
MULTICAL® 403
• Programabilen zapisovalnik podatkov z AMR 

• Nastavljiv M-Bus modul z odčitavanjem 
zapisovalnika

• Konfiguracija na mestu uporabe s sprednjimi 
tipkami

• Zelo prilagodljiva modularna zasnova

• Impulzni vhodi in izhodi

• Nadomestna baterija za delovanje ure

• Življenjska doba baterije do 16 let

• Merilnik pretoka IP68

Podatkovni prospekt

EN 1434

EN 1434
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MULTICAL® 403

Uporaba

MULTICAL® 403 je kompaktni števec porabe toplotne energije, 
števec porabe hladilne energije ali kombinirani števec porabe 
toplotne/hladilne energije na podlagi ultrazvočnega načina 
delovanja. S števcem se lahko meri poraba energije v skoraj 
vseh toplotnih instalacijah, v katerih se kot medij uporablja 
voda.

MULTICAL® 403 je sestavljen iz računske enote, merilni-
ka pretoka in dveh temperaturnih tipal. MULTICAL® 403 je 
namenjen merjenju porabe energije v stanovanjskih objektih, 
enodružinskih in večdružinskih hišah ter objektih obrtne 
dejavnosti. Namestitev števca je preprosta, njegovo tem-
peraturno območje je od 2 do 180 °C in območje z nazivnim 
pretokom od qp 0,6 do 15 m³/h.

Robusten in natančen
MULTICAL® 403 odlikujeta robustna oblika in visoka kakovost, 
zato tako rekoč ne zahteva vzdrževanja ter omogoča prepros-
to konfiguracijo s sprednjimi tipkami na števcu.

MULTICAL® 403 je optimizirana nadgradnja prejšnjih generacij 
števcev. Skupni dinamični razpon je povečan na 1600 : 1 od 
nasičenja do zagona in števec ima potrjen dinamični razpon 
250 : 1. To zagotavlja, da je vsaka možna poraba izmerjena z 
enako mero natančnosti, po kateri slovi podjetje Kamstrup.

Števec se lahko napaja iz električnega omrežja ali baterije. 

Izbirate lahko med majhno baterijo brez omejitev za transport 
in zmogljivejšo baterijo z dobo delovanja 16 let. V vsakem 
primeru je poraba energije za MULTICAL® 403 nizka.

Delovanje
Volumen se meri z dvosmerno ultrazvočno tehnologijo, ki 
temelji na metodi izračuna časa prehoda, s preverjeno dolgo-
ročno stabilnostjo in natančnostjo.

Akumulirana toplotna in/ali hladilna energija se lahko prikaže 
v kWh, MWh ali GJ s sedmimi ali osmimi pomembnimi štev-
kami. Zaslon je zasnovan tako, da omogoča dolgo delovanje.

S sprednjimi tipkami števca MULTICAL® 403 je mogoče 
konfigurirati številne parametre: položaj merilnika pretoka na 
dovodu ali povratku, energetsko enoto, primarni M-Bus na-
slov, vklop ali izklop radijske komunikacije, ciljne podatke ipd. 
Konfiguracija se lahko izvede na mestu samem, kar zmanjša 
zalogo števcev in skrajša čas namestitve.

MULTICAL® 403 je na voljo s komunikacijskimi moduli Wire-
less M-Bus, M-Bus in RS232. Ti moduli so na voljo z impulzni-
mi vhodi ali impulznimi izhodi. Po M-Bus-u lahko odčitate 
trenutne vrednosti in programabilne zapisovalnike podatkov 
števca MULTICAL® 403.
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MULTICAL® 403

Izračun energije

MULTICAL® 403 izračuna porabo energije na podlagi formule iz EN 1434-1, ki uporablja medna-
rodno temperaturno lestvico iz leta 1990 ®ITS-90 in opredelitvijo tlaka 16 barov. Poenostavlje-
ni izračun: 

Energija = V x ∆Θ x k. 

V  prostornina vode 

∆Θ  izmerjena temperaturna razlika 

k toplotni koeficient vode

Računska enota vedno izračuna energijo v [Wh], ta vrednost pa se pretvori v izbrano enoto.

E [Wh] = V x ∆Θ x k x 1000
E [kWh] = E [Wh] / 1000
E [MWh] = E [Wh] / 1.000.000
E [GJ] = E [Wh] / 277.800

MULTICAL® 403 deluje z različnimi energetskimi registri. Vsi energetski tipi so v zapisovalniku 
podatkov in jih je mogoče prikazati skladno s konfiguracijo. Na zaslonu in med odčitavanjem 
podatkov je vsak energetski tip edinstveno opredeljen. Energija se izračuna tako:

E1 = V1 x (t1 – t2) x k Toplota (V1 na dovodu ali povratku) 
E3 = V1 x (t2 – t1) x k Hladilna energija (V1 na dovodu ali povratku) 
E8 = V1 x t1 Povprečna temperatura (dovod)
E9 = V1 x t2 Povprečna temperatura (povratek)
A1 = V1 x (t5 – t2) x kt2 Toplota s popustom
A2 = V1 x (t2 – t5) x kt2 Toplota z doplačilom

Primeri uporabe

Uporaba A Uporaba B Uporaba C
Zaprti sistem ogrevanja 
z enim merilnikom pretoka

Zaprti sistem hlajenja 
z enim merilnikom pretoka

Zaprti sistem ogrevanja/hlajenja 
z enim merilnikom pretoka

Števec porabe toplotne energije, ki 
je skladen z Direktivo 2004/22/ES o 
merilnih instrumentih (MID):

