2

Betjeningsvejledning
Denne måneds højest
registrerede vandflow.
Efterfulgt af månedlige
max. tællestande.
Aktuelt vandflow V1.
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Aktuel informationskode.
(Andre værdier end
“00000000” indikerer fejl,
og du skal kontakte dit
forsyningsselskab.).

Visning af antal
infokodehændelser.

Datalogger
viser datoen
for seneste
hændelse …

MULTICAL® 603

... og dernæst
infokoden for
sidste hændelse.
Kundenummer del 2.
De 8 mindst betydende cifre af
kundenummeret. Kundenummeret i
dette eksempel er 55667788.

Kundenummer del 1.
De 8 mest betydende
cifre af kundenummeret.
Kundenummeret i dette
eksempel er 11223344.

Heat meter (E1)

Cooling meter (E3)

DK-0200-MI004-040
qp, p/l: See display

TS 27.02 012
θhc: See display

θ: 2 °C ...180 °C
∆Θ : 3 K ...178 K

Denne visning angiver
antal volumenpulser
per liter vand fra
flowsensoren.

θ: 2 °C ...180 °C
∆Θ : 3 K ...178 K

S/N: 80000095/K8/17
Type: 603C219
Pt500-EN60751
Battery, 1 x D-cell

Battery, 1 x D-cell

Denne visning angiver den
tilsluttede flowsensors
nominelle flow i m³/h.

Pt500-EN60751
Type: 603C219
S/N: 80000095/K8/17

qp, p/l: See display
DK-0200-MI004-040

DDD = 225
Se i øvrigt interaktive betjeningsvejledninger på www.kamstrup.dk

∆Θ : 3 K ...178 K
θ: 2 °C ...180 °C

Heat meter (E1)

θhc: See display
TS 27.02 012

∆Θ : 3 K ...178 K
θ: 2 °C ...180 °C

Cooling meter (E3)
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Betjeningsvejledning
Energimåling
MULTICAL® 603 fungerer på følgende måde:
Flowsensoren registrerer mængden af vand, der cirkulerer gennem systemet, i kubikmeter
(m3).
Temperaturfølerne, i frem- og returløb, registrerer afkølingen, dvs. forskellen mellem
fremløbs- og returløbstemperatur.
MULTICAL® 603 beregner energiforbruget ud fra vandets volumen og
temperaturdifferensen.
Visninger i displayet
eller
) aktiveres, skiftes der til en ny primærvisning.
Når en af piletasterne (
anvendes til at fremkalde historiske visninger og gennemsnitsværdier
Primærtasten
og til at returnere til primærvisninger.
Fire minutter efter sidste aktivering af en vilkårlig fronttast skiftes der automatisk til visning
af energiforbruget.

Akkumuleret produkt af grader i
fremløb og volumen i kubikmeter.
(E8 anvendes som
baggrund for beregning af
gennemsnitstemperatur).
Opsummeret produkt af
grader i returløb og volumen i
kubikmeter.
(E9 anvendes som
basis for beregningen af
gennemsnitstemperatur).
Dette års gennemsnitlige
fremløbstemperatur.

Aktuel fremløbstemperatur.

Denne måneds
gennemsnitlige
fremløbstemperatur.
OBS! Månedens
gennemsnitstemperatur
nulstilles på skæringsdato
hver måned.

Displays
Dette års gennemsnitlige
returløbstemperatur.

Forbrugt opsummeret
varmeenergi.

Opsummeret volumen
af forbrugt fjernvarme-/
kølevand.

Antal driftstimer.
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Dato for seneste lagring
af månedsdata.

Dato for seneste lagring
af månedsdata.

Opsummeret forbrugt
varmeenergi ved seneste
lagring af månedsdata.
Efterfulgt af månedlige
energitællestande.

Opsummeret
fjernvarme-/
kølevand ved
seneste lagring af
månedsdata.
Efterfulgt af
månedlige
energitællestande.

Aktuel returløbstemperatur.

Denne måneds
gennemsnitlige
returløbstemperatur.
OBS! Månedens
gennemsnitstemperatur
nulstilles på skæringsdato
hver måned.

Aktuel differenstemperatur
(afkøling).

Aktuel termisk effekt.

Denne måneds højest
registrerede termiske
energi.
Efterfulgt af månedlige
max. tællestande.

Driftstimer med en fejl.
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