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MULTICAL® 21

Смарт водомер – ултразвуков компактен водомер за измерване 
на студена и топла вода в домакинства, жилищни сгради и малки 
търговски обекти

Изключителна прецизност 
Ултразвуковото измерване на дебита гарантира 
изключителна точност. Електронният уред няма 
движещи се части, което означава, че няма износване и 
MULTICAL® 21 е устойчив на примеси във водата.

’Drive-by’ или мрежово отчитане
Водомерът притежава най-новата радио технология, 
за да отговори на нарастващите изисквания на 
пазара за интелигентно отчитане, както за “drive-by”, 
така и за мрежови инсталации. Радио пакетите се 
предават на интервали от 16 или 96 секунди. Данните 
за потреблението могат да се четат ръчно директно 
от дисплея или с помощта на оптично око. Освен 
това, данните за потреблението може да се четат 
дистанционно с помощта на вграден Wireless M-Bus. 

Температура
Уредът измерва едновременно вода и температура на 
околната среда - комбинация от тези данни може да 

бъде дефинирана в незадължителните радио пакети.

Нисък лимит за течове
MULTICAL® 21 притежава вградена функция за контрол 
на течове, възникнали при стойности над 0.1% Q3, 
което означава, че дори най- малките загуби на вода се 
откриват много бързо.
Уникалната комбинация от изключителна точност, 
дълговечност и вградена безжична радио комуникация 
– Wireless M-Bus – намалява оперативните разходи 
за водоснабдителната компания непрекъснато, а 
непредвидените разходи, причинени от течове са 
минимизирани, тъй като загубата на вода се открива 
незабавно.

Широк обхват
MULTICAL® 21 притежава дълга антена, която предава 
силни радиосигнали с интелигентно кодиране на мрежата. 
Водомерът може да бъде четен и дистанционно с ’drive-
by’. 
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MULTICAL® 21

Инсталация 
Водомерът е лесен за инсталиране във всички работни 
среди, хоризонтално и вертикално, независимо от 
тръбната инсталация и монтажните условия.
Водомерът е водоустойчив, IP68 тестван, така че е 
подходящ и за монтаж в дълбоки шахти.

Удобен за потребителя 
Водомерът притежава голям и лесен за разчитане 
дисплей и е конструиран като херметически вакуумиран 
уред, което предпазва електрониката от влага. Така се 
избягва конденза на вода между стъклото и големия 
дисплей.

Природосъобразен водомер
Компактният водомер е одобрен в съответствие със 
стандартите за питейна вода в няколко страни.
Корпусът на водомера и измервателната тръба са 
изработени от синтетичния материал PPS, което 
означава, че водомерът не съдържа олово или други 
тежки метали. Екологичният доклад сочи, че уредът има 
ниско влияние върху околната среда и висока степен на 
рециклиране на материалите след бракуване. 

Основно описание
MULTICAL® 21 е  херметично затворен, компактен, 
статичен водомер, предназначен за регистриране на 
потреблението на студена и топла вода. Водомерът 
използва ултразвуков принцип и е конструиран на базата 
на опита, който фирма Камструп е генерирала от 1991 г. 
насам в областта.
MULTICAL® 21 е преминал изключително широко 
изследване на типа в съответствие с OIML R49, което 
гарантира дълговечност, точност и надеждност. Едно от 
многото предимства на уреда е фактът, че в него няма 
износващи се части, което осигурява висока устойчивост 
на въздействия от частици и в резултат дълъг срок на 
експлоатация.
Уредът има ниска пределна стойност на дебита (начален 
дебит) - само 2 л/ч за Q3 = 1.6 м³/ч и 2.5 м³/ч и 3.2 л/ч за 
Q3= 4.0 м³/ч, което осигурява точно измерване и при 
ниски дебити на водата. 
Водомерът е конструиран като вакуумна камера от отлят 
композитен материал. Така електрониката е напълно 
защитена срещу проникване на вода. Това прави 
възможен монтажа на уреда например в бани, където
има ежедневно наличие на влага, а също в измервателни 
шахти, които често се пълнят с вода.
Уредът може и трябва да бъде отварян само от Kamstrup 
A/S. Ако водомерът бъде отворен и пломбата бъде 
разрушена, той не може да се използва за измерване и 
съставяне на сметки. 
При това, фабричната гаранция отпада.
Дебитът се измерва с помощта на двупосочна 
ултразвукова техника, базирана на метода за време 

