
Adatlap

flowIQ® 3200
• Névleges átfolyás 6,3 - 100 m³/h között

• Dinamika tartomány R1000-ig

• Hajszálpontos mérőeszköz

• Beépített kommunikáció 
- Wireless M-Bus C1, T1  
- linkIQ®

• Vezetékes interfész: 
- Kommunikáció flowIQ® Gateway-en 
keresztül

• Impulzusszám konfigurálás

• Az intelligens info kódok támogatják a 
szolgáltatói működést, vagyonkezelést és az 
ügyfélszolgálatot  

• Környezeti hőmérséklet mérés

• 20 éves elem élettartam (függ a választott 
adatcsomagtól és környezeti hőmérséklettől)

• Víz alatti működésre tervezve
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Szolgáltatói mérők különböző intelligens megoldásokhoz

A flowIQ® 3200 hermetikusan lezárt vízmérő, mely 
számos kommunikációs funkciót tartalmaz, vezetékes 
interfész csatlakozást az előlapon, valamint  integrált 
rádiókommunikációt.

A vezetékes kapcsolat használható mint Gateway vagy a 
mérő impulzus kimeneteinek programozására.   

A flowIQ® Gateway használható távoli kijelzőként és/
vagy további kommunikációs lehetőségként, lásd a 
flowIQ® Gateway dokumentációt.

A flowIQ® 3200 kompozit házzal rendelkezik  fém 
átfolyásmérő testtel kombinálva, tápellátás akár 20 éves 
élettartamú, D-cellás elemmel történik, mely élettartamot 
a környezeti hőmérséklet és a kiválasztott adatcsomag 
befolyásolja.

A flowIQ® 3200 alkalmas vízfogyasztás mérésére 
apartmanokban, kereskedelmi egységekben.

 A mérő alkalmas szivattyúállomásokon, kutakban történő 
telepítésre, mivel teljesen védett a víz behatolása ellen. 

További fontos funkciók, mint pl. az intelligens riasztások, 
az info kódok, valamint konfigurálható napló, melyek mind 
megfelelnek a felhasználók igényeinek.

Mindez biztosítja a pontos és hatékony számlázást, javítja 
az adatszolgáltatás minőséget és segít csökkenteni a nem 
elszámolt víz mennyiségét.

Higiénia
A biztonság és a higiénia mind a fejlesztés és a gyártás 
kiemelt fontosságú területe.

 A Kamstrup vízmérők ivóvíz hálózatban történő alkalmazásra 
engedélyezettek és fertőtleníttettek. Továbbá külső 
akkreditált laboratóriumok gyakori rendszerességgel 
ellenőrzik a fertőtlenítés hatékonyságát.

Mindezeket a lépéseket annak érdekében kell elvégezni, 
hogy a vízmérők a legmagasabb minőségi követelményeket 
kielégítve hagyják el a gyártósort.



4 Kamstrup A/S • 58101885_A3_HU_06.2022

flowIQ® 3200

Jóváhagyott típusvizsgálati adatok

MID besorolás
Típusvizsgálat  DK-0200-MI001-039 

Mechanikai környezet  Osztály M1

Elektromágneses környezet  Osztály E2

OIML R49 típus meghatározás
Pontossági osztály  2

Érzékenységi osztály  U0/D0

Környezeti osztály  Megfelel OIML R49 B és O osztály (beltér/kültér)  

Közeghőmérséklet, hidegvíz  0,1...30 °C (T30) vagy 0,1...50 °C (T50) 
Közeghőmérséklet, melegvíz  0,1...70 °C (T70) 

Mérő típusok  Q3 = 6,3   10,0   16   25   40   63  and  100 m³/h

Környezeti hőmérséklet  5...55 °C, lecsapódó nedvesség mellett 
(beltéri installáció mérőszekrénybe, kültéren vízaknába, amennyiben a telepítés elhúzódik 
kerüljük az erős napsugárzást.)

