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MULTICAL® 403

Informacije

Dovoljeni pogoji delovanja/merilna območja
Toplotni števec je odobren v skladu z MID in EN1434: 
Temperaturno območje q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

Merilnik pretoka (temperatura medija) qq:  2 °C…130 °C

Klima števec je odobren v skladu z DK-BEK 1178 in EN1434: 
Temperaturno območje q:  2 °C…180 °C DΘ:  3 K…178 K

Merilnik pretoka (temperatura medija) qq:  2 °C…130 °C

MID določila

Mehansko okolje
Razred M1 in M2

Elektromagnetno okolje
Razred E1  (stanovanja/lahka industrija). Med signalnim kablom merilnika pretoka in ostalimi 
elektro instalacijami mora biti razdalja najmanj 25 cm.

Klimatsko okolje
Števec naj bo vgrajen v zaprtem in nekondenzirajočem okolju. Temperatura okolice mora biti med 
5 in 55 °C.

Vzdrževanje in popravila
Dobavitelj toplote lahko zamenja komunikacijski modul, baterijo in par temperaturnih tipal. 
Merilnik pretoka ne sme biti ločen od računske enote. Vsa popravila zahtevajo ponovno overitev v 
akreditiranem laboratoriju.

Izbira para temperaturnih tipal
MULTICAL® 403-W - Pt500 
MULTICAL® 403-T - Pt500 
MULTICAL® 403-V - Pt100

Baterija za zamenjavo
Kamstrup tip 403-0000-0000-200 (1 x D-cell)

Kamstrup tip 403-0000-0000-100 (2 x AA-cell)

Komunikacijski moduli
Za pregled razpoložljivih modulov glejte poglavje 9, stran 18.
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1 Splošne informacije

Pazljivo preberite navodila pred montažo toplotnega števca.
V primeru napačne vgradnje garancija ne bo veljavna.

Prosimo upoštevajte sledeča navodila za vgradnjo:

-  Tlačni razred: PN16/PN25, glejte oznake. Označbe na merilniku pretoka ne 
označujejo dovoljenega tlaka dodatnega montažnega pribora.

- Tlačni razred za Kamstrup
 Tip para tipal DS: PN16

- Tlačni razred za Kamstrup
 Tip tipala za potopne tulke PL: PN25

Pri temperaturi medija nad 90 °C priporočamo uporabo prirobničnega števca in montažo računske 
enote na steno. 

Pri temperaturi medija pod  temperaturo okolice mora biti računska enota MULTICAL® 403 
nameščena na zid s kondenzacijsko zaščito. Obvezna uporaba tipa 403-T.
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2 Montaža temperaturnih tipal

Temperaturna tipala za merjenje temperature dovoda in povratka sta označena kot par in se jih 
ne sme ločevati. MULTICAL® 403 se dobavlja z nameščenimi temperaturnimi tipali. Po določilih EN 
1434/OIML R75 se dolžina kabla tipal ne sme spreminjati. V primeru menjave je potrebna menjava 
obeh tipal. Tipalo, ki je označeno z rdečim znakom mora biti nameščeno v dovodni cevi. Tipalo 
z modrim znakom je namenjeno montaži v povratno cev. Za montažo v računsko enoto glejte 
poglavje “Električni priklop”.

Opomba: Signalni kabel ne sme biti vlečen. Ob vezavi bodite  pozorni, da ne zategnete veziva 
prekomerno saj to lahko poškoduje kable. Upoštevajte tudi, da morajo biti temperaturna 
tipala nameščena od spodaj v hladilnih ali ogrevalno/hladilnih instalacijah.

