
MULTICAL® 403
• Програмируем регистър на данни с AMR

• Конфигуруеми M-Bus модули с четене
на регистъра на данни

• Конфигуриране на място с предните бутони

• Изключително гъвкав модулен дизайн

• Импулсни входове и импулсни изходи

• Архивиране на часовника в реално време

• 16 години живот на батерията
• Разходомер IP68

Технически данни 

EN 1434

EN 1434

0200M16
MID

DK-BEK 1178



2 Kamstrup A/S • 58101436_D1_GB_04.2016

MULTICAL® 403

Приложение

MULTICAL® 403 е статичен топломер, студомер или 
комбиниран топло-/студомер, базиран на ултразвуков 
принцип.  Предназначен е за измерване на енергия в 
почти всички видове топлинни инсталации, в които 
водата се използва като среда за пренос на енергия.

MULTICAL® 403 се състои от изчислителен блок, 
разходомер и два температурни сензора. MULTICAL® 403 
е разработен за измерване на потреблението на енергия 
в апартаменти, еднофамилни и многофамилни къщи, 
жилищни асоциации, кооперации и малки предприятия. 
Уредът е лесен за инсталиране и притежава 
температурен диапазон от 2 ...180 °C, както и програма с 
номинален дебит от qp 0.6 м³ /ч  до 15 м³ /ч.

Здравина и точност
Заради солидния си дизайн и високо качество MULTICAL® 
403 е практически освободен от поддръжка, а лесното му 
свързване улеснява конфигурацията с предните бутони.  

MULTICAL® 403  е оптимизиран в сравнение с 
предишните поколения. Общият динамичния обхват е 
увеличен до 1600:1 от насищане до стартиране и 
уредът има одобрен динамичен обхват от 250:1. Това 
гарантира, че всяка възможна консумация се измерва с 
добре познатата Kamstrup прецизност.

Уредът може да се захранва от ел. мрежа или с батерия. По 
отношение на батерията, можете да изберете по-малка батерия, без 
транспортни ограничения или по-голяма батерия с до 16 години 
живот. Без значение, какво решение ще изберете - батерия или ел. 
мрежа, консумацията на MULTICAL® 403 е изключително ниска.

Функционалност
Дебитът се измерва с помощта на двупосочна ултразвукова техника 
на базата на метода за транзитно време - дългосрочно доказан 
стабилен и точен принцип на измерване..

Натрупаната топлинна енергия и / или енергия за охлаждане може 
да бъде показвана в kWh, MWh или GJ, със седем или осем 
цифрови знака. Дисплеят е специално проектиран за по-голяма 
дълговечност.

Широка гама параметри са конфигурират чрез бутоните на лицевия 
панел на MULTICAL® 403: Позицията на разходомера на входа или 
изхода, единица за енергия, първичен M-Bus адрес, радио on/off, 
целева дата и т.н. Конфигурацията може да се извършва на място, като 
така се допринася за намаляване на складовите наличности и времето 
за монтаж.
MULTICAL® 403  се предлага с комуникационни модули за Wireless M-
Bus, M-Bus и RS232. Модулите са налични с импулсни входове или 
импулсни изходи.  В допълнение към четенето на текущи стойности, 
програмируемите регистри на данни на MULTICAL® 403 могат да се 
четат чрез M-Bus.
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MULTICAL® 403

Изчисляване на енергия

MULTICAL® 403 изчислява енергия въз основа на формулата, посочена в EN 1434-1, която използва 
международната температурна скала, издадена през 1990 г. ®ITS-90 и определението за налягане от 
16 бара. В опростена форма изчисляването на енергия може да се изрази като:

Енергия = V x ∆Θ x k. 

V  е добавения обем вода 

∆Θ      е измерената температурна разлика 

k е топлинния коефициент на водата

Изчислителният блок винаги изчислява количеството енергия в [Wh], което след това се превръща в 
избраните мерни единици.

E [Wh] = V x ∆Θ x k x 1000
E [kWh] = E [Wh] / 1,000
E [MWh] = E [Wh] / 1,000,000
E [GJ] = E [Wh] / 277,800

MULTICAL® 403 оперира с няколко различни енергийни регистъра. Всички видове 
енергия са записани под формата на данни и могат да бъдат показани в зависимост от 
конфигурацията. И на дисплея, и при четене всеки вид енергия е еднозначно 
определен. Енергиите се изчисляват, както следва:
E1 = V1 x (t1-t2) x k
E3 = V1 x (t2-t1) x k
E8 = V1 x t1
E9 = V1 x t2
A1 = V1 x (t5-t2) x kt2

