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MULTICAL® 302 
Инструкция за монтаж и експлоатация



MID обозначения

Допустими работни условия / диапазони на измерване
Изчислителен блок   q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Термопреобразуватели q: 2 °C…150 °C DΘ: 3K...130K 
Разходомер q: 2 °C…130 °C

Уредът може също така да бъде изпълнен като студомер с температурен диапазон  2 °C...150 
°C (или 2 °C...50 °C) или комбиниран топломер/студомер с температурен диапазон 2 °C...150 
°C, но MID одобрението се отнася само за топлинния регистър.

Механична среда 
M1 и M2 (фиксиран монтаж с минимална вибрация и фиксиран монтаж с осезаемо или 
високо равнище на вибрация).

Електромеханична среда
E1 (битова/лека промишленост). Сигналните кабели на уреда трябва да се положат на 
разстояние не по-малко от 25 см от други електроинсталации.

Климатична среда
Монтажът трябва да се извършва на закрито в помещения без кондензация на влага. 
Диапазонът на външната температура е 5 °C…55 °C. Единствено разходомера може да се 
монтира в среда с кондензация.

Ремонт и обслужване
разходомерът и термопреобразувателите не бива да бъдат отделяни от изчислителния 
блок. След ремонта уредът подлежи на проверка в акредитирана лаборатория.
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1 Обща информация
Моля, запознайте се внимателно с настоящата инструкция преди да монтирате 
топломера.

В случай на неправилен монтаж гаранцията на Kamstrup отпада.

При монтаж е необходимо да се съблюдават следните условия:

-  Налягане:  PN16/PN25, вж маркировката. Маркировката на разходомера не се 
отнася за включените аксесоари.

- Налягане на температурните  
сензори тип Φ 5,2: PN16 и PN25

При температури на измервания флуид над 90 °C и под 15 °C изчислителния блок трябва да 
се монтира на стената.

2 Термопреобразуватели (сензори)
Термопреобразувателите са предназначени за измерване на температурата на входа и 
изхода на системата и представляват спрегната двойка, която не бива да бъде разделяна 
при никакви обстоятелства.

Термопреобразувателите се монтират в MULTICAL® 302 в завода. В съответствие с EN 1434, 
дължината на кабела на сензорите не може да се променя.

Температурният сензор, монтиран в завода в сензора на потока няма маркировка на 
кабела. Другият датчик, маркиран със зелен пластмасов пръстен трябва да бъде монтиран в 
тръбопровода, противиположен на този, на който е монтиран разходомера. 

2.1 Монтаж на термопреобразувателите

MULTICAL® 302 се доставя с двойка датчици Pt500 Φ 5,2 мм (спрегната двойка) със 
силиконов кабел 1,5 м. Този тип датчици може да се изполва като датчик за директно 
потапяне с помощта на конектор и уплътнение, както и за монтаж в защитна гилза. 

Единият от датчиците се поставя в корпуса на разходомера в завода. В този случай, другият 
датчик трябва да се използва като датчик за директно потапяне. 

Като алтернатива, двата датчика трябва да се монтират в защитна гилза, тъй като 
симетричният монтаж дава най-добри резултати при измерването. Когато единият от 
датчиците се монтира в корпуса на разходомера, той трябва да се монтира възможно най-
близо до него на разстояние не повече от 12 см. 

Асиметричният монтаж на датчиците (единият в непосредствен контакт със средата, 
а другият в защитна гилза) се допуска само в случай, че това е допустимо по местните 
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стандарти. Не се препоръчва асиметричен монтаж на датчиците в системи с ниски 
диференциални температури и/или нисък дебит. 

Пример:
Когато дисплеят показва, че разходомерът трябва да 
се монтира в подаващата тръба, то датчикът със зелен 
пластмасов пръстен се монтира в изходната тръба.

2.2 Свързване на директния сензор

Плъзнете пластмасовия конектор от края на 
тръбата на сензора, докато щракне, когато 
конекторът достигне първия нарез.

Конекторът не трябва да се придвижва по-
ниско от първия нарез.

