pár nyomásfokozata: PN16/PN25

- Kamstrup PL típusú érzékelő hüvely nyomásfokozata: PN25

Ha a közeghőmérséklet több mint 90 °C, peremes érzékelőt és falra szerelt MULTICAL® berendezés 
javasolt.

Amennyiben a közeghőmérséklet alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet, a MULTICAL® 
számítóegység falra szerelendő, és a kondenzációtól védett átfolyásmérőt /ULTRAFLOW® 
egységet kell alkalmazni.
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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.

Megjegyzés: 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 Hüvelyes szenzor csatlakozó fejjel (PL)
Lásd az 5512-2272 számú telepítési és használati útmutatót
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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 és a beépített vakdugó 
mind a PN16, mind a PN25 csatlakozáshoz 
alkalmazható. Az átfolyásmérő PN16 vagy 
PN25 jelöléssel rendelhető. Bármely bővítő cső 
vagy tömszelence alkalmazható mind a PN16, 
mind a PN25 installációkban.

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. Tömítés

Nyomaték kb. 4 Nm

Tömítés
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3.2 ULTRAFLOW® ≤ DN125 szerelése

90°90°

90° 90°

90°90°

90° 90°

Az átfolyásmérőt vízszintesen, függőlegesen vagy szögben is fel lehet szerelni.

Max. 45°

Az átfolyásmérőt úgy kell telepíteni, hogy a műanyag készülékház oldalra 
kerüljön (vízszintes szerelésnél). 

Az átfolyásmérőt (65-5-XXHX-XXX) a cső tengelyéhez képest 45 ° -kal 
lefelé el lehet fordítani, ha szükséges, mint a fenti ábra mutatja1.

1 A 65-5-XXAX-XXX, 65-5-XXCX-XXX és 65-5-XXJX-XXX átfolyásmérők  45 ° -kal felfelé is 
fordíthatók.

Megjegyzés: Olyan esetekben, ahol a mért közeg hőmérséklete a környezeti hőmérséklet alatt 
van, az ULTRAFLOW® kondenzációnak ellenálló kivitelét kell használni. Emellett az 
ULTRAFLOW® nem lehet műanyag házzal 0° alá fordítva. A műanyag házat ajánlott 
45°-ban felfelé beszerelni.

3.3 ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150 felszerelése
Lásd az 5512-887 számú telepítési és használati útmutatót
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3.4 Az átfolyásmérő pozíciója

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.

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).



10 Kamstrup A/S • 55122414_A1_HU_2019-03

MULTICAL® 803

3.5 Két ULTRAFLOW® érzékelő beszerelése
A MULTICAL® többféle feladatra is alkalmazható 
két ULTRAFLOW® átfolyásmérővel, ilyenek 
például a szivárgás felügyelet és nyitott 
rendszerek esetén. Fő szabály, hogy a két 
ULTRAFLOW® átfolyásmérőt egy MULTICAL® 
számítóegységhez kell szerelni, a két csőre 
pedig zárt elektromos csatlakozást kell 
kialakítani, melybe a két átfolyásmérőt 
felszerelik. Ha a két csövet hőcserélőbe 
szerelik, mely az átfolyásmérőkhöz közel van, 
az elektromos összekötést a hőcserélő fogja 
biztosítani.

ULTRAFLOW®

MULTICAL®

ULTRAFLOW®

• Az előremenő és visszatérő csövek elektromosan összepárosítottnak tekintketők.

• Az átfolyásmérővel összekötött csőszerelvényeket forrasztással nem szabad összekapcsolni.

Olyan kialakításoknál, melyeknél az elektromos 
csatlakozás nem lehetséges, vagy hegesztés1 
fordulhat elő a csővezetéken, az egyik 
ULTRAFLOW® vezetékét PULSE TRANSMITTER 
egységen kell átvezetni a galvanikus 
leválasztás miatt, mielőtt a vezetéket a 
MULTICAL® egységbe csatlakoztatná.

