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MULTICAL® 403

Information

Tillåtna driftförhållanden/mätområden
Godkänd värmemätare i enlighet med MID och EN1434:
Temperaturområde
q: 2 °C…180 °C DΘ: 3 K…178 K
Flödessensor (medie temperatur)
qq: 2 °C…130 °C
Godkänd kylmätare i enlighet med DK-BEK 1178 och EN1434:
Temperaturområde
q: 2 °C…180 °C DΘ: 3 K…178 K
Flödessensor (medie temperatur)
qq: 2 °C…130 °C/qq: 2 °C…50 °C (MULTICAL® 403-C)

MID betäckningar
Mekanisk miljö
Klass: M1 och M2
Elektromagnetisk miljö
E1 (bostäder, lätt industri). Mätarens signalkablar ska dras med ett minsta avstånd på 25 cm från
andra installationer.
Klimat/miljö
Icke-kondenserande luftfuktighet och i slutet utrymme (inomhus). Omgivande temperatur ska
vara 5–55 °C.

Underhåll och reparationer
Värmeenergileverantören har möjlighet att byta kommunikationsmodul, batteri och
temperaturgivarpar. Flödesmätare får ej avskiljas från integreringsverket. Övriga reparationer
kräver omverifiering på ackrediterat laboratorium.
Val av temperaturgivarepar
MULTICAL® 403-W - Pt500
MULTICAL® 403-T - Pt500
MULTICAL® 403-V - Pt100
MULTICAL® 403-C - Pt500

-

Mätare för termisk energi, värme
Mätare för termisk energi, värme/kyla
Mätare för termisk energi, värme
Mätare för termisk energi, kyla

Utbytesbatteri
Kamstrup typ HC-993-02 (1 x D-cell)
Kamstrup typ HC993-09 (2 x A-cell)
Kommunikationsmoduler
För en översikt över tillgängliga moduler, se sektion 9, sida 16.
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1 Generellt
'

Läs denna instruktion innan mätaren installeras.
Vid felaktig installation upphör Kamstrups garantiåtaganden.
Kontrollera att följande förhållanden efterlevs vid installation:
- Tryck klass:
PN16/PN25, se märkning.
- Tryck klass, Kamstrup
temperaturgivarpar DS:
PN25
- Tryck klass Kamstrup
dykrör typ PL:
PN25
Om temperaturen på mediat är over 90 °C i flödesdelen rekommenderas användning av flänsade
mätare samt att integreringsverket bör väggmonteras. Om temperaturen på mediat är lägre
än omgivande temperatur måste integreringsverket MULTICAL® 403 monteras på vägg och
flödesdelen av typ 403-C användas. Vid fallet bidirektionell mätning av värme/kyla används
MULTICAL® 403-T.
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2 Montage av temperaturgivare
De temperaturgivare som används för att mäta in- respektive utgående temperaturer utgör ett
parat givarpar som aldrig får skiljas åt. Enligt EN 1434/OIML R75 får kabelns längd inte ändras. Om
ett byte krävs måste båda givarna bytas.
Givaren märkt med en röd symbol ska installeras i inloppsröret. Den andra givaren, märkt med en
blå symbol, ska installeras i utloppsröret. Se stycket Elanslutning angående installation i mätaren
OBS! Givarkablarna får inte utsättas för ryck och inte dras i. Tänk på detta när kablarna fästs och
var noga med att inte dra åt buntbanden för hårt så att kablarna skadas. Observera också
att temperaturgivare måste monteras underifrån i kyla- och värme- och kylainstallationer.
2.1 Kort direktgivare (DS)
Korta direktgivare upp till DN25 kan installeras i särskilda kulventiler med inbyggd M 10-muff för
korta direktgivare. De kan också installeras i installationer med vanliga T-stycken. Kamstrup A/S
kan tillhandahålla R½ och R¾ mässingsnipplar som passar till våra korta direktgivare. De korta
direktgivarna kan också installeras direkt i vissa flödesgivare från Kamstrup A/S. Fäst givarens
mässingsförbindningar löst (c:a 4 Nm) med hjälp av en 12 mm fast nyckel och försegla givarna
med sigill och låstråd.
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2.2 Dykrörsgivare (PL)
Dykrören kan t.ex. monteras i en svetsmuff eller i ett 45° tvärgående Y-rör. Dykrörsgivarna spets
måste placeras mitt i flödet. Tryck in temperaturgivarna i dykrören så långt det
går. Om en kort
SECTION
reaktionstid krävs kan ”icke-härdande” värmeledande pasta användas. Tryck in givarens plasthylsa
i givardykröret och säkra kabeln med hjälp av den medföljande M4 tätningsskruven. Dra endast åt
skruven för hand. Försegla dykrören med sigill och låstråd.
SCALE 1 : 1

