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MULTICAL® 302 
Návod k instalaci a obsluze



Označení MID

Přípustné provozní podmínky / rozsahy měření
Kalkulátor  q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Souprava teplotních čidel q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Průtokoměr q: 2 °C…130 °C

K dispozici rovněž jako měřič chladu s teplotním rozsahem 2 °C...150 °C (případně 2 °C...50 °C), 
nebo jako kombinovaný měřič tepla a chladu s teplotním rozsahem 2 °C...150 °C, avšak se schvá-
lením MID pouze pro registr měření tepla.

Mechanické prostředí
M1 a M2 (pevná instalace s minimální úrovní vibrací a pevná instalace se značnými nebo vysoký-
mi úrovněmi vibrací).

Elektromechanické prostředí
E1 (obytná a lehká průmyslová prostředí). Signálové kabely měřiče musí být vedeny nejméně 25 
cm od ostatních instalací.

Klimatické prostředí
Instalace musí být provedena v uzavřeném prostředí (vnitřní prostory) s nekondenzující vlhkostí. 
Teplota okolního prostředí se musí pohybovat v rozmezí 5 °C...55 °C. Průtokoměr však může být 
instalován v prostředích, kde dochází ke kondenzaci.

Údržba a opravy
Průtokoměr a teplotní čidla nesmí být odděleny od kalkulátoru. Opravy vyžadují následné opako-
vané ověření v akreditované laboratoři.
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1 Všeobecné informace
Před instalací měřiče energie si pečlivě přečtěte tento návod.

Při nesprávné montáži zaniká platnost záručních podmínek společnosti Kamstrup.

Nezapomeňte, že je nutné dodržovat následující instalační podmínky:

-  Tlakový stupeň: PN16/PN25, viz označení. Označení průtokoměru  
 neplatí pro dodané příslušenství.

- Tlakový stupeň  
sada snímačů, typ Ø 5,2: PN16 a PN25

Při teplotách média vyšších než 90 °C nebo nižších než 15 °C je třeba kalkulátor namontovat na 
stěnu.

2 Teplotní čidla
Teplotní čidla, která slouží k měření teploty v přívodním resp. výstupním potrubí, tvoří spárova-
nou sadu, kterou není možné oddělit.

Teplotní čidla jsou do jednotky MULTICAL® 302 nainstalovány a výroby. Podle normy EN 1434 
není povoleno měnit délku kabelu.

Teplotní čidlo, které je výrobcem namontováno v průtokoměru, neobsahuje na kabelu čidla 
žádné označení. Druhé čidlo označené zeleným plastovým kroužkem musí být namontováno na 
„opačném“ potrubí vzhledem k průtokovému snímači.

2.1 Montáž teplotních čidel

Jednotka MULTICAL® 302 se dodává s párem čidel Pt500 o průměru 5,2 mm (spárovaná čidla) a 
silikonovým kabelem v délce 1,5 m. Tento typ čidla lze použít jako přímé čidlo pomocí spojky a 
o-kroužku a jako jímkové čidlo, které se montuje do pouzdra na čidlo.

Jedno teplotní čidlo je montováno do průtokoměru ve výrobním závodě. Druhé čidlo je třeba 
namontovat jako přímé. Případně je možné obě čidla namontovat do, protože při symetrické 
instalaci čidel se dosahuje nejlepších výsledků měření. Pokud se jedno z čidel nebude montovat 
do průtokového snímače, musí být místo toho umístěno co možná nejblíže k výstupu průtokové-
ho snímače tak, aby vzdálenost mezi průtokovým snímačem a teplotním čidlem činila nejvýše 12 
cm.

Nesymetrická instalace čidel (jedno přímé čidlo a jedno jímkové) se doporučují pouze tehdy, 
pokud to umožňují národní předpisy, a nikdy v systémech s nízkou diferenční teplotou  
a/nebo nízkým průtokem vody.



5 / 2055121362_B2_CZ_10.2013

Příklad:
Pokud se na displeji zobrazuje informace, že průtokoměr je 
nutné namontovat do vstupního potrubí, je nutné do vý-
stupního potrubí namontovat snímač se zeleným plastovým 
kroužkem.

2.2 Spojka pro přímý snímač

Zasuňte dodanou plastovou spojku na určené 
místo v průtokoměru, dokud neucítíte cvaknu-
tí, kdy spojka dosáhne prvního rýhování.