403-x-xx-2-xx (tip števca 2)

Števec porabe hladilne energije, ki je 
skladen s TS: 
403-x-xx-5-xx (tip števca 5)

Števec porabe toplotne/hladilne energije, ki 
je skladen z Direktivo 2004/22/ES o meril-
nih instrumentih (MID) in TS:

403-x-xx-3-xx (tip števca 3)
Priključek tipala Pt500:  
403-W-xx-x-xx  
Priključek tipala Pt100:  
403-V-xx-x-xx 

Priključek tipala Pt500:  
403-T-xx-x-xx

Priključek tipala Pt500:  
403-T-xx-x-xx

Toplotna energija:  
E1 = V1 x (t1 – t2) x k

Hladilna energija:  
E3 = V1 x (t2 – t1) x k

Toplotna energija:  
E1 = V1 x (t1 – t2) x k

Hladilna energija:  
E3 = V1 x (t2 – t1) x k

Merilnik pretoka na dovodu: 
Konfiguracija kode A = 3

Tipalo pretoka na povratku: 
Konfiguracija kode A = 4

Merilnik pretoka na dovodu: 
Konfiguracija kode A = 3

Tipalo pretoka na povratku: 
Konfiguracija kode A = 4

Merilnik pretoka na dovodu: 
Konfiguracija kode A = 3

Tipalo pretoka na povratku: 
Konfiguracija kode A = 4
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MULTICAL® 403

Mehanska konstrukcija

1 Pokrov s tipkami in lasersko gravuro 6 Podatkovni modul, denimo M-Bus
2 Tiskano vezje z mikrokrmilnikom, pretok-ASIC, zaslonom ipd. 7 Priključek temperaturnih tipal
3 Pokrov tiskanega vezja (odpreti se sme samo v pooblaščenem laboratoriju) 8 Spodnji pokrov
4 Možnost namestitve napajalnega modula 9 Merilnik pretoka (IP68)
5 Možnost namestitve baterije

Raznolike kombinacije

MULTICAL® 403 je na voljo v različnih kombinacijah po meri stranke. Najprej izberite strojno 
opremo iz pregleda tipskih številk, nato izberite želeno programsko konfiguracijo prek konfi-
guracijske številke. Pod kodo državo so konfigurirani številni podatki, denimo prilagajanje ure, 
primarni M-Bus naslov ter letni in mesečni ciljni podatki. S temi izbori in konfiguracijami lahko 
MULTICAL® 403 prilagodite namenu uporabe. Števec je tovarniško konfiguriran in pripravljen 
za uporabo, vendar ga je mogoče tudi spremeniti/konfigurirati po namestitvi. Pred začetkom 
uporabe je števec mogoče konfigurirati s sprednjimi tipkami. Po uporabi je treba uporabiti 
METERTOOL HCW ali READy. 

1

2

3

45

6

7

8

9

9
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MULTICAL® 403

Podatki za naročilo

Statični podatki  
403-XXXXXX 

Na sprednji strani števca

Dinamični podatki 
XXXXX 

Na zaslonu

MULTICAL® 403 Tip 403-     –   

Priključek temperaturnih tipal
Pt100 za toplotne števce V
Pt500 za toplotne števce W
Pt500 za klima/kombi števce T

Merilnik pretoka   Priključek Dolžina Dinamični
qp [m³/h] [mm] razpon*

0,6 G¾B (R½) 110 100 : 1 10
0,6 G1B (R¾) 190 100 : 1 30
1,5 G¾B (R½) 110 100 : 1 40
1,5 G¾B (R½) 165 100 : 1 50
1,5 G1B (R¾) 130 100 : 1 70
1,5 G1B (R¾) 165 100 : 1 (130 mm s podaljškom) 80
1,5 G1B (R¾) 190 100 : 1 90
2,5 G1B (R¾) 130 100 : 1 A0
2,5 G1B (R¾) 190 100 : 1 B0
3,5 G5/4B (R1) 260 100 : 1 D0
6,0 G5/4B (R1) 260 100 : 1 F0
6,0 DN25 260 100 : 1 G0
10 G2B (R1½) 300 100 : 1 H0
10 DN40 300 100 : 1 J0
15 DN50 270 100 : 1 K0

Tip števca
Toplotni števec (MID-modul B) 1
Toplotni števec (MID-modula B + D) 2
Kombinirani toplotni števec (MID-moduli B + D in TS + DK268) 3
Toplotni števec (nacionalne odobritve) 4
Klima števec (TS + DK268) 5
Kombinirani toplotni števec 6
Števec porabe vode 7

Koda države
Določi Kamstrup po prejemu naročila. XX

Par temperaturnih tipal Dolžina Premer Ø Dolžina kabla
[mm] [mm] [m]

Brez para tipal - - - 00
Par kratkih direktnih temp. tipal 27,5 1,5 11
Par kratkih direktnih temp. tipal 27,5 3,0 12
Par tipal s potopnimi tulkami 5,8 1,5 31
Par tipal s potopnimi tulkami 5,8 3,0 32

Napajanje
Brez napajanja 0
Baterija - 1 x D 2
230 VAC napajanje 7
24 VAC napajanje 8
Baterija - 2 x A 9