SCALE 1 : 1

SECTION B-B

B-B

B

B

2.3 Temperaturgivares kompabilitet med flödesdelar
Storleken på flödesmätaren bestämmer vilken temperaturgivare som kan användas och hur de
skall monteras. Tabellen nedan visar vilka givartyper som skall användas till vilka flödesmätare.
Flödesmätare

qp
0.6-1.5
0.6-1.5
3.5-6
10
15

6

DN
15
20
25
40
50

G
G¾B
G1B
G5/4B
G2B
-

Temperaturgivare
Kan ej monteras i
Kabel kan monteras i
flödesmätaren
flödesmätaren.
DS 27.5
DS 38
Ø5.8 mm pocket
X
X
X
X
X
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3 Montage av flödesgivare
Innan flödesgivaren installeras ska systemet sköljas och skyddspluggarna/plastmembranen tas
bort från flödesgivaren.
Rätt placering av flödesgivaren framgår antingen av mätarens typmärkning eller av displayen, där
( indikerar placering i inlopp och ) indikerar placering i utlopp. Flödesriktningen anges med
en pil på flödesgivaren.
3.1 Montage av fasta kopplingar och kort direktgivare i flödesgivare
Flödesgivaren kan användas för tryckklass
PN16 eller PN25 (se markering).
Alla medföljande blindpluggar, förlängningar
och packningar kan användas till både PN16
och PN25.
Packning
I samband med flödesgivare med nominella
Åtdragning ~4 Nm
dimensioner G¾Bx110 mm och G1Bx110 mm
måste man kontrollera att utloppet är
Packning
tillräckligt.
Kopplingar och packningar är monterade enligt
bilden. Se till att packningen placeras korrekt
såsom det visas i detaljerna i figuren.
Kamstrup flödesgivare kräver varken rakt in- eller utlopp för att uppfylla kraven enligt direktivet
om mätinstrument (MID) 2014/32/EU, OIML R75:2002 och EN 1434:2015. En rak inloppsdel krävs
bara vid kraftiga flödesstörningar före mätaren. Vi rekommenderar att riktlinjerna i CEN CR 13582
samt Svensk Energis F 104 följs.
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3.2 Flödesgivarens placering
A Rekommenderad placering.
B Rekommenderad placering.
C Ej acceptabel placering på grund av risken
för luftansamling.
D Acceptabel placering i slutna system.
E Bör inte placeras omedelbart efter en
ventil, med undantag för blockventiler (av
kulventiltyp), som måste vara helt öppna
när de inte används för att spärra.
F Bör inte placeras omedelbart före eller efter
en pump.
G Bör inte placeras omedelbart efter en
dubbel krök i två plan.

B

C

A

D

E
F

G

För att undvika kavitation ska mottrycket över flödesgivaren (trycket över flödesgivarutloppet)
vara minst 1,5 bar vid qp (nominellt flöde) och minst 2,5 bar vid qs (maxflöde). Detta gäller för
temperaturer upp till c:a 80 °C. Flödesgivaren får inte utsättas för lägre tryck än omgivande tryck
(vakuum).