1 Az ívhegesztésnél a testpontnak a 
hegesztéshez a lehető legközelebb kell lenni. 
A hegesztés okozta károsodás nem képezi 
részét a gyári garanciának.

ULTRAFLOW®

MULTICAL®

ULTRAFLOW®

Pulse  
Transmitter
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4 A számítóegység szerelése

A MULTICAL® számítóegységet közvetlenül a falra (fali kivitel) vagy az ULTRAFLOW® egységre lehet 
szerelni a 3026-857 rögzítő készlettel (kompakt szerelés).

4.1 Falra szerelés
Fali kivitel esetén a MULTICAL® 803 egységet sík falra kell szerelni. A fali kivitel három csavart és 
a hozzá tartozó tiplit igényel. A MULTICAL® 803 szerelésénél először a felső csavart kell a falba 
hajtani, majdnem teljesen. Ezután a számítóegység ezen a csavaron függ. A számítóegységet a 
felső csavarra függesztve a két alsó csavar helyét fel kell jelölni.

4.2 Kompakt szerelés
Néhány esetben a MULTICAL® 803 számítóegység kompakt szerelése előnyös lehet. A 
MULTICAL® 803 számítóegység nagy mérete miatt csak olyan helyekre szerelhető kompakt 
módon, ahol a felszerelt berendezés biztosítva van olyan mechanikai hatásokkal szemben, mint 
a húzás és az ütközések. Kompakt szerelés esetén a számítóegység az ULTRAFLOW® készülékre 
van szerelve a 3026-857 rögzítő készlet segítségével. Ha kondenzáció veszélye áll fenn, mint 
például kondenzáló környezet esetén (hűtött terekben), a számítóegységet mindig falra kell 
szerelni. Ezen kívül a hűtési alkalmazásoknál az ULTRAFLOW® egységnek kondenzációtól védett 
kialakításúnak kell lenni.

Megjegyzés: Kompakt szerelés esetén szükség lehet a mellékelt ferde csatlakozóra néhány 
ULTRAFLOW® típus esetén, hogy a lehető legjobb megoldást találja meg a kijelző 
olvasására és az ULTRAFLOW® beszerelési szögére.
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5 Elektromos csatlakozás

5.1 A hőmérséklet érzékelők bekötése
A hőmérséklet érzékelők a MULTICAL® 803 számítóegyéghez a PCB-n keresztül csatlakoznak. 
4- és 2-vezetékes érzékelőtípusok használatára egyaránt lehetőség van. 2- vezetékes érzékelők 
esetén fontos, hogy a hozzá tartozó jumpert a 2-W jellel közvetlenül a PCB csatlakozó csavaros 
kivezetése fölé kell tenni. Ha ez a jumper elveszne, az extra csatlakozó terminált rövidre kell zárni 
páronként az alábbi táblázat piros jelzése szerint.

2-vezetékes 4-vezetékes
Érzékelő Csatlakozó 

száma
Ábra Csatlakozó 

száma
Ábra

t1

1

5

5

6

1 1

2

5

6

5

6

2

6

2

t2

3

7

7

8

3 3

4

7

8

7

8

4

8

4

t3

51

51A

51A

52A

51 51

52A

51A

52

51A

52A

52

52A

52

T4

20

20A

20A

21A

20 20

21

20A

21A

20A

21A

21

21A

21
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5.2 ULTRAFLOW® bekötése
Az ULTRAFLOW® átfolyásmérő a 
MULTICAL® 803 számítóegységhez PCB 
csatlakozón keresztül kapcsolódik az alább 
megadott kivezetéseken.

ULTRAFLOW® Vezeték Csatlakozó száma

V1

Jel ( ) 10

+ ( ) 9

- ( ) 11

V2

Jel ( ) 69

+ ( ) 9

- ( ) 11

5.3 Más átfolyásmérők bekötése
Más passzív átfolyásmérőt, melyeknek reed 
relés vagy tranzisztoros kimenete van, a 
MULTICAL® számítóegységhez az alábbi 
csatlakozókon keresztül lehet bekötni. 
Ügyeljen a + és - vezetékek helyes bekötésére 
tranzisztoros kimenetek esetén.

