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Chytrá volba 
pro měření spotřeby vody 
v domácnostech

• Využívá osvědčené technologie

• Nabízí řadu inteligentních funkcí

• Vysoká efektivnost a nízká cena

MULTICAL® 21
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MULTICAL® 21

MULTICAL® 21 
– nejvýhodnější řešení 
pro měření spotřeby vody

Ultrazvukový vodoměr 

MULTICAL® 21 vám dává jistotu, že každý spotřebovaný litr vody bude přesně 
zaregistrován a vyúčtován. 

Tento vodoměr neumožní neoprávněnou manipulaci, nemá žádné pohyblivé 
části a ve srovnání s mechanickými měřidly je nesrovnatelně odolnější proti 
opotřebení. Proto po celou dobu své životnosti poskytuje velmi přesná měření, a 
to i při extrémně nízkých počátečních průtocích.

Ekologické měření spotřeby vody

Ochrana přírody je klíčová. Údaje o uhlíkové stopě potvrzují, že vodoměr se 
může pochlubit vysokou opětnou použitelností a minimálním dopadem na 
životní prostředí. Tělo vodoměru a měřicí trubice jsou vyrobeny z kompozitu bez 
jakýchkoliv příměsí olova.

Vodoměr měří teplotu vody i samotného měřidla. Naměřené údaje lze jednak 
využít pro monitoring zařízení a jednak jsou signálem o kvalitě vody. Údaje o 
obou teplotách jsou ukládány do denních a měsíčních záznámů.  

Další z klíčových výhod vodoměru MULTICAL® 21 je odhalování úniků vody, 
poškození potrubí, zpětného průtoku či pokusů o neoprávněnou manipulaci. Jde 
o velmi významný příspěvek k minimalizaci ztrát vody - a tedy i o benefit jak pro 
životní prostředí, tak pro vaše finance.

Velikost vodoměru  Q
3
  [m3/h] Připojení vodoměru Délka  [mm]

1,6 G¾B 110

2,5 G1B / G¾B / G1B 105 / 110 / 130 / 190

4,0 G1B 130 / 190

Chytrý a odolný design

Tělo vodoměru je vakuově uzavřeno a splňuje třídu ochrany IP 68. Vodoměr je 
tedy vhodný i pro instalaci do vodoměrných šachet a nehrozí mu poškození od 
vlhkosti či kondenzace.

Součástí měřidla je integrovaný vysílač, který umožňuje bezpečně a rychle 
provádět vzdálené odečty. Tyto odečty probíhají poloautomaticky nebo zcela 
automaticky, a to buď průjezdem nebo prostřednictvím sítě - což je z hlediska 
provozu vodoměru další velmi podstatná výhoda.
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Technické údaje
Jmenovitý operační průtok 1,6     /   2,5    /  4,0    m3/h

Počáteční průtok měřidla (mezní hodnota 
zastavení měření) 

2,0    /   2,0    /  3,2     l/h

Maximální plynulý průtok 4,6    /   4,6    /  8,5     m3/h

Tlaková ztráta @ Q
3

0,25  /  0,55  /  0,38   bar

Přesnost +/-2 % v rozmezí Q
2
 - Q

4

Pracovní teplota okolního prostředí 0,1…50 °C  (studená voda)    *)0,1…70 °C (teplá voda)

Skladovací teplota - prázdný vodoměr -25…60 °C

Environmentální třída / okolního prostředí / 
standardní třída

IP68, 100 % ponorný. Splňuje požadavky třídy B a C normy OIML R49 
(vnitřní/venkovní instalace) 

Tlakový stupeň 1600 kPa  (PN16)

Zobrazení na LCD displeji Celková spotřeba [m³ / litry]   (5 / 3 číslice) 
Info kódy (Leak, Burst, Dry, Reverse, Tamper)

Integrovaný vysílač 868 MHz. pro dálkové odečty 
(mód C1 a T1 - OMS)

Vysílání každých 16 nebo 96 sekund

Celková spotřeba 
Celková spotřeba k cílovému datu (1. den aktuálního měsíce) 
Teploty 
Info kódy 

Baterie (v provozu při okolních teplotách pod 30 °C) 3,65 VDC, 1 lithiový článek C (životnost až 16 let)

Připojení vodoměru / stavební délka Viz tabulka 

Tělo vodoměru a měřicí trubice (smáčené díly) PPS kompozit zpevněný skelným vláknem

Reflektory (smáčené díly) Nerezová ocel, jakost  1,4306 (AISI 304L)

Certifikace MID-2004/22/EC

*) Vodoměr je k dispozici i pro teplou vodu.

 9 Ultrazvukové měření s mimořádnou přesností

 9 Nízký počáteční průtok

 9 Chytré funkce pro odhalení úniků vody, 
poškození potrubí, zpětného průtoku nebo 
neoprávněné manipulace

 9 Sledování průtoku a teploty

 9 Integrovaný komunikační modul

 9 Ukládání dat a vzdálené odečty

 9 Odečet průjezdem nebo síťový odečet

 9 Životnost baterie 16 let

 9 Ekologická šetrnost

 9 100% vakuově uzavřeno..

Jelikož vodoměr nemá žádné pohyblivé díly, 
které by podléhaly opotřebení, je odolný proti 
nečistotám v pitné vodě. 

Na rozdíl od tradičních měřidel dokáže 
ultrazvukový vodoměr po celou dobu své 
životnosti registrovat i velmi nízký počáteční 
průtok (má nízkou mezní hodnotu zastavení 
měření)..

Dlouhá životnost vodoměru (včetně životnosti 
baterie až 16 let) a minimální provozní náklady 
- to je záruka, že jde o cenově nejvýhodnější 
řešení.

Technologií bojujeme proti ztrátám vody
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Kamstrup A/S - organizační složka
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
T: +420 296 804 954
F: +420 296 804 955
info@kamstrup.cz
kamstrup.com

Think forward

Vytváříme pokrok 
pro ostatní

Kamstrup je přední světový dodavatel řešení pro měření spotřeby 
vody nebo energie. Díky našim špičkovým technologiím, silné 
orientaci na zákazníka a jasné vizi přinášíme chytřejší, spolehlivější 
a cenově efektivnější způsoby měření spotřeby vody i energie. Své 
hodnoty definujeme na základě toho, jaký pokrok vytváříme pro 
ostatní - a naším klíčovým úkolem je pomáhat zákazníkům, aby 
jejich podnikání bylo co nejlepší a nejefektivnější.

To, co je lepší, nás inspiruje. Nikdy se nespokojíme s druhým místem 
a ostatním jdeme příkladem. Vždycky hledáme nové způsoby, jak se 
naučit víc a proměnit příležitost ve výhodu. Naše vedoucí postavení, 
odbornost a vášeň pro partnerství jsou ukázkou, jak přemýšlíme 
dopředu a snažíme se vodě i energiím zajistit lepší budoucnost.

Svá místní zastoupení nebo distributory máme již ve více než 60 
zemích světa..