9 
 
-
0
0,1

 0 
Ø 9 -0.1 Независимо от мястото на монтаж на 

директния сензор е важно да се спазват 
толерансите, изброени в ляво. Ако те не са 
изпълнени, О-пръстенът не може да осигури 
добро уплътнение.
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3 Информационни кодове ”INFO”
MULTICAL® 302 провежда постоянен мониторинг на важните работни параметри. Ако в 
работата на прибора или на системата възникне грешка, на дисплея се появява мигащ 
символ "INFO" и информационният код може да бъде прочетен с активиране на бутона, 
докато измервателното устройство покаже "INFO". Информационният код се появява 
само, когато има неизправност, освен ако топломера е конфигуриран за "статични 
информационни кодове". 

Информационен 
код

Описание
Време за 
реакция

0 Няма нередности  -
1 Захранващото напрежение е било прекъсвано  -
4 Температурният датчик T2 е извън диапазона на 

измерване
< 32 сек.

8 Температурният датчик T1 е извън диапазона на 
измерване

< 32 сек.

32 Температурната разлика има грешен поляритет  32 сек. и 0.05 m3

128 Захранващото напрежение е твърде ниско < 10 сек.
16 Разходомерът е със слаб сигнал или има въздух в 

него
< 32 сек.

2 разходомерът е с неправилна посока на потока < 32 сек.

Когато едновременно възникне повече от един информационен код, дисплеят показва 
тяхната сума. Например, когато измеряемите стойности на двата термопреобразувателя са 
извън диапазона на измерване, дисплеят показва информационен код 12 (информационни 
кодове 4+8).

Информационните кодове 4 и 8 се регистрират в случаите, когато температурните 
стойности са по-ниски от 0,00 °C или надвишават 155,00 °C. Информационните кодове 4 
и 8 също така се регистрират при късо съединение на датчиците или при прекъсване на 
връзката.

Забележка: Когато информационният код = 4 или 8, топломерът спира изчисляването на 
топлинна енегрия и натрупването на обема.
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4 Монтаж на разходомера
Преди монтажа на разходомера промийте системата и отстранете пласмасовите стикери/
тапи от него.

Мястото на монтаж на разходомера (подаване или връщане) се показва на дисплея на  
MULTICAL® 302. Посоката на потока е показана със стрелки върху корпуса на разходомера. 

Разходомерът може да се инсталира в системи с номинално налягане PN16 и PN25, може 
да има маркировка PN16 или PN25 или и двете маркировки PN16 и PN25 (дефинира се при 
поръчка). 

Придружаващите конектори са предназначени само за налягане PN16. При инсталиране в 
системи с налягане PN25 трябва да ползват подходящи конектори. 

За размер G3/4x110 mm е необходимо да се провери, дали дължината на резбата на тялото 
12 mm е достатъчна за монтаж. Виж фигурата по-долу.

AA

SECTION A-A 
SCALE 2 : 1

Затягане с ръце

Уплътнител

Гайка

12 mm

Прав участък на входа: MULTICAL® 302 не изисква прави участъци на входа и изхода на 
датчика на потока в съотвествие с изискванията  MID 2004/22/ EF и EN 1434:2007. Правият 
участък на входа може да потрябва само в случаите на силни турболенции на потока пред 
топломера. Препоръчва се да се следват указанията по CEN CR 13582.
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A

B

C

D

E

F

G

A Препоръчително положение на разходомера

B Препоръчително положение на разходомера

C Недопустимо положение, риск от възникване на въздушен джоб

D Допустимо положение в затворена система

E Разходомерът не трябва да се монтира непосредствено след задвижката, освен 
сферичните кранове, които трябва да са напъно отворени, когато не се използват за 
блокиране 

F Разходомерът не трябва да се монтира близо до входната страна на помпата

G Разходомерът не трябва да се монтира след двойно коляно на две нива.

За да се предотврати кавитация в MULTICAL® 302, работното налягане трябва да бъде поне 1 
бар при qp и най-малко два бара при qs. Това се отнася за температури до около 80 ° С. 