Ivóvíz engedélyek  KIWA, NNK 
(valamennyi részegység megfelel az ívóvíznek)

Felhasznált anyagok

Víztér
Mérő áramlási tér  PPS - polifenilén-szulfid 40 % üvegszállal megerősítve
Mérő áramlási tér acél  Rozsdamentes acél W.no. 1.4408 (316)
Mérő áramlási tér réz  DZR réz CW511L (dezincification-rezisztens)

Mérőcső PPS - polifenilén-szulfid 40 % üvegszállal megerősítve 
DN100 esetén PPO

Tükrök  Rozsdamentes acél W.no. 1.4401 és 1.4404 (316/316L) 

O gyűrű/tömítés EPDM

Szűrő PES

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Elem 3,65 VDC lithium D-cella

Elem élettartalma Akár 20 év, de függ a kiválasztott adatcsomagtól és a telepítés környezeti hőmérsékletétől

EMC adat Megfelel a MID E1 és E2 osztálynak

Környezeti üzemi hőmérséklet  -10...55 ° C (megjegyzés: a jeges víz károsítja a mérőt)

Mechanikai adatok
Metrológiai osztály   2

Környezeti osztály  Megfelel OIML R49 B és O osztály (beltér/kültér)

Védelmi osztály IP68

Ütésvédelem IK07 megfelel IEC62262 szabványnak

Tárolási hőmérséklet üres
átfolyásmérő esetén -25…60 °C

Nyomásfokozat PN16 minden méret

Csatlakozás Menetes EN/ISO 228-1 
Karimás EN 1092-1 PN16
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Nyomásveszteség
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Névleges átmérő 
[mm]

kv Q @ 0,63 bar 
[m³/h]

C 6,3   10 1½" 24 19
D 10   16 2" 37 29
E 16   25 DN50 73 58
F 25   40   63 DN65 73 58
G 40   63 DN80 160 127
H 100 DN100 350 278

Átfolyás [m³/h]
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Méretválaszték

A flowIQ® 3200 elérhető különböző beépítési hossz, dinamika tartomány és névleges átfolyás Q3 kombinációkkal.

Mérő 
típusa

Névleges 
átfolyás 

Q3

[m³/h]

Min. 
átfolyás 

Q1

[l/h]

Max. 
átfolyás 

Q4

[m³/h]

Indulási. 
érzé-

kenység

[l/h]

Letörés 
 

[m³/h]

Nyomás 
veszteség 
∆p at Q3

[bar]

Dinamika 
tartomány

Csatlakozás a 
mérőn

3M 6,3 40 7,8 5 11 0,07 160 1½"

3N 10 40 12,5 5 17,5 0,17 250 1½"

4A 10 40 12,5 8 17,5 0,07 160 2"

4B 16 100 20 8 28 0,19 160 2"

4B 16 64 20 8 28 0,19 250 2"

4J 16 100 20 20 28 0,05 160 DN50

4K 25 156 31 20 44 0,12 160 DN50

4K 25 100 31 20 44 0,12 250 DN50

4T 25 156 31 20 44 0,12 160 DN65

4U 40 160 50 20 70 0,30 250 DN65

5A 40 250 50 30 70 0,06 160 DN80

5B 63 252 79 30 110 0,16 250 DN80

AA 63 393 79 50 110 0,03 160 DN100 (250 mm)

AB 100 400 125 50 175 0,08 250 DN100 (250 mm)

AE 63 393 79 50 110 0,03 160 DN100

AF 100 400 125 50 175 0,08 250 DN100

A mérés megtörténik a „Min. átfolyásnál” és a „Max. átfolyásnál” is, de a mérés pontosság nem garantált.
A maximális átfolyás egy tájékoztató áramlási érték, amely a hidraulikai körülményektől függ.
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Kijelző és info kódok  

A flowIQ® 3200 nagyméretű kijelzője, amely az összesített 
átfolyt vízmennyiséget, áramlási sebességet és intuitív 
információs kódokat is kijelzi, megkönnyíti a fogyasztók 
számára saját fogyasztási adataik megértését.

A flowIQ® 3200 nagyszámú intelligens info kódot és riasztást 
tartalmaz.

Az info kód a mérő speciális állapotát jelzi. Ha az info kód 
elérhető a kijelzőn, akkor a kapcsolódó szimbólum aktiválást 
követően világit.