Moduli
Brez modula 00
Podatkovni + 2 impulzna vhoda (A in B) 10
Podatkovni + 2 impulzna izhoda (C in D) 11
M-Bus, nastavljiv + 2 impulzna vhoda (A in B) 20
M-Bus, nastavljiv + 2 impulzna izhoda (C in D) 21
Wireless M-Bus, EU, nastavljiv, 868 MHz + 2 impulzna vhoda (A in B) 30

* Merilniki pretoka imajo privzet dinamični razpon 100 : 1. Dinamični razpon 250 : 1 je na voljo za izbrane države. Obrnite se na Kamstrup glede 
razpoložljivosti izvedb števca MULTICAL® 403 na posameznih trgih.
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MULTICAL® 403

Konfiguracija

Programska konfiguracija števca MULTICAL® 403 je določena na podlagi številke konfiguraci-
je. V nadaljevanju je pregled številk konfiguracije števca. Pregled ni popoln; gre za standardno 
konfiguracijo. Če želite celoviti pregled, si oglejte tehnični opis ali se obrnite na Kamstrup 
glede razpoložljivih konfiguracij števca.

A - B - CCC - DDD - EE - FF - GG - L - N - PP - RR - T - VVVV

Položaj merilnika pretoka
Dovod 3
Povratek 4

Merska enota
GJ 2
kWh 3
MWh 4

Kode merilnika pretoka
Glejte tabeli kod CCC spodaj. CCC

Zaslon*
Toplotni števec 210
Kombinirani števec 310
Klima števec 510

Tarife
Brez aktivne tarife 00
Tarifa napajanja 11
Tarifa pretoka 12
Tarifa t1–t2 13
Tarifa dovoda 14
Tarifa povratka 15
Časovno nadzorovana tarifa 19
Tarifa količine za ogrevanje/hlajenje 20
Tarifa PQ 21

Impulzna vhoda A in B*
10 l/imp, predštevec 1 (< 10 m³/h) 24 24

Integracijski način*
Prilagodljivi način (4–64 s) 1
Običajni način (32 s) 2
Hitri način (4 s) 3

Zaznavanje izhajanja hladne vode (vhod A)
IZKLOP 0
30 min brez impulzov 1
1 h brez impulzi 2
2 h brez impulzov 3

Trajanje impulza na impulznih izhodih C in D
32 ms 95
100 ms (0,1 s) 96

Nadzorovani izhod
Nadzorovani izhod na podlagi podatkovnih ukazov 99

Profil podatkovnega zapisovalnika*
Standardni profil podatkovnega zapisovalnika 10

Raven šifriranja
Skupni ključ 2
Individualni ključ 3

Oznaka po meri stranke*
Serijska številka 0000

* Druge možnosti konfiguracije so navedene v tehničnem opisu števca,  
lahko pa se obrnete na Kamstrup. 
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MULTICAL® 403

Konfiguracija

Koda CCC optimizira ločljivost zaslona za izbrano velikost merilnika pretoka, hkrati pa se upo-
števata predpisana najmanjša ločljivost in največji presežek registrov v okviru potrjenega tipa. 
Kode CCC so razdeljene v dve tabeli: standardna in visoka ločljivost.

Standardne kode CCC

Kode CCC za MULTICAL® 403

Št. CCC Število prikazanih decimalk qp

(m³/h)

Tip 
403-xXXxxx-xxxxxkWh MWh GJ m³ l/h m³/h kW

416 0 3 2 2 0 - 1 0,6 1x-3x
419 0 3 2 2 0 - 1 1,5 4x-5x-7x-8x-9x
498 0 3 2 2 0 - 1 2,5 Ax-Bx
451 - 2 1 1 0 - 1 3,5 Dx
437 - 2 1 1 0 - 1 6,0 Fx-Gx
478 - 2 1 1 0 - 1 10 Hx-Jx
420 - 2 1 1 0 - 1 15 Kx
490 - 1 0 0 0 - 1 15 Kx

Kode CCC s hitrim osveževanjem
Če so izbrani moduli z impulznimi izhodi, lahko kode CCC hitrim osveževanjem znižajo dobo 
delovanja baterije.

Kode CCC za MULTICAL® 403

Št. CCC Število prikazanih decimalk qp

(m³/h)

Tip 
403-xXXxxx-xxxxxkWh MWh GJ m³ l/h m³/h kW

484 1 - 3 3 0 - 1 0,6 1x-3x
407 1 - 3 3 0 - 1 1,5 4x-5x-7x-8x-9x
455 1 - 3 2 0 - 1 1,5 4x-5x-7x-8x-9x
454 1 - 3 3 0 - 1 2,5 Ax-Bx
459 1 - 3 2 0 - 1 2,5 Ax-Bx
436 0 3 2 2 0 - 1 3,5 Dx
438 0 3 2 2 0 - 1 6,0 Fx-Gx
483 0 3 2 2 0 - 1 10 Hx-Jx
485 0 3 2 2 0 - 1 15 Kx
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MULTICAL® 403

Funkcije računske enote

Impulzna vhoda A in B
MULTICAL® 403 ima dva dodatna impulzna vhoda (A in B), ki sta prisotna na izbranih ko-
munikacijskih modulih. Impulzna vhoda pridobivata in daljinsko zbirata impulze od denimo 
mehanskih števcev porabe vode in električne energije. Impulzna vhoda delujeta neodvisno 
od števca samega, zato nista vključena v energetske izračune. Impulzna vhoda imata enako 
zasnovo in mogoče ju je individualno nastaviti za sprejemanje impulzov iz števcev porabe 
vode ali električne energije.