Není přípustné spojku zatlačit hlouběji než po 
první rýhování.

9 
 
-
0
0,1

 0 
Ø 9 -0,1

Bez ohledu na místo instalace přímého čidla 
je velmi důležité, abyste dodržovali tolerance 
uvedené na výkresu vlevo. V opačném případě 
nemusí o-kroužek zajišťovat správné těsnění.
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3 Informační kódy „INFO“
MULTICAL® 302 trvale sleduje řadu důležitých funkcí. Pokud v měřicím systému nebo instalaci 
vznikne vážná chyba, na displeji začne blikat nápis „INFO“. Informační kód lze přečíst stisknutím 
tlačítka, dokud se na měřicí jednotce nezobrazuje nápis „INFO“. Informační kód se zobrazuje 
pouze v případě, že došlo k chybě, pokud není měřidlo nakonfigurováno k použití „statických 
informačních kódů“.

Informační 
kód

Popis Doba odezvy

0 Bez závad  -

1 Došlo k výpadku napájení  -

4 Teplotní čidlo T2 je mimo měřící rozsah < 32 s.

8 Teplotní čidlo T1 je mimo měřící rozsah < 32 s

32 Teplotní diference má opačnou polaritu  32 s a 0.05 m3

128 Příliš nízké napájecí napětí < 10 s

16 Slabý signál průtokoměru nebo zavzdušnění < 32 s

2 Průtokový snímač s nesprávným směrem průtoku < 32 s

Pokud současně existuje více než jeden informační kód, zobrazí se jejich součet. Pokud jsou 
například obě teplotní čidla mimo měřící rozsah, zobrazí se informační kód 12 (informační kódy 
4+8).

Informační kódy 4 a 8 se aktivují, když teplota klesne pod 0,00 °C nebo překročí 155,00 °C. Infor-
mační kódy 4 a 8 se rovněž nastavují u zkratovaných a odpojených čidel. 

Pozn.: Je-li aktivní informační kód 4 nebo 8, měřidlo přeruší výpočet energie a akumulaci obje-
mu.
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4 Montáž průtokoměru
Před instalací průtokoměru je nutno propláchnout systém a z průtokoměru demontovat plastové 
membrány.

Správná pozice průtokoměru (přívodní nebo vratné potrubí) se zobrazuje na displeji jednotky 
MULTICAL® 302. Směr průtoku je vyznačen šipkou na boku průtokoměru.

Průtokoměr je možné použít jak u instalací PN16, tak PN25, a podle potřeby je k dispozici s ozna-
čením PN16 nebo PN25, nebo s označením PN16 i PN25.

Případně dodané spojky jsou určeny pouze pro instalace PN16. Pro instalace PN25 je nutné pou-
žít vhodné spojky PN25.

Ve spojitosti s G¾ x 110 mm je třeba zkontrolovat, zda je dostatečná délka závitu v délce 12 mm. 
Viz obrázek níže.

AA

SECTION A-A 
SCALE 2 : 1

Utažení rukou

O-kroužek

Ploché těsnění

12 mm

Uklidňující délka: MULTICAL® 302 nevyžaduje pro splnění požadavků směrnic o měřicích zaří-
zeních (MID) 2004/22/ES a EN 1434:2007 uklidňující délky na vstupu nebo výstupu. Uklidňující 
délky je nutné použít pouze v případě závažných poruch průtoku před měřičem. Doporučuje se 
postupovat podle pokynů uvedených v CEN CR 13582.
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A

B

C

D

E

F

G

A Doporučená poloha průtokoměru

B Doporučená poloha průtokoměru

C Nepřijatelná poloha vzhledem k riziku hromadění vzduchu

D Přijatelná poloha v uzavřených systémech

E Průtokoměr by neměl být umisťován přímo za ventil s výjimkou kulových ventilů, které musí 
být úplně otevřeny, pokud nejsou uzavřeny

F Průtokoměr nesmí být umístěn v blízkosti vstupu do čerpadla

G Průtokoměr by neměl být umístěn v blízkosti dvouúrovňového dvojnásobného ohybu

Jako opatření proti kavitaci musí provozní tlak na jednotce MULTICAL® 302 činit nejméně 1 bar 
při qp a nejméně 2 bar při qs. To platí pro teploty přibližně do 80 oC.