на преминаване – един доказал се принцип за 
дълговечност и точност на измерването. Използват се 
две ултразвукови сонди за изпращане на акустични 
сигнали по посока на потока и обратно на него. 
Ултразвуковият сигнал, който се движи по посока 
на потока, достига пръв до срещуположната сонда. 
Разликата във времето между двата сигнала може да се 
преобразува в скорост на потока и оттам в дебит.
Сумарното потребление на вода се показва на дисплея 
на уреда в кубични метри (м³) с пет цифри и до три 
знака след десетичната запетая, т.е. разделителната 
способност стига до 1 литър. Дисплеят е специално 
проектиран да запази яркия си контраст през целия 
срок на експлоатация в рамките на широк температурен 
диапазон.
Освен показанията за дебита, на дисплея графично се 
показват текущия поток и няколко информационни кода.
Уредът непрекъснато измерва вода и температура на 
околната среда и запазва данни за минимална, средна и 
максимална температура ежедневно. Всички регистри се 
записват ежедневно в паметта на водомера за 460 дни. 
Освен това се записват ежемесечни данни за последните 
36 месеца.
Уредът е оборудван с оптично око, което прави 
възможно четенето на записаните данни за 
потреблението и информационните кодове, съхранени 
в регистратора на данни във водомера. С помощта на 
серийна връзка с компютър оптичното око осигурява 
още и достъп до конфигуриране на водомера.
Водомерът се захранва от вътрешна литиева батерия с 
до 16 години експлоатационен живот. 
Уредът е снабден с най-новата радио технология, за да 
отговори на нарастващите пазарни изисквания за смарт 
измерване. Той има вградена комуникация на данни 
за Wireless M-Bus, а вграденият радио модул може да 
бъде конфигуриран както за ‘drive-by’ четене, така и за 
четене във ‘Фиксирана мрежа’ – напр.  Kamstrup Radio 
Link network.

Кратки 
характеристики:

 • прецизен и надежден 
 • ултразвуково измерване
 • ниска стойност на началния дебит
 • измерва вода и температура на 

околната среда
 • дистанционно отчитане
 • без движещи се части – без 

износване
 • дългосрочна стабилност – дълъг 

живот
 • захранване с литиева батерия
 • множество информационни кодове
 • голям ясен дисплей
 • херметически затворен
 • напълно водоустойчив
 • подходящ за монтаж в шахти.
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Данни за одобрени водомери

Класификации по MIDs
Одобрение DK-0200-MI001-015
Механична среда Клас M1
Електромагнитна среда Клас E1 и E2
Климатична среда 5...55 °C, кондензираща влага 

(монтиран на закрито в сервизни помещения и на открито в измервателни шахти)

OIML R49 обозначения
Клас на точност 2
Климатично изпълнение отговаря на OIML R49 клас B и C (закрито/открито)
Температура на преносната
среда, студена вода 0.1...30 °C (T30) или 0.1...50 °C (T50)
Температура на преносната среда,
студена вода 0.1...70 °C (T70) или T30/70
Типове водомери Q3 =  1.6 м³/ч, 2.5 м³/ч и 4.0 м³/ч 

Материали

Мокри части
Корпус и тръба на водомера полифенилен сулфид PPS с 40 % фибростъкло 
Рефлектори  неръждаема стомана, W. № 1,4306

Технически данни

Електрически данни
16 год. живот на батерията 3,65 VDC, 1 C клетка литий 
Данни за EMC отговаря на MID клас E1 и E2

Механични данни 
Метрологичен клас  2
Климатично изпълнение отговаря на OIML R49 клас B и C (на закрито/на открито)
Температура на околната среда 2…55 °C
Клас на защита IP68
Темп. на преносната среда 0.1…30 °C (T30); 0.1...50 °C (T50); 0.1...70 °C (T70) или T30/70.
Темп. на съхранение,
Незает сензор -25…60 °C
Степен на налягане PN16
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Технически данни

Точност
MPE (максимално допустима грешка) 
MPE съгласно OIML R49 
Одобрен за измерване 0.1…70 °C 
± 5 % в диапазона Q1 ≤ Q < Q2 
± 2 % в диапазона Q2 ≤ Q ≤ Q4

При 30 °C < t < 70 °C 
3 % в диапазона Q2 ≤ Q ≤ Q4

Размери на водомера

MULTICAL® 21 е наличен в различни комбинации от 
обща дължина и номинален дебит Q3.

