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Išmanusis vandens skaitiklis - ultragarsinis kompaktiškas skaitiklis, skirtas šalto ir karšto vandens 
suvartojimui namų ūkiuose, daugiabučiuose namuose ir mažose komercinėse patalpose matuoti

Tikslus tikslumas
Ultragarsinis srauto matavimas garantuoja tikslų matavimo 
tikslumą. Skaitiklis neturi įmontuotų judančių dalių, todėl yra 
mažiau jautrus vandens priemaišoms ir susidėvėjimui. Tai 
užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnius rezultatus, 
palyginti su tradiciniais mechaniniais skaitikliais.

Žemos nuotėkio ribos

MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 turi įmontuotą jautrų nuotėkį
stebėjimas, net 0,1 % Q3, o tai reiškia, kad net mažiausi 
vandens nuostoliai aptinkami labai greitai. Unikalus
tikslaus matavimo tikslumo, ilgaamžiškumo ir integruoto radijo 
ryšio derinys nuolat mažina vandens tiekimo įmonės 
eksploatacines išlaidas, o nenumatytos situacijos, atsiradusios dėl 
bet kokio nuotėkio, yra minimizuojamos, nes vandens švaistymas 
aptinkamas nedelsiant.

Daug bendravimo galimybių
Vandens skaitiklis aprūpintas naujausia radijo technologija, kuri 
patenkina didėjančius išmaniojo matavimo rinkos poreikius tiek 
„Drive-by“, tiek tinklo, tiek „Sigfox“ įrenginiuose. Galimi radijo 
paketai, kurių perdavimo intervalai yra 16 arba 96 sekundės 
„Wireless M-Bus“ ir kasdien „Sigfox“. Vartojimo duomenis galima 
skaityti rankiniu būdu tiesiai iš ekrano arba naudojant optinę akutę. 
Be to, suvartojimo duomenis galima nuotoliniu būdu nuskaityti 
naudojant „Wireless M-Bus“, įmontuotą į skaitiklį.

Ilgo nuotolio

MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 turi didelio nuotolio 
anteną, kuri tinklui perduoda stiprius radijo signalus su 
protingu kodavimu. Skaitiklį taip pat galima nuskaityti iš 
toli naudojant „Drive-by“.

Montavimas
Vandens skaitiklį lengva montuoti bet kurioje darbo aplinkoje, 
tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, nepriklausomai nuo 
vamzdynų ir montavimo sąlygų.

Temperatūra
Skaitiklis matuoja tiek vandens, tiek aplinkos temperatūrą.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Skaitiklis yra atsparus vandeniui, išbandytas IP68 tipo, todėl taip pat tinka 

montuoti į skaitiklių duobes.

principas. Du ultragarsiniai keitikliai naudojami garso 
signalams siųsti tiek prieš, tiek su srautu. Su srautu 
sklindantis ultragarsinis signalas pirmiausia pasiekia 
priešingą keitiklį. Laiko skirtumas tarp dviejų signalų gali 
būti konvertuojamas į srauto greitį ir vėliau tūrį.

Draugiškas vartotojui

Skaitiklyje yra didelis ir lengvai skaitomas ekranas, o 
matuoklis yra pagamintas kaip hermetiškai uždarytas 
vakuuminis blokas, kuris neleidžia drėgmei patekti į 
elektroniką. Todėl išvengiama kondensacijos tarp stiklo 
ir didelio ekrano.

Sukauptas vandens suvartojimas rodomas skaitikliais kubiniais 
metrais (m³) su penkiais skaitmenimis ir iki trijų dešimtųjų, ty 
skiriamoji geba buvo padidinta tik iki 1 litro. Didelis ir aiškus 
ekranas buvo specialiai sukurtas taip, kad būtų užtikrintas ilgas 
tarnavimo laikas ir ryškus kontrastas plačiame temperatūrų 
diapazone.Aplinkai draugiškas matuoklis

Kompaktiškas vandens skaitiklis buvo patvirtintas 
geriamajam vandeniui keliose šalyse. Skaitiklio korpusas ir 
srauto dalys yra pagamintos iš sintetinių medžiagų PPS ir 
PSU, o tai reiškia, kad skaitiklyje nėra švino ar kitų sunkiųjų 
metalų. Vandens skaitiklio aplinkosaugos ataskaita, 
dokumentai, kad skaitiklis turi mažą poveikį aplinkai ir 
didelis medžiagų perdirbamumas, kai skaitiklis 
nutraukiamas.

Be tūrio rodmenų, rodoma grafinė dabartinio srauto 
nuoroda ir daugybė informacijos kodų.
Skaitiklis nuolat matuoja tiek vandens, tiek aplinkos 
temperatūrą ir kasdien saugo mažiausią, vidutinę ir maksimalią 
temperatūrą. Visi registrai kasdien išsaugomi skaitiklio 
atmintyje 460 dienų. Be to, išsaugomi paskutinių 36 mėnesių 
mėnesio duomenys ir paskutinių 10 metų metiniai duomenys.

