
Meterhandleiding

Stadsverwarming Purmerend B.V.

Stadsverwarming
Een schone toekomst, een warm gevoel!

Van de drie meest voorkomende meters heeft Stadsverwarming Purmerend een overzicht gemaakt.
Het kan zijn dat u de handleiding van uw meter hierbij niet aantreft. 
In dit geval beschikt u over een meter die op termijn door Stadsverwarming Purmerend zal worden
vervangen. De meter is eigendom van het Stadsverwarmings bedrijf.

Meterhandleiding

Handleiding voor MULTICAL III 

ENERGIEMETING 

MULTICAL III UITLEZINGEN 

De MULTICAL III warmtemeter werkt 
als volgt: 

De hoeveelheid warmwater in m 3 (kubieke 
meters) dat door het verwarmingssysteem 
circuleert, wordt gemeten door een 
watermeter . 

T wee temperatuurvoelers, gemonteerd 
in de aanvoer- en retourleiding, meten de 
afkoeling in het verwarmingssysteem. 
(= Het verschil tussen aanvoer- en 
retourwatertemperatuur van het 
verwarmingssysteem). 

Op basis van de door het systeem 
gestroomde hoeveelheid verwarmingswater 
en de afkoeling van dit water , berekent de 
MUL TICAL III de afgenomen verwarmings- 
energie in GJ. 

Alle gemeten en berekende waarden van 
het verwarmingssysteem kunnen op de 
MUL TICAL III worden uitgelezen. 

Als de groene drukknop circa 1 seconde 
wordt ingedrukt, verschijnt de volgende 
uitlezing in het display . Ongeveer 2 1 / 2 

minuut nadat men voor het laatst op de 
groene knop heeft gedrukt verschijnt 
automatisch de totale hoeveelheid 
afgenomen energie in het display (GJ). 

Let op: De  -pijl in het display geeft 
aan wat er wordt uitgelezen. 

Uitlezing van de afgenomen
energiehoeveelheid
(totaalverbruik) in GJ.

Uitlezing van de afgenomen
waterhoeveelheid (totaal-
verbruik) in m3 (kubieke
meters).

Uitlezing van het aantal
bedrijfsuren. Dit is het
aantal uren na de laatste
reset.

Uitlezing van de momentane
aanvoerwatertemperatuur
van het verwarmingswater
in graden Celsius.

Uitlezing van de momentane
retourwatertemperatuur
van het verwarmingswater
in graden Celsius.

Uitlezing van het momentane
temperatuurverschil in
graden Celsius. Dit is het
verschil tussen aanvoer- en
retourwatertemperatuur.

Uitlezing van het momen-
tane vermogen in kW of
MW.

Uitlezing van het piek-
vermogen in kWP of MWP of
uitlezing van het piek water-
doorstroming in l/h of m3/h.

Uitlezing van de momentane
waterdoorstroming.

Uitlezing van de informatie-
code.

Indien een ”E” geheel links in het display verschijnt, neem
dan z.s.m. kontakt op met uw energiebedrijf, daar uw
installatie misschien niet juist functioneert. Indien u vragen
heeft over de werking van de warmtemeter, verzoeken wij
u zich in verbinding te stellen met uw energiebedrijf.
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Van de vier meest voorkomende meters heeft Stadsverwarming Purmerend een overzicht gemaakt. 
Het kan zijn dat u de handleiding van uw meter hierbij niet aantreft. 
In dit geval beschikt u over een meter die op termijn door Stadsverwarming Purmerend zal worden 
vervangen. De meter is eigendom van Stadsverwarming Purmerend.
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