MULTICAL® 302 не трябва да се излага на вакуум (налягане под това на околната среда).
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4.1 Стенен монтаж на MULTICAL® 302

90° 90°

90° 90°

90°

90°

90°

90°

MULTICAL® 302 може да се монтира 
вертикално, хоризонтално или под ъгъл.

45
° 45°

90° 90
°

45°45
°

90° 90°

MULTICAL® 302 може да се завърти нагоре под 
ъгъл до 45° и надолу до 90°спрямо оста на 
тръбопровода.

Важно

Топломерът е най-чувствителен към 
наличието на мехурчета въздух във водата, 
когато пластмасовият корпус на разходомера 
е разположен отгоре. 
Затова тази позиция е допустима само 
в системи с високо работно налягане и 
автоматично обезвъздушаване, например 
при директна схема на присъединяване към 
топлинната мрежа.
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4.2 Посока на потока

След монтиране на топломера на място, трябва да се уверите, че посоката на потока през 
разходомера е правилна.

Посока на потока навън – посоката е 
показана със стрелка на разходомера.

Посока на потока навътре– посоката е 
показана със стрелка на разходомера.

4.3 Позиция на монтаж на датчика на потока

В горния ляв ъгъл на дисплея на топломера се визуализира иконка, която показва мястото 
на монтаж на датчика на потока – в подаващата или връщащата тръба.

Иконка за подаващата тръба Иконка за връщащата тръба

Много е важен правилния монтажа на уреда подаващ или връщащ. Мястото на монтаж на 
уреда може да бъде променено в режима на настройка (вж. т. 9.1, стр. 16).

4.4 Влажност и кондензация

45
°45º

Когато MULTICAL® 302 се монтира във влажни помещения, датчикът 
на потока трябва да се завърти нагоре на 45° спрямо оста на 
тръбопровода, както е показано на фигурата вляво.

5 Монтаж на изчислителния блок

5.1 Компактен монтаж

Изчислителният блок се монтира на разходомера. Изчислителният блок се пломбира в 
завода, затова пломбирането след монтажа не е необходимо, с изключение на случаите на 
повреда на пломбите на гърба на уреда. 
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В случай на силна кондензация (например в системи за охлаждане), се препоръчва стенен 
монтаж на изчислителния блок (вж. т. 5.2, стр. 12).

83

24

5983

24

59

При компактен монтаж  кабелната връзка на разходомера с изчислителния блок може да 
се направи компактна като първо се освобождава кабелния държач A  след това държача 
се поставя през единия от двата монтажни отвора отстрани на разходомера B . Накрая 
държача обхваща кабела на разходомера така, че кабела да се фиксира към разходомера 
C . Finally the cable binder is strapped around the flow cable again tying the cable to the flow 

sensor D .

AA
B

C
D
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5.2 Стенен монтаж

Закрепването за стенен монтаж дава възможност MULTICAL® 302 да се постави на всяка 
стена. Използвайте крепежа като шаблон за пробиване на дупки с диаметър 6 мм в стената. 
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 24 
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 47 
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 24 
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 8 

47 24

24

47

8

43

5.3 Разположение на изчислителния блок

Когато разходомерът е монтиран в помещение с повишена влажност и кондензация, 
изчислителният блок се разполага над разходомера или се монтира на стена. 
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6 Захранване от батерия
MULTICAL® 302 се захранва от една или две литиеви батерии размер  A. Оптималният срок 
на работа на батерията се достига при температура под 30 °C, например при стенен монтаж.

Напрежението на литиевата батерия на практика не се променя през целия срок на 
работата (приблизително 3,65 V). Затова не е възможно да се определи оставащия ресурс на  
батерията посредством измерване на напрежението. За сметка на това информационния 
код 128 дава индикация за ниско напрежение на захранването.

Батереята не подлежи на зареждане, изходите и не трябва да се дават на късо. 
Използваните батерии подлежат на унищожаване от оторизирани организации, например 
Kamstrup A/S.