Ha az „állapot” nem aktív, a jelzés ki van kapcsolva. Az 
info kódok pontos ismereteket nyújtanak a működés 
optimalizálásához, a vízveszteség és a csalás feltárásához, 
valamint a fogyasztók tájékoztatásához.

A kijelzőn megjelenő info kódok jelentését és funkcióját az 
alábbi táblázat tartalmazza:

Infó kód Jelentés

A víz a mérőben az elmúlt 24 óra során egyetlen órán keresztül sem állt. Ez egy szivárgó csapra 
vagy WC-tartályra utal, de jelezhet szivárgást a vízmérő után. 

A vízfogyasztás fél órája folyamatosan magas, ami csőtörésre utal a vízmérő után.  

Csalási kísérlet. A mérő már nem alkalmas számlázásra.

A mérő száraz. Ebben az esetben semmit sem mér.

A víz rossz irányba áramlik a mérőn.

A RADIO OFF villog. A mérő továbbra is szállítási módban van, vagy a rádióadó funkció ki van 
kapcsolva. A rádió funkció automatikusan bekapcsol, ha az első liter víz átfolyt a mérőn.

A RADIO OFF folyamatosan világít. A rádió végleg ki van kapcsolva. METERTOOL vagy DataTool 
segítségével aktiválható.

Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha a várható elem kapacitás 6 hónap (vagy ha a feszültség 
leesik egy meghatározott feszültség szint alá).

Az info kód       ,      ,      és      automatikusan kikapcsolódnak, 
amennyiben az aktiváló jelenség megszűnik.  
Más szóval        eltűnik, amikor a víz egy órán keresztül 
stagnál,        eltűnik, amikor a fogyasztáskor normál szintre 
csökken,       eltűnik, ha a víz már nem rossz irányba áramlik, 
és       eltűnik, amikor a mérő megtelik vízzel.
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Egyéb érzékelő információk

Hőmérséklet ellenőrzése
A flowIQ® 3200 méri a környezeti hőmérsékletet.

Ha a hőmérséklet egy adott, előre beállított szint felett 
vagy alatt van a mérőben, az figyelmezteti a közműveket 
valamilyen kedvezőtlen hatásra vagy hőmérséklettel 
kapcsolatos problémára.

A mérési eredményekkel ellenőrizhető a telepítés és a mérő 
figyelmeztet, ha valami szokatlan esemény történik. 

Fogyasztás a jellemző áramlási tartomány felett
A vízmérő a jellemző áramlási érték felett rögzíti a 
fogyasztásra vonatkozó adatokat. Ezen információk alapján 
ellenőrizhető, hogy a telepítés helyén a vízmérő mérete 
helyes-e.

Fogyasztási profil
A vízmérő különböző áramlási időközönként követi a 
fogyasztást, hogy tovább elemezze az adott telepítési 
helyszín fogyasztási szokásait.

Nincs fogyasztás
Ha a vízmérő hosszú ideig nem mért fogyasztást, a mérő 
értesíti a közművet, mivel ez azt jelenti, hogy a telepítéssel 
probléma lehet.
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Adatregiszterek

A vízmérő rendelkezik belső memóriával, melyben naplózva 
vannak az adott mérési eredmények. A naplók kiolvashatók 
optikai fej segítségével. A következő regisztereket 
tartalmazza a napló: 

Leírás Éves adatgyűjtő Havi adatgyűjtő Napi adatgyűjtő Óránkénti adatgyűjtő 

Adatgyűjtés mélysége 20 év 36 hónap 460 nap 2400 óra
Működési óra számláló    
Info kódok beleértve idő számlálót    
Átfolyt térfogat    
Térfogat visszafelé    
Nettó térfogat    
Max. éves átfolyás dátummal 
Min. éves átfolyás dátummal 
Max. havi átfolyás dátummal  
Min. havi átfolyás dátummal  
Max. napi átfolyás időbélyeggel 
Min. napi átfolyás időbélyeggel 
Max. vízhőmérséklet éves 
Min. vízhőmérséklet éves 
Vízhőmérséklet éves átlag 
Max. éves környezeti hőmérséklet 
Min. éves környezeti hőmérséklet 
Környezeti hőmérséklet éves átlag 
Max. vízhőmérséklet havi 
Min. vízhőmérséklet havi 
Vízhőmérséklet havi átlag 
Max. havi környezeti hőmérséklet 
Min. havi környezeti hőmérséklet 
Környezeti hőmérséklet havi átlag 
Max. vízhőmérséklet napi 
Min. vízhőmérséklet napi 
Vízhőmérséklet napi átlag 
Max. napi környezeti hőmérséklet 
Min. napi környezeti hőmérséklet 
Környezeti hőmérséklet napi átlag 

