
 

Az energia-megtakarítás méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-

Wireless 

 

 
https://www.kamstrup.com/en-en 

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 1 / 7 

 

comp
Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

kamstrup MULTICAL® 403 illetve MULTICAL® 602 hőfogyasz-

tásmérők kijelzőjének a kódolása  

Gyakran kérdezik, hogy adott névleges átfolyású hőmennyiségmérő milyen 

felbontással képes megjeleníteni a mért értékeket a kijelzőn. Ez a felbontás 

határozza meg a mechanikus impulzus kimenet impulzus egyenértékét is. A 

következő táblázatok segítenek ennek gyors megállapításában. 

Multical 403 Standard 
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Multical 403 nagy felbontású 

 

*Mechanikus impulzus kimenetet tartalmazó modul együttes használata nagy felbon-

tású mérési adat kijelzéssel csökkentheti a várható elem élettartamot. 

**Nagyobb kijelző felbontás hosszú távon a mért érték gyorsabb átfordulását ered-

ményezi 0 értékre, mivel a tizedes jegyek számának növekedése az egész értékek 

számának csökkenését eredményezi 
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MULTICAL® 602 Reed kontaktussal rendelkező mechanikus átfolyásmérőkhöz 

 

 

 

MULTICAL® 602 ULTRAFLOW II átfolyásmérőkhöz, 65 54 XXX típus 

 

 

MULTICAL® 602 lassú és pergésmentes impulzusú elektronikus átfolyás 
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mérőkhöz

 

 

MULTICAL® 602 ULTRAFLOW 65-SRT típushoz 
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MULTICAL® 602 nagy felbontás ultrahangos átfolyásmérőhöz (pl. hűtési mérő) 

 

 

MULTICAL® 602 passzív kimenetű elektronikus átfolyásmérőkhöz 
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MULTICAL® 602 ULTRAFLOW X4 típushoz 
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ULTRAFLOW egy sztatikus átfolyásmérő, mely ultrahangos mérési elven alapul. Ez 

a mérési elv hosszúidejű stabilitást és pontosságot biztosít Az ULTRAFLOW elérhető 

NÁ15-NÁ250 méretben qp= 0.6 m3/h - 1000 m3/h mérési tartományban. 

Szerviz 
 

Az eszközök hazai szervizét a Carol-Víz Kft, mint akkreditált szervizcentrum látja el. 
 

 

 

 

Átadásra került az egymilliomodik 
MULTICAL®21 vízmérő Markt Burkardoth 

(D) kisváros részére 2016 tavaszán  

Változat: 2017/06/27 

http://carolviz.hu/