A2 = V1 x (t2-t5) x kt2

Енергия за отопление  (V1 на изхода или входа) 

Енергия за охлаждане  (V1 на изхода или входа) 
Средна температура (вход) 
Средна температура (изход) 
Топлинна енергия с отстъпка
Топлинна енергия с доплащане

Примерни приложения

Приложение A
Затворена система за 
отопление с един разходомер 
MID одобрен топломер:

Приложение B
Затворена система за 
охлаждане с един разходомер
TS одобрен студомер: 
403-x-xx-5-xx (тип уред 5)

Приложение C
Затворена система за отопление / 
охлаждане с един разходомер
MID и TS одобрен топло-/студомер:

Pt500 сензорна връзка: 
403-T-xx-x-xx

403-x-xx-3-xx (тип уред 3) 
Pt500 сензорна връзка:  
403-T-xx-x-xx

403-x-xx-2-xx (тип уред 2) 
Pt500 сензорна връзка:  
403-W-xx-x-xx  
Pt100 сензорна връзка:   
403-V-xx-x-xx 
Енергия за отопление:   
E1 = V1 x (t1-t2) x k

Енергия за охлаждане:  
E3 = V1 x (t2-t1) x k

Енергия за отопление:  
E1 = V1 x (t1-t2) x k

Разходомер на входа: 
Конфигурация на A-код = 3

Разходомер на изхода: 
Конфигурация на A-код = 4

Разходомер на входа: 
Конфигурация на A-код = 3

Разходомер на изхода: 
Конфигурация на A-код = 4

Енергия за охлаждане:  
E3 = V1 x (t2-t1) x k 
Разходомер на входа: 
Конфигурация на A-код = 3

Разходомер на изхода: 
Конфигурация на A-код = 4
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MULTICAL® 403

Механичен дизайн

6 Модул за данни, напр. M-Bus
7 Връзка на темп. сензори
8 Заден капак
9 Разходомер (IP 68)

1  Преден панел с бутони и лазерно гравиране
2  PCB с микро-контролер, flow-ASIC, дисплей и т.н.
3  PCB капак (може да бъде отворен само в оторизирана 
лаборатория) 

4  Може да се монтира допълнителен модул за захранване
5  или да се монтира батерия

Комбинативна структура

MULTICAL® 403 се предлага е различни комбинации според изискванията на клиента. 
Първо изберете необходимия хардуер от галерията на типа, а след това изберете 
необходимата софтуерна конфигурация чрез конфигурационния номер.  Нещо повече, 
редица данни се конфигурират според номера на страната, напр. настройка на 
часовника, първичен M-Bus адрес а също годишна и месечна целева дата. Чрез тези 
селекции и конфигурации MULTICAL® 403 може да бъде настроен за сегашната си 
задача. Предлаганият уред е конфигуриран фабрично и е готов за ползване, но може 
допълнително да се промени/преконфигурира след монтажа. Преди доставката уредът 
може да бъде преконфигуриран чрез бутоните на предния панел. След доставката 
може да се ползват софтуерни програми METERTOOL HCW или READy. 

1

2

3
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6

7

8

9

9
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MULTICAL® 403

Преглед на типовете

Статични данни
403-XXXXXX 

Изписани на лицето 

Динамични данни 
XXXXX 

Показани на дисплея

MULTICAL® 403 Тип 403-     –   

V
W

Свързване на сензора
Pt100 Топломер
Pt500 Топломер
Pt500 Топломер и топло-/ студомер T

Разходомер   Свързване Дължина Динамичен
qp [м³/ч] [мм] обхват *

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 с разширение) 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 G1¼B (R1) 260 100:1 D0
6.0 G1¼B (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

Тип уред
1
2
3
4
5
6

Топломер (MID модул B)
Топломер (MID модули B+D)
Топло-/студомер (MID модули B+D & TS+DK268) 
Топломер (Национални одобрения)
Студомер (TS+DK268)
Топло-/студомер
Volume meter 7

Код на страната
Определен от Kamstrup при получаване на заявка XX

Двойка сензори /термопреобразуватели/ Дължина Размер Ø Дължина на кабела
[мм] [мм] [м]

- - - 00
27.5 1.5 11
27.5 3.0 12

5.8 1.5 31

Липсва двойка сензори
Къса директна двойка сензори 
Къса директна двойка сензори 
Pocket двойка сензори 
Pocket двойка сензори 5.8 3.0 32

Захранване
0
1
2
7

Липсва захранване 
Батерия,  2 x AA-cells 
Батерия,  1 x D-cell 
230 VAC захранване 
24 VAC захранване 8

