
MULTICAL® 403

Vodilni števec pri 
merjenju porabe
• Zmanjša vaše stroške z nižjo 

zalogo skladiščenja novih 
števcev

• Prihrani pri času in zmanjšuje 
stroške montaže

• Skupna investicija je manjša na 
dolgi rok
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Usmerjen v prihodnost
MULTICAL® 403 je investicija v prihodnost. Opremljen z vsemi 
zahtevami današnjega in prihodnjega časa. Števec ima opcijo 
naknadnega prenosa programske opreme. To mu omogoča 
nadgradnjo novih funkcionalnosti brez vpliva na meritev, 
odčitavanje ali upravljanje s sistemom.

MULTICAL® 403 temelji na najbolj inovativni 
ultrazvočni tehnologiji. Razumevanje izzivov 
ponudnikov energije, ki jih imajo danes in jih bodo 
imeli v prihodnje z veliko izkušnjami pri izdelavi 
visoko kvalitetnih toplotnih in klima števcev. 
Preprost za uporabo, neprimerljiva natančnost 
in zanesljivost omogočajo, da je vsak števec 
ali integrirana rešitev optimalno realizirana in 
pripravljena za prihodnji razvoj.
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Zmanjšajte zalogo z 
najbolj vsestranskim 
števcem 
Sedaj potrebujete le en števec na zalogi MULTICAL® 403 se 
prilega vsaki aplikaciji in omogoča individualno konfiguracijo 
vsega, od vgradnje v dovod/povratek, enote in veliko 
več direktno na samem mestu vgradnje preko računske 
enote. To vam omogoča nizko raven zaloge, večjo finančno 
učinkovitost ter prihranek sredstev, ki ste jih že  porabili pri 
načrtovanju.

Razpon nazivnega pretoka pri MULTICAL® 403 je od q
p
 0,6 

do 15 m³/h. Zato je ta števec primeren vse od stanovanj do 
manjših poslovnih ter nakupovalnih ustanov.

Prihranite čas s 
hitro in enostavno 
montažo
Montaža še nikoli ni bila tako enostavna in hitra kot pri 
MULTICAL® 403. En ključ je vse kar potrebujete. Števec je 
prav tako opremljen z nosilcem za lažji dostop. Kompaktna 
izvedba pomeni, da se števec enostavno prilega različnim 
instalacijam, a še vedno omogoča optimalen pogled na 
ekran – tudi v ožjih prostorih.

Robustna zasnova in visoka kvaliteta MULTICAL® 403 števca 
pomeni, da skoraj ne rabi vzdrževanja. Nadgradnja ali servis 
je enostavno izveden preko hitrih nastavitev. Zato so stroški 
vzdrževanja in montaže najnižji do sedaj.

Optimizirajte svoje delo  
s takojšnjim dostopom do podatkov
Pozabite, da ste kadar koli potrebovali direkten dostop do shranjenih podatkov v števcu. 
MULTICAL® 403 ponuja polno podporo daljinskemu odčitavanju s tem pa pohitri čas za obračun, 
ter vam daje takojšen dostop do informacij potrebnih za analiziranje in optimiziranje vaših storitev. 
Shranjevalnik podatkov omogoča prenos letnih, mesečnih, dnevnih in urnih vrednosti števca. Interval 
beleženja se lahko nastavi vse do ene minute. Potrebno je le izbrati katere podatke potrebujete 
v kakšnih intervalih. To vam omogoča učinkovito analiziranje in diagnosticiranje vaših storitev za 
hitrejše odkrivanje profilov obremenitev, napak in neskladij. 

MULTICAL® 403 se lahko nadgradi z različnimi komunikacijskimi moduli kot npr. brezžični ali 
žični M-Bus, kateri ni več napajan preko notranje baterije števca, ampak preko M-Bus mreže. To 
zmanjša porabo in povečuje življenjsko dobo baterije. Izboljšan M-Bus omogoča hitro in bolj pogosto 
odčitavanje, tako da so vam vsi podatki dostopni takoj. S tem pa zmanjšate stroške za števec v 
njegovi življenjski dobi.
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Think forward
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Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4
SI-1218 Komenda, Slovenija
Tel.: +386 (0)1 830 34 70 / fax: +386 (0)1 830 34 99

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si

Znižajte stroške in 
povečajte povračilo 
investicije
MULTICAL® 403 je bolj optimiziran kot prejšnje generacije. Dinamičen 
razpon se je povečal do 1600:1 od nasičenosti do začetka merjenja. 
Števec je odobren do razmerja 250:1 kar zagotavlja, da se izmeri tudi 
najmanjši pretok z znano natančnostjo, kar pa tudi pomeni natančnost 
podatkov za obračunavanje porabe.

Kljub povečanemu dinamičnemu razmerju, MULTICAL® 403 pravzaprav 
potrebuje manj kapacitete črpanja, kot prejšnje generacije z izgubo tlaka 
manj kot 0.15 bar. To zmanjša porabo energije cirkulacijskih črpalk in 
omejitev izgube energije v instalacijah do najmanjše možne meje. Vse 
to pripomore k zmanjšanju dolgoročnih stroškov pri MULTICAL® 403, kar 
tudi pomeni povračilo investicije. 

Števec se lahko napaja preko omrežnega ali baterijskega napajanja 
glede na vaše potrebe. Pri baterijskem napajanju lahko izbirate med 
manjšo (katere zadostujejo predpisom o transportu) ali večjo, ki 
omogoča kapaciteto do 16 let. Ne glede katero opcijo izberete je poraba 
števca MULTICAL® 403 vedno zelo majhna, tako na baterijskem kot na 
omrežnem napajanju. To zmanjšuje vaše operativne stroške, kot tudi 
življenjske stroške števca ter znižuje emisije CO2.
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