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ULTRAFLOW® 54

1. Instalace
Před montáží ULTRAFLOW® systém důkladně propláchněte a 
odstraňte ochranná víčka (plastikové membrány). Správná poloha 
průtokoměru (v přívodním a vratném potrubí) je uvedena na štítku 
jednotky MULTICAL®.
Směr toku je vyznačen šipkou na boku průtokového snímače.
Montáž a těsnění se provádí tak, jak je ilustrováno na nákresech.
Tlakový stupeň ULTRAFLOW®: PN16/PN25/PN40, viz označení.
Označení průtokového snímače se netýká dodaného příslušenství.
Typ média, ULTRAFLOW®: 15…130°C
Mechanické prostředí: M1 (pevná instalace s minimální úrovní 
vibrací).
Elektromagnetické prostředí: E1 a E2 (skříň/lehký průmysl a 
průmysl). Signální 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 okolí 
musí být v rozmezí 5 až 55°C.
Údržba a opravy: Průtokový snímač se ověřuje samostatně a může 
být proto oddělen od kalkulátoru.
Náhradní baterie: Kamstrup typ 66-00-200-100. 
Ostatní opravy vyžadují následné opakované ověření v akreditované 
laboratoři.
ULTRAFLOW® lze připojovat pouze přímo ke kalkulátorům 
Kamstrup na svorkách 11-9-10, jak je uvedeno v odstavci 5.3. 
Připojení k ostatním typům kalkulátorů vyžaduje použití 
Pulse Transmitter.
Pozn.: Dbejte, aby hodnota „impulsy/litry“ byla nastavena stejně na 
průtokoměru i kalkulátoru.
Pokud teplota média překračuje 90°C, doporučujeme použít 
přírubové měřiče a namontovat MULTICAL® na zeď.
Jako prevence vzniku kavitace musí být protitlak na ULTRAFLOW® 
min. 1,5 bar při qp a min. 2,5 bar při qs (4,5 bar u DN80 x 350). 
To platí pro teploty přibližně do 80°C. ULTRAFLOW® nesmí být 
vystaven nižšímu tlaku, než je tlak okolního prostředí (podtlak).
Po dokončení instalace je možno spustit průtok vody. 
Nejdříve musí být otevřen ventil na vstupní straně.

1.1. Úhel instalace u ULTRAFLOW® 54
ULTRAFLOW® lze montovat vodorovně, svisle nebo pod úhlem.

 Důležité! V souvislosti s montáží ULTRAFLOW® 54 musí být 
plastová skříň s elektronikou umístěna na boku (platí při vodorovné 
montáži).

ULTRAFLOW® lze otočit o ±45° vzhledem k ose potrubí.
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5.1. Elektrické zapojení
Připojení k Pulse Transmitter

5.2. Blokové schéma
Výstup z Pulse Transmitter

11A GND/uzemnění
9A Napájení (3 - 10 VDC) 
10A Signál
Imax 0,2 mA

5.3. Příklad zapojení
Příklad zapojení mezi ULTRAFLOW® a MULTICAL® 
(napájení z baterie).

6. Funkční kontrola
Pro dokončení instalace kompletního energetického měřiče je nutno 
provést funkční kontrolu. Otevřete termostaty a vypouštěcí kohouty, 
aby v systému začala protékat voda. Zkontrolujte spolehlivost 
zobrazovaných hodnot teploty a průtoku vody.
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1.2. Uklidňující délky
U ULTRAFLOW® není požadována uklidňující délka před a ani za 
měřičem ke splnění požadavků směrnic o měřicích zařízeních (MID) 
2004/22/EC, OIML R75:2002 a EN 1434:2007. 
Pouze v případě silných turbulencí před měřičem je ukliňující úsek 
zapotřebí. Doporučujeme postupovat podle pokynů uvedených v 
CEN CR 13582. 

2. Příklady instalace
Závitový měřič s MULTICAL®/Pulse Transmitter namontované na 
jednotce ULTRAFLOW®.

Krátký přímý snímač namontovaný v ULTRAFLOW® 
(pouze G¾ (R½) a G1 (R¾)) a ucpávky namontované na měřiči.