Модули
00
10
11
20
21

Липсват модули
Данни + 2 импулсни входа (A, B)
Данни + 2 импулсни изхода (C, D)
M-Bus, конфигуруем + 2 импулсни входа (A, B)
M-Bus, конфигуруем + 2 импулсни изхода (C, D)
Wireless M-Bus, EU, конфигуруем,  868 MHz + 2 импулсни входа (A, B) 30

* Разходомерите по подразбиране са с динамичен обхват 100:1. Динамичен обхват 250:1 е достъпен за избрани кодове на държави.
Моля, свържете се  с Kamstrup за информация относно горепосочените MULTICAL® 403 вариации на индивидуалните пазари.
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MULTICAL® 403

Конфигурация

Софтуерната конфигурация на MULTICAL® 403 се определя въз основа на 
конфигурационния номер.Следва преглед на конфигурационния номер на уреда. 
Прегледът не е пълен, той показва стандартна конфигурация. Вижте техническото 
описание на уреда за пълен преглед или се свържете с Kamstrup за информация за 
възможните конфигурации.

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

Позиция на разходомера
Вход 3
Изход 4

Измервателна единица
GJ 2
kWh 3
MWh 4

Кодиране на разходомера
Вж CCC-кодови таблици по-долу CCC

Дисплей *
Топломер 210
Топло-/ студомер 310
Студомер 510

Тарифи
Няма активна тарифа 00
Power tariff 11
Flow tariff 12
t1-t2 tariff 13
Inlet tariff 14
Outlet tariff 15
Time controlled tariff 19
Heat/cooling volume tariff 20
PQ-tariff 21

Импулсни входове A и B *
10 l/imp, pre-counter 1 (<10 m³/h) 24 24

Режим на интеграция *
Адаптивен режим (4-64 s) 1
Нормален режим (32 s) 2
Бърз режим (4 s) 3

Oткриване на течове при студената вода (вход A)
OFF 0
30 мин.  без импулси 1
1 час без импулси 2
2 часа без импулси 3

Продължителност на импулса на импулсни изходи C и D
32 ms 95
100 ms (0.1 s) 96

Контролиран изход
Контролиран изход базиран на команди от данни 99

Профил за запис на данни *
Стандартен профил за запис на данни 10

Ниво на криптиране
Стандартен ключ 2

3Индивидуален ключ 

Клиентски етикет *
Сериен номер 0000

* Вж техническото описание на уреда за информация относно други възможни конфигурации или се свържете с Kamstrup за повече детайли.  
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MULTICAL® 403

Конфигурация

CCC-кодът оптимизира резолюцията на дисплея за избрания размер на разходомера и 
в същото време се спазват правилата за одобрение на типа за минимална резолюция и 
максимално препълване на регистъра.  CCC-кодовете са разделени в две таблици -  за 
стандартна резолюция и за висока резолюция.

Стандартни CCC-кодове

CCC No.

CCC-кодове за MULTICAL® 403 

Брой цифри на дисплея qp

(m³/h)

Тип
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

CCC-кодове с висока резолюция
Когато са избрани модули с импулсни изходи, CCC-кодовете с високи резолюции 
могат да намалят живота на батерията.

CCC No.

CCC-кодове за MULTICAL® 403 

Брой цифри на дисплея qp

(m³/h)

Тип
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

Функции на изчислителния блок

Импулсни входове A и B
MULTICAL® 403 притежава два импулсни входа (A и B), които се намират на избрани 
комуникационни модули. Импулсните входове се използват за събиране и 
дистанционно натрупване на импулси от напр. механични водомери и електромери. 
Импулсните входове функционират независимо от уреда. Затова, те се не са включени в 
изчислителния блок. Двата импулсни входа са идентично конструирани и могат да 
бъдат индивидуално настроени да приемат импулси от водомери или електромери.

Импулсни изходи C и D 
MULTICAL® 403 притежва два импулсни изхода (C и D), които се намират на избрани комуникационни 
модули.  Импулсните изходи осигуряват изхода на данни от избрани броячни регистри, определени от 
кода на страната.  Тъй като уредът притежава два импулсни изхода, е възможно да се осигури изход на 
данни от два от следните броячни регистри чрез импулсните изходи C и D респективно:

• E1 (Топлинна енергия)

• E3 (Енергия за охлаждане)

• V1 (Обем)

Заб.: Тъй като избраните броячни регистри се конфигурират според кода на 
страната, конфигурацията не може да се променя след доставката.