2.1 Direktna temperaturna tipala
Kratka direktna temperaturna tipala do velikosti DN25 se lahko vgradijo v posebne kroglične 
ventile z vgrajenim M 10 vtičem. Ti se lahko namestijo tudi v napravah s standardnimi T kos 
cevmi. Kamstrup dobavlja R½ in R¾ bakrene nastavke, ki se prilegajo kratkim direktnim tipalom. 
Poskrbite, da konica temperaturnega tipala doseže vsaj središče pretočne cevi. Kratko direktno 
tipalo se lahko neposredno namesti v vsa Kamstrup pretočna tipala z G¾B, G1B, G5/4B in G2 z 
navojem na števcu. Rahlo pritrdite združitveni bakreni element tipala (pribl. 4 Nm) z uporabo 
12 mm ključa in zapečatite tipala z blokirno in tesnilno žico. 
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2.2 Temperaturna tipala s potopno tulko
Za optimalno vgradnjo temperaturnih tipal je predvidena montaža potopne tulke v T-kos ali v 
45° Y-kos. Vrh tulke mora biti nameščen tako, da kaže v smeri proti toku in sega do sredine 
vodnega toka. Temperaturna tipala vstavite do dna tulke. Če je potreben kratek odzivni čas, lahko 
uporabimo toplotno prevodno pasto brez strjevanja. Potisnite plastično ovojnico na kabel tipala v 
tulki in ga pritrdite s priloženim tesnilnim vijakom M4. Privijte vijak samo z roko. Zavarujte tipalo 
pred odstranitvijo iz tulke s plombo in plombirno žico.

A

A

B

B

B

B

SECTION B-B

SCALE 1 : 1
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2.3 Združljivost temperaturnih tipal z merilniki pretoka
Velikost merilnika pretoka določa katero temperaturno tipalo lahko uporabite in vrsto montaže. 
Spodnja tabela prikazuje kateri tip temperaturnega tipala se uporablja s katerim merilnikom 
pretoka.

Merilnik pretoka Temperaturno tipalo
Montaža je možna za 

merilnik pretoka.
Montaža ni možna  

za merilnik pretoka.

qp DN G DS 27.5 DS 38 za tulko Ø5,8 mm
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 Montaža merilnika pretoka

Pred montažo merilnika pretoka temeljito izperite sistem in odstranite zaščitne čepe/ plastične 
membrane z merilnika pretoka. 
Pravilen položaj merilnika pretoka (dovod ali povratni vod)  je označen na nalepki  na 
sprednji strani MULTICAL® 403. Smer pretoka je označena s puščico ob strani merilnika pretoka.

3.1 Vgradnja spojnic in direktnih temperaturnih tipal, vgrajenih v merilnik pretoka števca 
MULTICAL® 403

Direktna temperaturna tipala Kamstrup, so 
lahko vgrajena le v PN16 instalaciji. Blindirni 
čep, vgrajen v merilnik pretoka MULTICAL® 403 
je lahko uporabljan v PN16 in PN25 instalacijah.

Merilnik pretoka je lahko uporabljen v PN16 
in PN25 instalacijah in je glede na naročilo 
dobavljen z ustrezno oznako za PN16 ali PN25.

Dobavljene spojnice so lahko uporabljene za 
PN16. Za PN25 instalacije uporabite spojnice, 
primerne za PN25.

 

Tesnilo

Pritezni moment 
pribl. 4 Nm

Ravni del: MULTICAL® 403  ne zahteva ravnega dela cevi pred ali za merilnikom, da bi zadostil 
zahtevam direktive MID 2014/32/EU in EN 1434:2007. Ravni del na dovodni strani merilnika 
pretoka je potreben samo v primeru močnih motenj pretoka. Svetujemo, da se držite priporočil za 
montažo po CEN CR 13582.
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3.2 Položaj merilnika pretoka
A Priporočen položaj merilnika pretoka.

B Priporočen položaj merilnika pretoka.

C Nesprejemljiv položaj zaradi možnosti 
zračnih mehurjev.

D Sprejemljiv položaj v zaprtih sistemih.

E Merilnik pretoka naj ne bo vgrajen takoj za 
ventilom, razen za krogličnim zapornim 
ventilom, ki mora biti ob delovanju števca 
popolnoma odprt.

F Nikoli na vgradite merilnika pretoka na 
vhodni strani črpalke.

G Nikoli na vgradite merilnika pretoka 
neposredno za dvojnim cevnim lokom 
(dvonivojskim cevnim lokom).

E

F

G

B
C

D
A

Da preprečite kavitacijo mora biti obratovalni tlak na MULTICAL® 403 najmanj 1,5 bara pri qp in 
najmanj 2,5 bara pri qs. Slednje velja za temperature do približno 80 °C. 

MULTICAL® 403. ne sme biti izpostavljen tlaku, ki je nižji od atmosferskega (vakuum).
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3.3 Montaža MULTICAL® 403

90° 90°

90° 90°

Merilnik pretoka je lahko vgrajen vertikalno, horizontalno ali pod kotom.