Tok zpravaTok zleva

Ploché těsnění

Ploché těsnění
Utahovací moment 
asi 4 Nm

Přírubový měřič s MULTICAL®/Pulse Transmitter namontovaný na 
jednotce ULTRAFLOW®

3. Elektrické zapojení
ULTRAFLOW®  MULTICAL®

Modrý (uzem.)/11A  11

Červený (napájení)/9A  9

Žlutý (signál)/10A  10

Tok zleva Tok zprava

Připojení:
MULTICAL® a ULTRAFLOW® 
(ULTRAFLOW® je napájen z 
jednotky MULTICAL®)

4. Napájení Pulse Transmitter
Pulse Transmitter může být napájen pomocí vestavěné lithiové 
baterie, vnitřního napájecího modulu 24 VAC nebo vnitřního 
napájecího modulu 230 VAC.
Dva vodiče na baterii nebo napájecím modulu jsou připojeny na 
svorkách 60 a 61.

 Zajistěte správnou polaritu; červený vodič připojte na svorku 60 
(+) a černý vodič na svorku 61 (-).

4.1. Napájení z baterie
Pulse Transmitter je připojen k lithiové baterii, článek D. 
Na baterii je vyznačen rok výroby, např. 2009, a datum výroby.
Optimální životnosti baterie se dosahuje udržováním její teploty pod 
30 °C, např. umístěním na zeď.
Napětí lithiové baterie je téměř konstantní po celou dobu životnosti 
baterie (přibližně 3,65 V). Proto není možné měřit zbývající kapacitu 
baterie.
Baterie nesmí být nabíjena ani zkratována. Vybité baterie je nutno 
likvidovat ekologickým způsobem.

4.2. Síťové napájecí moduly
Moduly mají třídu ochrany II a jsou připojeny dvoužílovým kabelem 
(bez uzemnění) ke kabelovému vývodu kalkulátoru, který je umístěn 
na pravé dolní straně základny. Použijte napájecí kabel o vnějším 
průměru 5-10 mm a zajistěte správnou demontáž a správnou montáž 
uvolňovače napětí kabelu. Max. povolená pojistka: 6 A.
Poznámka! Dodržujte požadavky národních instalačních směrnic.

červená

černá

Napájení 24 VAC 24 VAC
Pro napájecí modul 
24 VAC musí být použit 
transformátor, např. 
typ 66-99-403. 

červená

černá

Napájení 24 VAC 230 VAC
Při přímém připojení k síti je 
nutno použít tento modul.

 Pozn.:
Vnější napájení smí 
být připojeno pouze 
k napájecímu modulu.

5. Elektrické připojení přes 
Pulse Transmitter

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MULTICAL® Při použití 
dlouhých 
řídicích kabelů 
postupujte při 
instalaci opatrně. 
Řídicí kabely 
musí být vedeny 
v minimální 
vzdálenosti 
25 cm od 
ostatních kabelů 
z důvodu 
elektromagnetické 
kompatibility.

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9 9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MAXICAL III

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10
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4.1. Napájení z baterie
Pulse Transmitter je připojen k lithiové baterii, článek D. 
Na baterii je vyznačen rok výroby, např. 2009, a datum výroby.
Optimální životnosti baterie se dosahuje udržováním její teploty pod 
30 °C, např. umístěním na zeď.
Napětí lithiové baterie je téměř konstantní po celou dobu životnosti 
baterie (přibližně 3,65 V). Proto není možné měřit zbývající kapacitu 
baterie.
Baterie nesmí být nabíjena ani zkratována. Vybité baterie je nutno 
likvidovat ekologickým způsobem.

4.2. Síťové napájecí moduly
Moduly mají třídu ochrany II a jsou připojeny dvoužílovým kabelem 
(bez uzemnění) ke kabelovému vývodu kalkulátoru, který je umístěn 
na pravé dolní straně základny. Použijte napájecí kabel o vnějším 
průměru 5-10 mm a zajistěte správnou demontáž a správnou montáž 
uvolňovače napětí kabelu. Max. povolená pojistka: 6 A.
Poznámka! Dodržujte požadavky národních instalačních směrnic.