Átfolyásmérő Vezeték Csatlakozó száma

V1
+ 10

- 11

V2
+ 69

- 11

A MULTICAL® 803 más olyan átfolyásmérőhöz 
is csatlakoztatható, mely 24 V aktív impulzus 
kimenettel rendelkezik, ehhez a PCB 6699-045 
csatlakozó használható, mely a MULTICAL® 803 
tartozéka. Kivezetések száma lent. Ügyeljen a + 
és - vezetékek helyes bekötésére. 

Átfolyásmérő Vezeték Csatlakozó száma

V1

Jel 10B

- 11B

+ 24 VDC 1 97A

V2

Jel 69B

- 11B

+ 24 VDC 1 97A

1  Szükséges, hogy a MULTICAL® 803 tápja 
C vagy D típusú legyen.

21 21A

27 28

20A 20

t4

52 52A51A 51 4 8 7 3 2 6 5 1

- + V1

1011 9

- + V2

6911 9

24V 24V

t3 t2 t1

4 wire

27 28

2 wire

230 VAC

97 98
24 VAC/VDC - (+) V1

10B11B 97A

- (+) V2

69B79B97A

5535-1745

Ábra 1 PCB MULTICAL® 803 csatlakozó
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6 Tápfeszültség bekötése

6.1 Hálózati tápellátás
A MULTICAL® 803 24 VAC/VDC vagy 230 VAC tápellátással is elérhető.

A MULTICAL® 803 24 VAC/VDC vagy 230 VAC tápellátással is elérhető a nagy kábelcsatlakozáson 
keresztül, mely a csatlakozó alapban található. Használjon 4-10 mm külső átmérőjű kábelt 
és ügyeljen a kábel helyes csupaszítására és szerelésére. Amennyiben 230 VAC-val történik 
a tápellátás, az installáció folyamán betartandók a vonatkozó szabványok. A Kamstrup A/S 
egy olyan tápkábelt biztosít a táp bekötésére, melynek keresztmetszete 2 x 0.75 mm², a mérő 
tápkábele nem rendelkezhet a megengedettnél nagyobb védelemmel.

Kétség esetén ajánlott, hogy a szerelésre vonatkozóan kérje ki megfelelő jogosultsággal 
rendelkező elektromos szakember tanácsát. Kérjük továbbá, hogy vegye figyelembe, hogy a 
helyhez kötött létesítmények telepítését, beleértve bármilyen beavatkozást a kapcsolótáblán, 
csak arra feljogosított villanyszerelő végezheti el.

Dániai telepítések esetén: Lásd “Hálózatra kapcsolt fogyasztók telepítésének előírásai” - Dán 
Nemzeti Munkavédelmi Bizottság.

Tápkábel cseréje és meghosszabbítása

 GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PCB-RŐL A TÁP LE VAN VÁLASZTVA, MIELŐTT A BETÁP 
CSERÉJÉT VAGY HOSSZABBÍTÁSÁT VÉGEZNÉ!

A MULTICAL® 803 táp három modulból áll, melyek class II védelemmel rendelkeznek, és amelyeket 
a PCB aljára csatlakoztatják a mérőn belül egy két eres kábellel az egyik oldalon és csavaros 
csatlakozóval a másikon. Lehetőség van 2 x 3.6 V táp csatlakoztatására is a számítóegységhez 
és a modulokhoz, illetve egy 24 VDC táp pedig az analóg kimenetek illetve passzív, más gyártóhoz 
tartozó érzékelőkhöz tartozhat. Lásd részletesen a MULTICAL® 803 műszaki leírásában, a 
dokumentum száma 5512-2359

Megjegyzés: A betáp cseréjét, illetve hosszabbítását mindig szakműhelyben kell végezni.   
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6.2 Back up elem
A MULTICAL® 803 tartalmaz a számítóegység, hőmérséklet-, és átfolyásmérőkhöz olyan back up 
elemet, mely biztosítja, hogy az alap mérési funkció folytatódjék hálózat kimaradás esetén is. 
 Lehetőség van ezen kívül a back up elem funkcióját kiterjeszteni a slot 1-ben elhelyezett modulra 
is. Ezt a back up elem csatlakozásának elmozdításával lehet elérni a MODULE 1  szöveggel ellátott 
címke alatt a számítóegység tetején. 