MULTICAL® 302 nesmí být vystaven nižšímu tlaku než je tlak okolního prostředí (podtlak).
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4.1 Nástěnná montáž jednotky MULTICAL® 302

90° 90°

90° 90°

90°

90°

90°

90°

MULTICAL® 302 lze montovat svisle, vodorovně 
nebo pod úhlem.

45
° 45°

90° 90
°

45°45
°

90° 90°

MULTICAL® 302 je možné otočit nahoru max.  
o 45° a dolů o max. 90° vzhledem k ose potrubí.

Důležité

Měřič je nejcitlivější na vzduchové bubliny ve 
vodě, když je plastové pouzdro orientováno 
směrem vzhůru. Proto by se tato montážní po-
loha měla používat pouze u instalací s vysokým 
provozním tlakem a automatickou ventilací, jako 
je například přímo připojené dálkové vytápění.
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4.2 Směr průtoku

Při instalaci měřiče je nutné zkontrolovat, zda je správný směr průtoku.

Směr průtoku "ven" z obrázku – směr uvedený 
na průtokoměru.

Směr průtoku "do" obrázku – směr uvedený 
na průtokoměru.

4.3 Instalační poloha

V levém horním rohu displeje měřiče se nachází ikona, která signalizuje, zda je měřič nainstalo-
ván na vstupním nebo vratném potrubí.

Ikona pro měřič na přívodním potrubí. Ikona pro měřič na zpětném potrubí

Je velmi důležité zajistit správné umístění měřiče, buď na přívodním nebo zpětném potrubí. 
Instalační polohu měřiče je možné změnit v režimu nastavení (další informace viz odstavec 9.1, 
na straně 15).

4.4 Vlhkost a kondenzace

45
°45º

Je-li jednotka MULTICAL® 302 umístěna ve vlhkém prostředí, musí být oto-
čena o 45° vzhledem k ose potrubí, jak je zobrazeno na obrázku vlevo.

5 Montáž kalkulátoru

5.1 Kompaktní montáž

Kalkulátor se montuje přímo na průtokoměr. Kalkulátor je výrobcem zaplombován, a proto opa-
kované plombování není nutné, pokud nebyly porušeny plomby na zadní straně kalkulátoru.
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V případě silné kondenzace (např. použití v oblasti chlazení) se doporučuje kalkulátor namonto-
vat na stěnu, viz odstavec 5.2, na straně 12.

83

24

5983

24

59

Při kompaktní montáži je možné sejmout kabelovou úchytku z kabelu průtokoměru tak, že se 
úchytka A  nejdříve uvolní a poté se protáhne jedním ze dvou montážních ok na boku průtoko-
vého snímače B . Nakonec se kabelová úchytka upevní okolo průtokoměru tak, aby byl kabel 
spojen s průtokovým snímačem C .

A B

C
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5.2 Montáž na stěnu

Konzole pro nástěnnou montáž umožňuje umístit jednotku MULTICAL® 302 přímo na rovnou 
stěnu. Použijte upevňovací prvek jako šablonu a vyznačte a vyvrtejte do stěny dva 6mm otvory.
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6 Napájení z baterie
Jednotka MULTICAL® 302 je napájena 1 nebo 2 články typu A. Optimální životnosti baterie se 
dosahuje, pokud je teplota baterie udržována pod 30 °C, např. montáží na stěnu.

Napětí lithiové baterie je téměř konstantní po celou dobu životnosti baterie (přibližně 3,65 V). 
Proto není možno zbývající kapacitu baterie stanovit měřením jejího napětí. Nízký stav napětí 
baterie je však signalizován informačním kódem 128.

Baterie nemůže a nesmí být nabíjena a nesmí být zkratována. Použité baterie musí být předány k 
řádné likvidaci, např. společnosti Kamstrup A/S.

7 Testování funkce
Po dokončení montáže měřiče energie proveďte funkční zkoušku. Otevřením tepelných reguláto-
rů a kohoutů aktivujte průtok vody topným systémem. Stiskněte klávesu na jednotce MULTICAL® 
302 a zkontrolujte, zda jsou zobrazené hodnoty teplot a průtoku vody věrohodné.
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8 Komunikace
MULTICAL® 302 lze dodat včetně dálkové komunikace nebo bez ní. Pokud je měřič vybaven 
dálkovou komunikací, může se jednat buď o kabelový M-Bus nebo bezdrátový M-Bus (rádiová 
komunikace). 