Vandens skaitiklis turi optinę akutę, leidžiančią nuskaityti 
išsaugotus suvartojimo duomenis ir informacijos kodus, 
saugomus skaitiklio duomenų kaupiklyje. Naudojant nuoseklųjį 
kompiuterio ryšį, optinė akis taip pat suteikia galimybę 
konfigūruoti vandens skaitiklį.

Higiena
Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, „Kamstrup“ turi 
higienišką vandens skaitiklių gamybos procesą. 
„Kamstrup“ gamybos procesas yra labai automatizuotas 
ir naudoja tik medžiagas, kurios yra patvirtintos 
geriamajam vandeniui. Be to, prieš išsiuntimą produktai 
dezinfekuojami. Higieną kontroliuoja išorės akredituotos 
laboratorijos ir dažnas auditas.

Vandens skaitiklis maitinamas baterijomis, kurių tarnavimo laikas yra iki 

16 metų.

Skaitiklis komplektuojamas su naujausia radijo technologija, 
atitinkančia didėjančius išmaniojo matavimo rinkos poreikius. Jame 
yra integruotas belaidžio „M-Bus“ duomenų perdavimo ryšys, o 
įmontuotą radiją galima sukonfigūruoti „Drive-by“ skaitymui ir 
„fiksuoto tinklo“ skaitymui. Taip pat galima pasirinkti skaitiklį su 
integruota „Sigfox“ komunikacija.

Bendras aprašymas
MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 yra hermetiškai uždarytas 
kompaktiškas statinis vandens skaitiklis, skirtas šalto ir 
karšto vandens suvartojimui registruoti. Vandens skaitiklis 
naudojamas ultragarso principu ir buvo sukurtas remiantis 
Kamstrup patirtimi nuo 1991 m., Kuriant ir gaminant 
statinius ultragarsinius skaitiklius.

Laidinis M-autobusas

Skaitiklį taip pat galima įsigyti su „Wired M-Bus“ versija, kuri 
suteikia išsamią duomenų diagramą pagal pagal EN 13757: 2013
- naudojamas programose, kuriose naudojamas „M-Bus“ protokolas. 

MULTICAL® 21 su laidiniu M-Bus užsakomas pavadinimu flowIQ® 2101, taip pat 

žiūrėkite skyrių „Užsakymo informacija“.

MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 buvo atliktas labai 
išsamus OIML R49 tipo bandymas, siekiant užtikrinti 
ilgalaikį stabilų, tikslų ir patikimą skaitiklį.
Be to, skaitiklis turi mažo srauto ribą (pradinį srautą)
Q tik 2 l/val3 = 1,6 m³/h ir 2,5 m³/h ir 3,2 l/h Q atveju3=
4,0 m³/h, kuris užtikrina tikslų matavimą ir esant žemai temperatūrai Charakteristikos • tikslūs ir patikimi 

trumpai: • ultragarsinis matavimas
• mažas paleidimo srautas

• vandens ir aplinkos temperatūros matavimas
• nuotolinis skaitymas

• nėra judančių dalių - nėra susidėvėjimo

• ilgalaikis stabilus-ilgas tarnavimo laikas

• maitinamas ličio baterija
• keli informacijos kodai

• didelis aiškus ekranas

• hermetiškai uždarytas
• visiškai atsparus vandeniui

• tinka montuoti duobėse.

teka vanduo.

Šis vandens skaitiklis yra sukonstruotas kaip vakuuminė kamera iš 
liejamos kompozicinės medžiagos. Taigi elektronika yra visiškai 
apsaugota nuo vandens patekimo. Tai reiškia, kad skaitiklį be 
problemų galima pastatyti, pvz., Vonios kambariuose, kur jis 
kasdien purškiamas vandeniu, taip pat tinka montuoti į skaitiklių 
duobes, kurios dažnai užpildomos vandeniu.

Skaitiklį gali ir turi atidaryti tik „Kamstrup A/S“. Jei 
skaitiklis buvo atidarytas ir antspaudai sulaužyti, jis 
nebegalioja atsiskaitymo tikslais.
Be to, gamyklos garantija nebegalioja.
Tūris matuojamas ultragarso metodu, kuris yra 
įrodytas kaip ilgalaikis stabilus ir tikslus matavimas
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Patvirtinti skaitiklių duomenys

MID klasifikacija
Patvirtinimas DK-0200-MI001-015

M1 klasėMechaninė aplinka
Elektromagnetinė aplinka E1 ir E2 klasės belaidžio M-magistralės versija E1 

klasė laidinio M-magistralės versijai

Klimatinė aplinka 5 ... 55 ° C, kondensacinė drėgmė
(patalpose, sumontuotos pagalbinėse patalpose, o lauke - skaitiklių duobėse - reikia vengti 
montavimo tiesioginėje saulės šviesoje)

OIML R49 žymėjimai
Tikslumo klasė 2

U0/D0
Atitinka OIML R49 B ir O klases (pastatas/lauke)

0,1 ... 30 ° C (T30) arba 0,1 ... 50 ° C (T50)

0,1 ... 70 ° C (T70) arba T30/70 (tik laidinis ir belaidis M-autobusas)