3.3 Installation av MULTICAL® 403 flödesgivare

90°

90°

90°

90°

Flödesgivaren kan monteras vågrätt, lodrätt eller i vinkel.
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3.3.1

Gängade mätrör 0,6….2,5 m3/h

0°

0°

-45°

-45°
1

Flödesgivaren kan monteras i 0 gr vinkel och 90 gr nedåt ( I horisontellt läge).
3.3.2

Glänsade och gängade mätrör över qp 3,5 m3/h

45°

45°

2

2

0°

0°

-45°

-45°
1

Flödesgivaren kan monteras i 0 gr vinke, 45 gr uppåt l och 90 gr nedåt ( I horisontellt läge).
OBS! I installationer där medietemperaturen är under omgivningstemperaturen skall
MULTICAL® 403-T eller 403-C användas. I samma installation skall flödesgivarens plasthus
monteras vid 0gr eller uppåt ( vid horisontellt montage).
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3.4 installationsexempel
Gängade mätare:

Flöde från vänster

Flöde från höger

Flöde från vänster

Flöde från höger

Flänsade mätare:

3.5 Fukt och kondens
Om det finns risk för kondens, t.ex. i ett kylsystem, skall en kondens/fuktskyddad MULTICAL® 403
användas, type 403-C. Vid fallet bidirektionell mätning av värme/kyla används MULTICAL® 403-T.

10
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4 Installation av integreringsverk
Integreringsverket MULTICAL® 403 kan monteras på två olika sätt, antingen direkt på
flödesmätaren (kompakt montage) eller på väggen (vägg montage).
4.1 Kompakt montage
Integreringsverket monteras direkt på
flödesmätaren. Efter monteringen plomberas
integreringsverket med plombering och tråd.
Vid kraftig kondens (t.ex. kylanläggningar)
rekommenderas att integreringsverket
väggmonteras. I dessa fall skall även en
kondensskyddad version av MULTICAL®
403
90°
användas (Typ 403-C). Vid fallet bidirektionell
mätning av värme/kyla används
MULTICAL® 403-T.
MULTICAL® 403 har mycket låg
installationshöjd. Tack vare mätarens design
är montageradien endast 60 mm både vid 45°
och 90°.
4.2 Vägg montage
MULTICAL® 403 kan monteras på en vägg med
väggbeslaget (3026-655), som också används
för kompakt montage direkt på flödesmätaren.
Använd beslaget som mall för att markera
och borra två 6 mm hål i väggen och montera
väggfästet med hjälp av skruvar och plugg.
OBS! Från qp 3.5 flödesmätare och uppåt
är det möjligt att ta bort fästet på
flödesdelen och använda det som
väggfäste.
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4.3 Placering av Integreringsverk
Om flödesmätaren är installerad i en fuktig eller
kondenserande miljö måste integreringsverket
monteras på vägg och högre än flödesmätaren.
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5 Infokoder – “INFO”
MULTICAL® 403 övervakar konstant en rad viktiga funktioner. Vid allvarligt fel i mätsystem eller
installation blinkar “INFO” i teckenfönstret så länge felet kvarstår. “INFO” i teckenfönstret slutar
indikera så snart felet är avhjälpt. Typ av infokod kan visas i den tekniska loopen som man kan
navigera i via mätarens frontknappar (plats 2-017-00). Info koden består av 8 värden/nummer
och varje funktion har sitt eget nummer dedikerat till relevant information. T.ex. all information
gällande temperaturgivare visas som t1 i displayen som den andra siffran från vänster.
1

2

3

Info
1
2
9

t1

t2

Display nummer
4
5
6
0

V1

0

7

8

Beskrivning

In-A In-B
Ingen spänningsförsörjning
Låg batterinivå
Externa alarm (t.ex. via KMP)

1

t1 Över mätområdet eller avstängd
t2 Över mätområdet eller avstängd
t1 Under mätområde eller kortsluten
t2 Under mätområde eller kortsluten
Felaktig temperaturdifferens (t1 – t2)

1
2
9

2
9
3
4
6
8
9
8
9

V1 (signal för svag) Luftansamling
V1 fel flödesriktning
V1 > qs mer än 1 timme
Pulsingång A, läckage i system
Pulsingång A, externt alarm
Pulsingång B, läckage i system
Pulsingång B, externt alarm

