
Kompaktna oblika za         
optimalne merilne rezultate

Robusten, natančen in neomejeno fleksibilen – kompaktni števec toplote/hladu Multical 
403 vam nudi maksimalno funkcionalnost, s čimer je popolnoma prilagojen današnjim ter 
prihodnjim zahtevam in izzivom. S tem predstavlja izjemno kakovosten števec toplote/
hladu za stanovanja in pri oskrbi s toploto na daljavo.

Naložba v prihodnost

Kompaktni toplotni števec Multical 403 je bil v osnovi 
razvit iz svojih predhodnikov. Rezultat je števec energije, ki 
temelji na najnovejši ultrazvočni tehnologiji in ki ga je s si-
stemom ločevanja programske opreme tudi v prihodnosti 
mogoče nadgraditi s posodobitvami programske opreme.

Takojšnje obratovanje zaradi kompaktne zgradbe

Multical 403 je statistični toplotni števec, števec hladu ali 
kombinirani števec toplote/hladu za merjenje energije sko-
raj vseh termičnih instalacij z vodo kot nosilcem energije. 
Naprava je izdelana kot kompaktni števec – to pomeni, da 
je dobavljena naprava že pripravljena na obratovanje in da 
električna priključna dela na računski napravi in tempera-
turnih senzorjih niso več potrebna. V skladu z EN 1434 pa 
to v praksi pomeni, da pri kompaktnem števcu senzorja 
pretoka in računske naprave ne smemo več ločiti. Če sen-
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zor pretoka in računsko napravo ločimo 
ter se plomba zaradi tega uniči, je treba 
števec ponovno kalibrirati. Števec ener-
gije Multical 403 je v osnovi izdelan za 
merjenje porabe energije v večstanovan-
jskih hišah (cevni števec) ter za uporabo v 
gospodarskih in industrijskih objektih.

preprosta namestitev – pretoki med 
0,6 m³/h in 15 m³/h

Števec je zelo preprosto namestiti in 
njegovo temperaturno območje je od 2 
do 180 °C. Spekter nazivnih pretokov, 
ki jih pokriva števec energije Multical 
403, je med Qp 0,6 m³/h in Qp 15 m³/h. 
Zaradi robustne oblike in visoke kakovosti 
se lahko števec običajno uporablja dolgo 
obdobje.

Zaradi preprostih možnosti nastavitve s sprednjimi tipkami 
sta konfiguracija in upravljanje števca zelo enostavna. 
Izguba tlaka je pri Multical 403 zelo majhna, zato ta tudi 
v najvišjem dinamičnem območju potrebuje manj moči 
črpalke – to velja pri vseh velikostih pretoka do 15 m³/h. S 
tem pade poraba toka obtočnih črpalk in izguba energije 
instalacije se zmanjša na potrebni minimum. Števec se 
lahko z napetostjo napaja prek različnih omrežnih ali bate-
rijskih možnosti. Ne glede na to, katera rešitev je realizira-
na – napajanje prek omrežja ali baterije – naprava ima v 
vsakem primeru izredno nizko porabo energije.
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Robusten, kompakten in večfunkcijski

Merjenje prostornine se izvaja z dvosmerno ultrazvoč-
no tehnologijo po postopku razlike v pretečenem času, 
ki predstavlja dolgoročno stabilen in natančen zanesljiv 
princip merjenja. Sešteta toplotna energija in/ali hladilna 
energija je lahko prikazana v kWh, MWh ali GJ. S sprednji-
mi tipkami števca Multical 403 lahko konfiguriramo veliko 
parametrov:

nn Vgradnja senzorja pretoka v dovodni in povratni tok
nn Enota energije
nn Primarni naslov M-Bus 
nn Vklop/izklop radijske povezave
nn Podatki o ključnem dnevu
nn Še več podobnih parametrov

Ta konfiguracija se lahko izvede neposredno na mestu 
montaže in s tem prispeva k zmanjšanju časa montaže.