Jautrumo klasė
Aplinkos klasė

Vidutinė temperatūra, šaltas vanduo 

Vidutinės temperatūros, karštas vanduo 

Skaitiklių tipai Q3 = 1,6 m³/h, 2,5 m³/h ir 4,0 m³/h

Geriamojo vandens 

patvirtinimai ATEX

DVGWW 421, WRAS, ACS, Belgaqua, SCU, PZH, NNK

Pagal 2014/34/ES
(įranga, skirta naudoti sprogioje aplinkoje, 2 zona)

Techniniai duomenys

Elektros duomenys

Baterija 3,65 VDC, 1 C elementų ličio

Baterijos tarnavimo laikas: Iki 16 metų, kai tBAT <30 ° C, priklausomai nuo pasirinkto modulio. 
Iki 8 metų, kai tBAT <55 ° C (tik „M-Bus“)

Baterijos veikimo laikas „Sigfox“ variantai: EMC 

duomenys

Iki 16 metų, kai tBAT <35 ° C, priklausomai nuo pasirinkto modulio

Atitinka MID klasę:
- E1 ir E2 belaidžiams „M-Bus“ ir „Sigfox“ versijoms
- E1 laidinio „M-Bus“ versijai

„Sigfox“ klasifikacija

„Sigfox“ radijo zona

Klasė nulis

RC1, 868 MHz, 14 dBm

Mechaniniai duomenys

Metrologinė klasė 2
Atitinka OIML R49 B ir O klases (pastatas/lauke) 2… 

55 ° C

IP68
- 25… 60 ° C

PN16

Aplinkos klasė

Aplinkos temperatūra

Apsaugos klasė
Saugojimo temp. tuščias jutiklis 

Slėgio pakopa
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Techniniai duomenys

Tikslumas
MPE (didžiausia leistina paklaida) 6

5
4
3
2
1
0

DLP pagal OIML R49 Skaitiklį 

patvirtintas 0,1… 30 ° C
± 5 % Q diapazone1 ≤ Q <Q2

± 2 % Q diapazone2 ≤ Q ≤ Q4

Esant 30 ° C temperatūrai <t <70 ° C Q [l/h]
Klaidų rodiklis [%]

± 5 % Q diapazone1 ≤ Q <Q2

± 3 % Q diapazone2 ≤ Q ≤ Q4

SQ1 Q2 Q3 Q4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

S: Pradėkite srautą

Q1: Minimalus srautas Q2

: Perėjimo srautas Q3: 

Nominalus srautas Q4: 

Maksimalus srautas

Medžiaga

Sudrėkintos dalys

Skaitiklio korpusas ir skaitiklio vamzdis PPS su 40 % stiklo pluošto ir 

nerūdijančio plieno PSU

PES
Atšvaitai
Sietelis

Skaitiklių dydžiai

MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 yra įvairių ilgio ir vardinio srauto Q derinių3.
Įveskite numerį Nom. srautas Min. srautas Maks. srautas

Q4
Dinamiškas

diapazonas

Min.
Nupjauti

Maks.

Nupjauti

Slėgis
praradimas

Ryšio ilgis
ant skaitiklioQ3 Q1

Q3/Q1 Atp prie Q3

[baras][m³/h] [l/h] [m³/h] [l/h] [m³/h] [mm]
021-YY-C0A-8XX
021-YY-C0B-8XX
021-YY-C0T-8XX1)

021-YY-C0V-8XX1)

021-YY-C0D-8XX
021-YY-C0C-8XX
021-YY-C0G-8XX
021-YY-C0F-8XX
021-YY-C0H-8XX
021-YY-C0J-8XX
021-YY-C0E-8XX
021-YY-C0K-8XX
021-YY-C0L-8XX
021-YY-C0M-8XX
021-YY-C0N-8XX
021-YY-C0P-8XX

1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0

10
16
10
10
10
25
10
25
10
25
10
25
16
40
16
40

2.0
2.0
2.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
5
5
5
5

160
100
160
250
250
100
250
100
250
100
250
100
250
100
250
100

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3.2
3.2
3.2
3.2

4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
8.5
8.5
8.5
8.5

0,17
0,17
0,17
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

G¾B
G¾B
G¾B
G¾B
G¾B
G¾B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B

110
110
170
170
110
110
105
105
130
130
190
190
130
130
190
190

1) Tik pasirinktoms rinkoms.

Kamstrup A/S • 5810827_Z2_GB_06.2021 5



MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Skaitiklių dydžiai

Skaitiklis yra tiekiamas šalto ir karšto vandens 
versijose, valdomas pagal tipo numerį, kuris yra:

Įvairūs prailginimo vamzdžiai gali būti pridedami kaip 
priedai. Šie prailginimo vamzdžiai leidžia reguliuoti skaitiklį 
pagal daugumą esamų bendrų ilgių. (Žr. Vandens skaitiklių 
priedus: 58101270).8XX šaltam vandeniui ir 7XX karštam vandeniui. 

XX = šalies kodas
YY = bendravimo pasirinkimas
- taip pat žiūrėkite skyrių „Užsakymo informacija“.

Skaitiklio detalės

Informacija apie skaitiklį nuolatiniame lazeriu išgraviruotame tekste.