Impulzna izhoda C in D 
MULTICAL® 403 ima dva dodatna impulzna izhoda (C in D), ki sta prisotna na izbranih komu-
nikacijskih modulih. Impulzna izhoda zagotavljata izhod iz izbranih registrov števcev, dolo-
čenih s kodo države. Ker ima števec dva impulzna izhoda, je mogoče zagotoviti izhod iz dveh 
spodnjih registrov prek impulznih izhodov C in D:

• E1 (toplotna energija)

• E3 (hladilna energija)

• V1 (poraba vode)

Opomba: Izbrani registri števcev so konfigurirani s kodo države, zato konfiguracije ni mogoče 
spremeniti po dobavi.

Impulzna izhoda sta privzeto konfigurirana za te registre:

Funkcija števca Izhod C Izhod D Tip števca
Toplotni števec E1 V1 1, 2, 4
Kombiniran števec (toplotni/klima števec) E1 E3 3, 6
Klima števec E3 V1 5
Merilnik pretoka vode V1 V1 7

Ločljivost impulznih izhodov vedno sledijo najmanj pomembni števki na zaslonu, ki je določe-
na s kodo CCC, denimo CCC = 119: 1 impulz/kWh in 1 impulz/0,01 m³.

Zapisovalnik podatkov
MULTICAL® 403 ima trajni pomnilnik (EEPROM), v katerem so shranjeni rezultati iz različnih 
zapisovalnikov podatkov. Zapisovalnik je mogoče programirati. Zahtevani profil zapisovalnika 
podatkov se izbere prek kode RR iz konfiguracijske številke. Če stranka ne zahteva drugače, je 
koda RR nastavljena na 10, ki je privzeti profil zapisovalnika podatkov. Privzet profil zapisoval-
nika podatkov temelji na osnovi podatkovnega zapisovalnika MULTICAL®602, vendar nista 
identična. Registre zapisovalnikov podatkov in globine zapisovanja je mogoče programirati ter 
pripraviti profile zapisovanja po meri stranke. Če želite več informacij, se obrnite na podjetje 
Kamstrup. 

Opomba: Samo zapisovalne registre, ki so opredeljeni v RR kodi je mogoče brati bodisi z optič-
no glavo ali preko nameščenega komunikacijskega modula. To velja tudi za registre s ciljnim 
datumom.

Privzeti profil zapisovalnika podatkov (koda RR = 10) vključuje teh šest zapisovalnikov podat-
kov z dodeljeno globino:

Interval zapisovanja podatkov Privzeta globina zapisovanja podatkov (RR = 10)
Letni 20 let
Mesečni 36 mesecev
Dnevni 460 dni
Urni 1400 ur 
Minutni 1–60 min 0
Minutni 1–60 min 0
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MULTICAL® 403

Funkcije računske enote

Integracijski način 
MULTICAL® 403 uporablja integracijo na časovni podlagi, torej se izračuni porabe vode in 
energije izvajajo v določenih časovnih intervalih. Časovni interval je mogoče nastaviti s kodo L 
in ni odvisen od pretoka vode. Upoštevajte, da izbira integracijskega načina skupaj z izbranim 
napajanjem vpliva na dobo delovanja baterije števca. 

Števec ima šest integracijskih načinov: tri načine, v katerih zaslon števca ostane vklopljen, 
in tri načine, v katerih se zaslon števca izklopi po štirih minutah po zadnjem registriranem 
pritisku sprednje tipke. Medtem ko je zaslon izklopljen, pika utripa v 30-sekundnih intervalih, 
ki nakazuje, da je toplotni števec aktiven.

Koda L
Integracijski način Zaslon je vklopljen Zaslon je izklopljen

Prilagodljivi način (4–64 s) 1 5
Običajni način (32 s) 2 6
Hitri način (4 s) 3 7

• Prilagodljivi način (4–64 s) 
Prilagodljivi način je pametni integracijski način, v katerem se časovni interval stalno 
prilagaja. Ta način združuje dolgo dobo delovanja baterije iz običajnega načina ter hitrim 
merilnim in izračunskim osveževanjem iz hitrega načina.  
MULTICAL® 403 v prilagodljivem načinu meri s hitrim osveževanjem v času s spremembami 
v sistemu, ki zahtevajo točne meritve, in varčuje energijo baterije v stabilnem času delova-
nja.  
Prilagodljivi način je priporočljiv za vse sisteme, tudi tiste z izmenjevalnikom sanitarne vode.

• Običajni način (32 s) 
V običajnem načinu je integracijski interval nastavljen na 32 sekund in to pomeni, da števec 
izračuna porabo vode in energije vsakih 32 sekund.  
Običajni način je priporočljiv za sisteme s hranilniki toplote in podobne sisteme.

• Hitri način (4 s) 
V hitrem načinu je integracijski interval nastavljen na 4 sekunde in to pomeni, da števec 
izračuna porabo vode in energije vsake 4 sekunde. Hitri način je priporočljiv za vse sisteme, 
tudi tiste z izmenjevalnikom sanitarne vode.

Tarife 
MULTICAL® 403 ima tri dodatne tarifne registre TA2, TA3 in TA4, ki lahko zbirajo porabo toplo-
tne ali hladilne energije (EE = 20 zbira porabo vode) vzporedno z glavnim registrom na podlagi 
vnaprej programiranih tarifnih razmer (se vključi v naročilo). Ne glede na izbrani tarifni tip so 
tarifni registri na zaslonu poimenovani TA2, TA3 in TA4. 