Minden alkalommal, amikor info kód jelentkezik 
vagymegváltozik, a dátum és az info kód naplózásra kerül. Így 
lehetőség van az info kódok kiolvasására 50 db-ig, beleértve 
a változás időpontját. Az adatok kiolvasása csak az optikai fej 
segítségével lehetséges.  
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Integrált kommunikáció

A mérő beépített rádió kommunikációval rendelkezik, és 
támogatja mind Wireless M-bust és a Kamstrup linkIQ®-t.

Mind a linkIQ®, mind a Wireless M-Bus kommunikáció esetén 
különböző átviteli tulajdonságokat és adatcsomagokat 
választhat. A Wireless M-Bus elérhető C1 vagy T1 protokollal 
és különböző kiolvasási idő intervallumokkal.  

Wireless M-Bus
A Wireless M-Bus adatcsomag 16 másodpercenként 
(„drive by”) vagy 96 másodpercenként („fix hálózat”) 
kerül továbbításra. Amikor 16 másodpercenként történik 
az adattovábbítás, rövid tömörített adatcsomag kerül 
továbbításra a hosszú elem élettartam érdekében.   

96 másodperces időközönként történő kommunikáció esetén 
egy hosszabb és intelligens rádiócsomag kerül továbbításra, 
beépített „javító kódolással”. Az elem élettartama nem 
változik, mivel a kommunikáció időköz megnövekszik.

Megrendeléskor specifikálni kell a 16 vagy 96 másodperces 
időközöket, vagy szükség esetén átprogramozható a 
METERTOOL vagy a DataTool programok valamelyikével. 

linkIQ® kommunikáció
A linkIQ® egy Wireless M-Bus protokoll, amely óránkénti 
adatokat tartalmaz, és nagyon magas adatátviteli 
teljesítményre tervezték a Kamstrup READy Concentrator 1M 
által támogatott fix hálózatban.

Ez növeli az adatgyűjtő eszközök kommunikációs távolságát, 
ami azt jelenti, hogy kevesebb telepített eszközre van 
szükség.

A Kamstrup új READy Concentrator 1M technológiájával 
a linkIQ® használható egy már meglévő Wireless M-Bus 
hálózatban, és nagyobb hatótávolsággal fog működni.

A linkIQ® 868 MHz-es szabad sávon 25 mW -teljesítménnyel 
működik. 

A flowIQ® 3200-nél nem változtatható a megrendelt 
kommunikációs modul. Lsd. Rendelési adatok. 

A protokoll és az adatcsomag (YY-ZZZ) azonban változtatható a 
METERTOOL segítségével.

A kommunikációs lehetőségeket lásd. 5512-3021 sz. 
Kamstrup dokumentációban itt: kamstrup.com.

https://www.kamstrup.com/en-en/water-solutions/meters-devices/meters/flowiq-3200-eu/documents
https://www.kamstrup.com/en-en
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Vezetékes interfész

A flowIQ® 3200 beépített vezetékes interfésszel rendelkezik 
az előlapon keresztül, azonban ez a konstrukció nem 
veszélyeztetheti az IP68 védelmet.

A vezetékes interfész gyárilag programozott soros 
kommunikációt valósít meg és ezen keresztül lehet 
csatlakozni a flowIQ® Gateway-hez.  

A flowIQ® Gateway egy moduláris és frissíthető eszköz, amely 
több kommunikációs és tápellátási lehetőséget biztosít.   

(Részletekért lásd a flowIQ® Gateway adatlapját - 58101825).   

A vezetékes interfész impulzusértékei és impulzus 
szélességei átprogramozhatók az átfolyás mennyiségének 
függvényében. 