Neprivaloma kliento etiketė,
pvz., vandens įmonės 

logotipas (15x38 mm)Optinė akis skaitymui 
ir konfigūravimui

Brūkšninis kodas su

serijos numerisGrafinis srauto indikatorius

Įveskite numerį

(apima informaciją
pagal metro dydį, 
bendrą ilgį ir kt.)

Baterijos galiojimo metai

Temperatūros klasė
pagal OIML R49

Skaitiklio dydis Q3Serijos numeris ir
gamybos metus

Dinaminis diapazonas

Programinės įrangos versija
Konfigūracija
(su informacija apie
ekrano skiriamąją gebą ir
šifravimo lygis ir kt.)

Slėgio stadija ir
apsaugos klasė

CE ženklas pagal į MID
2 tikslumo klasė
pagal OIML R49
Aplinkos klasė:
Elektrinis E1 arba E2 
ir mechaninis M1
pagal MID
Aplinkos klasė B
ir O pagal OIML 
R49
(pastatas/lauke)
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Rodyti ir informacijos kodus

Vandens skaitiklį galima nuskaityti iš didelio, lengvai įskaitomo, 
specialiai suprojektuoto ekrano. Penki dideli skaičiai rodo kubinių 
metrų skaičių. Trys mažos figūros yra dešimtainiai skaičiai.

Ženklas L (dešinėje nuo m³) visada bus išjungtas, kai 
skaitiklis veikia, nes jis naudojamas tik gamykloje 
kontroliuojant ir tikrinant skaitiklį.
Srauto rodyklės kairėje ekrano pusėje rodo vandens 
srautą per skaitiklį. Jei nėra srauto, visos rodyklės bus 
išjungtos.

Ekrane rodomi informacijos kodai turi tokią reikšmę ir
funkcija:

Informacijos kodas

mirksi ekrane
Reikšmė

LEAK Vanduo matuoklyje per paskutines 24 valandas nebuvo pastovėjęs vieną 
valandą.
Tai gali būti nesandraus maišytuvo ar tualeto bakelio požymis.

BURST Vandens suvartojimas buvo nuolat didelis pusvalandį, o tai rodo vamzdžio plyšimą.

SUKLASTOTI

SAUSAS

ATVIRŠUS
RADIO OFF mirksi

Bandymas sukčiauti. Skaitiklis nebegalioja atsiskaitymui.
Skaitiklis nėra pripildytas vandens. Šiuo atveju niekas nebus 
matuojamas. Vanduo teka per skaitiklį neteisinga kryptimi.
Skaitiklis vis dar veikia transporto režimu, kai įmontuotas radijo siųstuvas yra išjungtas. Siųstuvas
įsijungia automatiškai, kai per skaitiklį išbėga pirmas litras vandens.

RADIJAS IŠJUNGTAS „RADIO OFF“ dega nuolat. Radijas išjungtas visam laikui. Galima suaktyvinti naudojant 
„DataTool“ (tik 96 ir 99 moduliai).

    (du kvadratiniai „taškai“)

„A“, po kurio eina skaičius
Du maži kvadratai, mirksi pakaitomis, rodo, kad skaitiklis yra aktyvus.
Nurodo metrologinių pakeitimų, kuriuos skaitiklis atliko po gamyklos patikrinimo, 
skaičių. Jei neatlikote jokių pakeitimų, „A“ simbolis ir skaitmuo yra neaktyvūs.

Informacijos kodai „LEAK“, „BURST“, „DRY“ ir „REVERSE“ 
išsijungia automatiškai, kai nebėra juos suaktyvinusių 
sąlygų. Kitaip tariant, „LEAK“ išnyksta, kai vanduo stovi 
vieną valandą, „BURST“ išnyksta, kai vartojimas nukrenta 
iki normalaus lygio, „REVERSE“ išnyksta, kai vanduo 
nebėga netinkama kryptimi, o „DRY“ išnyksta, kai 
skaitiklis pripildytas vandens.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Temperatūrų matavimas

Temperatūros stebėjimas
MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 matuoja atitinkamai vandens 
ir aplinkos temperatūrą.

Matavimais galima stebėti įrenginį ir parodyti 
vandens kokybę.
Abi temperatūros registruojamos dienos, mėnesio ir metų 
įrašuose.

Minimalios, vidutinės ir didžiausios vertės registruojamos 
kasdien. Registre yra paskutinės 460 dienų.

Minimali, didžiausia ir vidutinė kiekvieno mėnesio diena 
įrašoma į registrą. Kiekvienų metų pirmą dieną 
saugoma minimali ir maksimali temperatūra. Registre 
yra paskutiniai 36 mėnesiai ir paskutiniai 10 metų.
Temperatūros reikšmės nurodomos ° C ir gali būti 
nuskaitomos per optinę akį ir siunčiamos radijo signalu. 
Radijo pakete pasirenkami temperatūros deriniai aprašyti 
skyriuje'Duomenų registrai “.

Aplinkos/skaitiklio temperatūra
Įrenginio aplinkos/skaitiklio temperatūros stebėjimas gali 
būti naudojamas kaip įspėjimas apie užšalimo temperatūrą 
ar netyčinę aukštą temperatūrą. Matavimas skaitiklio 
korpuse atitinka aplinkos temperatūrą, kurioje yra 
sumontuotas skaitiklis. Temperatūra matuojama kas 
minutę. Didžiausios ir mažiausios vertės apskaičiuojamos 
remiantis dviejų minučių vidurkio verte. Vidutinė 
temperatūra yra vidutinė laiko svertinė vertė.