Glavni register je veljavni obračunski register, zato se zbira ne glede na izbrano tarifno funk-
cijo. Tarifne razmere TL2, TL3 in TL4 se spremljajo ob vsaki integraciji. Če so tarifne razmere 
izpolnjene, je porabljena toplotna energija, hladilna energija ali voda zbrana v TA2, TA3 ali TA4 
vzporedno z glavnim registrom. 
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MULTICAL® 403

Funkcije računske enote

Koeficient učinkovitosti toplotne črpalke
V hišah s toplotno črpalko z enim izhodom je koristno, da se merita oddana toplotna energija 
in vložena električna energija, na podlagi tega se izračuna koeficient učinkovitosti. Za koefici-
ent učinkovitosti se uporablja tudi kratica COP ali CP (ang. Coefficient Of Performance). 

Izračun temelji na preprostih razmerjih med izračunano toplotno energijo (E1) in električno 
energijo, ki se meri prek impulznega vhoda B (vhod B).

CP =
Toplotna energija [E1]

Električna energija [vhod B]

Električna energija (vhod B) se vedno meri v kWh; toplotna energija (E1) se lahko meri v kWh, 
MWh ali GJ, kar je odvisno od izbrane kode B. Števec izračuna COP pravilno v vsaki izbrani 
enoti. Vrednost COP je prikazana z eno decimalko in je vrednost v intervalu od 0,0 do 19,9.

COP se lahko uporablja za merjenje v plinskih sistemih in je izražen v kWh/Nm³ plina.

Komunikacijski moduli
Na podnožju za module MULTICAL® 403 se lahko nameščajo komunikacijski moduli in s tem 
prilagodimo števec za različne aplikacije.

Nastavljivi žični M-Bus moduli
Žični M-Bus modul modulira s standardom v skladu z evropskim standardom EN 13757. 
Dvosmerna komunikacija med M-Bus-om in števcem energije poteka preko digitalnega izola-
torja, ki zagotavlja galvansko ločitev med M-Bus-om in števcem. Modul podpira tako prima-
rni, sekundarni in izboljšani sekundarni naslov. Modul lahko komunicira na komunikacijskih 
hitrostih 300, 2400, 9600 in 19200 baud in avtomatsko zazna uporabljeno hitrost.

Poslan datagram se lahko nastavi tako, da vključuje različne kombinacije registra s pomočjo 
programov METERTOOL HCW in READy Manager.

Modul je mogoče brati v intervalih z razmakom 10 sekund brez, da bi to vplivalo na življenjsko 
dobo baterije.

Za nadaljnje informacije glejte tehnični prospekt o M-Bus modulih za MULTICAL® 403.

Nastavljivi wireless M-Bus moduli
Wireless M-Bus modul je zasnovan, da je vključen v obeh bralnih sistemih tako v drive-by kot 
v brezžičnih sistemih M-Bus omrežij, ki delujejo v brezplačnem frekvenčnem pasu v območju 
868 MHz.

Komunikacijski protokol je C-mode ali T-mode v skladu s standardom EN13757-4.

Wireless M-Bus modul podpira individualno šifriranje ali skupni šifrirni ključ.

Skupni šifrirni ključ je na voljo le na zahtevo. Moduli se dobavljajo z antenskim priključkom za 
bodisi notranjo ali zunanjo anteno.

Poslan datagram se lahko nastavi tako, da vključuje različne kombinacije registra s pomočjo 
programov METERTOOL HCW in READy Manager.

Za nadaljnje informacije glejte tehnični prospekt o wireless M-Bus modulih za MULTICAL® 403.
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MULTICAL® 403

Funkcije računske enote

Info kode
MULTICAL® 403 stalno nadzoruje številne pomembne funkcije. Če se v merilnem sistemu 
ali napeljavi pojavi resna napaka, na zaslonu začne utripati INFO. Polje INFO utripa, dokler je 
napaka prisotna, ne glede na izbrani odčitek. Polje INFO se samodejno izklopi, ko je napaka 
odpravljena.

Poleg polja INFO je mogoče prikazati še kodo za trenutni INFO. V števcu MULTICAL® 403 je 
vsaka števka kode INFO dodeljena enemu od elementov števca. V tabeli je prikazana struktura 
kode INFO skupaj s primerom.

Števke Opis
1 2 3 4 5 6 7 8

Info t1 t2 0 V1 0 In-A In-B
1 Ni napajanja.*
2 Nizka napolnjenost baterije.
9 Zunanji alarm, denimo po KMP.

1 t1 Nad merilnim območjem ali izklopljeno.
1 t2 Nad merilnim območjem ali izklopljeno.

2 t1 Pod merilnim območjem ali izklopljeno.
2 t2 Pod merilnim območjem ali izklopljeno.

9 9 Neveljavna temperaturna razlika (t1 – t2).

3 V1 Zrak.
4 V1 Napačna smer pretoka.
6 V1 > qs več kot eno uro.

8 Impulzni vhod A. Uhajanje v sistemu.
9 Impulzni vhod A. Zunanji alarm.

8 Impulzni vhod B. Uhajanje v sistemu.**
9 Impulzni vhod B. Zunanji alarm.

Primer:
1 0 2 0 0 0 9 0

* Ta parameter kode INFO ni razviden iz trenutne kode INFO, temveč je aktiven, samo ko števec nima napajanja. 

Koda INFO se shrani v dnevnik kod INFO, zato je razvidno iz dnevnika, da je bil števec brez napajanja.