8.1 Kabelová komunikace M-Bus

Je-li měřič dodán s vestavěným kabelovým modulem M-Bus, používá protokol M-Bus podle 
normy EN 13757-3:2013.  
Připojení ke sběrnici M-Bus se provádí pomocí pevného dvoužilového kabelu o délce 1,5 m. 
Připojení nerozlišuje polaritu a rozhraní M-Bus je galvanicky odděleno od měřiče.

M-Bus se dodává s primárním, sekundárním a rozšířeným sekundárním adresováním. Adresa M-
-Bus je uvedena při objednávání, ale lze ji následně změnit v režimu nastavení (viz odstavec 9, na 
straně 14).

8.2 Bezdrátová komunikace M-Bus (rádio)

Pokud je měřič vybaven integrovaným bezdrátovým modulem M-Bus, je možné zvolit režim C1 
nebo režim T1 OMS. Režim C1 se používá v kombinaci s čtecími zařízeními společnosti Kamstrup 
a obecně se používá k odečtu měřičů při průjezdu. Režim T1 OMS se používá ve spojitosti se  
stacionárními sítěmi na bázi OMS.

Měřič je vybaven interní anténou.

Režim C1
Protokol podle normy EN 13757-4:2013. Přenosový interval 16 sekund. Individuální 128 bitové 
šifrování AES.

Režim T1 OMS
Protokol podle normy EN13757-4:2013 a specifikace OMS, svazek 2, vydání 3.0.1. Přenosový inter-
val 900 sekund. Individuální 128 bitové šifrování AES.
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9 Režim nastavení

Nastavení
Při dodání se měřič nachází v přepravním režimu. To znamená, 
že je na displeji k dispozici menu „Setup = Nastavení“.

Menu Nastavení se volí stisk-
nutím a přidržením tlačítka 
na dobu 9 sekund, dokud se 
na displeji nezobrazí nápis 
„SETUP“.

Měřič zůstává v režimu nastavení, dokud není stisknuto a na 5 
sekund přidrženo přední tlačítko. Časový limit však zaručuje ná-
vrat měřiče z režimu Nastavení do běžného režimu po uplynutí 
4 minut.

Přepravní režim končí, jakmile měřič zaregistruje první obje-
movou jednotku, buď 0,01 m3 (10 l) nebo 0,001 m3 (1 l) podle 
nastaveného rozlišení.

Pozn.: Volba Nastavení byla u některých kódů zemí deaktivována.

Hodnoty menu Nastavení jsou uvedeny níže včetně hodnoty indexu:

Menu nastavení (smyčka_3) Indexové číslo 
na displeji

1.0 Číslo zákazníka (č. 1) 3-01

2.0 Číslo zákazníka (č. 2) 3-02

3.0 Datum 3-03

4.0 Hodina 3-04

5.0 Cílové datum (MM.DD) 3-05

6.0 Vstup průtokového snímače: Vstup nebo výstup (kód A) 3-06

7.0 Měřicí jednotka a rozlišení (kód B) 3-07

8.0 Primární adresa M-Bus (č. 31) 3-08

9.0 Průměrný čas max. P a Q 3-09

10.0 hc (lze změnit pouze u kódu země 6xx. Pro další kódy zemí se zobrazuje 180 °C bez 
možnosti změny)

3-10

11.0 Rádio „ZAP“ nebo „VYP“ 3-11

12.0 Konec nastavení 3-12

Pokud uběhnou 4 minuty, aniž by bylo stisknuto tlačítko, měřič se vrátí k zobrazování energie v 
menu Uživatel.
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9.1 Změna instalační polohy

Nastavení instalační polohy měřiče je možné změnit z přívodního na vratné potrubí (a naopak).

K tomuto účelu slouží obrazovka 3-06. Nyní je nutné provést následující:

Vstup (přívod)
Je-li měřič nastaven jako vstupní, zobrazuje se na displeji text 
„Inlet“. Pokud chcete toto nastavení změnit, stiskněte a na dvě 
sekundy přidržte tlačítko. Na displeji se krátce zobrazí nápis 
„Setup“ a poté bliká slovo „Inlet“. Stiskněte jednou tlačítko a 
na displeji se zobrazí slovo „Outlet“. Chcete-li toto nastavení 
uložit, stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítko, dokud se 
na displeji nezobrazí „OK“.