Vandens temperatūros

Vandens temperatūra matuojama kaip netiesioginis vandens 
matavimas naudojant ultragarso signalą. Vandens 
temperatūra matuojama kas 32 sekundes.

Didžiausios ir mažiausios vertės apskaičiuojamos kas 2 minutes, 
remiantis paskutinio skaičiavimo vidurkiu. Vandens 
temperatūrai matuoti reikia, kad skaitiklis būtų pripildytas 
vandens. Jei skaitiklyje nėra vandens, bus išsaugotas kodas, 
sakantis, kad skaitiklis nėra užpildytas vandeniu.

Kai vandens suvartojama labai mažai, vandens 
temperatūra artėja prie aplinkos temperatūros. Norint 
teisingai parodyti vidutinę vandens temperatūrą, ši vertė 
yra tūrio svertinis vidurkis. Laikotarpiais be vandens 
srauto svertinio vidurkio apskaičiuoti negalima ir tada 
išsaugomas kodas 128.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Duomenų registrai

Vandens skaitiklis turi nuolatinę atmintį, kurioje 
išsaugomos įvairių duomenų kaupiklių vertės.

Skaitiklį sudaro šie registrai:

Duomenų registravimo intervalas

Kasmetinis kirtėjas

Mėnesio registratorius

Dienos registratorius

Informacijos kaupiklis

Duomenų registravimo gylis

10 metų
36 mėnesiai
460 dienų
50 renginių

Registruota vertė

Žiūrėkite žemiau esančią lentelę

Žiūrėkite žemiau esančią lentelę

Žiūrėkite žemiau esančią lentelę

Informacijos kodas, skaitiklio rodmenys ir data

Visada galima perskaityti tikslinį tūrį ir informacijos kodus 
kiekvienam iš paskutinių 36 mėnesių, taip pat atitinkamus skaitiklių 
rodmenis ir galimus informacijos kodus kiekvienai iš paskutinių 460 
dienų. Skaitikliai gali būti skaitomi tik per skaitiklio optinę akutę.

Įrašomi šie registrai:
Mėnesinis/metinis registratorius rašomas pirmą 
mėnesio/metų dieną, dienos registratorius - vidurnaktį.

Registro tipas apibūdinimas Kasmetinis kirtėjas.

10 metų
Mėnesio registratorius.

36 mėnesiai
Dienos registratorius.

460 dienų
Data (YY.MM.DD)
Garsumas

Registravimo laikas, metai, mėnuo ir diena 

Dabartinis skaitiklio rodmuo (teisėtas) 

Sukauptas darbo valandų skaičius Informacijos 

kodas

Tūris atvirkštinio srauto metu
Maksimalus datos antspaudas srautas per 

laikotarpį Maks. vertė srautas per laikotarpį 

Datos antspaudas min. srautas per laikotarpį 

Vertė min. srautas per laikotarpį Vandens 

temperatūra - minimali Vandens 

temperatūra - maksimali Tūrio svertinė 

vidutinė vandens temperatūra Skaitiklio 

temperatūra - minimali Skaitiklio 

temperatūra - maksimali Skaitiklio 

temperatūra - laiko svertinis vidurkis

 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 

Darbo valandų skaitiklis
Informacija

Tomas Atvirkštinis

Maks. Data srautas 

Maksimalus srautas

Data min. srautas 

Min. srautas

Min. temp vandens

Maks. temp. vandens

Vidutinė temp. vandens

Min. temp.
Maks. temp.

Vidutinė temp.

Kiekvieną kartą keičiant informacijos kodą, 
registruojamos datos ir informacijos kodai. Taigi 
duomenis galima perskaityti naujausius 50 informacijos 
kodo pakeitimų ir pakeitimo datą. Skaityti galima tik per 
optinę akį.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Papildomi duomenų paketai Belaidis „M-Bus“

Dalis duomenų, perduodamų per belaidį „M-Bus“ radijo signalą, yra 
neprivaloma.

Galima pasirinkti tarp skirtingų protokolų (C1, T1) ir įvairių 
skaitymo intervalų, pasirenkant konkretų modulį. 
Kiekviename modulyje yra galimybė pasirinkti iki 10 
skirtingų duomenų paketų. PRIVALOTE pasirinkti vieną 
duomenų paketą.

868 MHz
C1

40/XX*
T1 OMS

41/XX*
Radijas išjungtas

Moduliai su faktinėmis reikšmėmis 

Modulis - „Radijas išjungtas“ 99/XX*

*) Daugiau modulio parinkčių rasite dokumente 5512-2336.

Modulis

868
40
41

481)

99
XX2)

Baterijos tarnavimo laikas

12 metų
Atminkite, kad registratorius iš naujo nustatomas, kai keičiate 
įvairius modulius. 16 metų

 
10 metų

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus „metinį rodmenį“, tikslinė data 

visada yra 31/12.  
 