** Koda INFO za uhajanje na impulznem vhodu B; mora biti aktivno izbrana.

Opomba: INFO kode je mogoče nastaviti, zato ni nujno, da bodo vsi zgoraj navedeni parametri 
na voljo v danem števcu MULTICAL® 403. To je odvisno od izbrane kode države. 

Info zapisovalnik shrani info kodo vsakič, ko se info log spremeni. Shranjenih je zadnjih 50 
sprememb. 50 sprememb in ustrezne podatke je mogoče prebrati na zaslonu.
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MULTICAL® 403

Zaslon

MULTICAL® 403 ima svetel in jasen zaslon s sedmimi ali osmimi mesti (odvisno od konfigura-
cije) ter številne znake za denimo merske enote, informacije, vhod in izhod, vklop/izklop 
radijske povezave ipd. Zaslon vklopite s pritiskom primarne ali sekundarne tipke na sprednji 
strani števca. Zaslon se vrne na kazalnik energije štiri minute po zadnjem pritisku sprednje 
tipke. Glede na kodo L se zaslon izklopi štiri minute pozneje, vendar se znova vklopi ob pritisku 
sprednje tipke.

S primarno tipko števca lahko izberete eno od štirih nivojev zaslona. Ob dobavi je števec v 
transportnem stanju, zato so na voljo nivoji USER; TECH in SETUP. Glede na kodo države je 
nivo SETUP mogoče zakleniti v transportnem stanju, zato ob dobavi ni na voljo. Dostop do 
nivoja TEST je mogoč samo z uničenjem plombe.

Štiri nivoji zaslona so namenjene štirim različnim načinom uporabe.

• USER  
Ta nivo je nastavljiv in je namenjen uporabniku. Odčitke na tem nivoju je mogoče s kodo 
DDD prilagoditi uporabnikovim zahtevam. 

• TECH 
Ta nivo je namenjen tehnikom in ni nastavljiv. Na tem nivoju so prikazani vsi odčitki 
števca, denimo serijska številka, datum, čas, številka konfiguracije, programska razli-
čica ali preskus segmenta. Nivo TECH obsega tudi število fiksnih modulnih odčitkov ter 
število modulnih odčitkov, ki so odvisni od modula.

• SETUP 
Tudi ta nivo je namenjen tehnikom. Na tem nivoju lahko tehniki s sprednjimi tipkami 
nastavijo števec. Če stranka ne zahteva drugače, velja, da je nivo odprt v transportnem 
stanju. Ko števec izvede prvo integracijo, se nivo SETUP zaklene in ni več dostopen 
dostop je mogoč le z uničenjem plombe. 

• TEST 
Ta nivo uporabljajo certificirani laboratoriji za ponovno overitev števca. Zanka je na voljo 
samo z uničenjem plombe preskusa števca.

2 3 4

7 6 5

9

1

8

1 Števec je nastavljen za dovod ali povratek. 
2 Utripa, ko je aktivna koda INFO.
3 Zgodovina odčitkov.
4 Tarifni registri/tarifne omejitve.
5 Merska enota
6 Datum, čas in naslov
7 Kazalnik delovanja števca in zaslona.
8 OK se prikaže, ko je spremenjena vrednost shranjena.
9 Radijska komunikacija je vklopljena ali izklopljena.
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MULTICAL® 403

Meroslovni podatki

Odobritve DK-0200-MI004-037, toplotni števec 
TS 27.02 008, klima števec in kombinirani števec porabe toplotne/hladilne energije

Standarda EN 1434:2007 in EN 1434:2015 

Direktive EU MID (direktiva o merilnih instrumentih), LVD (direktiva o nizkonapetostnih napravah),  
EMC (direktiva o elektromagnetni združljivosti), PED (direktiva o tlačni opremi)

Toplotni števec DK-0200-MI004-037
Navedene najnižje temperature so povezane 
z odobritvijo tipa. Števec nima prekinitve za 
nizko temperaturo in meri vse do 0,01 °C in 
0,01 K.

Temperaturno območje θ: od 2 do 180 °C    
Temperaturna razlika ∆Θ: od 3 do 178 K

Klima števec in kombiniran  
(toplotni/ klima) števec

TS 27.02 008

Temperaturno območje θ: od 2 do 180 °C    
Območje razlike ∆Θ: od 3 do 178 K

Temperatura medija θ: od 2 do 130 °C

Točnost   
- računska enota EC = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) %
- merilnik pretoka Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), vendar največ ±5 %

Priključek temperaturnega tipala  
- tip 403-V Pt100 – EN 60751, 2-žilni priključek
- tip 403-W/T Pt500 – EN 60751, 2-žilni priključek

Oznaka po EN 1434 Okoljski razred A

Oznaka po MID Mehansko okolje: Razreda M1 in M2 
Elektromagnetno okolje: razred E1 
Okolje brez kondenziranja, zaprta lokacija (znotraj), od 5 do 55 °C

Točnost

Sestavni deli števca porabe toplo-
tne energije

MPE po EN 1434-1 MULTICAL® 403, tipična točnost

Merilnik pretoka Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), vendar največ ±5 % Ef= ± (1 + 0,01 qp/q) %
Računska enota Ec= ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Ec= ± (0,15 + 2/∆Θ) %
Par tipal Et= ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) % Et= ± (0,4 + 4/∆Θ) %

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0,01 0,10 1,00 10,00To
l [

%
]

q [m³/h]

MULTICAL® 403 qp 1,5 m³/h @∆Θ 30K
Ec+Et+Ef (EN) Ec+Et+Ef (Typ)

Skupna tipična točnost za MULTICAL® 403 v 
primerjavi s standardom EN 1434-1.
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MULTICAL® 403

Padec tlaka

Padec tlaka v merilniku pretoka je naveden kot največji padec tlaka na qp. Skladno z zahteva-
mi EN 1434 je največji tlak omejen na 0,25 bar.