Номер на типа Ном. 
дебит 

Q3

[м³/ч]

Мин. 
дебит 

Q1

[л/ч]

Макс. 
дебит 

Q4

[м³/ч]

Динам. 
диап. 
Q3/Q1

Мин 
пред.
ст-ст
[л/ч]

Макс. 
пред.
ст-ст

[м³/ч]

Загуба на 
налягане  

 ∆p при Q3

[бар]

Свързване 
на 

водомера

Дължина 
 

[мм]

021-46-C0A8XX 1.6 10 2.0 160 2 4.6 0.25 G3/4B 110

021-46-C0D8XX 2.5 10 3.1 250 2 4.6 0.55 G3/4B 110

021-46-C0G8XX 2.5 10 3.1 250 2 4.6 0.55 G1B 105

021-46-C0H8XX 2.5 10 3.1 250 2 4.6 0.55 G1B 130

021-46-C0E8XX 2.5 10 3.1 250 2 4.6 0.55 G1B 190

021-46-C0L8XX 4.0 16 5 250 3.2 8.5 0.38 G1B 130

021-46-C0N8XX 4.0 16 5 250 3.2 8.5 0.38 G1B 190

Водомерът се предлага във версии за студена и топла 
вода. Изборът се определя от кода на държавата в 
номера на типа, който е 8XX за студена вода и 7XX за 
топла вода.
Различни удължителни тръби могат да бъдат включени 
като аксесоари. Тези удължителни тръби правят 
възможно приспособяването на водомера към повечето 
съществуващи понастоящем общи дължини. Вижте 
раздела за аксесоари.

Процент на грешки [%]

S: Стартов дебит
Q1: Минимален дебит
Q2: Преходен дебит
Q3: Номинален дебит
Q4: Максимален дебит 
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Допълнителна информация

Текстът на информацията за водомера е трайно лазерно гравиран.

Оптично око за четене 
и конфигуриране

Графичен индикатор 
на потока

Номер на типа 
(включва информация 
за размера на водомера, 
обща дължина и др.) 

Сериен номер и година 
на производство

Конфигурация (с 
информация за 
разд. способност на 
дисплея, нивото на 
кодиране и др.)

Клас на точност 2 в 
съответствие с OIML 
R49
Екологичен клас: 
електрически E2 и 
механичен M1 в
съответствие с MID
Екологичен клас B и C 
в съответствие с OIML 
R49 (на закрито/на 
открито)

Баркод със сериен 
номер

Година на изтичане на  
батерията

Размер на водомера Q3

Динамичен диапазон 
Версия на софтуера

CE-маркировка съгл. 
MID

Опционален 
клиентски етикет, 
напр. лого на ВиК 
дружество
(15 x 38 mm)

Температурен клас в 
съответствие с OIML R49

Степен на налягане и 
клас на защита
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Дисплей и информационни кодове

Отчетените данни от MULTICAL® 21 се показват върху 
специално разработения голям дисплей с лесни за 
четене стойности. Петте големи цифри показват броя 
кубични метри. Трите малки цифри са знаците след 
десетичната запетая. Знакът L (отдясно на м³) винаги е 
неактивен, когато водомерът е в експлоатация, тъй като 
се използва единствено по време на фабричен контрол и 
еталониране.
Стрелките за дебит отляво на дисплея показват водния 
дебит, който преминава през водомера.
Ако няма дебит, всички стрелки са неактивни.

Информационните кодове на дисплея имат следното 
значение и функция:

Информационният код 
мига на дисплея

Значение

LEAK Водата във водомера не е заставала в покой в продължение на един час без прекъсване 
през последните 24 часа.
Това може да е признак за течащ кран или тоалетно казанче.

BURST Потреблението на вода е било постоянно високо в продължение на половин час, което е 
признак за избиване на вода от тръба.

TAMPER Опит за измама. Водомерът вече не може да се използва за отчитане и фактуриране.
DRY Водомерът не се е напълнил с вода. В този случай нищо няма да се измерва.
REVERSE Водата преминава през водомера в грешната посока.
RADIO OFF Водомерът все още е в режим на транспортиране и вграденият радио предавател е 

изключен. Предавателят се включва автоматично, когато 1- ият литър вода премине.
 (2 квадратчета) Двете малки квадратчета, които мигат редувайки се, показват, че водомерът е активен.
‘A’ следвано от число Показва, че водомерът е бил проверен и му е даден нов номер на проверка.