Exempel:
1

0

2

0

0

0
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6 Spänningsförsörjning

6.1 Batteriförsörjning
MULTICAL® 403 kan spänningsförsörjas via 2st A-cellsbatterier eller 1st D-cells batteri. Optimal
batterilivslängd uppnås vid omgivande temperatur lägre än 30 °C, t.ex. genom att väggmonteras.
Spänningen i ett lithiumbatteri är konstant under hela batteriets livslängd (ca. 3,65 V) Därför är de
inte möjligt att mäta kvarvarande spänning. Dock visar ”INFO” koden ”2xxxxxxx” låg batterinivå.
Batteriet får ej laddas eller kortslutas. Förbrukade batterier skall inlämnas för godkänd destruktion
(t.ex. hos Kamstrup A/S). För mer information om hantering och destruktion, se dokument
5510-408).

Använd anslutningskabel med en ytterdiameter
på 5–10 mm och var noga med att avisolera
ordentligt och att montera kabelavlastningen
på ett korrekt sätt. Om man använder
anslutning med 230 VAC är det viktigt att
installationen följer gällande lagar/regler för
installation av 230 VAC. Matningen skall inte
ha en större säkring än den tillåtna för den
kabelstorleken.
I samband med annan typ av installation
eller krav/behov för större säkring än de
som visats skall en auktoriserad/certifierad
elektriket kontaktas för en individuell
utvärdering om hur installationen skall utföras.
Observera att elarbete med fast installation
(el) och säkringsskåp skall utföras av en
auktoriserad&certifierad elektriker.

14

24 VAC
97

3.6 V

61 Svart
60 Röd

24 VAC
98

24 VAC
T.ex. transformator 230/24 V, typ 66-99-403
kan användas.
OBS! MULTICAL® 403 kan inte försörjas med
24 VCD.
230 VAC
61 Svart
60 Röd

3.6 V

6.2 Nätmoduler/försörjning
MULTICAL® 403 finns tillgänglig med
nätmodulmatning för antingen 24 eller 230
VAC. Modulerna har skyddsklass II och ansluts
via en tvåledad kabel (utan jord) genom
integreringsverkets kabelgenomföring längst
ned till höger i anslutningsbottenplattan.

27
230 VAC
28

230 VAC
Denna modul används då mätaren är
spänningsförsörjd via huvudmatningen.
OBS! Matningen skall enbart anslutas i
mätarens försörjningsmodul.
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7 Testa funktionen
Gör en driftkontroll när energimätaren är färdigmonterad. Öppna termoreglage och ventiler för att
upprätta vattenflöde genom värmesystemet. Tryck på knappen på fronten av MULTICAL® för att
byta displayavläsning och kontrollera att de värden som visas för temperatur och vattenflöde är
trovärdiga.

8 Elanslutning
De parade tvåledade temperaturgivarna
monteras i plintarna 5 och 6 (t1) samt 7 och 8
(t2). Polaritet på temperaturgivarna t1 och t2 är
ej relevant. Se även placeringen av plintarna på
bilden till höger:

Plint nr.
t1 5-6
t2 7-8

Standard värme och
kylamätning
Givare i tilllopp (röd)
Givare i returflöde (blå)
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9 Kommunikationsmoduler
MULTICAL® 403 kan med hjälp av insticks/kommunikationsmoduler få ytterligare extrafunktioner.
Nedan finns kortare beskrivningar av de olika modulerna.
OBS! Innan byte eller montage av moduler skall matningen brytas. Samma sak gäller vid
montage av antenn.
9.1 Modulöversikt
MULTICAL® 403 vanliga moduler:
Typ nr.
HC-003-10
HC-003-11
HC-003-20
HC-003-21
HC-003-22
HC-003-30
HC-003-31
HC-003-40
HC-003-43
HC-003-50
HC-003-51
HC-003-66
HC-003-67

Beskrivning
Data Pulse, inputs (In-A, In-B)
Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D)
Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B)
Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D)
Wired M-Bus, Thermal Disconnect
Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B), 868 MHz
Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 868 MHz
Analog outputs 2 x 0/4…20 mA
PQT Controller
Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz
Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz
BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B)
Modbus RTU, inputs (In-A, In-B)