90° 90°

Merilnik pretoka naj bo nameščen pod kotom 0 °. Lahko se ga zasuka navzdol do kota 90 °.
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3.4 Primeri vgradnje

Navojni števec:

 Pretok z leve  Pretok z desne

Prirobnični števec:

 Pretok z leve  Pretok z desne

3.5 Vlažnost in kondenzacija
Če obstaja verjetnost pojava kondenzacije, npr. v hladilnih sistemih, morate uporabiti 
MULTICAL® 403 klima.
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4 Montaža računske enote

Računska enota MULTICAL® 403 se lahko montira na različne načine. Neposredno na merilnik 
pretoka (kompaktna montaža)ali na steno (stenska montaža). 

4.1 Kompaktna montaža
Kompaktna montaža pomeni, da je računska 
enota nameščena neposredno na merilnik 
pretoka. Po montaži se računska enota 
zapečati s pečatom in plombirno žico. V 
primeru močne kondenzacije (na primer 
hladilne aplikacije), priporočamo montažo 
računske enote na steno. Poleg tega se 
mora uporabiti MULTICAL® 403 verzija s 
kondenzacijsko zaščito.

Konstrukcija MULTICAL® 403 vedno zagotavlja 
minimalno globino vgradnje v povezavi s 
kompaktno montažo. Zaradi zasnove v kritičnih 
mestih pritrdilni radij ostaja 60mm, tako pri 
montaži merilnika pretoka na 45° in 90°.

90°

R60

45°

4.2 Stenska montaža
Računska enota MULTICAL® 403 se lahko 
neposredno namesti na ravno steno. Stenska 
montaža zahteva pritrdilni nastavek (3026-
811), ki je na voljo kot dodatna oprema za 
MULTICAL® 403. Uporabite nastavek kot 
predlogo za označevanje in vrtanje dveh 6 mm 
lukenj v steno in namestite nastavek s pomočjo 
priloženih vijakov in vijačnih vložkov. Namestite 
MULTICAL® 403 na stenski nastavek z drsenjem 
računske enote na nastavek na enak način, kot 
je to storjeno pri kompaktni montaži. 

Opomba: Za merilnik pretoka qp 3.5 ali večje 
je možno premontirati nosilec iz 
merilnega pretoka ter ga uporabiti kot 
stenski nosilec.

45
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4.3 Vgradni položaj računske enote
V kolikor je merilnik pretoka nameščen v 
vlažnem ali kondenzirajočem okolju, se mora 
računska enota montirati višje kot merilnik 
pretoka.
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5 Info kode “INFO”

MULTICAL® 403 neprestano nadzoruje več pomembnih funkcij. Če se v merilnem sistemu ali 
napeljavi pojavi resna napaka, se na prikazovalniku izpiše “INFO”. Polje “INFO” utripa, dokler 
je napaka prisotna ne glede na to, katero branje izberete. Polje “INFO” se samodejno izklopi, 
ko je napaka odpravljena. Na prikazovalniku se izpisujejo Info kode za prikaz trenutnih napak 
na MULTICAL® 403. Info koda je sestavljena iz 8 številk in vsaka funkcija ima svojo številko, 
ki posvečena navedbi ustreznih informacij. Vsi podatki v zvezi s temperaturnim tipalom t1 so 
prikazani na zaslonu kot druga številka z leve.

Digitalni prikazovalnik
Opis

1 2 3 4 5 6 7 8

Info t1 t2 0 V1 0 In-A In-B

1 Ni omrežne napetosti

2 Nizka raven baterije

9 Zunanji alarm (preko Kamstrup meter Protokol)

1 t1 nad merilnim območjem ali izklopljen

1 t2 nad merilnim območjem ali izklopljen

2 t1 pod merilnim območjem ali v kratkem stiku

2 t2 pod merilnim območjem ali v kratkem stiku

9 9 Neveljavna temperaturna razlika (t1-t2)

3 V1 zrak

4 V1 napačna smer pretoka

6 V1 > qs za več kot 1 uro

8 Impulz vhoda A, puščanje v sistemu

9 Impulz vhoda A, zunanji alarm

8 Impulz vhoda B, puščanje v sistemu

9 Impulz vhoda B, zunanji alarm

Primer:

1 0 2 0 0 0 9 0
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6 Napajanje

6.1 Baterijsko napajanje
MULTICAL® 403 je opremljen z 2 x AA ali 1x D baterijo. Dolgo življenjsko dobo baterije boste 
zagotovili, če boste vzdrževali njeno temperaturo pod 30 °C, denimo z montažo računske enote na 
zid. Napetost litijeve baterije je skoraj konstantna skozi celotno življenjsko dobo (pribl. 3.65 V). To 
pomeni, da z meritvijo napetosti ni mogoče določiti preostale kapacitete energije v bateriji. “INFO” 
koda “2xxxxxxx” pa označuje nizko stanje baterije. Baterije ne morete in ne smete polniti, prav tako 
pa je ne smete kratko skleniti. Uporabljene baterije morate odstraniti po predpisih.
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6.2 Napajalni moduli
MULTICAL® 403 je na voljo z oskrbo z moduli 
za bodisi 24 VAC ali 230 VAC. Moduli so 
v varnostnem razredu II in so povezani z 
dvožilnimi kabli (brez ozemljitve), ki potekajo 
skozi kabelski uvodnik računske enote na 
desni strani spodnjega dela ohišja. Uporabite 
priključni kabel z zunanjim premerom 5-10 mm. 
Bodite pozorni pri snemanju izolacije kabla in 
pravilni namestitvi kabla v računski enoti.

Če je priključitev na 230 VAC je pomembno, 
da zagotovimo, da je celotna instalacija z 
veljavnimi predpisi. Napajalni kabel ne sme 
biti zaščiten z večjo varovalko od tiste, ki je 
dovoljena za dano velikost kabla (glej primere 
spodaj).

Napajalni kabel Maks. 
varovalka

2 x 0.75 mm2 (dodatek) 6 A

2 x 1.0 mm2 10 A

V primeru drugih vrst instalacij ali zahteva po 
večji varovalki, kot tistih, ki so navedene zgoraj, 
se je potrebno posvetovati s certificiranim 
električarjem za individualno oceno o vrsti 
namestitve.

Upoštevajte tudi, da mora delo pri fiksnih 
instalacijah in vključno s kakršnim koli 
posegom v omarico z varovalkami opraviti 
pooblaščeni električar.

Črna
Rdeča

61

60
97

98

24 VAC napajanje

24 VAC

3.
6 

V

24 VAC
Lahko se uporabi npr. transformator 230/24 V 
tipa 66-99-403.

Opomba: MULTICAL® 403 nima možnosti 
napajanja z 24 VDC.

Črna
Rdeča

61

60
27

28

230 VAC napajanje

230 VAC

3.
6 

V

230 VAC
Ta modul se uporablja, kadar se števec 
neposredno napaja iz električnega omrežja.

Opomba: Zunanje napajanje mora biti povezano 
samo z napajalnim modulom.
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7 Kontrola delovanja

Po končani montaži toplotnega števca preverite njegovo delovanje. Odprite toplotne regulatorje in 
ventile ter tako vzpostavite pretok v ogrevalnem sistemu. Pritisnite na sprednji levi gumb (primarni 
gumb) MULTICAL® 403 za spremembo prikaza branja in preverite ali na prikazovalniku izpisane 
vrednosti pretoka in temperatur ustrezajo dejanskemu stanju.

8 Električni priklop

Par 2-žilnih temperaturnih tipal mora biti 
priključen na sponki 5 in 6 (T1) ter sponki 7 in 8 
(T2). Polariteta priključitve temperaturnih tipal 
T1 in T2 ni pomembna. 

Glejte tudi položaj terminala na sliki na desni 
strani:

Številka 
terminala.

Toplotna in hladilna 
meritev

t1 5-6 Tipalo v dovodni cevi 
(rdeča)

t2 7-8 Tipalo v povratni cevi 
(modra)
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9 Komunikacijski moduli

MULTICAL® 403 lahko z namestitvijo komunikacijskih modulov dopolnite s številnimi funkcijami. 
Spodaj so impulzni vhodi/izhodi in tipi modulov na kratko opisani.