 По подразбиране импулсните изходи се конфигурират за следните регистри:

Изход C Изход D Тип уред
E1 V1 1, 2, 4
E1 E3 3, 6
E3 V1 5

Функция на уреда 
Топломер
Топло-/студомер 
Студомер
Volume meter V1 V1 7

Резолюциите на импулсните изходи винаги следва най-малката цифра на дисплея, която 
се определя от C CC-кода напр. при CCC=119: 1 импулса/ kWh и 1 импулс/ 0.01 м³ .

Регистър на данни
MULTICAL® 403 притежава постоянна памет (EEPROM), която пази резултатите от 
различните регистри.  Регистърът на данни е програмируем.  Необходимият 
профил на регистъра се избира чрез RR-кода на конфигурационния номер.  Освен 
ако не е посочено друго от клиента, по подразбиране R R-кодът е 10. Този профил по 
подразбиране притежава същите регистри като M ULTICAL® 602, но с по-широк 
диапазон  (вж таблицата) . И двата диапазона на регистрите са програмируеми и по 
заявка на клиента може да се зададат индивидуални профили за запис. Моля, 
свържете се с Камструп за повече детайли.  

По подразбиране профилът на регистъра на данни (RR-код = 10) включва следните 
шест  регистъра с разпределени времеви диапазони:

Диапазон данни по подразбиране (RR = 10) 
20 години
36 месеца
460 дни
1400 часа 

0

Интервал на запис 
Годишен регистър 
Месечен регистър 
Дневен регистър
Часови регистър
Минутен регистър 1-60 мин. 
Минутен регистър 1-60 мин. 0
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MULTICAL® 403

Функции на изчислителния блок

Режим  на интеграция 
MULTICAL® 403 използва времева интеграция, което означава, че изчисленията на  натрупания обем и 
енергия се извършват през фиксирани времеви интервали. Интервалът от време може да се конфигурира 
чрез L-кода и е независим от водния поток. Моля, имайте предвид, че изборът на метод на интегриране в 
комбинация с избраното захранване определя продължителността на живота на батерията.

Уредът разполага с шест допълнителни режима за интеграция; три режима, в които дисплеят на уреда 
остава включен и три режима на работа, в които дисплеят на уреда се изключва 4 мин. след последното 
регистрирано активиране на преден бутон. По време на периоди с изключен дисплей на интервали от 30 
секунди мига точка (индикация за сърдечен ритъм), за да покаже, че уредът е активен.

L-код
Режим на интеграция Дисплей вкл. Дисплей изкл.

1 5
2 6

Адаптивен режим (4-64 s) 
Нормален режим (32 s) 
Бърз режим (4 s) 3 7

• Адаптивен режим (4-64 сек)
Адаптивният режим е интелигентен режим на интеграция на уреда, при който интервалът от време
непрекъснато се регулира.  Той съчетава дългия живот на батерията, получен при Нормален режим с
високо измерване и резолюцията на изчисление, получена при Бърз режим.
По този начин, в адаптивен режим MULTICAL® 403 измерва при висока резолюция през периоди с
промени в системата, изискващи точни измервания и спестява енергия на батерията при стабилни
периоди. Адаптивният режим се препоръчва за всички системи, включително при топлообменници с
питейна вода.

• Нормален режим (32 сек)
В Нормален режим интервалът на интеграция е зададен на 32 сек, което означава, че уредът
изчислява натрупаните обем и енергия на всеки 32 сек.
Нормалният режим се препоръчва за системи с резервоар за гореща вода и други подобни системи.

• Бърз режим (4 сек)
В Бърз режим интервалът на интеграция е зададен на 4 сек, което означава, че уредът изчислява 
натрупаните обем и енергия на всеки 4 сек. Бързият режим се препоръчва за всички системи, 
включително при топлообменници с питейна вода.

Тарифи 
MULTICAL® 403 притежава 3 допълнителни тарифни регистъра TA2, TA3 и TA4, които 
могат да се натрупват топлинна енергия или енергия за охлаждане (EE = 20 натрупва 
обем) паралелно с главния регистър въз основа на предварително програмирани 
тарифни условия (които да бъдат включени в поръчката). Независимо от избрания 
тарифен вид, на дисплея тарифните регистри са именувани ТА2, TA3 и TA4.

За главен регистър се счита the legal billing register, той се акумулира без значение от 
избраната тарифна функция. Тарифните условия TL2, TL3 и TL4 се контролират при 
всяка интеграция.  Когато тарифните условия са удовлетворени,  консумираната 
топлинна енергия,  енергия за охлаждане или обем се акумулират в някой от 
следните TA2, TA3 или TA4 паралелно с главния регистър. 
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MULTICAL® 403

Функции на изчислителния блок

Коефициент на трансформация (КТ) на термопомпата
В къщи с термопомпи с един изход е целесъобразно измерването на термалната 
енергия и на електрическата енергия, въз основа на които може да се изчисли коеф. на 
трансформация (КТ). КТ е абревиатура на "Коефициент на трансформация". 

