
MULTICAL® 401 
 Новият компактен       
 топломер на Kamstrup

Високо качество 
и надежност, 
дълъг период на 
експлоатация, бърз и 
лесен монтаж. 

MULTICAL® 401 е вярното 
решение за прецизно 
измерване в апартаменти, 
офиси, жилищни сгради и 
индустриални предприятия.

Ултразвуков топломер с дълъг период на експлоатация
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Гъвкавост, прецизност, икономичност
Този топломер ще удовлетвори всички ваши потребности 
при измерване на топлинна енергия, съобразно законовите 
изисквания.

MULTICAL® 401 е резултат от дългогодишния опит на Kamstrup при 
производството на  ултразвуковите разходомери ULTRAFLOW® и 
изчислителните блокове  MULTICAL®.

Топломерът отговаря на основните изисквания по отношение на 
прецизност, стабилност и висока икономичност. Ако допълнително 
се вградят модули, топломерът може да стане част от 
непрекъснато развиващите се системи за автоматично отчитане на 
Kamstrup. Този топломер съчетава висока точност на измерване с 
дълъг период на експлоатация и минимални работни разходи.

  Монтажът и отчитането на топломера 
са максимално опростени – спестяват 
вашето време и пари.

  Топломерът се доставя с отделна 
проверка на трите съставни части. 
Двойката термопреобразуватели  и 
батерията могат да бъдат подменяни 
без нарушаване на знака за проверка.

 Изчислителният блок може да бъде 
монтиран на разстояние до 1.5 м 
встрани от разходомера, което дава 
възможност за лесно отчитане на 
многофункционалния дисплей, на  
нивото на очите.

  Топломерът се захранва или 
от батерия или директно от 
електрическата мрежа. При 

прекъсване на захранването от 
електрическата мрежа вътрешното 
резервно захранване предпазва 
данните в топломера. 

  Разходомерът може да бъде доставен 
с фланцови или резбови съединения 
за измерване на дебит от 0.6 до  
15 м3/ч.

  Използуват се термопреобразуватели 
тип Pt 500, които могат да бъдат както 
за монтаж в гилзи, така и за директен 
монтаж с дължина на кабела 1.5 или  
3 м.

  MULTICAL® 401 може да бъде отчитан 
ръчно посредством инфрачервена 
глава. 

  Ако предпочитате предимствата на 
дистанционното отчитане, MULTICAL® 
401  може да бъде комплектован с 
модем, M-Bus, RS232, диомодем и др. 
Те са лесни за  монтаж и не изискват 
допълнителни инструменти.

  Освен собствените данни  
MULTICAL® 401 може да натрупва 
данните от два водомера, давайки 
възможност потреблението да се 
отчита от едно място.

  MULTICAL® 401 е изработен от 
безопасни за околната среда 
материали, които могат да бъдат 
рециклирани, когато е необходима 
подмяната на топломера.

Предимства и възможности

Ellipse.net – автоматично отчитане на топломера
Автоматичното отчитане на топломера осигурява точно съответствие между 
енергията, фигурираща в сметките на вашите клиенти и действително 
потребената от тях енергия. Най-бързият и ефективен начин да осъществите 
това е посредством дистанционно отчитане.

Данните могат да бъдат въведени във вашите програми за изчислeние и 
анализи или в системата за издаване на разплащателни сметки. Възможно 
е Kamstrup да поеме целия този процес, така че Вие само да получавате 
заплащането на потребената енергия, като ви остава свободно време да се 
концентрирате върху обслужването на вашите клиенти, организационни 
подобрения и др.
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Рационалното решение 
 с минимални        
 експлоатационни      
 разходи
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