"#%

"#
"#
%
%
"
"

" Modulen kräver att energimätaren levereras med nätmatning.
# Modulen kräver extern strömförsörjning.
% Modulen kräver en viss konfiguration i mätaren, se modulens datablad för mer information.
9.2 Pulsingångar
Pulsingångarna A och B används för
65 +
Pulsingång A
anslutning av extra mätare med antingen
66 Reed-switchutgång eller passiv elektronisk
pulsutgång.
67 +
Pulsingång B
Min. pulslängd är 30 ms och max. pulsfrekvens
68 är 3 Hz.
Om en modul med pulsingångar monteras i MULTICAL® konfigureras mätaren automatiskt för
pulsingångar. Observera att mätarfaktorn (liter/puls) måste matcha de extra vattenmätarna
och konfigurationerna för ingångarna A och B. Efter leverans kan konfigurationerna för
pulsingångarna A och B ändras med hjälp av datorprogrammet METERTOOL HCW.

16
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9.3 Pulsutgångar
Pulsutgångar för energi och volym görs med
Optp Fet och finns tillgängliga på ett antal
kommunikationsmoduler.
Max. spänning och strömstyrka för utgångarna
är 45 VDC respektive 50 mA.

16 +
17 -

Pulsutgång C

18 +
Pulsutgång D
19 När en modul med pulsutgångar monteras i MULTICAL® konfigureras mätaren automatiskt för
pulsutgångar. Pulslängden bestäms till 32 ms eller 100 ms. Efter leverans kan pulslängden ändras
med hjälp av datorprogrammet METERTOOL HCW.
Upplösningarna för pulsutgångarna följer alltid den minst signifikanta siffra som visas för energi
respektive volym.
9.4 Data Pulse, inputs (In-A, In-B),
type HC-003-10
Dataterminalerna används till exempel för
att ansluta en dator. Signalen är passiv och
galvaniskt separerad. För att läsa data krävs en
aktiv omvandlarkabel, 66-99-106 (D-SUB 9F)
eller 66-99-098 (USB-typ A). Omvandlarkabeln
måste anslutas enligt följande:
62

Brun

(DAT)

63

Vit

(REQ)

64

Grön

(GND)

9.5 Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D) ,
type HC-003-11
Dataterminalerna används till exempel för
att ansluta en dator. Signalen är passiv och
galvaniskt separerad. För att läsa data krävs en
aktiv omvandlarkabel, 66-99-106 (D-SUB 9F)
eller 66-99-098 (USB-typ A). Omvandlarkabeln
måste anslutas enligt följande:
62

Brun

(DAT)

63

Vit

(REQ)

64

Grön

(GND)

Kamstrup A/S • 55121741_B1_SE_02.2020

17

MULTICAL® 403

9.6 Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B),
type HC-003-20
M-Bus-modul med primär, sekundär och
förbättrad sekundär adressering.
Modulen ansluts till en M-Bus Master via
terminalerna 24 och 25 med en partvinnad
kabel. M-Bus är inte polariserad så att kablarna
kan anslutas slumpmässigt.
9.7 Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D),
type HC-003-21
M-Bus-modul med primär, sekundär och
förbättrad sekundär adressering.
Modulen ansluts till en M-Bus Master via
terminalerna 24 och 25 med en partvinnad
kabel. M-Bus är inte polariserad så att kablarna
kan anslutas slumpmässigt.
9.8 Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B),
868 MHz, type HC-003-30
Modulen Wireless M-Bus har utformats för
att vara en del av Kamstrups handhållna
Wireless M-Bus Reader System som fungerar
inom det tillståndsfria frekvensbandet i
868 MHz-området. Radiomodulen är tillgänglig
med antingen intern eller extern antenn.

9.9 Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D),
868 MHz, type HC-003-31
Modulen Wireless M-Bus har utformats för
att vara en del av Kamstrups handhållna
Wireless M-Bus Reader System som fungerar
inom det tillståndsfria frekvensbandet i
868 MHz-området. Radiomodulen är tillgänglig
med antingen intern eller extern antenn.