Graf Nazivni 
pretok 

 qp

[m³/h]

Največji 
pretok  

qs

[m³/h]

Minimalni 
pretok 

qi *

[l/h]

Minimalni 
zagonski 

pretok

[l/h]

Mejni pretok 
 

[m³/h]

Nazivni  
premer

[mm]

Δp@qp 

[bar]

kv q@0.25 bar 

[m³/h]

A 0,6 1,2 6 3 1,5 DN15/DN20 0,03 3,46 1,7
B 1,5 3,0 15 3 4,6 DN15/DN20 0,09 4,89 2,4
C 2,5 5,0 25 5 7,6 DN20 0,09 8,15 4,1
D 3,5 7,0 35 7 9,2 DN25 0,07 13,42 6,8
E 6 12 60 12 18 DN25 0,06 24,5 12,3
F 10 20 100 20 30 DN40 0,06 40,83 20,4
F 15 30 150 30 46 DN50 0,14 40,09 20,1

* Dinamični razpon qp:qi = 100:1

0,01

0,1

1

0,1 1 10 100

Δ
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

Δp MULTICAL® 403

A B C D E F

Pretok [m³/h]
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MULTICAL® 403

Električni podatki

Podatki za računsko enoto 
Točnost Računska enota: EC ± (0,15 + 2/∆Θ) %  

Par tipal: Et= ± (0,4+ 4/∆Θ) %

Zaslon LCD – 7 ali 8 števk, višina števke 8,2 mm

Ločljivosti 9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999 
99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999 

Merske enote MWh – kWh – GJ 

Zapisovalnik podatkov (EEPROM) 
– Vsebina beleženja Programabilno - vsi registri so lahko izbrani
– Interval beleženja Programabilno - od 1 minute do 1 leta
– Globina beleženja Programabilno - privzeto: 20 let, 36 mesecev, 460 dni, 1400 ur (RR-koda = 10)

Zapisovalnik INFO kode (EEPROM) 50 INFO kod

Ura/koledar (z nadomestno baterijo) Čas, koledar, kompenzacija prestopnega leta, ciljni datum

Poletni/zimski čas Programabilen pod kodo države 
Funkcijo je mogoče onemogočiti, da se uporabi tehnični običajni čas.

Podatkovna komunikacija Protokol KMP s CRC16 za optično komunikacijo in komunikacijske module

Moč v temperaturnih tipalih < 10 µW RMS 

Napajanje 3,6 V DC ± 0,1 V DC

Baterija 
Interval zamenjave 3,65 V DC,  

litijeva baterija D
3,65 VDC,  
dve litijevi bateriji A

Zidna namestitev 16 let pri t
BAT

 < 30 °C 9 let pri t
BAT

 < 30 °C

Namestitev na merilnik pretoka 14 let pri t
BAT

 < 40 °C 8 let pri t
BAT

 < 40 °C

 Upoštevajte, da se doba delovanja baterije v hitrem integracijskem načinu skrajša. 
Več podrobnosti najdete v tehničnem opisu.

Nadomestna baterija 3,0 V DC, litijeva BR
(za uro dejanskega časa)  

Napajanje iz električnega omrežja 230 V AC +15/–30 %, 50/60 Hz 
24 V AC ±50 %, 50/60 Hz

Izolacijska napetost 3,75 kV

Poraba < 1 W 

Nadomestno napajanje Vdelani superkondenzator odpravlja motnje zaradi kratkotrajnega izpada električne 
energije (samo napajalni moduli tipov 7 in 8).

Podatki EMC Razred A po EN 1434 (razred E1 po MID)
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MULTICAL® 403

Električni podatki

Merjenje  
temperature

t1 
Temperatura 
dovoda

t2 
Temperatura 
povratka

∆Θ (t1 – t2) 
Merjenje 
toplotne energije

∆Θ (t2 – t1) 
Merjenje 
hladilne energije

t5 
Prednastavljeno za 
A1 in A2

Merilno območje 
Pt100, 2-žilni (403-V) 
Pt500, 2-žilni (403-W/T)

0,01–185,00 °C

Uravnavanje ± 0,99 K

Največja dolžina kabla  
(največji premer kabla 6 mm)

Pt100, 2-žilni Pt500, 2-žilni

2 x 0,25 mm²: 2,5 m 
2 x 0,50 mm²: 5 m 
2 x 1,00 mm²: 10 m

2 x 0,25 mm²: 10 m 
2 x 0,50 mm²: 20 m

Impulzni vhodi  
Priključek terminala: Vhod A 65-66 in vhod B: 67-68 prek 
modula

Priključek števca porabe sanitarne vode

Impulzni vhod Dvigovalni upor 680 kΩ za 3.6 V
Impulz – VKL  < 0,4 V za > 30 ms
Impulz – IZKL  > 2,5 V za > 1,1 s
Frekvenca impulzov < 0,5 Hz  
Električna izolacija Ne
Največja dolžina kabla 25 m 
Zahteve za zunanji priključek Tok puščanja pri funkciji odprto < 1 µA