Opomba: Pred zamenjavo ali montažo modulov, mora biti oskrba z merilnikom izklopljena. Enako 
velja za montažo antene.

9.1 Pregled modulov
MULTICAL® 403 komunikacijski moduli.

Tip št. Opis
HC-003-10 Podatkovni izhod + 2 impulzna vhoda (VA, VB)

HC-003-11 Podatkovni izhod + 2 impulzna izhoda (IC, ID)

HC-003-20 M-Bus + 2 impulzna vhoda (VA, VB)

HC-003-21 M-Bus + 2 impulzna izhoda (IC, ID)

HC-003-30 Wireless M-Bus, nastavljiv, 868 MHz + 2 impulzna vhoda (VA, VB) notranja ali 
zunanja antena.

9.2 Impulzna vhoda
Impulzna vhoda A in B se uporabljata za priklop 
zunanjih vodomerov z impulznim izhodom 
tipa Reed kontakt ali elektronskim pasivnim 
impulznim izhodom. Najmanjša dolžina impulza 
je 30 ms, maks. frekvenca impulza je 1Hz za 
vodomere in < 3Hz za električne števce.

V kolikor je v računsko enoto števca MULTICAL® 403 vgrajen modul z impulznimi vhodi se števec 
samodejno konfigurira za impulzna vhoda. Obvezno upoštevajte, da se impulzna vrednost (liter/
impulz) med priključenim zunanjim vodomerom in impulznim vhodom VA in VB ujema. Po dobavi 
števca se nastavitev impulznih vrednosti impulznih vhodov VA in VB (konfig. FF in GG) lahko 
spremeni s PC programom METERTOOL.

9.3 Impulzna izhoda
Impulzna izhoda za energijo in volumen sta 
izvedena z “darlington” optičnimi sklopniki, ki so 
uporabljeni v mnogih komunikacijskih modulih.

Največja dopustna napetost je 30 VDC in tok 
10 mA.

V kolikor je v računsko enoto števca 
MULTICAL® 403 vgrajen modul z impulznimi izhodi se števec samodejno konfigurira za impulzna 
izhoda. Osnovna dolžina impulza je 32 ms ali 100 ms. Po dobavi se dolžina impulza lahko spremeni 
z uporabo PC programa METERTOOL.

Ločljivost impulznih izhodov sledi vsaki spremembi zadnjega prikaznega mesta energije in 
volumna na LC displeju.

65 +
Impulzni vhod A

66 -

67 +
Impulzni vhod B

68 -

16 +
Impulzni izhod C

17 -

18 +
Impulzni izhod D

19 -
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9.4 Podatkovni izhod + impulzna vhoda , tip HC-003-10
Podatkovni priključki se med drugim 
uporabljajo za priključitev na osebni računalnik. 
Signal je pasiven in je galvansko ločen z 
optokoplerji. Pretvorba na RS232 nivo je možna 
preko priklopa podatkovnega kabla 66-99-106 
(D-Sub 9F) ali 66-99-098 (USB) z naslednjimi 
povezavami:

62 Rjava (DAT)

63 Bela (REQ)

64 Zelena (GND)

9.5 Podatkovni izhod + impulzna izhoda, tip HC-003-11
Podatkovni priključki se med drugim 
uporabljajo za priključitev na osebni računalnik. 
Signal je pasiven in je galvansko ločen z 
optokoplerji. Pretvorba na RS232 nivo je možna 
preko priklopa podatkovnega kabla 66-99-106 
(D-Sub 9F) ali 66-99-098 (USB) z naslednjimi 
povezavami:

62 Rjava (DAT)

63 Bela (REQ)

64 Zelena (GND)

9.6 M-Bus + impulzna vhoda, tip HC-003-20
M-Bus modul s primarnim, sekundarnim in 
razširjenim sekundarnim naslavljanjem.

Modul je priključen na M-Bus centralno enoto z 
dvožilnim kablom preko priključnih sponk 24 in 
25. Polariteta priklopa ni pomembna.

Modul je napajan preko M-Bus centralne enote.

9.7 M-Bus + impulzna izhoda, tip HC-003-21
M-Bus modul s primarnim, sekundarnim in 
razširjenim sekundarnim naslavljanjem.

 Modul je priključen na M-Bus centralno enoto z 
dvožilnim kablom preko priključnih sponk 24 in 
25. Polariteta priklopa ni pomembna.