'
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Wireless M-Bus-modulen måste alltid anslutas till en intern eller extern antenn. Säkerställ vid
montering av en extern antenn att antennkabeln inte kommer i kläm eller skadas när mätaren
sätts ihop. Mätaren ska vara avstängd när moduler sätts i eller monteras. Samma sak gäller
vid montering av en antenn.
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9.10 Analog outputs 2 x 0/4…20 mA,
type HC-003-40
Analog modul med 2 st. 0/4–20 mA
strömutgångar. Strömstyrkan mäts direkt via
de 2 uppsättningarna utgångsterminalerna
80–81 och 82–83.
" Modulen kräver att energimätaren levereras
med nätmatning.
# Modulen kräver extern strömförsörjning.
9.11 PQT Controller, type HC-003-43
PQT Controller-modul med utgång för att
reglera en trepunkts motorstyrd ventil.
Modulen används för att reglera ström, flöde
och temperatur i installationen. Motorventilen
är ansluten till terminalerna 150, 151 och
152. Reglering av bypassriktningen för
motorventilen kan utföras genom att kortsluta
testpunkterna ”Up” eller ”Dn”.
" Modulen kräver att energimätaren levereras
med nätmatning.
# Modulen kräver extern strömförsörjning.
9.12 Low Power Radio, inputs (In-A, In-B),
434 MHz, type HC-003-50
Lågströmsradiomodulen är utformad för att
vara en del av Kamstrups avläsningssystem
eller ett radio mesh-nätverk. Modulen är
tillgänglig med antingen intern eller extern
antenn.
% Modulen kräver en viss konfiguration i
mätaren, se modulens datablad för mer
information.
9.13 Low Power Radio GDPR, inputs (In-A,
In-B), 434 MHz, type HC-003-51
GDPR-modulen för lågströmsradio är
utformad för att vara en del av Kamstrups
avläsningssystem eller ett radio mesh-nätverk.
Modulen är tillgänglig med antingen intern eller
extern antenn.
% Modulen kräver en viss konfiguration i
mätaren, se modulens datablad för mer
information.
Kamstrup A/S • 55121741_B1_SE_02.2020
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9.14 LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B),
type HC-003-66
BACnet används ofta i
byggautomatiseringssystem och industriella
tillämpningar.
Modulen är BACnet-certifierad och registrerad
i BTL-listan. Modulen kommunicerar via
RS485 med hastigheter upp till 115200 baud.
De partvinnade skärmade kablarna är anslutna
till terminalerna 137, 138 och 139.
" Modulen kräver att energimätaren levereras
med nätmatning.
9.15 Modbus RTU, inputs (In-A, In-B),
type HC-003-67
Modbus används ofta i
byggautomatiseringssystem och industriella
tillämpningar. Modulen är en Modbus
RTU-slavenhet, som verifieras mot Modbus
Implementation Guide V1.02.
Modulen kommunicerar via
RS485 med hastigheter upp till 115200 baud.
De partvinnade skärmade kablarna är anslutna
till terminalerna 137, 138 och 139.
" Modulen kräver att energimätaren levereras
med nätmatning.
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10 Inställningar via navigeringsknapparna
Det är möjligt att konfigurera en rad parametrar i MULTICAL® 403 direkt på installationsplatsen.
Inställningen utförs via SETUP-loopen, den är tillgänglig så länge MULTICAL® 403 är i transportläge,
eller tills du är klar med inställningen av “EndSetup”. Om mätaren är i drift, och inte längre i
transportläge, är det nödvändigt att bryta mätarens installationsförsegling för att få tillgång
till SETUP-loopen igen. Detta görs genom bryta installationsförseglingen och omedelbart
efter montering separera toppen och basen på integreringsverket från varandra. Därefter
måste mätaren förseglas med plomberingstråd och / eller plombetikett som ska användas till
fakturering.
Man går från ”USER loop” till ”SETUP loop” genom att trycka in den vänstra knappen (Primära
knappen) i 9sek. Mätaren återgår automatiskt till normal energiavläsning ”USER loop” efter 4min
om ingen konfigurering/knapptryckning skett.
”SETUP loop” innehåller inte sekundära avläsningar, således innehåller indexnumret 4 siffror. I
”SETUP loop” läge används den högra knappen (sekundär knapp) för att få tillgång till individuella
inställningar om man önskar att ändra parametrar.***
SETUP loop
Indexnummer i
displayen
1.0 Kundnummer (No 1)
3-001
o
3-002
2.0 Kundnummer (N 2)
3.0 Datum
3-003
4.0 Klockslag**
3-004
5.0 Årsbrytdatum 1 (mm.DD)
3-005
6.0 Månadsbrytdatum 1 (DD)
3-006
7.0 Flödesgivare: Tillopp eller retur (kod A)
3-007
8.0 Mätenhet och upplösning
3-008
(B och CCC koder konfigureras som t.ex. ”0,001 MWh” och ”0,01 m3”)
3-009
9.0 Primär adressmodul (No 35)
10.0 Genomsnittstid för min/max P och Q
3-010
3-011
11.0 θhc***
12.0 t offset
3-012
13.0 Radio ”ON” eller ”OFF”
3-013
14.0 Ingång A (förinställt register)
3-014
15.0 Ingång B (förinställt register)
3-015
16.0 Mätarnummer ingång in A
3-016
17.0 Mätarnummer ingång in 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
3-022