Изчислението се базира на поста пропорция между изчислената термална енергия 
(E1) и електрическата енергия, която се измерва чрез импулния вход B (Вход B):

КТ=
Термална енергия [E1]

Електрическа енергия [Вход B]

Електрическата енергия (Вход B) винаги се отчита в kWh, докато термалната енергия 
(E1) може да се регистрира в kWh, MWh или в GJ в зависимост от избрания B-код. Без 
значение каква мерна единица  изберете, уредът изчислява КТ коректно. Стойността 
на КТ се изписва с един знак след десетичната в интервала 0.0 ... 19.9.

КТ може да се използва за измерване на системи, работещи на газ, изразен в кВтч / Nm³ 
газ.

Конфигуруеми M-Bus модули
В модулното гнездо на MULTICAL® 403 може да се монтира комуникационен модул, 
който да адаптира уреда за различни приложения. M-Bus модулът се захранва чрез M-
Bus мрежата и е независим от вътрешното захранване на модулаy. Двупосочната 
комуникация между M-Bus и уреда се извършва чрез цифров изолатор  който 
осигурява галванично разделяне между M-Bus и уреда. Модулът поддържа първично, 
вторично и засилено вторично адресиране.Модулът може да комуникира със 
скорости за комуникация от 300, 2400, 9600 или 19200 бода и автоматично открива 
използваната скорост.

Пакетът данни за изход може да бъде конфигуриран да включва различни комбинации 
от регистъра с помощта на програмите METERTOOL HCW и READy Manager.

Модулът може да се чете на интервали от 10 секунди,  без да се влияе върху живота 
на батерията.
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MULTICAL® 403

Функции на изчислителния блок

Информационни кодове
MULTICAL® 403  непрекъснато следи редица важни функции. При възникване на сериозна 
грешка в измервателната система или инсталацията, на дисплея ще се появи мигащо поле 
"INFO". "INFO" полето продължава да мига, докато грешката е налице независимо кое четене 
изберете. Полето "INFO" се изключва автоматично, когато грешката е коригирана.

В допълнение към ”INFO”-полето се показва и текущия информационен код.  В MULTICAL® 
403 всяка цифра от инфо кода е свързана с един от елементите на уреда.  Таблицата 
показва структурата на инфо кодовете с приложен пример за инфо кода.

Цифра на дисплея Описание
1 2 3 4 5 6 7 8

Инфо t1 t2 0 V1 0 In-A In-B
1
2
9

Липсва захранващо напрежение *
Ниско ниво на батерията
Външна аларма (напр. чрез KMP)

1
1

2
2

9 9

t1 Над измервателен обхват или изключен 
t2 Над измервателен обхват или изключен 
t1 Под измервателен обхват или късо съединение 
t2 Под измервателен обхват или късо съединение 
Невалидна температурна разлика (t1-t2)

3
4
6

8
9

8
9

V1 Въздух
V1 грешна посока на потока
V1 > qs за повече от час 

Импулсен вход A Теч в системата 
Импулсен вход A. Външна аларма 
Импулсен вход B Теч в системата ** 
Импулсен вход B. Външна аларма

Пример:
1 0 2 0 0 0 9 0

* Този параметър на инфо кода не се появява от текущия инфо код, тъй като е активен, само когато уредът 
е без захранване. Инфо кодът се записва в дневника за информация, откъдето ще се появи индикация, 
че уредът е без захранване.

** Инфо кодът за теч на импулсен вход B трябва да бъде избран активно.

Заб.: Инфо кодовете могат да се конфигурират. Следователно, не е сигурно, че всички 
споменати по-горе параметри са налични в даден MULTICAL® 403.Това зависи от 
избрания код на страната.

Дневникът за информация запаметява инфо кода всеки път, когато инфо кода се 
променя. Последните 50 промени се записват. 50-те промени плюс съответната дата 
могат да се четат от екрана.
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MULTICAL® 403

Дисплей

MULTICAL® 403 има светъл и ясен дисплей, включващ 7 или 8 цифри (в зависимост от конфигурацията), 
както и редица символи,  напр. измервателни единици, информация, вход и изход, радио вкл./ изкл. и т.н. 
Дисплеят се включва чрез натискане на първичния или вторичния бутон на предния панел. Дисплеят се 
връща към енергийната индикация 4 минути след последното активиране на преден бутон. В 
зависимост от L-кода, дисплеят се изключва след още 4 минути, но се включва отново при активирането 
на преден бутон.