Megjegyzés: Nem minden kommunikációs modul támogatja a back up elemes működést. Például 
az impulzus kimenettel és LON kommunikációval rendelkező kommunikációs modulokat nem 
lehet használni, ha tekintettel vagyunk az elem megfelelő élettartamára. A megfelelő modulokról 
részletek a MULTICAL® 803 műszaki leírásában találhatók, a dokumentum száma 5512-2359.      

Az optimális elem élettartam úgy érhető el, ha az elem hőmérséklete 30 °C alatt marad, 
pl. fali szereléssel. A lítium elem feszültsége az elem teljes élettartama alatt szinte azonos 
(kb. 3.65 VDC). Ezért feszültségméréssel nem lehet megállapítani az elem még fennmaradó 
kapacitását. Az elem nem tölthető, tilos tölteni vagy rövidre zárni. A használt elemeket veszélyes 
hulladékként kell kezelni. A lítium elemek kezeléséről és ártalmatlanításáról az 5510-408 
dokumentumban található további információ.

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.
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8 Info kód

A MULTICAL® folyamatosan, számos fontos funkciót felügyel. Ha súlyos hiba történik a 
mérőrendszerben vagy berendezésben, a kijelzőn az “INFO” felirat jelenik meg. 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. 
A MULTICAL® aktuális hibáinak megjelenítéséhez lehetséges a kijelzőn az info kód regiszterre 
lapozni, amelyen az INFO nem villog, hanem folyamatosan látszik. Az info kód kijelzése USER 
mód és TECH mód esetén is működik. Az info kódok 8 számjegyből állnak, és minden funkciónak 
megvan a saját számjegye a megfelelő információhoz rendelve. Például minden t1 hőmérséklet 
szenzorhoz tartozó információt a kijelző bal oldali második számjegye tartalmazza.

Kijelzett számjegy
1 2 3 4 5 6 7 8

Info t1 t2 t3/ 
t4

V1 V2 In-A In-B Leírás Aktív INFO 
válaszideje

1 Tápfeszültség megszakítva -
2 A mérő back up elemmel rendelkezik < 3 perc
9 Külső riasztás (pl. KMP-n keresztül) < 1 sec

1 t1 mérési tartomány feletti vagy kikapcsolt < 3 perc
1 t2 mérési tartomány feletti vagy kikapcsolt < 3 perc

1 t3/t4 mérési tartomány feletti vagy kikapcsolt < 3 perc
2 t1 mérési tartomány alatti vagy rövidzár < 3 perc

2 t2 mérési tartomány alatti vagy rövidzár < 3 perc
2 t3/t4 mérési tartomány alatti vagy rövidzár < 3 perc