Информационните кодове „LEAK“, „BURST“, „DRY“ и 
„REVERSE“ се изключват автоматично, когато условията, 
които ги активират, вече не съществуват. С други думи 
„LEAK“ изчезва, когато водата
остане в покой в продължение на един час, „BURST“ 
– когато потреблението падне до нормално ниво, 
„REVERSE“ – когато водата вече не тече в грешната 
посока и „DRY“ – когато водомерът се напълни с вода.
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Измерване на температури

Температурен мониторинг
MULTICAL® 21 измерва температура на водата и 
респективно околна температура .
Измерванията могат да бъдат използвани за наблюдение 
на инсталацията и за индикация на качеството на водата.
И двете температури се ригистрират в записите за дните 
и за месеците.
Минимални, средни и максимални стойности се 
регистрират ежедневно. Регистърът съдържа данни за 
последните 460 дни.
В първия ден на всеки месец минималните, средните и 
максималните температури се записват в регистъра.
Регистърът съдържа данни за последните 36 месеца.
Температурните стойности се посочват в °C и могат да 
бъдат прочетени с оптично око и изпратени чрез Wireless 
M-Bus радио сигнал. Допълнителни температурни 
комбинации в радио пакета са описани в секция 
’Допълнителни регистри в регистъра на данни’.

Температури на околната среда
Контрола на температурата на околната среда на 
инсталацията може да се използва като предупреждение 
за минусови температури или нежелани високи 
температури. Измерването в корпуса на водомера 
съответства на температурата на околната среда, където 
е инсталиран водомера. Температурата се измерва на 
всяка минута.
Изчисляването на максимални и минимални стойности 
е на базата на усредняване на стойностите за две 
минути. Усреднената температурата е средно претеглена 
стойност за определено време.

Температури на водата
Температурата на водата се измерва индиректно с 
помощта на ултразвук сигнал. Температурата на водата 
се измерва на всеки 32 секунди.
Максималните и минималните стойности се изчисляват 
на всеки 2 минути на базата на усредняване след 
последното изчисление.
Измерването на температурата на водата изисква 
водомера да се пълни с вода. Ако няма вода във 
водомера, специален код сигнализира, че водомерът не 
е пълен с вода.
През периодите на много ниска консумация на вода 
температурата на водата доближава температурата на 
околната среда. За да се даде правилна индикация за 
средната температура на водата, тази стойност е средно 
претеглена. По време на периоди без вода потокът на 
средно претеглената стойност не може да се изчисли и 
след това се съхранява кода.
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Измерване на температури

Стойности на потреблението
Освен отчитане на текущото общо регистрирано 
потребление, уредът съхранява редица други данни за 
потреблението.
Съхраняват се следните стойности:
• Целеви обем - т.е. отчетена стойност за първия ден от 

месеца
• Максимален поток - ежедневно
• Максимален поток - ежемесечно
• Избрани стойности на температури на водата и на 

околната среда.

Допълнителни регистри на данни
Допълнителни регистри на данни
Някои от данните, изпратени чрез Wireless M-Bus радио 
модула са допълнителни. Възможно е да бъде избран 
един пакет данни; съдържанието е илюстрирано по-
долу. Възможностите за избор се определят с помощта 
на избрана R-стойност при поръчване на водомер - както 
е показано на фигурата.

Температура на

околната среда

Температура на

водата

 Стойности на

потреблението

Събиране на данни

Фиксирана  Средна 
дневна

Минимална 
дневна

 Минимална 
дневна

R-стойност

Максимален 
дебит за деня

Минимална 
месечна

Максимална 
месечна

Минимална 
месечна

Месечен зададен 
дебит

Drive-by

3

9

5

7

1

 

2

Зададена дата 
за четене

Максимален 
дебит за 

последния месец
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Wireless M-Bus  
– безжична радиокомуникация

Водомерът комуникира чрез вграден Wireless M-Bus, 
който дава достъп до бързo и леснo безжичнo четене на 
данни.
Водомерът притежава антена с широк обхват. Чрез 
Wireless M- Bus пакетите от данни се предават на всеки 
16 или 96 секунди – според избрания радио пакет.
Възможните опции са ‘ Drive-by’ или ‘Фиксирана мрежа’ .
При изпращане на пакет от данни на всеки 16 секунди, 
пакетът е къс и компресиран за постигане на по-дълъг 
живот на батерията. При 96 секундни интервали се 
изпраща по-дълъг и сложен радио пакет с вградено 
‘коригирано кодиране’ – така по-дългият интервал на 
изпращане гарантира по-дългия живот на батерията.
Изпращат се следните разширени данни:
 • Текуща измерена стойност
 • Допълнителна комбинация на регистъра от: 