С помощта на първичния бутон на уреда можете да избирате и да превключвате между 
четирите режима на дисплея. При доставка уредът е в транспортно състояние, което 
означава, че режимите USER, TECH и SETUP са достъпни. Според кода на страната, режим 
SETUP може да бъде заключен в транспортен режим и затова няма да бъде достъпен при 
доставка. Режим TEST може да бъде достъпен само при счупване на тестовата пломба 

Четирите режима на дисплея са предназначени за четири различни приложения.

• USER 
Режим за конфигуриране, който е предназначен за потребителя.  Показанията
в този режим може да се регулират според изискванията на потребителя чрез
DDD-кода.

• TECH 
Този режим е предназначен за техници и не може да се конфигурира. Тук са
показани всички показания на уреда. Режимът включва показания като сериен
номер, дата, час, номер на конфигуриране, софтуерна редакция, тест сегмент.
Режим TECH също включва множество фиксирани модулни показания, както и
модулни показания, които зависят от модула.

• SETUP 
Този режим също е предназначен за техници. Тук техникът може да конфигурира
уреда чрез предните бутони.  Като цяло (освен ако клиентът не е дал друга
информация)  tрежимът е отворен в транспортно състояние.  При извършване
на първата интеграция,  SETUP режимът е заключен и вече не е възможен
достъпът до него, освен при счупване на инсталационната пломба.

• TEST 
Използва се от сертифицирани лаборатории за повторна проверка на
уреда. Този режим не е достъпен, освен при счупване на тестовата пломба
на уреда.

2 3 4

7 6 5

9

1

8

1   Уредът се конфигурира като входящ или изходящ
2   Мига при активен инфо код
3   История на четенията
4   Тарифни регистри/тарифни лимити
5   Измервателна единица
6   Дата, час и адрес
7   ”Сърдечен ритъм”- индикацията показва, че и 
уреда и дисплея са активни

8 ”OK” се показва, когато променената стойност е 
запазена 
9 Радиокомуникацията на уреда е вкл. или изкл.
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MULTICAL® 403

Одобрени данни за уреда

Одобрения DK-0200-MI004-037, топломер
TS 27.02 009, студомер и топло-/студомер

Стандарти EN 1434:2007 and EN 1434:2015 

EU директиви Директива за измервателни уреди, Директива за ниско напрежение, Директива 
за електромагнитна съвместимост, Директива за оборудване под налягане 

DK-0200-MI004-037
Посочените минимални температури са 
ссвързани с одобрението на типа. Уредът е 
без изключване за ниска температура и 
затова измерва до 0.01 °C и 0.01 K.

θ: 2 °C…180 °C    
Топломер 
Температурен обхват 
Диференциален обхват ∆Θ: 3 K…178 K

TS 27.02 009
θ: 2 °C…180 °C    

Студомер и топло-/студомер 
Температурен обхват 
Диференциален обхват ∆Θ: 3 K…178 K

Температура на средата θ: 2 °C…130 °C

Точност 
- Изчислителен блок 
- Разходомер 

EC = ± (0.5 + ∆Θ min/∆Θ) %
Ef = ± (2 + 0.02 qp/q), но не по-дълъг от ±5 %

Връзка за темп. сензори
-Тип 403-V 
-Тип 403-W/T 

Pt100 – EN 60751, 2-кабелна връзка 
Pt500 – EN 60751, 2-кабелна връзка

EN 1434 обозначение Клас на околна среда A

MID обозначение Механична среда: Клас M1 и M2 
Електромагнитна среда: Клас E1 
Среда без кондензация, затворена среда (на закрито), 5…55 °C

Точност

Компоненти на топломера 
Разходомер
Изчислителен блок
Сензорна двойка

MPE съгласно EN 1434-1
Ef = ± (2 + 0.02 qp/q), но не повече от ±5 %
Ec= ± (0.5 + ∆Θ min/∆Θ) %
Et= ± (0.5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) %

MULTICAL® 403, съотв. точност 
Ef= ± (1 + 0.01 qp/q) %
Ec= ± (0.15 + 2/∆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)

Обща съотв. точност на MULTICAL® 403 
сравнена с EN 1434-1.
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MULTICAL® 403

Загуба на налягане

Загубата на налягане в разходомера се посочва като макс. загуба на налягане при 
qp. Според EN 1434 максималноto налягане не трябва да надвишава 0.25 бара.