9 9 t1-t2 Érvénytelen hőmérséklet különbség  < 3 perc

1 V1 kommunikációs hiba < 1 nap
1 V2 kommunikációs hiba < 1 nap

2 V1 hibás impulzus alak < 1 nap
2 V2 hibás impulzus alak < 1 nap

3 V1 levegős < 1 nap
3 V2 levegős < 1 nap

4 V1 hibás áramlási irány < 1 nap
4 V2 hibás áramlási irány < 1 nap

6 V1 megnövekedett átfolyás (flow1 > qs, több 
mint 1 órán keresztül)

< 1 hour

6 V2 megnövekedett átfolyás (flow2 > qs, több 
mint 1 órán keresztül)

< 1 hour

7 V1/V2 Repedés, vízvesztés (flow1 > flow2) < 120 sec
7 V1/V2 Repedés, víz lép be  

(flow1 < flow2)
< 120 sec

8 V1/V2 Szivárgás, vízvesztés (M1 > M2) < 1 nap
8 V1/V2 Szivárgás, víz lép be (M1 < M2) < 1 nap

7 In-A2 szivárgás a rendszerben < 1 nap
8 In-A1 szivárgás a rendszerben < 1 nap
9 In-A1/A2 külső riasztás < 5 sec

7 In-B2 szivárgás a rendszerben < 1 nap
8 In-B1 szivárgás a rendszerben < 1 nap
9 In-B1/B2 külső riasztás < 5 sec 
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9 Kommunikációs modulok

A MULTICAL® 803 többféle extra funkcióval bővíthető kommunikációs modulok segítségével. Alább 
az impulzus be-, és kimenetek, valamint a modultípusok rövid leírása található.

Megjegyzés: A modulok cseréje vagy felszerelése előtt a berendezés tápfeszültségét ki kell 
kapcsolni. Ugyanez érvényes az antenna csatlakoztatására.

9.1 Modulok áttekintése
MULTICAL® 803 kommunikációs modulok:

Type no. Description
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-003-41 Analog inputs 2 x 4…20 mA / 0…10 V
HC-003-43 PQT Controller
HC-003-60 LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B)
HC-003-66 BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B)
HC-003-67 Modbus RTU, inputs (In-A, In-B)
HC-003-80 2G/4G Network
HC-003-82 Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B)

9.2 Impulzus bemenet
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 +
A Impulzus bemenet

66 -

67 +
B Impulzus bemenet

68 -

Ha a MULTICAL® impulzus bemenetekkel rendelkezik, a mérő automatikusan impulzus 
bemenetekre konfigurálja magát. Megjegyzendő, hogy az impulzusszámnak (liter/impulzus) 
illeszkednie kell a csatlakoztatott vízmérőkhöz és az A, valamint B bemenetek beállításához. Az A 
és B bemenetek beállítása módosítható 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 és 
50 mA egyenként.

16 +
Impulzus kimenet C

17 -

18 +
Impulzus kimenet D

19 -

Ha a MULTICAL® impulzus kimenetekkel rendelkezik, a mérő automatikusan impulzus kimenetekre 
konfigurálja magát. Rendeléskor az impulzusidő 32 ms vagy 100 ms értékre kérhető. Szállítás után 
az impulzusidő értéke beállítható a METERTOOL HCW programmal.

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

9.4 Adatok + impulzus bemenetek, HC-003-10 típus
Az adatkapcsok pl. PC-vel való összeköttetésre 
alkalmazhatók. A jel passzív és galvanikusan 
leválasztott opto-csatolóval. Az RS232-re való 
átalakításhoz a 66-99-106 (D-Sub 9F) vagy a 
66-99-098 (USB A típus) kábel szükséges a 
következő bekötéssel:

62 Barna (DAT)

63 Fehér (REQ)

64 Zöld (GND)

9.5 Adatok + impulzus kimenetek, HC-003-11 típus
Az adatkapcsok pl. PC-vel való összeköttetésre 
alkalmazhatók. A jel passzív és galvanikusan 
leválasztott opto-csatolóval. Az RS232-re való 
átalakításhoz a 66-99-106 (D-Sub 9F) vagy a 
66-99-098 (USB A típus) kábel szükséges a 
következő bekötéssel:

62 Barna (DAT)

63 Fehér (REQ)

64 Zöld (GND)
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9.6 M-Bus + impulzus bemenetek HC-003-20 típus
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. A polaritás működés szempontjából 
nem lényeges.

A modult a csatlakoztatott Master táplálja.

9.7 M-Bus + impulzus kimenetek, HC-003-21 típus
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. A polaritás működés szempontjából 
nem lényeges.

A modult a csatlakoztatott Master táplálja.

9.8 M-Bus + THERMAL DISCONNECT, HC-003-22 típus
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. A polaritás működés szempontjából 
nem lényeges.

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC.