7 Функционална проверка
След като приключите монтажа, проверете изправната работа на топломера. Отворете 
крановете и терморегулаторите за обезпечаване на циркулацията на топлоносителя в 
системата. Натиснете бутона на MULTICAL® 302 и проверете изобразяваните на дисплея 
стойности на температурите и разхода.
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8 Комуникация
MULTICAL® 302 може да бъде доставен с вграден комуникационен модул или без него. 
Когато топломерът е с вграден комуникационен модул, той може да бъде модул с кабелен 
M-Bus или безжичен M-Bus (работи с радиовръзка).

8.1 Кабелна M-Bus комуникация

Когато топломерът е оборудван с вграден модул с кабелен M-Bus, се използва протокол M-
Bus по EN 13757-3:2013.

Свързаването към M-Bus master се извършва с помощта на 2х жичен кабел с дължина 1,5 
м. Полярността при свързване е без значение, M-Bus интерфейс е галванично отделен от 
топломера.

M-Bus поддържа първична, вторична и разширена вторична адресация. M-Bus адресът се 
указва при поръчка, но може да бъде променен впоследствие в режим на настройка. (вж. т. 
9, стр. 15).

8.2 Безжична M-Bus комуникация (радио)

Ако топломерът има вграден безжичен M-Bus модул, има възможност за избор на режим 
Mode C1 или Mode T1 OMS. Mode Mode C1 се използва от системи за събиране на данни 
и предимно от системи, четящи от преминаваща кола. Режим Т1 OMS се използва от 
стационарни системи, базирани на OMS. 

Топломерът е с вградена антена.

Режим C1
Протоколът съответства на EN 13757-4:2013. Интервалът на предаване на пакети е 16 сек. 
Индивидуално 128-битово шифроване AES.

Режим T1 OMS
Протоколът съответства на EN13757-4:2013 и спецификациите OMS, Том 2, Ред. 3.0.1. 
Интервалът на предаване на пакети е 900 сек. Индивидуално 128-битово шифроване AES.
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9 Режим на настройка

Настройка
Фабрично броячът е настроен в режим на транспорт, което 
означава, че дисплеят може да покаже последователност на 
"Setup".

Настройка Sequence се 
активира чрез натискане 
на бутона за 9 секунди 
до появата на "SETUP" на 
дисплея.

Топломерът остава е в режим на настройка до натискането 
на бутона за 5 секунди. Въпреки това, е заложен таймаут, 
който осигурява връщането на топломера към нормален 
режим след 4 минути. Топломерът излиза от транспортен 
режим когато регистърът за преминал обем регистрира 
първата единица - или 0,01 m3 (10 литра), или 0.001 m3 
(1 литър) - в зависимост от избраната разделителна 
способност на дисплея. 

Елементи от менюто Setup, включително индекси, виж по-долу:

Последователност на  настройките (Меню_3) Индекс на 
дисплея

1.0 Номер на потребителя (част 1) 3-01
2.0 Номер на потребителя (част 2) 3-02
3.0 Дата 3-03
4.0 Време 3-04
5.0 Дата на отчета (МM.ДД) 3-05
6.0 Разходомер в подаващата или връщащата (код A) 3-06
7.0 Измервателна единица и резолюция (код B) 3-07
8.0 Първичен адрес M-Bus (№. 31) 3-08
9.0 Период на осредняване на max P и Q 3-09

10.0 hc (стойността може да се променя само когато кодът на държавата е 
6xx. При други кодове на страните се изобразява 180 ° C, без възможност 
за промяна)

3-10

11.0 Радио ”ON” или ”OFF” 3-11
12.0 Край на настройките 3-12

Ако бутонът не е натиснат в рамките на 4 минути, топломерът ще се върне към четене на 
енергията в потребителското меню.
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9.1 Промяна на местоположението на монтаж на сензора на потока

Броячът е програмиран за монтаж в подаващата или връщащата тръба. Мястото на монтаж 
на сензора на потока може да бъде променено от подаващ на връщащ и обратно: 

За тази цел, се използва дисплей 3-06. Направете следното:

Входящ
Ако броячът е програмиран за монтаж в подаващата, на 
дисплея се изобразява текст "inlet". За промяна, натиснете 
бутона за две секунди. След кратко изобразяване на 
дисплея на надпис "Setup" се появява мигащ надпис "Inlet". 
Натиснете бутона веднъж и на дисплея ще се покаже "Out-
let". За да запаметите настройките, натиснете бутона за две 
секунди, докато на дисплея се появи "OK".