Az impulzus konfiguráció megváltoztatható a MeterToolX/ 
METERTOOL és az USB kiolvasó fej segítségével.

Átfolyás kimenet (l/imp) 1
10
100
1000

Lehetőség van arra is, hogy a mérőt „KM Impulzus”-ra 
programozza, amely a vízmérőkre vonatkozó impulzus-
szabványoknak megfelelően impulzusértékeket ad, melyek a 
tényleges mérőmérettől függenek.

Tekintse meg a jobb oldali táblázatot a KM impulzus 
konfigurációkhoz.

Impulzus hossz opciók 
(KM) Kamstrup mérő impulzus 3,9 msec

l/imp.: 1, 10, 100, 1000 10 msec
32 msec
100 msec
250 msec

A vezetékes interfész csatlakozó kábelén az  impulzus 
kimenet a fekete és a piros vezetékek között van.

Kamstrup impulzus (KM)
Q3 (m³/h) Impulzus egyenérték (Imp./l)

1,6 100
2,5 60
4,0 50
6,3 25
10 15
16 10
25 6
40 5
63 2,5
100 1,5
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Vezetékes interfész

Vezetékes interfész megoldás áttekintése

SCADA rendszer

Soros

Soros Példák:
Modbus
M-Bus
Impulzus
Egyéb

(Távoli 
kiolvasás)

flowIQ® Gateway

flowIQ® Gateway

Vízmérő

Vízmérő

Vízmérő

Impulzus
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Rendelési adatok

flowIQ® 3200 - szolgáltatói vízmérő KWM3230-                 

Mérő generáció 
Második generáció 02

Mechanikai kivitel
2-részes réz készülékház B

2-részes készülékház rozsdamentes acél 1.4408 L

Kommunikáció
Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz fém Hidegvíz  * 63

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz fém Melegvíz  * 64

*) Vezetékes interfész alapértelmezett soros kommunikáció

Tápellátás
D-cella D

Dinamika tartomány
R160 B

R250 C

Mérő mérete – menetes (réz)
1½" 260 mm, 6,3 m³/h 3M

1½" 260 mm, 10 m³/h 3N

2" 300 mm, 10 m³/h 4A

2" 300 mm, 16 m³/h 4B

Mérő mérete – karimás (rozsdamentes acél)
DN50 270 mm, 16 m³/h 4J

DN50 270 mm, 25 m³/h 4K

DN65 300 mm, 25 m³/h 4T

DN65 300 mm, 40 m³/h 4U

DN80 300 mm, 40 m³/h 5A

DN80 300 mm, 63 m³/h 5B

DN100 250 mm, 63 m³/h AA

DN100 250 mm, 100 m³/h AB

DN100 360 mm, 63 m³/h AE

DN100 360 mm, 100 m³/h AF

Mérő típusa
Melegvízmérő 7

Hidegvízmérő 8

Országkód XX

Az országkódot a következőkre használják:
• Nyelv és jóváhagyás a típuscímkén
• Vízmérő hőmérséklet osztálya, hideg víz (T30 és T50) 

A megrendelés a kiválasztott flowIQ® 3200 mérő 
típusszámának megadásával kezdődik. A típusszám 
információkat tartalmaz a mérő méretéről, hosszáról, 
tápellátásról, országkódról stb.

Ezt követően a ügyfél elvárásainak megfelelő 
mérőkonfiguráció kerül kiválasztásra.   

Végül kiválaszthatók a szükséges tartozékok pl. tömítések, 
különböző hosszabbító csövek, visszacsapó szelep és 
szabványos csatlakozók. 