červená

černá

Napájení 24 VAC 24 VAC
Pro napájecí modul 
24 VAC musí být použit 
transformátor, např. 
typ 66-99-403. 

červená

černá

Napájení 24 VAC 230 VAC
Při přímém připojení k síti je 
nutno použít tento modul.

 Pozn.:
Vnější napájení smí 
být připojeno pouze 
k napájecímu modulu.

5. Elektrické připojení přes 
Pulse Transmitter

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MULTICAL® Při použití 
dlouhých 
řídicích kabelů 
postupujte při 
instalaci opatrně. 
Řídicí kabely 
musí být vedeny 
v minimální 
vzdálenosti 
25 cm od 
ostatních kabelů 
z důvodu 
elektromagnetické 
kompatibility.

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9 9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MAXICAL III

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10



1.2. Uklidňující délky
U ULTRAFLOW® není požadována uklidňující délka před a ani za 
měřičem ke splnění požadavků směrnic o měřicích zařízeních (MID) 
2004/22/EC, OIML R75:2002 a EN 1434:2007. 
Pouze v případě silných turbulencí před měřičem je ukliňující úsek 
zapotřebí. Doporučujeme postupovat podle pokynů uvedených v 
CEN CR 13582. 

2. Příklady instalace
Závitový měřič s MULTICAL®/Pulse Transmitter namontované na 
jednotce ULTRAFLOW®.

Krátký přímý snímač namontovaný v ULTRAFLOW® 
(pouze G¾ (R½) a G1 (R¾)) a ucpávky namontované na měřiči.

Tok zpravaTok zleva

Ploché těsnění

Ploché těsnění
Utahovací moment 
asi 4 Nm

Přírubový měřič s MULTICAL®/Pulse Transmitter namontovaný na 
jednotce ULTRAFLOW®

3. Elektrické zapojení
ULTRAFLOW®  MULTICAL®

Modrý (uzem.)/11A  11

Červený (napájení)/9A  9

Žlutý (signál)/10A  10

Tok zleva Tok zprava

Připojení:
MULTICAL® a ULTRAFLOW® 
(ULTRAFLOW® je napájen z 
jednotky MULTICAL®)

4. Napájení Pulse Transmitter
Pulse Transmitter může být napájen pomocí vestavěné lithiové 
baterie, vnitřního napájecího modulu 24 VAC nebo vnitřního 
napájecího modulu 230 VAC.
Dva vodiče na baterii nebo napájecím modulu jsou připojeny na 
svorkách 60 a 61.

 Zajistěte správnou polaritu; červený vodič připojte na svorku 60 
(+) a černý vodič na svorku 61 (-).

4.1. Napájení z baterie
Pulse Transmitter je připojen k lithiové baterii, článek D. 
Na baterii je vyznačen rok výroby, např. 2009, a datum výroby.
Optimální životnosti baterie se dosahuje udržováním její teploty pod 
30 °C, např. umístěním na zeď.
Napětí lithiové baterie je téměř konstantní po celou dobu životnosti 
baterie (přibližně 3,65 V). Proto není možné měřit zbývající kapacitu 
baterie.
Baterie nesmí být nabíjena ani zkratována. Vybité baterie je nutno 
likvidovat ekologickým způsobem.

4.2. Síťové napájecí moduly
Moduly mají třídu ochrany II a jsou připojeny dvoužílovým kabelem 
(bez uzemnění) ke kabelovému vývodu kalkulátoru, který je umístěn 
na pravé dolní straně základny. Použijte napájecí kabel o vnějším 
průměru 5-10 mm a zajistěte správnou demontáž a správnou montáž 
uvolňovače napětí kabelu. Max. povolená pojistka: 6 A.
Poznámka! Dodržujte požadavky národních instalačních směrnic.

červená

černá

Napájení 24 VAC 24 VAC
Pro napájecí modul 
24 VAC musí být použit 
transformátor, např. 
typ 66-99-403. 

červená

černá

Napájení 24 VAC 230 VAC
Při přímém připojení k síti je 
nutno použít tento modul.