A modul külső 24 VAC tápot igényel a rákötött 
aktuátor működtetéséhez.

9.9 Wireless M-Bus + impulzus bemenetek, HC-003-30* típus
A vezeték nélküli M-Bus modult úgy tervezték, 
hogy része legyen a Kamstrup kézi vagy fix 
Wireless M-Bus kiolvasó rendszernek, amely a 
868 MHz-es szabad frekvenciasávon működik. 
A rádió modul belső antennával, valamint külső 
antenna csatlakozóval rendelkezik. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy mindkét antenna típus 
azonos csatlakozóval 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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9.10 Wireless M-Bus + impulzus kimenetek, type HC-003-31* típus
A vezeték nélküli M-Bus modult úgy tervezték, 
hogy része legyen a Kamstrup kézi vagy fix 
Wireless M-Bus kiolvasó rendszernek, amely a 
868 MHz-es szabad frekvenciasávon működik. 
A rádió modul belső antennával, valamint külső 
antenna csatlakozóval rendelkezik. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy mindkét antenna típus 
azonos csatlakozóval rendelkezik.

9.11 Analóg kimeneti modul, HC-003-40 típus
Analóg modul 2 db 0/4..20 mA áram 
kimenettel. Az áram a 80-81 és 82-83 kimeneti 
csatlakozókon közvetlenül mérhető. 

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC. 

A modul külső 24 VAC tápot igényel az analóg 
kimenetek működtetéséhez.

9.12 Analóg bemenetek, HC-003-41 típus
Analóg modul 2 bemenettel, konfigurálható 
4...20 mA vagy 0 ... 10 V bemenetekként. A 
bemenetek a csatlakoztatott érzékelők szerint 
skálázhatók. Az érzékelők a 60-58-57 és 
60-59-57 bemeneti végeken lévő modulhoz 
vannak csatlakoztatva. A mért értékek a mérő 
P1 és P2 regisztereiben olvashatók. 

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC. 

A modul külső 24 VAC/VDC tápot igényel a 
modul és a rákötött érzékelők működtetéséhez.

*  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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9.13 PQT vezérlő, HC-003-43 típus
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 kivezetésekre 
van csatlakoztatva. A motoros szelep 
forgásirányának ellenőrzése az Up vagy Dn 
tesztpontok rövidre zárásával történhet.

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC. 

A modul külső 24 VAC tápot igényel a rákötött 
motoros szelep működtetéséhez.

9.14 LON TP/FT + impulzus bemenetek, HC-003-60 típus
A LON-t gyakran használják 
épületautomatizálási rendszerekben és ipari 
alkalmazásokban.

A LON modul megfelel az EN 14908 / EU 
szabványnak.

A modulhoz vonalkódokat is mellékelnek 
nyomtatott LON Node ID-val ellátva, mely 
az üzembe helyezést szolgálja. A LON 
kommunikáció aktiválásához elő kell hívni a 
„CALL” funkciót a mérőn.

A modul támogatja a szabad topológiát csavart 
érpáron 78115 baud átviteli sebességig. A 
csavart érpárt az 55 és 56 kivezetésekre kell 
kötni.

A mérőt jó minőségű 24 VAC vagy 230 VAC 
táppal kell ellátni.

9.15 BACnet MS/TP + impulzus bemenetek, HC-003-66 típus
A BACnet-et gyakran használják 
épületautomatizálási rendszerekben és ipari 
alkalmazásokban.

A BACnet modul megfelel az ASHRAE 135 
szabványnak. 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 csatlakozókhoz kell kapcsolni.

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC.
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9.16 Modbus RTU + impulzus bemenetek, HC-003-67 típus
A Modbus kommunikációt gyakran használják 
épületautomatizálási rendszerekben és ipari 
alkalmazásokban. A Modbus RTU modul egy 
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 csatlakozókhoz kell kapcsolni. 

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC.