Výstup (zpětný tok)
Je-li měřič nastaven jako výstupní, zobrazuje se na displeji 
text „Outlet“. Pokud chcete toto nastavení změnit, stiskněte a 
na dvě sekundy přidržte tlačítko. Na displeji se krátce zobrazí 
nápis „Setup“ a poté bliká slovo „Outlet“. Stiskněte jednou 
tlačítko a na displeji se zobrazí slovo „Inlet“. Chcete-li toto 
nastavení uložit, stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítko, 
dokud se na displeji nezobrazí „OK“.

Po zrušení přepravního režimu budete mít k menu Nastavení 
přístup pouze při porušení instalační plomby a zkratování kon-
taktů umístěných za plombou. Změnu nastavení Inlet/Outlet 
smí provádět pouze autorizovaná zkušebna.
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9.2 Změna jednotky energie

Jednotku energie je možné změnit. Za tímto účelem postupujte podle příkladu v odstavci 9.1, na 
straně 15, ale místo hodnoty 3-06 je třeba použít hodnotu 3-07.

Pokud změníte jednotku energie v menu Nastavení, nesmíte zapomenout, že změna může mít 
vliv na řádově nejvyšší číslici zobrazovanou na displeji. Pokud například změníte jednotku GJ s 2 
desetinnými místy na GJ se 3 desetinnými místy, řádově nejvyšší číslice zmizí. Stejné platí také při 
přechodu z kWh bez desetinných míst na kWh s jedním desetinným místem. Naopak také platí, 
že řádově nejmenší číslice zmizí, pokud např. přejdete ze zobrazování kWh s jedním desetinným 
místem na zobrazování bez desetinných míst. Viz příklady níže:

Příklad 1

GJ na 2 desetinná místa (B=2)
Toto je příklad, jak se může zobrazovat hodnota energie E1 – 
počítáno v GJ.

Příklad 2

GJ na 3 desetinná místa (B=6)
Zde ve srovnání s příkladem 1 zmizela řádově nejvyšší číslice. 
V tomto případě však dosáhnete vyššího rozlišení.

Příklad 3

kWh bez desetinných míst (B=3)
Toto je příklad, jak se může zobrazovat hodnota energie E1 – 
počítáno v kWh.

Příklad 4

kWh na 1 desetinné místo (B=7)
Zde ve srovnání s příkladem 3 zmizela řádově nejvyšší číslice. 
V tomto případě však dosáhnete vyššího rozlišení.

Příklad 5

MWh na 3 desetinná místa (B=4)
V zásadě se jedná o stejné rozlišení jako v příkladu 3, ale ener-
gie se nyní registruje v MWh.
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Dodávaná energie v kWh, 
MWh nebo GJ

Dodávaná voda dálkového 
vytápění

Počet provozních hodin

Aktuální teplota na přívodu

Aktuální tepelný výkon

Aktuální teplotní rozdíl

Aktuální informační kód (pokud se 
zobrazuje jiná hodnota než „0“, kon-
taktujte svého dodavatele energie)

Aktuální průtok vody

Prvních osm platných číslic kódu 
zákazníka

Posledních osm platných číslic 
kódu zákazníka

Aktuální teplota na zpátečce

MULTICAL® 302
Hodnoty zobrazované na displeji

DDD=210
Viz také interaktivní návody k obsluze na webu www.kamstrup.com 55121362_B2_CZ_10.2013



MULTICAL® 302
Návod k obsluze

Měření energie

MULTICAL® 302 pracuje následujícím způsobem:

Průtokoměr registruje objem vody dálkového vytápění, který protéká topným systémem 
v m3 (metry krychlové).

Teplotní čidla umístěná v přívodním (vstupním) a vratném (výstupním) potrubí registrují 
ochlazení, tj. rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou.

MULTICAL® 302 vypočítává odebranou energii na základě objemu vody v systému dálko-
vého vytápění a ochlazení.

Hodnoty

Displej se aktivuje stisknutím předního tlačítka. Poté toto tlačítko slouží k přechodu na 
další obrazovky.

Čtyři minuty po posledním stisknutí klávesy se měřič automaticky přepne na zobrazování 
spotřebované energie.

www.kamstrup.cz
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