Raznolike možnosti komunikacije

Naprava je pripravljena na nadgradnjo z naslednjimi ko-
munikacijskimi moduli:

nn Brezžični modul M-Bus (vključno z 2 impulznima 
vhodoma)
nn Brezžični modul M-Bus (vključno z 2 impulznima 

izhodoma)
nn Modul M-Bus (vključno z 2 impulznima vhodoma)
nn Modul M-Bus (vključno z 2 impulznima izhodoma)
nn Podatkovni modul RS 232 (vključno z 2 impulznima 

vhodoma)
nn Podatkovni modul RS 232 (vključno z 2 impulznima 

izhodoma)

S tem spektrom komunikacijskim modulov je združitev z 
radijskimi ali kabelskimi sistemi daljinskega odčitavanja 
ali združitev z in vključitev v sisteme nadzorne tehnologije 
zgradb povsem preprosta.

podRobNoSTi o fuNKcijah RačuNSKe NapRave

obračunavanje energije

Računska naprava Multical 403 obračunava toplotno 
energijo v skladu s standardom prEN 1434-1:2014, ki 
uporablja mednarodno temperaturno skalo 1990 (IST-90) 
in definicijo tlaka 16 bar. Obračun energije se lahko v poe-
nostavljeni obliki izrazi na naslednji način:

Energija = V x ΔΘ x k
V:   dovedena prostornina vode
ΔΘ:   izmerjena temperaturna razlika
K:   toplotni koeficient vode 

Računska naprava energijo vedno obračuna v [Wh]. Nato 
sledi preračunavanje v izbrano mersko enoto.

impulzna vhoda (a in b)

Multical 403 ima dva impulzna vhoda samo takrat, ko je 
števec opremljen s komunikacijskim modulom (brezžič-
ni modul M-Bus + 2 impulzna vhoda, modul M-Bus + 2 
impulzna vhoda ali modul RS232 + 2 impulzna vhoda). 
Impulzna vhoda sta nameščena na izbranem komunika-
cijskem modulu. Ta impulzna vhoda se lahko uporabljata 
za ugotavljanje in daljinsko seštevanje impulzov pri npr. 
mehanskih vodnih števcih in e-števcih. Impulzna vhoda 
delujeta neodvisno od števca samega in sta namenjena 
zgolj za to, da sprejemata in shranjujeta impulze od dru-
gih števcev z impulznim izhodom.

impulzna izhoda (c und d)

Multical 403 ima dva impulzna izhoda samo, če je števec 
opremljen s komunikacijskih modulom (brezžični modul 
M-Bus + 2 impulzna izhoda, modul M-Bus + 2 impulzna 
izhoda ali modul RS232 + 2 impulzna izhoda). Impulzna 
izhoda sta nameščena na izbranem komunikacijskem mo-
dulu. Ta impulzna izhoda se lahko uporabljata za posredo-
vanje informacij o porabi zunanjim napravam za zbiranje 
impulzov ali za priključitev na zunanje sisteme nadzorne 
tehnologije zgradb. Impulzna izhoda lahko prek impulzne-
ga izhoda C ali D izdajata naslednje registre stanja števca:

nn E1 – toplotna energija
nn E3 – hladilna energija
nn V1 – prostornina

zapisovalniki podatkov

Multical 403 ima pomnilnik, ki ga ni mogoče izbrisati 
(EEPROM), vanj pa se shranjujejo rezultati vrste različnih 
zapisovalnikov podatkov. Zapisovalnik podatkov je možno 
programirati. Želeni profil zapisovalnikov podatkov se 
izbere prek kode RR konfiguracijske številke. Če naloga ne 
vsebuje posebnih zahtev, se koda RR nastavi na standardni 
profil zapisovalnikov podatkov 10. Ta standardni profil 
zapisovalnikov podatkov protokolira enak register zapiso-
valnikov podatkov kot Multical 402 (predhodni model), 
globina zapisovalnikov pa je večja. Tako register zapisoval-
nikov podatkov kot tudi globino zapisovalnikov podatkov 
je mogoče programirati in na željo stranke je mogoče 
sestaviti individualne profile zapisovalnikov.

Standardni profil zapisovalnikov podatkov (koda RR = 10) 
vsebuje naslednjih šest zapisovalnikov podatkov z navede-
no globino:
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interval zapisov. podatkov Standard. globina zapis. podatkov
Letni zapisovalnik 20 let
Mesečni zapisovalnik 36 mesecev
Dnevni zapisovalnik 460 dni
Urni zapisovalnik 1400 ur
Minutni zapisoval. 1–60 min 0
Minutni zapisoval. 1–60 min 0
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Števec energije Multical 403 odlikuje predvsem to, da je 
vsebino zapisovalnika podatkov mogoče odčitati z daljins-
kim odčitavanjem (M-Bus) – neposreden dostop do števca 
v prostoru tako ni potreben.

izbirni način združevanja

Števec energije Multical 403 omogoča nastavitev 6 
različnih modelov združevanja. Števec v osnovi uporablja 
sistem združevanja na osnovi časa – to pomeni, da se 
obračuni seštete prostornine in seštete energije izvajajo v 
fiksnem časovnem intervalu. Časovni interval se konfigur-
ira s kodo L in ni odvisen od pretoka vode. Izbira načina 
združevanja pri napravah z napajanjem prek baterije 
seveda močno vpliva na življenjsko dobo baterije.