A tartozékok külön kerülnek szállításra és a telepítést végző 
szerelő telepíti az eszközt..
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flowIQ® 3200

Konfigurálás

DDD JJ LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ

             

Kijelző megjelenése

KWM3230 804

GMT eltolás időzóna

(GMT+1) 52

Fordulónap

Hó első napja 01

Maximális értékek - átlag idővel (1...120 perc)

2 perc 002

Ügyfél címke

Üres 5000

Gyári szám 5001

Szivárgási üzenet határa

Folyamatos szivárgás > 0,25 % mint a Q3/max. átfolyás 2

Folyamatos szivárgás > 0,5 % mint a Q3/max. átfolyás 3

Folyamatos szivárgás > 1,0 % mint a Q3/max. átfolyás 4

Folyamatos szivárgás > 2,0 % mint a Q3/max. átfolyás 5

Kikapcsolva 0

Csőtörés korlátja 

Kikapcsolva 0

Áramlás > 5 % mint Q3 max áramlás 30 percig 1

Áramlás > 10 % mint Q3 max áramlás 30 percig 2

Áramlás > 20 % mint Q3 max áramlás 30 percig 3

Környezeti hőmérséklet alsó határa

Környezeti hőmérséklet < 3 °C 3

Környezeti hőmérséklet < 6 °C 6

Kikapcsolva 0

Környezeti hőmérséklet felső határa

Környezeti hőmérséklet > 35 °C 3

Környezeti hőmérséklet > 45 °C 6

Kikapcsolva 0

Adatgyűjtő profil

Szabványos (KWM3230 ill. 3200 esetén) 05

Kijelző felbontása (alfanumerikus) - tizedes jelölések (opció a mérő méretétől függően)

000000,001 m³ – 0000 l/h 010

0000000,01 m³ – 0000 l/h 020

00000000,1 m³ – 0000 l/h 030

000000001 m³ – 0000 l/h 040

0000000,01 m³ – 0000 m³ 060

00000000,1 m³ – 0000 m³ 070

000000001 m³ – 0000  m³ 080

Folytatás a következő oldalon...
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flowIQ® 3200

Konfigurálás

DDD JJ LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ
             

Folytatás az előző oldalról

Hőmérséklet mértékegysége
Celsius-fok [°C] 0

Titkosítási szint
Titkosítás külön továbbított kulccsal 3

Titkosítás külön kulccsal, titkosított hozzáféréssel az adatnaplókhoz 4

Adatátvitel
Lásd az alábbi 1) megjegyzést YY

Adatcsomagok
Lásd az alábbi 2) megjegyzést ZZZ

Hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik, a Kamstrup a következő konfigurációt kínálja:
Szivárgás   N = 3
Csőtörés    P = 3  
A környezet hőmérséklete alacsony  S = 3
A környezet hőmérséklete magas   U = 3
Hőmérséklet mértékegysége       V = 0  (Celsius-fok [°C])
Titkosítási szint            T = 3   

1) A JJ (időzóna), a CCC (mértékegység, kijelző felbontása és számlázási egységek) az YYZZZ (datagram) nincs előre definiálva, és a rendeléskor kell 

kiválasztani.
2) Az adatcsomagok áttekintéséhez lásd a „Kommunikációs modulok és adatcsomagok áttekintése” című dokumentumot itt: 5512-3021. 

https://www.kamstrup.com/en-en/water-solutions/meters-devices/meters/flowiq-3200-eu/documents
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flowIQ® 3200

Tartozékok

A következőkben említett dokumentumok mindegyike megtalálható a kamstrup.com webhelyen.

Lásd 58101270-GB „Tartozékok a vízmérőkhöz” (angol nyelven).

Kapcsolódó hardver külön rendelésre 
Kábel a vezetékes interfészhez  1,5 m 5000-491.CP (nyílt vég) 

7,5 m 5000-493.CP (nyílt vég)    

flowIQ® Gateway típusszám 603xWxxxxxxxxxx

További információ a READy, az USB Meter Reader és a Wireless M-Bus-szal kapcsolatban a műszaki leírásokban található, ill. 
lásd. még a Telepítési útmutatókat.

A Kamstrup higiéniai koncepciójával kapcsolatban lásd 5518-319-GB „Hygiene Concept Kamstrup" („Higiéniai koncepció 
Kamstrup") c. angol nyelvű kiadványt.

További adatcsomag beállításokért lásd 5512-3021 „Communication Modules and Data Packages Overview" („Kommunikációs 
modulok és adatcsomagok áttekintése") c. angol nyelvű kiadványt.

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.
1221 Budapest
Jobbágy u. 5.
T: (1)226-1585
F: (1)228-0544
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu
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