9.17 2G/4G hálózati modul + impulzus bemenetek, HC-003-80 típus
A 2G/4G hálózati modulok plug and play 
rendszerűek, tehát automatikusan adatot 
küldenek 2G és 4G mobil hálózatok megléte 
esetén, a táp csatlakoztatását követő 
30 másodpercen belül. A lehető legjobb 
csatlakozás elérése érdekében a modullal 
együtt egy speciális, külső antenna is 
szállításra kerül. 

32 regiszter adatai kerülnek tovább a 
szolgáltatóhoz folyamatosan (24/7/365), a 
modulhoz egy 8 éves előre fizetett előfizetés is 
tartozik. Lehetőség van az előfizetést további 8 
évvel meghosszabbítani.

A mérő tápfeszültsége (24/230 VAC).

9.18 Modbus/KMP TCP/IP + impulzus bemenetek, HC-003-82 típus
Ethernet TCP/IP modul 2 protokollal, Modbus 
TCP vagy KMP, Kamstrup Meter Protocol.

Automatikus vagy fix IP cím hozzárendeléssel.

Az Ethernet kábel a modulok csatlakoztatására 
szolgál a 114, 115, 116 és 117 kivezetésekre, 
meghatározott kábelszínekkel.

A mérő tápfeszültsége 24 VAC vagy 230 VAC.
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10 Beállítás az előlapi gombok segítségével

A MULTICAL® 803 számos paramétere a telepítés helyén konfigurálható. A beállítások elvégzése a 
SETUP módban történhet, mely elérhető, amíg a MULTICAL® 803 transzport állapotban van, vagy 
amíg a beállítás lezárásra nem kerül az ”End setup” paranccsal.

USER módból SETUP módba váltás a középső (elsődleges) nyomógomb 5 s-ig történő 
lenyomásával érhető el, amíg az 1-USER felirat jelenik meg a kijelzőn. Ezután a nyíl gombokkal 
lehet a 3-SETUP menüpontba jutni, majd pedig a középső gombot kell megnyomni a 
MULTICAL® 803 SETUP módjának megnyitásához. A módosítani kívánt paramétert a nyíl 
gombokkal lehet kiválasztani. Ezek a gombok a középső gomb megnyomása után érhetők el. Az 
egyes értékekre a nyíl gombok lenyomásával lehet kapcsolni (pl. perc jelzés az idő alatt, 3-004). 
A paraméter beállítását az elsődleges gomb többszöri rövid megnyomásával lehet elvégezni. A 
menüből az elsődleges gomb lenyomásával lehet kilépni, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „OK” 
felirat. 4 perc elteltével az előlapi nyomógombok megnyomása nélkül a hőmennyiségmérő USER 
módba vált.12

SETUP mód Indexszám a 
kijelzőn

1,0 Ügyfélszám (No 1) 3-001
2,0 Ügyfélszám (No 2) 3-002
3,0 Dátum 3-003
4,0 Idő 1 3-004
5,0 Éves fordulónap 1 (HH.NN) 3-005
6,0 Havi fordulónap 1 (NN) 3-006
7,0 Az átfolyásmérő pozíciója: Előremenő vagy visszatérő ágban (A-kód) 3-007
8,0 Energia mértékegység (B kód) 3-008
9,0 Elsődleges cím modul slot 1 (No 34) 3-009
10,0 Elsődleges cím modul slot 2 (No 34) 3-010
11,0 Elsődleges cím modul slot 3 (No 34) 3-011
12,0 Elsődleges cím modul slot 4 (No 34) 3-012
13,0 Min./max. P és Q átlagos ideje 3-013
14,0 qhc 2 3-014
15,0 t eltolás 3-015
16,0 Rádió „BE” vagy „KI” 3-016
17,0 Bemenet A1 (előre beállított regiszter) 3-017
18,0 Bemenet B1 (előre beállított regiszter) 3-018
19,0 A1-re csatlakoztatott mérő száma 3-019
20,0 B1-re csatlakoztatott mérő száma 3-020
21,0 TL2 3-021
22,0 TL3 3-022
23,0 TL4 3-023
24,0 t5 3-024
25,0 VégBeállítás 3-025