Връщащ
Ако топломерът е програмиран за монтаж на 
връщащата линия, на дисплея се показва "Outlet". За 
промяна, натиснете бутона за две секунди. След кратко 
изобразяване на дисплея на надпис "Setup" се появява 
мигащ  надпис "Inlet". 
За да запаметите настройките, натиснете бутона за две 
секунди, докато на дисплея се появи "OK".

Transport state ends when the meter has registered its first 
volume accumulation, either 0.01 m3 (10 L) or 0.001 m3 (1 L) – 
determined by the selected resolution.

След излизане от транспортен режим, достъпът към режим 
за настройка е възможен само след счупване на пломбата и 
зокъсяване на контактните пластини.

Забележка: В някои страни опцията за настройка не е достъпна.
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9.2 Смяна на мерната единица

Можете да промените мерната единица. За да направите това, следвайте примера в раздел 
9.1, страница 16, но вместо индекс 3-06 използвайте индекс 3-07.

Ако промените мерната единица в менюто за настройка, трябва да се уверите, че промяната 
няма да се отрази на старшия разряд на енергията на дисплея. Например, ако се променя 
GJ с два знака след запетаята на GJ с три знака след запетаята, старшият разряд ще изчезне. 
Същото ще се случи, ако се промени kWh без знаци след запетаята на kWh с един знак след 
запетаята. Съответно, младшата единица на дисплея ще изчезне при смяна на kWh с една 
единица след запетаята на kWh без знаци след запетаята. Виж примерите по-долу:

Пример 1

GJ с два знака след запетаята (B=2)
Примерът показва, как ще се изобразява енергията E1 – 
изчислима в GJ.

Пример 2

GJ с три знака след запетаята (B=6)
Тук старшият разряд изчезва (сравнима с с пример 1). 
В замяна ще има по-добра разделителна способност на 
дисплея.

Пример 3

kWh без знаци след запетаята (B=3)
Примерът показва, как ще се изобразява енергията E1 – 
Изчислима в kWh.

Пример 4

kWh с един знак след запетаята (B=7)
Тук старшият разряд изчезва (по сравнение с пример 3). 
В замяна се получава по-добра резолюция на дисплея.

Пример 5

MWh с три знака след запетаята (B=4)
Резолюцията е еднаква с пример 3, но енергията се 
изчисява в MWh.
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Потребление  на енергия в 
kWh, MWh или GJ.

Потребление  на количество 
топлоносител.

Брой отработени часове.

Текуща входяща температурата. 

Текуща топлинна мощност.

Текуща температурна 
разлика.

Текущ информационен код 
(Свържете се със сервиз, 
ако стойността не е нула).

Текущ разход.

8-те най-значими цифри от 
потребителския номер. 

8-те по-малко значими цифри 
от потребителския номер. 

Текуща изходяща температурата.

MULTICAL® 302
Показания на дисплея

DDD=210
Furthermore, see interactive user's guides at  www.kamstrup.com DRAFT - 5512xxxx_A1_BG_08.2014



MULTICAL® 302
Инструкция за монтаж и експлоатация

Измервание на енергия

MULTICAL® 302 работи по следния начин:

Сензорът на потока регистрира обема на топлоносителя, преминаващ през 
отоплителната система в м3 .

Термосензорите, разположени в подаващата и обратната тръба регистрират 
охлаждане, т.е. разликата между температурите на подаване и връщане.

MULTICAL® 302 изчислява потребената енергия по данните за обема на 
топлоносителя и неговото охлаждане. 

Показания на дисплея

Дисплеят се активира с натискане на  бутона. След това се натиска бутона за смяна 
на показанията на дисплея.

4 минути след последното натискане на бутона топломерът автоматично 
превключва в режим на показване на потребената енергия.

www.kamstrup.com
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