Impulzni izhodi 
Priključek terminala: Izhod C: 16-17 in izhod D: 18-19 prek modula
Impulzna vrednost Toplotni števec: E1 in V1 

Klima števec: E3 in V1 
Kombiniran števec (toplotni/klima števec): E1 in E3

Tip Open collector (OB)
Trajanje impulza 32 ali 100 ms  
Zunanja napetost 5–30 V DC
Tok 1–10 mA
Preostala napetost UCE ≈ 1 V pri 10 mA
Električna izolacija 2 kV
Največja dolžina kabla 25 m 
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MULTICAL® 403

Mehanski podatki

Okoljski razred Razred A po EN 1434 (razred E1 po MID)

Temperatura okolice 5–55 °C, nekondenzirajoče okolje, zaprt prostor (namestitev v prostoru)

Razred zaščite
– računska enota  IP54
– merilnik pretoka  IP68

Temperatura medija 
– toplotni števec 403-V/W 2–130 °C 
– klima števec 403-T 2–130 °C  
– Kombiniran števec 
   (toplotni/klima števec) 403-T 2–130 °C  

Medij v merilniku pretoka Voda (toplovod, kot je opisan v CEN TR 16911 in AGFW FW510)

Temperatura skladiščenja Od –25 do 60 °C (suh merilnik pretoka pretoka)

Tlačni razred (z navojem) PN16 s temperaturnim tipalom DS s tesnilom iz vlaken 
PN25 s čepom s tesnilnim obročkom 
PN25 s temperaturnim tipalom DS s tesnilnim obročkom

Tlačni razred (s prirobnicami) PN25

Masa Od 0,9 do 8,6 kg (odvisno od velikosti merilnika pretoka) 

Kabel tipala pretoka  1,5 m (nesnemljiv kabel)

Priključni kabli ø 3,5–6 mm

Napajalni kabli ø 5–8 mm

Materiali

Mokri deli 

Ohišje, spoj Vroče stiskana medenina, odporna proti izločanju cinka (CW 602N)

Ohišje, prirobnica Nerjavno jeklo, št. materiala 1.4308 

Ultrazvočni senzorji Nerjavno jeklo, št. materiala 1.4404

Tesnilni obročki EPDM

Merilna cev Termoplastika, PES 30 % GF 

Odsevniki Termoplastika, PES 30 % GF, in nerjavno jeklo, št. materiala 1.4306

Ohišje merilnika pretoka 

Vrhnji/stenski nosilec Termoplastika, PC 20 % GF

Ohišje računske enote 

Zgornji in spodnji del Termoplastika, PC 10 % GF s termoplastičnim elastomerom (TPE)

Notranji pokrov Termoplastika, PC 10 % GF

Kabli Silikonski kabel z notranjo teflonsko izolacijo

Pri temperaturi medija pod temperaturo okolice ali nad 90 °C, 
priporočamo stensko montažo računske enote.
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MULTICAL® 403

Tehnične risbe

Vse mere so v milimetrih [mm].

Mehanske mere računske enote

Merilnik pretoka z navojnima priključkoma G¾ in G1

48

L

B3

B2
B1

85
A

G

4160

Nazivni pretok qp 

[m³/h]

Navoj

G

L A B1 B2 B3 Pribl. masa 

[kg]*
0,6 + 1,5 G¾B 110 12 35 32 38 0,9

1,5 G¾B 165 12 35 32 65 1,0
1,5 G1B 130 22 38 32 48 1,0
2,5 G1B 130 22 38 38 48 1,0

0,6 + 1,5 G1B 190 22 38 38 78 1,1
2,5 G1B 190 22 38 38 78 1,2

* Masa računske enote, tipala pretoka, 3 m para tipal brez embalaže

128

11
0

40
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MULTICAL® 403

Tehnične risbe

Vse mere so v milimetrih [mm].

Merilnik pretoka z navojnima priključkoma G5/4 in G2
L

M A

H2

G

H1
B2 B1

Nazivni pretok qp 

[m³/h]

Navoj 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Pribl. masa 
 [kg]*

3,5 G5/4B 260 130 88 16 51 20 41 2,0
6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

* Masa računske enote, tipala pretoka, 3 m para tipal brez embalaže

Merilnik pretoka s prirobnico DN25, DN40 in DN50

L

M

H2

H

D

DN

d2

K

Nazivni pretok qp Nazivni premer L M H2 D H K Vijaki Pribl. masa 

[m³/h] DN Kos Navoj d2 [kg]*
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* Masa računske enote, tipala pretoka, 3 m para tipal brez embalaže
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MULTICAL® 403

Dodatki

Kat. številka Tip
HC-993-02 Baterijski modul z eno baterijo D
HC-993-07 Napajalni modul 230 VAC
HC-993-08 Napajalni modul 24 VAC
HC-993-09 Baterijski modul z dvema baterijama A
6561-353 Infrardeča optična bralna glava z režo USB
3026-810 Nosilec za infrardečo optično bralno glavo
3026-655 Stenski nosilec
6699-367 Preskuševalna enota za MULTICAL® 403, Pt100, ogrevanje/hlajenje (s programom METERTOOL HCW)
6699-366 Preskuševalna enota za MULTICAL® 403, Pt500, ogrevanje/hlajenje (s programom METERTOOL HCW)
6699-724 METERTOOL HCW
6699-725 LogView HCW
6699-035 USB konfiguracijski kabel modulov (ogrevanje/hlajenje)

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
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