1 Az órát plombabontás nélkül is be lehet állítani bármely modul esetén.
2 qhc csak 6-os típusú mérő esetén módosítható. Bármely más mérő típus esetén ebbe a beállítási 

menübe történő belépési kísérletkor az ”Off” üzenet jelenik meg a kijelzőn. 
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Használati útmutató

Energiamérés
A MULTICAL® 803 a következőképpen működik:
Az átfolyásmérő a rendszerben áramló víz mennyiségét regisztrálja köbméterben (m3).
A hőmérséklet érzékelők, amelyek az előremenő és visszatérő ágakban kerülnek elhelyezésre, a hűtést, azaz a belépő 
és a kilépő hőmérséklet különbségét rögzítik.
MULTICAL® 803 kiszámítja az elfogyasztott energiát a vízmennyiség és a hőmérséklet különbség alapján.

Megjeleníthető kijelzések
Ha a nyilakat használja és (  vagy ) aktívak, az új elsődleges kijelzés látható. Az elsődleges gomb  a régi 
mérések kiolvasására és átlagolásra, valamint az elsődleges kiolvasásokhoz történő visszatérésre szolgál.
Négy perccel az utolsó nyomógomb használat után a kijelzett érték automatikusan a fogyasztott energia értékére 
vált.

Megjeleníthető kijelzések

A kijelzett adatok a 310/610 DDD-kódon alapulnak. A kamstrup.com oldalon más DDD-kódokra vonatkozó interaktív 
használati útmutatók is találhatók.

Mérő táp Pt érzékelő típus A kijelzett érték a víz 
térfogathoz tartozó 
impulzus értékek 
száma az áramlás 
érzékelőből

Ez a kijelzés a 
csatlakoztatott áramlás 
érzékelők névleges 
térfogatáramát mutatja 
m3/h-ban

Fogyasztott energia 
kWh, MWh vagy GJ-ban
Nyomja meg a 

 gombot az 
éves és havi adatok 
megtekintéséhez. 

Fogyasztott hűtési 
energia kWh, MWh vagy 
GJ-ban.
Nyomja meg a 

 gombot az 
éves és havi adatok 
megtekintéséhez. 

Átfolyt fűtési/hűtési 
vízmennyiség
Nyomja meg a 

 gombot az 
éves és havi adatok 
megtekintéséhez. 

Működési órák száma.
Nyomja meg a  
gombot a hibás 
üzemórák számának 
megtekintéséhez 
(összes üzemóra száma, 
miközben hiba áll fenn).

Aktuális belépő 
hőmérséklet
Nyomja meg a  
gombot az éves és 
havi átlagos adatok 
megtekintéséhez.

Aktuális kilépő 
hőmérséklet
Nyomja meg a  
gombot az éves és 
havi átlagos adatok 
megtekintéséhez.

Aktuális hőmérséklet 
különbség (hűtés).

Aktuális átfolyás
Nyomja meg a  
gombot az éves 
maximum érték, 
valamint az éves 
és havi értékek 
kijelzéséhez.

Aktuális 
fűtőteljesítmény
Nyomja meg a  
gombot az éves 
maximum érték, 
valamint az éves és havi 
értékek kijelzéséhez.

Összesített fogyasztás 
A1 bemeneten.
Nyomja meg a 

 gombot az 
éves és havi adatok 
megtekintéséhez. 

Összesített fogyasztás 
B1 bemeneten.
Nyomja meg a 

 gombot az 
éves és havi adatok 
megtekintéséhez.

Tarifa regiszter TA2
Nyomja meg a  
a TL2 tarifa határ 
megtekintéséhez.

Tarifa regiszter TA3
Nyomja meg a  
a TL3 tarifa határ 
megtekintéséhez.

Tarifa regiszter TA4
Nyomja meg a  
a TL4 tarifa határ 
megtekintéséhez.

Aktuális info kód
Lépjen kapcsolatba 
a szolgáltatójával, ha 
az érték különbözik 
”00000000”-tól
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