Целеви обем – месечен / максимален поток / 
температура на водата и на околната среда

 • Списък на активните информационни кодове
 • Списък на информационните кодове, които са били 

активни за последните 30 дни
Този списък също включва информация за това, колко 
дълго са били активни.
Wireless M-Bus е отворен стандарт, което означава, 
че водомерът може да се конфигурира със или без 
криптиране на сигнала по Wireless M-Bus.
Криптирането предпазва персоналните данни срещу 
неоторизиран мониторинг. Нещо повече, критираният 
файл дава лесен досъп до импортиране на данните в 
програмите за четене.
Kamstrup A/S препоръчва криптирането.
Водомерът може да бъде прочетен например с 
мобилното приложение за Андроид на софтуера на 
Kamstrup ’READy’ – то е идеално за ’walk-by’ и ’drive-by’ 
четене.
Вдясно са показани екрани от четене на данни със смарт 
телефон.



11Kamstrup A/S • 58101489_A1_BG_07.2016

MULTICAL® 21

Wireless M-Bus 
– безжична радиокомуникация

По-долу са показани примерни данни от четене на водомер с помощта на USB четец.
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Регистри за данни

Водомерът притежава енергонезависима памет 
(EEPROM), в която се записват данни от различни 
регистратори на данни. Водомерът включва следните 
регистри:

Интервал на регистриране Дълбочина на регистриране Регистрирана стойност
Ежемесечно регистриране 36 месеца Вижте таблицата по-долу
Ежедневно регистриране 460 дни Вижте таблицата по-долу
Регистриране на информация 50 събития Информационен код, отчетена 

стойност от водомера и дата

По този начин винаги е възможно да се прочете 
целевият обем и информационните кодове за всеки от 
36-те месеца, както и съответната стойност, отчетена от 
водомера, и евентуално показалите се информационни 
кодове за всеки от последните 460 дни. Регистраторите 
на данни могат да се четат само посредством оптичното 
око на водомера.
Записваните регистри са следните:
Ежемесечното регистриране се извършва на първо число 
от месеца, а ежедневното – в полунощ.

Тип регистър Описание Месечно рег. 
36 мес.

Ежедневно рег. 
460 дни

Дата  (YY.MM.DD) Час, година, месец и ден на регистриране • •
Обем Текуща стойност (правно значение) • •
Брояч раб. часове Сумарен брой работни часове • •
Информация Информационен код • •
Обратен обем Обем при обратен дебит • –
Дата на макс. дебит Дата с максимален дебит за периода • –
Макс. дебит Стойност на макс. дебит за периода • •
Дата на мин. дебит Дата на минималния дебит за периода • –
Мин. дебит Стойност на минималния дебит за периода • •
Мин. темп. вода Температура на водата – минимум • •
Макс. темп. вода Температура на водата – максимум • •
Средна темп. вода Средно претеглена температура на водата • •
Мин. темп. Температура на водомера – минимум • •
Макс. темп. Температура на водомера – максимум • •
Средна темп. Температура на водомера - средно претеглен • •

Всеки път, когато информационният код се промени, 
датата и информационните кодове се записват. Това 
позволява да се прочетат данните за последните 50 
промени на информационния код, както и датата, на 
която се е случила промяната. Четенето е възможно 
само посредством оптичното око.
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Загуба на налягане

Съгласно OIML R49 максималната загуба на налягане не 
трябва да надвишава 0,63 бара (0,063 MPa) в диапазона 
от Q1 до Q3.
Загубата на налягане във водомера се увеличава с 
квадрата на дебита и може да се представи като:

Q=kv  x    ∆p

където:
Q = обемен дебит [м³ /ч]
kv = обемен дебит при загуба на налягане от 1 бар
∆p = загуба на налягане [бар]

Графика Q3

[м3/ч] 
Ном. диаметър

[мм]
kv Q при 0.63 бара

[м3/ч]

A 1.6 & 2.5 DN15 & DN20 3.4 2.7
B 4.0 DN20 6.5 5.1

0,01

0,1

1

0,1 1 10

∆
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

∆p MULTICAL® 21

A B
∆p MULTICAL® 21

Дебит [м³/ч]
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Информация за поръчки