„DataTool“

Naudodama „DataTool“, vandens įmonė pati gali 
atlikti įvairius vandens skaitiklių, priskirtų jos kliento 
numeriui, nustatymus. Sėkmingai įdiegus į 
kompiuterį, programa gali pasirinkti iš įvairių modulių 
ir ryšio standartų. Pavyzdžiui, jei skaitiklis perkamas 
su 40 moduliu, jį galima perkonfigūruoti vienam iš 
kitų modulių. Be to, prireikus taip pat galima išjungti 
radiją. Į reikiamą išankstinį nustatymą jau 
atsižvelgiama užsakant. „DataTool“ galima paprašyti 
„Kamstrup“, atsiųsdami el
service@kamstrup.com.

 
     

1) Tik pasirinktoms rinkoms.
2) Priklauso nuo pasirinkto modulio.

„AWireless M-Bus“ duomenų paketas perduodamas kas 16 
sekundžių („važiavimas“) arba 96 sekundes („fiksuotas tinklas“).

Siunčiant duomenų paketą kas 16 sekundžių, 
paketas laikomas trumpas ir suspaustas, kad 
baterija veiktų ilgai.
96 sekundžių intervalais siunčiamas ilgesnis ir protingesnis 
radijo paketas su įmontuotu „taisymo kodu“-ilgas baterijos 
veikimo laikas vis dar garantuojamas, nes padidinamas 
perdavimo intervalas.

Užsakant reikia pasirinkti „Drive-by“ arba „Fixed network“, 
kuriuos galima perprogramuoti naudojant METERTOOL arba 
DataTool.
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http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5bcecc825f706&display=1


MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Duomenų paketo parinktys „Sigfox“

Dalis duomenų, perduodamų per „Sigfox“ radijo signalą, yra 
neprivaloma.

Taip pat galima pasirinkti tarp skirtingų duomenų, kad jie keistųsi iš 
vieno duomenų paketo į kitą. Tikslinis tūris yra privalomas 
kiekvienam perdavimui, tačiau 1 perdavimas gali turėti informacijos 
apie maksimalų srautą, o 2 perdavimas gali turėti informaciją apie 
min. srautas. Tai vadinama „Sigfox seka“.

„Sigfox“ moduliai

Modulis

11
13
97

Sigfox (maks. 35 ° C klimatui) 
Dienos vertės
Dienos reikšmių seka
Radijas išjungtas

Duomenų paketai

Pakuotė
Informacijos kodai

Tikslinis tūris V1
Maksimalus srauto tikslas

Min. srauto tikslas

Min. vandens temp.

Maksimali aplinkos temperatūra

Min. aplinkos temperatūra

0
 
 

1
 
 
 

2
 
 
 
 

3
 
 
 

4
 
 
 

 
   

 
 

Sekos
Pakuotė
Sekos

2
 

3
 

Informacijos kodai stumiami vieną kartą, kai tik jie atsiranda. Jei 
informacijos kodas išnyksta ir vėl pasirodo, stumiamas naujas 
informacijos kodas.

Planuojamame perdavime visada bus informacija apie aktyvius 
informacijos kodus.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Laidinė „M-Bus“ versija

Sąskaitoms ir analizei
• Fiksuota datagrama

• Iki 9600 baudų ryšio greitis
• Pirminis/antrinis/patobulintas antrinis adresavimas
• Pagal „M-Bus“ standartą EN 13757: 2013

Antrinis adresavimas
-(M-autobuso ID Nr. 00000000-99999999)

Paskutiniai aštuoni serijos numerio skaitmenys naudojami kaip M-
Bus ID numeris antriniam adresavimui.

Patobulintas antrinis adresavimas
-(„M-Bus“ ID Nr. 00000000-99999999)/(„M-Bus“ gamybos 
Nr. 00000000-99999999)

Įvadas
„flowIQ® 2101“ galima įsigyti su „Wired M-Bus“, kuris leidžia lengvai nuskaityti 

vandens skaitiklį, pavyzdžiui, naudojant „M-Bus Master“. Taip pat galima 

naudoti elektros skaitiklius arba šilumos/vėsumo skaitiklius su įmontuotu „M-

Bus“ mikrovaldikliu.

Patobulintas antrinis adresavimas palaikomas pridedant 
skaitiklio serijos numerį kaip „M-Bus“ gamybos numerį 
prie antrinio adreso.

„M-Bus“ sąsaja atitinka „M-Bus“ standarto EN 13757: 2013 
reikalavimus ir gali būti naudojama įvairiose programose 
naudojant „M-Bus“ protokolą.

Montavimas
Skaitiklis tiekiamas su 1,5 metro ilgio standartiniu 
nepriklausomu poliškumu.Programos

„M-Bus“ matuoklis sukurtas atsižvelgiant į didelį lankstumą, kad 
būtų galima atlikti įvairius darbus.

Bendravimas
Ryšys atitinka „M-Bus“ standartą EN 13757: 2013

Analizė
Vandens skaitiklis palaiko didelius duomenų kiekius fiksuotoje 
datagramoje. Tai galioja tiek faktiniams skaitiklių duomenims, tiek 
istoriniams registravimo duomenims.

Ryšio greitis
Skaitiklis palaiko 300, 2400 ir 9600 baudų ryšio 
greitį ir automatiškai nustato ryšio greitį, kurį 
naudoja „M-Bus master“.