1. prilagodljivi način (4 – 64 sekund)  
To je inteligentni način združevanja števca, pri ka-
terem se časovni interval sproti prilagaja. Ta način 
kombinira dolgo življenjsko dobo baterije z visoko 
natančnostjo meritev in obračunavanja. 

2. običajni način (32 sekund)  
V tem načinu je način združevanja določen z 32 
sekundami. To pomeni, da števec vsakih 32 sekund 
izračuna sešteto prostornino in sešteto energijo.

3. hitri način (4 sekunde) ) 
V tem načinu je interval združevanja določen na 4 
sekunde. To pomeni, števec vsake 4 sekunde izračuna 
sešteto prostornino in sešteto energijo. Ta način se 
lahko uporabi pri vseh sistemih – še posebej priporo-
čljivo ga je uporabljati za sisteme z izmenjevalnikom 
toplote s porabno vodo. 

Tarifna funkcija

Števec energije Multical 403 ima tri dodatne tarifne 
registre TA2, TA3 in TA4, v katerih se toplotna ali hladilna 
energija na osnovi programiranih tarifnih pogojev sešteva 
vzporedno z glavnim registrom. To je sicer funkcija, ki je 
običajno relevantna samo takrat, če se naprava uporablja 
kot glavni števec dobaviteljev energije.

Napajanje z napetostjo

Števec se lahko napaja prek omrežja ali baterije. Pri tem 
lahko izbirate med majhno baterijo (brez omejitev pri 
transportu) in veliko baterijo z do 16 leti življenjske dobe.

MehaNSKa obliKa

1 Zgornji pokrov s pritisnimi tipkami in laserskim graviranjem
2 Tiskano vezje z mikrokrmilnikom, ASIC pretoka, prikazovanikom itd.
3 Pokrov tiskanega vezja (odprejo ga lahko samo pooblaščeni laboratoriji)
4 Montira se lahko modul za oskrbo s tokom ali
5 baterija

6 Podatkovni modul, npr. M-Bus
7 Priključek temperaturnih senzorjev
8 Talni pokrov 
9 Senzor pretoka (IP68) 
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Odobritve  DK-0200-MI004-037, toplotni števec
 TS 27.02 009, števec hladu in števec toplote/hladu
Standardi  EN 1434:2007 in EN 1434:2015
Direktive EU  Direktiva o merilnih instrumentih, Direktiva o nizki napetosti
 Direktiva o elektromagnetni združljivosti, Direktiva o tlačni opremi
Toplotni števec  DK-0200-MI004-037
Temperaturno območje  θ : 2 °C … 180 °C
Diferenčno območje  ΔΘ : 3 K … 178 K
Števec hladu in števec toplote/hladu TS 27.02 009
Temperaturno območje  θ : 2 °C… 180 °C
Diferenčno območje  ΔΘ : 3 K … 178 K
Temperatura medija  θ q: 2 °C … 130 °C
Natančnost
- Računska naprava  EC  = ±(0,5 + ΔΘ min /ΔΘ) %
- Senzor pretoka  Ef  =  ±(2 + 0,02 qp /q), jvendar ne nad ±5 %
Priključek temperatur. senzorja
- Tip 403-V  Pt100 – EN 60751, dvožilni priključek
- Tip 403-W/T  Pt100 – EN 60751, dvožilni priključek
Oznaka EN 1434  Okoljski razred A
Oznaka MID  Mehansko okolje: razred M1 in M2
 Elektromagnetno okolje: razred E1
 Nekondenzirano okolje, zaprt prostor (notranja namestitev) 5 … 55 °C

odobReNi podaTKi šTevca
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Izguba tlaka v senzorju pretoka se prikaže kot maksimalna izguba tlaka pri qp. Po EN 1434 maksimalna izguba tlaka ne 
sme prekoračiti 0,25 bar.

izGuba TlaKa

Navedene minimalne temperature se navezujejo
samo na homologacijo. Števec nima zaščite pred 
nizkimi temperaturami in zato meri navzdol do 
0,01 °C in 0,01 K.