 Pozn.:
Vnější napájení smí 
být připojeno pouze 
k napájecímu modulu.

5. Elektrické připojení přes 
Pulse Transmitter

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MULTICAL® Při použití 
dlouhých 
řídicích kabelů 
postupujte při 
instalaci opatrně. 
Řídicí kabely 
musí být vedeny 
v minimální 
vzdálenosti 
25 cm od 
ostatních kabelů 
z důvodu 
elektromagnetické 
kompatibility.

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9 9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10

ULTRAFLOW®  Pulse Transmitter  MAXICAL III

Vstup Výstup

Modrý (uzem.)/11A  11 11A  11

Červený 
(napájení)/9A  9

Žlutý (signál)/10A  10 10A  10
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ULTRAFLOW® 54

1. Instalace
Před montáží ULTRAFLOW® systém důkladně propláchněte a 
odstraňte ochranná víčka (plastikové membrány). Správná poloha 
průtokoměru (v přívodním a vratném potrubí) je uvedena na štítku 
jednotky MULTICAL®.
Směr toku je vyznačen šipkou na boku průtokového snímače.
Montáž a těsnění se provádí tak, jak je ilustrováno na nákresech.
Tlakový stupeň ULTRAFLOW®: PN16/PN25/PN40, viz označení.
Označení průtokového snímače se netýká dodaného příslušenství.
Typ média, ULTRAFLOW®: 15…130°C
Mechanické prostředí: M1 (pevná instalace s minimální úrovní 
vibrací).
Elektromagnetické prostředí: E1 a E2 (skříň/lehký průmysl a 
průmysl). Signální 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 okolí 
musí být v rozmezí 5 až 55°C.
Údržba a opravy: Průtokový snímač se ověřuje samostatně a může 
být proto oddělen od kalkulátoru.
Náhradní baterie: Kamstrup typ 66-00-200-100. 
Ostatní opravy vyžadují následné opakované ověření v akreditované 
laboratoři.
ULTRAFLOW® lze připojovat pouze přímo ke kalkulátorům 
Kamstrup na svorkách 11-9-10, jak je uvedeno v odstavci 5.3. 
Připojení k ostatním typům kalkulátorů vyžaduje použití 
Pulse Transmitter.
Pozn.: Dbejte, aby hodnota „impulsy/litry“ byla nastavena stejně na 
průtokoměru i kalkulátoru.
Pokud teplota média překračuje 90°C, doporučujeme použít 
přírubové měřiče a namontovat MULTICAL® na zeď.
Jako prevence vzniku kavitace musí být protitlak na ULTRAFLOW® 
min. 1,5 bar při qp a min. 2,5 bar při qs (4,5 bar u DN80 x 350). 
To platí pro teploty přibližně do 80°C. ULTRAFLOW® nesmí být 
vystaven nižšímu tlaku, než je tlak okolního prostředí (podtlak).
Po dokončení instalace je možno spustit průtok vody. 
Nejdříve musí být otevřen ventil na vstupní straně.

1.1. Úhel instalace u ULTRAFLOW® 54
ULTRAFLOW® lze montovat vodorovně, svisle nebo pod úhlem.

 Důležité! V souvislosti s montáží ULTRAFLOW® 54 musí být 
plastová skříň s elektronikou umístěna na boku (platí při vodorovné 
montáži).

ULTRAFLOW® lze otočit o ±45° vzhledem k ose potrubí.
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5.1. Elektrické zapojení
Připojení k Pulse Transmitter

5.2. Blokové schéma
Výstup z Pulse Transmitter

11A GND/uzemnění
9A Napájení (3 - 10 VDC) 
10A Signál
Imax 0,2 mA

5.3. Příklad zapojení
Příklad zapojení mezi ULTRAFLOW® a MULTICAL® 
(napájení z baterie).

6. Funkční kontrola
Pro dokončení instalace kompletního energetického měřiče je nutno 
provést funkční kontrolu. Otevřete termostaty a vypouštěcí kohouty, 
aby v systému začala protékat voda. Zkontrolujte spolehlivost 
zobrazovaných hodnot teploty a průtoku vody.
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