Atsiskaitymas

Visus susijusius duomenis atsiskaitymo tikslais galima perskaityti iš 

„flowIQ® 2101“.
Bendravimo intervalas
Skaitymo intervalai ≥ viena minutė gali nesumažinti vandens skaitiklio 
baterijos veikimo trukmės, esant bet kokiam ryšio greičiui. Palaikomi 
skaitymo intervalai ≥ 15 sekundžių, tačiau tai sutrumpins baterijos 
veikimo laiką ir suteiks nereikalingos informacijos.

„M-Bus“ adresavimas

„M-Bus“ sąsaja palaiko pirminį, antrinį ir 
patobulintą antrinį adresavimą.

Ryšys per optinę skaitymo galvutę
Be „flowIQ® 2101“ konfigūracijų, pirminį „M-Bus“ 
adresą galima konfigūruoti naudojant optinę skaitymo 
galvutę ir METERTOOL HCW.

Pagrindinis adresavimas-(000–250)
Kai nieko nenurodyta, „M-Bus“ sąsaja kaip pirminį 
adresą automatiškai naudos paskutinius 2–3 vandens 
skaitiklio serijos numerio skaitmenis.
Užsakymo metu arba naudojant METERTOOL HCW 
programavimo programinę įrangą galima pasirinkti tam 
skirtus pirminius adresus. Be to, pirminis adresas gali būti 
pakeistas per „M-Bus“ tinklą, naudojant standartizuotas „M-
Bus“ komandas.

Ryšys iš „M-Bus“ meistro
Šiuos parametrus galima sukonfigūruoti naudojant „M-
Bus“ komandas per prijungtą „M-Bus“ valdiklį:

- Pagrindinis adresas

- Skaitiklio laikrodžio sinchronizavimas.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Laidinė „M-Bus“ versija

Ryšys iš „flowIQ® 2101 M-Bus“
Turimi duomenys (fiksuota datagrama)

flowIQ® 2101

Mėnesio duomenys„M-Bus“ duomenų antraštė Faktiniai duomenys Skaitiklių duomenys

M-autobuso ID

Gamintojo ID
Versijos ID
Prietaiso tipas

Prieigos skaitiklis

Būsena (informacijos kodai)

Konfigūracija (nenaudojama)

Vandens skaitiklio rodmenys (tūris) Mėnesinis tikslinis skaitiklio 
rodmuo Tūris atvirkščiai Min. srautas paskutinį mėnesį
Valandų skaitiklis Maks. srautas paskutinį mėnesį
Faktinis srautas Min. vandens temp. paskutinį pilną mėnesį.
Faktinė vandens temperatūra Vid. vandens temp. paskutinį pilną mėnesį.

Informacijos kodai
Konfigūracijos numeris

Skaitiklio tipas (pagrindinis / antrinis tipas)

SW skaitiklio peržiūra

Faktinė aplinkos temperatūra Min. aplinkos temperatūra paskutinį pilną 

mėnesį. Maks. aplinkos temperatūra paskutinį 

pilną mėnesį. Vid. aplinkos 

temperatūra.paskutinį mėnesį. Taikinio data

Min. srauto diena1)

Maks. srauto diena1)

Min. vandens temp. dieną1)

Vid. vandens temp. dieną1)

Min. aplinkos temperatūra dieną1)

Maks. aplinkos temperatūra dieną1)

Vid. aplinkos temperatūra dieną1)

Data/laikas

1) Dienos srautas ir temperatūra yra faktinės dienos minimalios, vidutinės arba didžiausios vertės, registruojamos nuo vidurnakčio iki dabartinio skaitymo laiko.

Techninės specifikacijos

Fizinis Visiškai integruota „M-Bus“ sąsaja

Bendravimas
Skaitymo greitis 300/2400/9600 baudų su automatiniu greičio aptikimu 

Ilgiau nei 1 minutė (rekomenduojama)

EN 13757: 2013

METERTOOL HCW per optinę skaitymo galvutę (žr. 12 psl.)

Bendravimo intervalas
Protokolas

Konfigūracija

Tiekimas

Energijos sąnaudos 1 vieneto apkrova (1,5 mA) vienam „M-Bus“ 

vergui 422 Ω/0,5 nF

29 Ω/180 nF vienai porai 

5 - 55 ° C

Rin / Cin

Maksimalus kabelio atsparumas

Darbinė temperatūra

Žymėjimai/patvirtinimai

• EN 13757CE patvirtinimas

• MID

Užsakymas

Žr. Skyrius: „Užsakymo informacija“ ir „Konfigūracija“.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Slėgio praradimas

Pagal OIML R49, didžiausias slėgio nuostolis Q diapazone neturi viršyti 0,63 bar (0,063 MPa)1 iki Q3.
Slėgio nuostoliai metre didėja didėjant srauto kvadratui ir gali būti nurodomi taip:

Q = k x ∆pv

kur:
Q = tūrio srautas [m³/h]
k = tūrio srautas esant 1 baro slėgio nuostoliuiv

∆p = slėgio nuostoliai [bar]