Kri-
vulja

Nazivni
pretok

qp [m
3/h]

Maks.
pretok

qs [m
3/h]

Min.
pretok
qi* [l/h]

Min.
pretok

cut-off [l/h]

Nasičen
pretok
[m3/h]

Nazivna 
širina
[mm]

Δp@qp

[bar]

kv q@0,25 bar

[m3/h]
A 0,6 1,2 6 3 1,5 DN15/DN20 0,03 3,46 1,7
B 1,5 3,0  15 3 4,6 DN15/DN20 0,09 4,89 2,4
C 2,5 5,0  25 5 7,6 DN20 0,09 8,15 4,1
D 3,5 7,0 35 7 9,2 DN25 0,07 13,42 6,8
E 6 12 60 12 18 DN25 0,06 24,5 12,3
F 10 20 100 20 30 DN40 0,06 40,83  20,4
F 15 30 150 30 46 DN50 0,14 40,09 20,1

0,01

0,1

1

0,1 1 10 100

Δ
p 

[b
ar

]

A B C D E F

Durchfluss [m³/h]Pretok [m3/h]
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Prikazovalnik LCD – 7 ali 8 številk z višino številk 8,2 mm
Ločljivosti 9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999 –
 99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999
Enota energije MWh – kWh – GJ 
Zapisovalnik podatkov (EEPROM) Intervali protokoliranja od ene minute do enega leta
 Vsebina zapisovalnika z možnostjo programiranja: izbrati je možno vse registre
 Standardni profil zapisovalnikov: 20 let, 36 mesecev, 460 dni, 1400 ur (koda RR = 10)
Inform. zapisovalnik (EEPROM) 50 informacijskih kod
Ura/koledar (z rezervno baterijo) Ura, koledar, kompenzacija prestopnega leta, datum ključnega dneva
Poletni/zimski čas Možnost programiranja pod dobavno kodo. Izbiro funkcije je mogoče preklicati, če
 se uporablja »tehnični običajni čas«.
Podatkovna komunikacija Protokol KMP s CRC16 za optično komunikacijo ter za module
Napajalna napetost 3,6 VDC ± 0,1 VDC
Baterija

Rezervna baterija  
(za uro v realnem času)  3,0 VDC, celica BR, litij
Omrežno napajanje 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz
 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz
Izolacijska napetost 3,75 kV 
Poraba toka < 1 W

eleKTRičNi podaTKi

interval zamenjave 3,65 vdc, celica d, litij 3,65 vdc, 2x celica aa, litij
Pri stenski montaži 16 Jahre @ tBAT < 30 °C 8 Jahre @ tBAT < 30 °C
Pri montaži na  
senzor pretoka

14 let @ tBAT < 40 °C 7 let @ tBAT < 40 °C

impulzni vhodi 
priključek sponk:  in-a: 65-66 in in-b: 67-68

priključek vodn. števca 
ff(in-a) in GG(in-b) = 01 … 40

Impulzni vhod 680 kΩ Pullup do 3,6 V
Impulz VKLOP < 0,4 V i > 30 ms
Impulz IZKLOP > 2,5 V > 1,1 s
Impulzna frekvenca < 0,5 Hz

Električna izolacija Ne
Maks. dolžina kabla 25 m
Zahteve do zunanjega kontakta Odvodni tok pri odprti funkciji  < 1 μA

impulzni izhodi (priključek sponk: auS-c: 16-17 in auS-d: 18-19 prek modula)
Impulzna vrednost Toplotni števec E1 in V1; števec hladu: E3 in V1;

Števec toplote/hladu: E1 in E3
Tip Odprt kolektor (OB)
Dolžina impulza izbirno 32 ms ali 100 ms
Zunanja napetost 5…30 VDC

Preostala napetost UCE ≈ 1 V pri 10 mA
Električna izolacija 2 kV
Maks. dolžina kabla 25 m

Merjenje temperature 2-žilno, pt100 2-žilno, pt500

Največja dolžina kabla  
(maks.  Ø 6 mm)

2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,25 mm²: 10 m
2 x 0,50 mm²: 5 m 2 x 0,50 mm²: 20 m
2 x 1,00 mm²: 10 m
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Okoljski razred   izpolnjuje EN 1434 razred A (razred MID E1
Temperatura okolice     5…55 °C ne kondenzira, zaprti prostori (notranja montaža)
Vrsta zaščite
nn Računska naprava IP54
nn Senzor pretoka  IP68