Modul je napajan preko M-Bus centralne enote.
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9.8 Wireless M-Bus + impulzna vhoda, tip HC-003-30*
Radio modul je bil načrtovan kot del 
Kamstrupovega ročnega Wireless M-Bus 
Reader sistema, ki deluje na frekvenci 868 MHz, 
za katero ni potrebno pridobiti odločbe. Modul je 
opremljen z notranjo anteno in priključkom za 
zunanjo anteno. Upoštevaje, da oba tipa anten 
uporabljata isto povezavo.

* Wireless M-Bus modul mora biti povezan z notranjo ali zunanjo anteno. Pri nameščanju 
zunanje antene se prepričajte, da antenski kabel ni prepognjen ali poškodovan, ko je računska 
enota sestavljena. Pred montažo ali zamenjavo modulov mora biti napajanje na števcu 
izklopljeno. Enako velja za montažo antene.
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10 Nastavitve preko sprednjih tipk

Številni parametri v MULTICAL® 403 se lahko nastavljajo na mestu montaže. Konfiguracija 
se izvede preko nastavitvene zanke, ki je na voljo tako dolgo, dokler ostaja MULTICAL® 403 v 
transportnem stanju*, ali dokler se konfiguracija ne konča z aktiviranjem ”EndSetup”. Če je 
merilnik naročen in ni v transportnem stanju, je potrebno odstraniti namestitveni pečat tj. ločiti 
zgornji in spodnji del računske enote z namenom, da merilnik postavimo nazaj na nastavitveno 
zanko. Kasneje je merilnik potrebno ponovno zapečatiti z zaporno žico ali tesnilno nalepko, da se 
lahko uporablja za namene zaračunavanja. Od uporabniške zanke do nastavitvene zanke greste 
s pritiskom na levo tipko (primarno tipko) za 9 sekund. Po 4 minutah brez aktivacije sprednjih 
tipk se merilnik vrne v energetsko branje v uporabniški zanki. Nastavitvena zanka ne vključuje 
sekundarnih odčitkov, zato je indeksna številka vedno sestavljena iz 4 številk. V nastavitveni 
zanki se desna tipka (sekundarna tipka) uporablja za dostop do posameznih odčitkov z namenom 
spreminjanja parametrov.*****

Servisni meni Številka prikaza 
na zaslonu

1.0 Številka stranke (No. 1) 3-001
2.0 Številka stranke (No. 2) 3-002
3.0 Datum 3-003
4.0 Ura** 3-004
5.0 Letni ciljni datum 1 (MM.DD) 3-005
6.0 Mesečni ciljni datum 1 (DD) 3-006
7.0 Merilnik pretoka vgrajen v: dovod ali povratek (koda A) 3-007
8.0 Merska enota in način prikaza stanja 

(B in CCC-kode so postavljene npr. “0,001 MWh” in ”0,01 m3”)
3-008

9.0 M-Bus primarni naslov (No 35) 3-009
10.0 Povprečni čas za min./ maks. P in Q 3-010
11.0 qhc*** 3-011
12.0 t offset 3-012
13.0 Radio “ON” ali “OFF” 3-013
14.0 Vhod A (pre-set register) 3-014
15.0 Vhod B (pre-set register) 3-015
16.0 Št. merilnika za vhod A 3-016
17.0 Št. merilnika za vhod B 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 (Izhod iz servisnega menija) 3-022

* MULTICAL® 403 ostane v t.i. transportnem stanju, dokler se pretok ne registrirana prvič.

** Ura se lahko nastavi pod namestitvenim pečatom prek sprednjih tipk ali PC programa 
METERTOOL HCW. Poleg tega lahko vsi moduli prilagodijo uro.

*** q
hc

 se lahko spremeni v merilniku, ki je konfiguriran kot merilnik tipa 6. Ob poskusu za dostop 
do tega menija v merilnikih, ki so nastavljeni z drugo kodo države se na zaslonu prikaže 
sporočilo “Off”.
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Prikazni odčitki temeljijo na DDD kodi 210. Na kamstrup.com boste našli interaktivni izbor uporabniških priročnikov, ki 
temeljijo na drugih DDD kodah.