Крива Ном. дебит 

qp

[m³/h]

Макс. дебит  

qs

[m³/h]

Мин. дебит 

qi *

[l/h]

Min. flow  

cut-off

[l/h]

Saturation 

flow

[m³/h]

Ном. 
диаметър 

[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

* Динамичен обхват qp:qi = 100:1

0,01

0,1

1

0,1 1 10 100

Δ
p 

[b
ar

]

Дебит [m³/h]

Δp MULTICAL® 403

A B C D E F
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MULTICAL® 403

Електрически данни

Данни за изчисл. блок 
Съотв. точност 

Дисплей 

Изч. блок: EC ± (0.15 + 2/∆Θ) %

Сензорна двойка: Et= ± (0.4+ 4/∆Θ) %

LCD – 7 или 8 цифри, височина на цифрата 8.2 mm

Резолюции 9999.999 – 99999.99 – 999999.9 – 9999999 
99999.999 – 999999.99 – 9999999.9 – 99999999 

MWh – kWh – GJ 

Интервали на запис: От една минута до една година 

Единици за енергия

Регистър за данни (Eeprom) 

Програмируем Запис на съдържание:  Всички регистри могат да бъдат избрани 
Стандартен logger профил:  20 години,  36 месеца,  460 дни,  1400 часа 

50 инфо кодаИнфо регистър (Eeprom) 

Часовник/календар (с рез. батерия) 

Лятно/зимно време 

Часовник, календар, компенсация за високосна год., целева дата 
Програмируем според кода на държавата

Функцията може да бъде изключена, така че се използва "техническо редовно време"

KMP протокол с CRC 16 се използва за оптична комуникация, както и за модули

< 10 µ W RMS 

3.6 VDC ± 0.1 VDC

Комуникация на данни

Енергия в темп. сензори 

Захранване

Батерия 
Интервал на подмяна 3.65 VDC,  

D-клет. литий
3.65 VDC,  
2xAA-клет. литий

Монтаж на стена

Монтаж на разходомера

16 год. @ t
BAT

 < 30 °C 
14 год. @ t

BAT
 < 40 °C

8 год. @ t
BAT

 < 30 °C 7 

год. @ t
BAT

 < 40 °C

Моля, имайте предвид, че животът на батерията ще бъде намален, ако е 
избран режим на интеграция "Бърз режим".
Вижте Техническо описание за повече подробности.

3.0 VDC, BR-клет. литий Резервна батерия (за часовник в реално време) 

Мрежово захранване 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 
24 VAC ±50 %, 50/60 Hz

3.75 kV

< 1 W 

Напрежение на изолацията

Консумация на енергия

Резервно захранване Интегрален SuperCap елиминира прекъсвания, дължащи се на 
краткосрочни прекъсвания на захранването (само за модули тип 7 и 8)

EMC данни Отговаря на EN 1434 клас A (MID клас E1)
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MULTICAL® 403

Електрически данни

Температурно 
измерване

t1 
Входяща 
температура

t2 
Изходяща 
температура

∆Θ (t1-t2) 
Измерване на 
топлина

∆Θ (t2-t1) 
Измерване на 
охлаждане

t5 
Настройка за A1 и A2

0.01…185.00 °C
Обхват на измерване 
402-V 2-W Pt100 
402-W/T 2-W Pt500
Корекция на 
отместване

± 0.99 K

макс. дълж. кабел (Макс. ø6 mm кабел) Pt100, 2-каб.
2 x 0.25 mm²: 2.5 
m 2 x 0.50 mm²: 5 
m 2 x 1.00 mm²: 10 
m

Pt500, 2-каб.
2 x 0.25 mm²: 10 m 
2 x 0.50 mm²: 20 m

Връзка на водомераИмпулсни входове
Терминална връзка: In-A 65-66 и In-B: 67-68 чрез модул 
Импулсен вход
Импулс ON  
Импулс OFF  
Импулсна честота
Ел. изолация
Макс. дължина на кабела
Изисквания към външен контакт

680 kΩ pull-up за 3.6 V

< 0.4 V for > 30 ms
> 2.5 V for > 1.1 s
< 0.5 Hz  
Не
25 m 
Теч на ток при функция отворен < 1 µA

Импулсни изходи
Терминална връзка: Out-C: 16-17 и Out-D: 18-19 чрез модул
Импулсна стойност Топломер: E1 и V1 

Тип
Продължителност на импулса 
Външно напрежение
Ток
Остатъчен стрес 
Електрическа изолация 
Макс. дължина на кабела

Студомер: E3 и V1 
Топло-/студомер: E1 и E3 
Отворен колектор  (OB) 
По избор 32 ms или 100 ms  

5…30 VDC
1…10 mA
UCE ≈ 1 V at 10 mA

2 kV
25 m 
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MULTICAL® 403

Механични данни

Отговаря на EN 1434 клас A (MID клас E1)

