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Display uitlezingen zijn gebaseerd op DDD-code 210. Op kamstrup.com vindt u een aantal interactieve 
gebruikershandleidingen gebaseerd op andere DDD-codes.

Gebruikershandleiding

Energiemeting
MULTICAL® 403 werkt als volgt:
Het volumedeel meet de hoeveelheid water in kubieke meters (m3) die door de installatie circuleert.
De temperatuurvoelers die gemonteerd zijn in de aanvoer- en retourleiding meten het verschil tussen aanvoer- en 
retourtemperatuur van het water.
MULTICAL® 403 berekent het energieverbruik op basis van het door het volumedeel gemeten volume en het 
temperatuurverschil.

Uitlezingen in het display
Door op de primaire drukknop  te drukken, wordt een volgende uitlezing getoond in het display. De secundaire knop 

 wordt gebruikt voor het uitlezen van historische- en gemiddelde waarden.
Vier minuten na de laatse keer dat de drukknop is ingedrukt, keert de meter automatisch terug naar de uitlezing die 
het energieverbruik toont.

Display uitlezingen

Energieverbruik in kWh, 
MWh of GJ.
Druk op  om jaar- en 
maandwaarden te bekijken. Afgenomen hoeveelheid water.

Druk op  om jaar- en 
maandwaarden te bekijken.

Aantal uren dat de meter in bedrijf is.
Druk op  om te bekijken hoeveel 
uren de meter in werking is geweest 
tijdens een storing.

Actuele aanvoertemperatuur.
Druk op  om jaar- en 
maandgemiddelden te bekijken.

Actuele retourtemperatuur.
Druk op  om jaar- en 
maandgemiddelden te bekijken.

Actueel temperatuurverschil.

Actuele waterdoorstroming.
Druk op  om de maximale 
waarde van het huidige jaar, 
gevolgd door de maximale waarde 
van de huidige maand, te bekijken.

Actueel vermogen.
Druk op  om de maximale 
waarde van het huidige jaar, 
gevolgd door de maximale waarde 
van de huidige maand, te bekijken.

Totaal verbruik op impulsingang 
A en B.
In dit voorbeeld voor een 
aangesloten watermeter.

Actuele informatiecode.
(Neem contact op met uw 
energieleverancier als er een 
andere waarde dan ”00000000” 
getoond wordt).

De eerste karakters van het 
klantnummer.
Druk op  om de laatste karakters 
van het klantnummer te bekijken.

Afhankelijk van de 
displaycode kunnen hier 
de volgende uitlezingen 
worden getoond.
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