Temperature medijev 
nn Toplotni števec 403-V/W  2 … 130 °C
nn Števec hladu 403-T  2 … 130 °C
nn Števec toplote/hladu 403-T  2 … 130 °C

Medij v senzorju pretoka  Voda (voda ogrevanja na daljavo, kot je opisano v CEN TR 16911 in AGFW FW510)
Temperatura shranjevanja  -25 ... 60 °C (prazen števec)
Tlačna stopnja (z navojem)  PN16 s senzorjem temperature DS z vlaknastim tesnilom
 PN25 s slepim čepom s tesnilom O-obroč
 PN25 s senzorjem temperature DS s tesnilom O-obroč
Tlačna stopnja (s prirob.)  PN25
Teža  od 0,9 do 8,6 kg, odvisno od velikosti senzorja pretoka 
Kabel senzorja pretoka  1,5 m (kabel ni snemljiv)
Priključni kabel  ø 3,5…6 mm
Napajalni kabel  ø 5…10 mm

MehaNSKi podaTKi

Če temperatura medija preseže 90 °C, je priporočljiva montaža
računske naprave na steno.

SKice MeR

Mere računske naprave Vse mere v mm

Spekter nazivnih pretokov, ki ga pokriva števec 
energije Multical 403, je med qp 0,6 m³/ in qp 15 
m³/h. Na sliki levo je računska naprava Multical 
403 prikazana s senzorjem pretoka z nazivnim 
pretokom 1,5 m³/h ter senzorjem temperature.
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SKice MeR

Senzor pretoka z navojnim priključkom G¾ in G1 Vse mere v mm

Nazivni pretok qp

[m3/h]
Gewinde

G
l a b1 b2 b3 Teža pribl. 

[kg]*
0,6 + 1,5 G¾ 110 12 35 32 38

1,5 G¾ 165 12 35 32 65
1,5 G1 130 22 38 32 48
2,5 G1 130 22 38 38 48

0,6 + 1,5 + 2,5 G1 190 22 38 38 78

durchflusssensor mit G5/4 und G2 Gewindeanschluss

Nazivni pretok qp

[m3/h]
Navoj

G
l M h2 a b1 b2 h1 Teža pribl. 

[kg]*
3,5 G5/4 260 130 88 16 51 20 41 2
6 G5/4 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2 300 150 88 40,2 55 29 41 3

* teža računske naprave, senzorja pretoka, 3 m kompleta senzorjev, brez embalaže
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Senzor pretoka s prirobničnim priključkom dN25, dN40 in dN50

Nazivni pretok qp

[m3/h]
Nazivni  

premer dN
l M h2 d h K Sornika

 število    Navoj        d2
Teža pribl. 

[kg]*
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* teža računske naprave, senzorja pretoka, 3 m kompleta senzorjev, brez embalaže
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Odgovornost in zanesljivost
Zametki delovanja podjetja na področju vgradnje 
merilno delilnih naprav in deljenja toplotne energije 
in vode, kakor tudi njih obračunov po porabi, segajo v 
leto 1994. Danes spada podjetje MT merilna tehnika 
d.o.o. med inovativna podjetja na področju vgradnje 
merilno delilnih naprav, kakor tudi s tem povezane sto-
ritvene dejavnosti, kot so delitev stroškov ogrevanja in 
hladno / tople vode v skladu s predpisi. S tem podpi-
ramo naše stranke pri njihovem prizadevanju za varčno 
uporabo virov toplote in vode. Usmerjenost k stran-
kam je za nas najpomembnejše vodilo za individualno 
skrb in rešitve po meri, ki iz tega izhajajo. MT merilna 
tehnika d.o.o. namreč spada med 3,05% najboljših 
pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v bonitet-
ni razred AA. Smo tudi člani E. V. V. E., evropskega 
združenja za obračune stroškov energije  
po porabi.

2000 Maribor, Cesta k Tamu 65 
T +386 2 651 0159 F +386 2 651 0158
E info@mt-merilnatehnika.net W www.mt-merilnatehnika.net

MT MERILNA TEHNIKA

LASTNA PROGRAMSKA  
OPREMA KONKURENČNOST
STROKOVNO SVETOVANJE

1. PROIZVODNJA, DOBAVA IN MON-
TAŽA TOPLOTNIH IN VODNIH  
ŠTEVCEV S PRIPADAJOČO OPREMO

2. DELITEV STROŠKOV OGREVANJA IN 
VODE

3. MONTAŽA VELIKIH TOPLOTNIH  
ŠTEVCEV ZA KOTLOVNICE

4. SVETOVANJE