5…55°C, без конденз, затворено местоположение (монтаж на закрито)

Клас на околната среда 

Темп. на околната среда 

Клас  на защита
– Изч. блок IP54
– Разходомер IP68

Температури на средата 
– Топломери 402-V/W 2…130 °C 
– Студомери 402-T 2…130 °C 
– Топло-/студомери 402-T 2…130 °C 

Вода (топлофикационна вода, както е описано в CEN TR 16911 и AGFW FW510)

-25…60 °C (drained разходомер)

Среда в разходомера 

Температура на съхранение

Pressure stage (с резба) PN16 с DS температурен сензор с уплътнение фибри PN25 
с тапи с уплътнение O-пръстен 
PN25 с DS температурен сензор с уплътнение O-пръстен

PN25

От 0.9 до 8.6 kg в зависимост от размера на разходомера

1.5 m (кабел неразглобяем) 

ø 3.5…6 mm

Pressure stage (с резба)  

Тегло

Кабел на разходомера 

Свързващи кабели

Захранващи кабели ø 5…10 mm

Материали

Мокрещи се части

Case, съединение
Case, фланец 
Сонда O-пръстени
Измерваща тръба
Рефлектори 

Топло-пресован поцинкован месинг (CW 602N)

Неръждаема стомана, material no. 1.4308 

Неръждаема стомана, material no. 1.4404

EPDM

Термопластика, PES 30% GF 

Термопластика, PES 30% GF и неръждаема стомана, материал no. 1.4306

Кутия на разходомера 

Скоба за горна част/стена Термопластика, PC 20% GF

Кутия на изч. блок 

Горна част и основа

Вътрешно покритие

Термопластика, PC 10% GF с TPE (термопластичен еластомер) 

Термопластика, PC 10% GF

Кабели Силиконов кабел с вътрешна тефлонова изолация

При температури на средата 90°C, 
препоръчваме стенен монтаж на изч. блок.
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MULTICAL® 403

Оразмерени схеми

Всички посочени размери са в [mm]

Механични измервания за изчислителния блок

Разходомер с G¾ и G1 съединение

48

L

B3

B2
B1

85
A

G

4160

Резба

G

L A B1 B2 B3 Прибл. тегло 

[kg] *

Номинален дебит 
qp [m³/h]

0.6 + 1.5 G¾ 110 12 35 32 38 0.9
1.5 G¾ 165 12 35 32 65 1.0
1.5 G1 130 22 38 32 48 1.0
2.5 G1 130 22 38 38 48 1.0

0.6 + 1.5 G1 190 22 38 38 78 1.1
2.5 G1 190 22 38 38 78 1.2

* Тегло на изч. блок, разходомера, 3 m сензорна двойка без опаковане

128

11
0

40
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MULTICAL® 403

Оразмерени схеми

Всички посочени размери са в [mm]

Разходомер с резбована връзка G5/4 и G2 
L

M A

H2

G

H1
B2 B1

Ном. дебит qp 

[m³/h]

Резба 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Прибл. тегло  
[kg] *

3.5 G5/4 260 130 88 16 51 20 41 2.0
6 G5/4 260 130 88 16 53 20 41 2.1
10 G2 300 150 88 40.2 55 29 41 3.0

* Тегло на изч. блок, разходомера, 3 m сензорна двойка без опаковане

Разходомер с връзка на фланци DN25, DN40 и DN50 

L

M

H2

H

D

DN

d2

K

Ном. дебит qp L M H2 D H K Болтове

[m³/h] DN Qty Резба d2

Прибл. тегло 

[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

* Тегло на изч. блок, разходомера, 3 m сензорна двойка без опаковане

Ном. диаметър



20 Kamstrup A/S • 58101436_D1_GB_04.2016

MULTICAL® 403

Аксесоари

Артикул 
HC-993-01
HC-993-02
HC-993-07
HC-993-08
6699-099
3026-810
3026-655
6699-367
6699-366
6699-724
6699-725
5915-413

Тип
Модул на батерията с две АА-клетки
Модул на батерията с една D-клетка
230 VAC захранващ модул
24 VAC захранващ модул
Инфрачервена оптична четяща глава w/USB куплунг
Държач за инфрачервена оптична четяща глава
Скоба за стена
Секция за проверка за MULTICAL® 403, Pt100, Отопление/ Охлаждане (използван с METERTOOL HCW) 
Секция за проверка за MULTICAL® 403, Pt500, Отопление/ Охлаждане (използван с METERTOOL HCW) 
METERTOOL HCW

LogView HCW
Модул конектор за конфигурация, 10-pin w/USB куплунг

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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