* Klockan kan justeras vid installation via mätarens framsida via knappar eller via mjukvaran
METERTOOL HCW. Alla moduler kan justera klockan.
** θhc kan endast ändras i mätare som är konfigurerade som typ 6. Om man försöker få tillgång
till denna meny i mätare som är konfigurerade med annan landskod kommer man se ett
meddelande som visar ”Off”.
Kamstrup A/S • 55121741_B1_SE_02.2020
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Användarguide
Energimätning
MULTICAL®® 403 fungerar enl. följande:
Flödesmätaren registrerar mängden vatten som cirkulerar i systemet i kubikmeter (m3).
Temperaturgivarna som monteras i tillopp och returledningen mäter nedkylning (skillnaden mellan tillopp och
returtemperatur).
MULTICAL® 403 beräknar energiförbrukning enl. den mängd vatten som passerat igenom mätaren samt
temperaturskillnaden.
Avläsningar i displayen
används för att visa
När den primära knappen aktiveras visas en ny primär visning. Den sekundära knappen
historiska resultat och genomsnittsvärden. Fyra minuter efter den senaste knapptryckningen återgår mätaren till att
visa akumulerad energi.

Displayvisningar

Ackumulerad
energiför-brukning i kWh,
MWh eller GJ.
för att se års och
De första siffrorna i kundnumret. Tryck på
månadsloggvärden.
Tryck på
för att se de sista
siffrorna i kundnumret.

Aktuell infokod.
(kontakta din leverantör om
värdet är något annat än 0).

Ackumulerad volym.
Tryck på
för att se års och
månadsloggvärden.

Antal drifttimmar.
Tryck på
för feltidsvisaren (antal
drifttimmar med felvisning).

Beroende på displaykod
visas ytterligare
avläsningar här.
Aktuell framledningstemperatur
(tillopp). Tryck på
för att
se genomsnittligt års och
månadsloggvärden.

Akumulerad förbrukning på
ingång A och B.
I detta exempel en ansluten
vattenmätare.

Aktuell energieffekt.
Tryck på
för att se maxvärde
för aktuellt år följt av maxvärdet
för aktuell månad.

Aktuell returledningstemperatur.
Tryck på
för att se
genomsnittligt års och
månadsloggvärden.

Aktuell differential
temperatur (Kyla).
Aktuellt vattenflöde.
Tryck på
för att se maxvärde
för aktuellt år följt av maxvärdet
för aktuell månad.

Displayvisningen är baserad på DDD kod 210. På Kamstrup.com kan du hitta flertalet interaktiva manualer som visar
DDD koder

Användarguide
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