DATABLAD

Vandmåler Multical 21 Kamstrup
Multical Kamstrup 21
Ultralydsvandmåleren er i modsætning til traditionelle mekaniske målere er det en
statisk måler, der er beskyttet mod indtrængende vand og ikke har nogen bevægelige dele. Den opretholder derfor en høj og stabil præcision i hele sin levetid på op
til 16 år. Et optimalt lavt startflow, sikrer, at selv det mindste forbrug måles præcist.
Forberedt til fjernaflæsning og opkobling til Techems datasystem

Fordele:
•
Mulighed for opkobling til Techems datasystem via Open Metering System
(OMS)
•
Egnet til måling af (op til 30o) koldt- og (op til 70o) varmtvandsforbrug
•
Lækovervågning - indbygget advarselssystem
•
Miljøvenlig måler med høj genanvendelse
•
Vandmåleren kan installeres både vandret og lodret
•
Sikret mod manipulation
•
Fjernaflæsning via M-bus kommunikationsprotokol
• Typegodkendt MID OIML R49 & ISO 4064, DK-0200-MI001-015, IP68
•
Godkendt med dynamikområde op til R400
www.kamstrup.dk

Intelligente alarmer
Alarmer fra ultralydsvandmåleren giver mulighed for at opdage lækager og brud
eller andre uregelmæssigheder, f.eks. manipulationsforsøg eller tilbageløb, hurtigt
og effektivt. Dette begrænser vandspildet og eventuelle følgeskader. Er måleren
tillige tilknyttet Techem Online Univers kan forbrugsalarmer hurtigt give notificationer til mobil/pc.
Simpel navigation af display
Det letlæseligt display er bygget som en hermetisk lukket konstruktion, der er
forseglet ved hjælp af vakuum, som gør, at fugt ikke trænger ind til elektronikken.
Hermed undgår man kondensvand mellem glas og det store display.
Ultralydsteknik
Målerprincippet er gennemprøvet, langtidsstabilt og nøjagtigt. Gennem to ultralydstransducere sendes lydsignalet både med og mod flowretningen. Det ultralydssignal, der løber med flowretningen, vil nå den modsatte transucer først, og
tidsforkelllen mellem de to signaler bliver omregnet til en flowhastighed og
hermed også til et volumen.
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Måleroplysninger i permanent lasergraveret tekst

Displaykoder
LEAK: Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i
løbet af de sidste 24 timer. Tegn på en utæt vandhane eller et løbende toilet.
BURST: Vandforbruget har været konstant højt i en halv time som tegn på rørbrud.
TAMPER: Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregning.
DRY: Måleren er ikke vandfyldt. I dette tilfælde måles intet.
REVERSE: Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
RADIO OFF (blinker): Måleren er endnu i transportindstilling, hvor den indbyggede
radiosender er slået fra. Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er
løbet igennem måleren.
RADIO OFF (lyser konstant): Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via DataTool (kun modul 96 og 99).
(2 firkantede dots): Blinker skiftevis og indikerer at måleren er aktiv.
„A“ efterfulgt af et tal: Angiver antal metrologiske ændringer, måleren har været
igennem efter fabriksverifikation. Hvis der ikke har været nogen kontrol, vil både „A“
og tallet være slukket.
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