За да направите поръчка, първо е необходимо да посочите 
номера на типа на избрания модел MULTICAL® 21. Номерът 
на типа включва информация за тип на водомера – за 
студена или за топла вода, размер, обща дължина, живот 
на батерията, код на държавата и др.
Някои от елементите, включени в номера на типа, не 
могат да се променят.
След това се избира конфигурацията на водомера, която 
определя специфичните изисквания на потребителя, 
като брой на цифровите знаци върху дисплея и 
др. Конфигурирането се извършва по време на 
програмирането на готовия водомер.
Накрая се избират желаните аксесоари, ако има такива: 
уплътнения, три различни удължителни тръби, възвратен 
клапан, филтър и стандартни куплунги.
Аксесоарите са включени отделно и се монтират от техника.

MULTICAL® 21 Тип 021       

Комуникация 
Wireless M-Bus. 868 MHz. режим C1, ver. 2 46
Wireless M-Bus. 868 MHz. режим T1 - OMS, ver. 2 1) 47
865,5 MHz. - ver. 2 2) 79
1) само за избрани пазари   2) само за flowIQ® 2101

Захранване 
Батерия с 16 години живот C

живот
Q3 [м3/ч] Свързване Дължина [мм]

1.6 G¾B (R½) 110 A
2.5 G¾B (R½) 110 D
2.5 G1B (R¾) 105 G
2.5 G1B (R¾) 130 H
2.5 G1B (R¾) 190 E
4.0 G1B (R¾) 130 L
4.0 G1B(R¾) 190 N

Тип на водомера
Водомер за топла вода 7
Водомер за студена вода 8

Код на държавата (език на етикета и  т.н.) XX

Кодът на държава се използва за:
• Език и одобрение на тип етикет
• Температурен клас на водомера. Студена вода (T30 и T50) или топла вода (T70 and T30/70)
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Конфигурация

KK LLL MMM N P R S T

Целева дата (фиксирана) 01

Средно време на фикс. стойности

2 минути 002

Потребителски етикет 2005-MMM MMM

Ограничение на съобщението за теч

ИЗКЛ. 0

Непрекъснат дебит  > 0.5 % от Q3 1

Непрекъснат дебит  > 1.0 % от Q3 2

Непрекъснат дебит  > 2.0 % от Q3 3

Непрекъснат дебит  > 0.25 % от Q3 4

Непрекъснат дебит  > 0.1 % от Q3 5

Ограничение за избиване на вода от тръба 

ИЗКЛ. 0

Дебит > 5 % от Q3 за 30 минути 1

Дебит > 10 % от Q3 за 30 минути 2

Дебит > 20 % от Q3 за 30 минути 3

Опционален регистър в регистратора на данни     * Препоръчително за ’Drive-by’   **  Препоръчително за ’Фиксирана мрежа’

Отчитане на стойностите на водомера на целева дата 1

Максималният дебит през последния изтекъл месец 2

Месечен целеви обем / Мин. темп. на водата - дневно/ Средно претеглена темп. на водомера - дневно ** 3

Месечен максимален дебит  /Средна темп. на водата  -дневно  /Средно претеглена темп. на водомера дневно ** 4

Месечен целеви обем / Мин. темп. на водата - месечно / Мин. темп. на водомера - за последния месец * 5

Месечен целеви обем / Мин. темп. на водата - месечно / Макс. темп. на водомера - за последния месец * 7

Дневен максимален дебит / Мин. темп. на водата - дневно / Средно претеглена темп. на водомера дневно ** 9

Разделителна способност на дисплея

00001 m3 0

00000.1 m3 1

00000.01 m3 2

00000.001 m3 3

Ниво на кодиране

Без кодиране 0

Кодиране на водоразпределителното дружество (само за определени пазари) 2

Кодиране с отделно изпратен ключ 3

Освен ако не е посочено друго в поръчката, 
Kamstrup доставя следното: 01 002 000 1 3 5 3 3 
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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

Оразмерени схеми





















































































 


















 

 


















     



Тип A и D – G3/4B x 110 mm





















































































 


















 

 


















     



Тип H – G1B x 130 mm






















































































 


















 

 


















     



Тип G – G1B x 105 mm

105

110 130

130130

Тип L – G1B x 130 mm

190

Тип E и N  – G1B x 190 mm

Аксесоари

Вж аксесоари за водомери: 58101270-GB.
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