Grafikas Q3

[m3/h]
Nom. skersmens

[mm]
k Q esant 0,63 barui

[m3/h]
v

A
B

1,6 ir 2,5
4,0

DN15 ir DN20
DN20

3,95
6,3

3,1
5,0

P MULT∆AšpCMALU®L2TI1C/AflLo®w2Aš1Q® 2101

A B
1

0,1

0,01
0,1 1 10

Srautas [m³/h]
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Užsakymo detalės

Užsakymas pradedamas nurodant pasirinkto 
MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 modelio tipo numerį.
Į tipo numerį įeina informacija apie skaitiklio tipą - šaltas arba 
karštas vanduo, skaitiklio dydis, bendras ilgis, maitinimo šaltinis, 
šalies kodas ir kt. Kai kurių tipo numeryje esančių funkcijų 
pakeisti negalima.

Vėliau pasirenkama skaitiklio konfigūracija, kuri 
nustato konkrečius kliento reikalavimus, pvz., 
Skaitmenų skaičių ekrane ir pan. Sąranka baigta 
programuojant gatavą skaitiklį.
Galiausiai pasirenkami reikalingi priedai, jei yra, tarpiklių, 
skirtingų prailginimo vamzdžių, atbulinio vožtuvo ir 
standartinių movų pavidalu.

Priedai pridedami atskirai, juos montuoja 
montuotojas.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Užsakymo detalės

MULTICAL® 21 /flowIQ® 2101 Tipas 021       0        

Bendravimas
Belaidis „M-Bus“. 868 MHz. režimas C1 Belaidis 

„M-Bus“. 868 MHz. režimas T1 - „OMS Wired M 

-Bus“

Modulis su išjungtu radijo ryšiu

XX*
XX*
XX*
XX*
XX*Sigfox

*) Žr. Dokumentą 5512-2336

Tiekimas

16 metų baterija, 1 C elementas C
Skaitiklio dydis

Q3 [m3/h]
1.6

Ryšys
G¾B (R½)
G¾B (R½)
G¾B (R½)
G¾B (R½)
G¾B (R½)
G¾B (R½)
G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

G1B (R¾)

Ilgis [mm]
110
110
170
170
110
110
105
105
130
130
130
130
190
190
190
190

Dinaminis diapazonas

160
100
160
250
250
100
250
100
250
100
250
100
250
100
250
100

A
B
T
V
D
C
G
F
H
J
L
M
E
K
N
P

1.6
1.61)

2.51)

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.0
4.0
2.5
2.5
4.0
4.0

1) Tik pasirinktoms rinkoms

Skaitiklio tipas

Karšto vandens skaitiklis

Šalto vandens skaitiklis

7
8

Šalies kodas (kalba etiketėje ir pan.) XX
Šalies kodas naudojamas:
• Kalba ir patvirtinimas tipo etiketėje
• Vandens skaitiklio, šalto vandens (T30 ir T50) arba karšto vandens (T70 ir 

T30/70) temperatūros klasė
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Konfigūracija

KK LLL MMM N P R S T

Taikinio data (fiksuotas) 01

Vidutinis laikas maks. vertybes

2 minutės 002
Kliento etiketė 2005-MMM MMM
Nutekėjimo pranešimų apribojimas

IŠJUNGTA 0
1
2
3
4
5

Srautas nuolat> 0,5 % Q3

Srautas nuolat> 1,0 % Q3

Srautas nuolat> 2,0 % Q3

Srautas nuolat> 0,25 % Q3

Srautas nuolat> 0,1 % Q3

Vamzdžio plyšimo riba

IŠJUNGTA 0
1
2
3

Srautas> 5 % Q3 30 minučių 
srautas> 10 % Q3 30 minučių 
srautas> 20 % Q3 30 minučių

Neprivalomas registras duomenų kaupiklyje

Priklausomai nuo pasirinkto ryšio tipo, galima pasirinkti iki 10 duomenų paketų.
Daugiau informacijos rasite dokumente 5512-2336.

Ekrano skiriamoji geba

00001 m3

00000,1 m3

00000,01 m3

00000,001 m3

0
1
2
3

Šifravimo lygis
Nėra šifravimo

Naudingumo šifravimas (galimas tik tam tikrose rinkose) 

Šifravimas naudojant atskirai persiųstą raktą

0
2
3

Jei užsakyme nenurodyta 
kitaip, „Kamstrup“ tiekia: 01 002 000 2 3 5 3 3
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Matmeniniai eskizai

A ir D tipai - G¾B x 110 mm Tipas H - G1B x 130 mm

130

G tipas - G1B x 105 mm L tipas - G1B x 130 mm

130

E ir N tipai - G1B x 190 mm T ir V tipai - G¾B x 170 mm

190 170
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

Priedai

Žr. Vandens skaitiklių priedus: 58101270-GB.
Daugiau informacijos apie „READy“, USB skaitiklio skaitytuvą ir „Wireless M-Bus“ rasite techniniame aprašyme ir 
diegimo vadove.
Informaciją apie „Kamstrups“ higienos koncepciją rasite products.kamstrup.com. Daugiau 

modulio parinkčių rasite dokumente5512-2336.
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MULTICAL® 21 ir flowIQ® 2101

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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