Navodila za uporabo

Merjenje energije
MULTICAL® 403 deluje na naslednji način:
Merilnik pretoka meri količino ogrevane vode, ki kroži po ogrevalnem sistemu v m3 (kubičnih metrih).
Temperaturna tipala so montirana v dovodni in povratni cevi, registrirajo hlajenje, t.j. temperaturno razliko med 
dovodom in povratkom.
MULTICAL® 403 izračunava porabljeno energijo na osnovi volumna ogrevane vode in hlajenja.

Izpisi na računski enoti
Ko pritisnete na primarno tipko  se pojavi nov izpis. Sekundarni prikazni gumb  prikazuje shranjene in povprečne 
vrednosti.
Po 4 minutah od zadnje aktivacije prikaznih gumbov se samodejno izpiše osnovni prikaz s porabljeno energijo.

Prikazi na zaslonu

Porabljena energija v kWh, 
MWh ali GJ.
Pritisnite tipko  za 
prikaz letnih in mesečnih 
zabeleženih vrednosti.

Količina ogrevane vode.
Pritisnite tipko  za 
prikaz letnih in mesečnih 
zabeleženih vrednosti.

Število ur uporabe.
Pritisnite tipko  za ogled urnih 
napak števca (število obratovalnih ur 
z napako).

Trenutna temperatura dovoda.
Pritisnite tipko  za prikaz 
letnih in mesečnih povprečnih 
vrednosti.

Trenutna temperatura povratka.
Pritisnite tipko  za prikaz 
letnih in mesečnih povprečnih 
vrednosti.

Trenutna temperaturna 
razlika (hlajenje).

Trenutni pretok vode.
Pritisnite tipko  za prikaz 
največje vrednosti za trenutno leto 
kot tudi prikaz največje vrednosti 
za tekoči mesec.

Trenutni ogrevalni učinek.
Pritisnite tipko  za prikaz 
največje vrednosti za trenutno 
leto kot tudi prikaz največje 
vrednosti za tekoči mesec.

Akumulirana poraba na vhodih 
A in B.
V tem primeru za priključen 
vodomer.

Trenutni podatek kode.
(Obrnite se na komunalno 
podjetje, če se vrednost razlikuje 
od “00000000”).

Prve številke mest stranke.
Pritisnite tipko  za ogled 
zadnjih mest števila stranke.

Odvisno od kode zaslona 
so dodatni odčitki 
prikazani tukaj.



K
am

st
ru

p 
A

/S
 •

 5
51

21
74

6_
A

3_
SI

_
0

4.
20

16

Navodila za uporabo

MULTICAL® 403

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · DK-8660 Skanderborg · T: +45 89 93 10 00 · info@kamstrup.com · kamstrup.com
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Internetna stran: www.enerkon.si


	1	Splošne informacije
	2	Montaža temperaturnih tipal
	2.1	Direktna temperaturna tipala
	2.2	Temperaturna tipala s potopno tulko
	2.3	Združljivost temperaturnih tipal z merilniki pretoka

	3	Montaža merilnika pretoka
	3.1	Vgradnja spojnic in direktnih temperaturnih tipal, vgrajenih v merilnik pretoka števca MULTICAL® 403
	3.2	Položaj merilnika pretoka
	3.3	Montaža MULTICAL® 403
	3.4	Primeri vgradnje
	3.5	Vlažnost in kondenzacija

	4	Montaža računske enote
	4.1	Kompaktna montaža
	4.2	Stenska montaža
	4.3	Vgradni položaj računske enote

	5	Info kode “INFO”
	6	Napajanje
	6.1	Baterijsko napajanje
	6.2	Napajalni moduli

	7	Kontrola delovanja
	8	Električni priklop
	9	Komunikacijski moduli
	9.1	Pregled modulov
	9.2	Impulzna vhoda
	9.3	Impulzna izhoda
	9.4	Podatkovni izhod + impulzna vhoda , tip HC-003-10
	9.5	Podatkovni izhod + impulzna izhoda, tip HC-003-11
	9.6	M-Bus + impulzna vhoda, tip HC-003-20
	9.7	M-Bus + impulzna izhoda, tip HC-003-21
	9.8	Wireless M-Bus + impulzna vhoda, tip HC-003-30

	10	Nastavitve preko sprednjih tipk

