
Datablad

flowIQ® 2200
• Akustisk lækageovervågning i stikledninger 

for målerstørrelser op til 10 m³/h

•  Godkendt med dynamikområde op til R1600

• Stor præcision

• Integreret kommunikation 
- Wireless M-Bus C1, T1  
- linkIQ®

• Trådet interface til: 
- Kommunikation med flowIQ® Gateway 
- Konfiguration af volumenpulser

• Intelligente infokoder hjælper dig med din 
drift, værdistyring og kundeservice 

• Temperaturmåling

• Op til 20 års batterilevetid  
(afhængigt af den valgte datapakke og 
omgivelsestemperaturen for installationen)
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flowIQ® 2200

Tag intelligent måling til et nyt niveau

flowIQ® 2200 hæver barren for, hvad du kan forvente af en 
statisk ultralydsvandmåler. 

På grundlag af vores mere end 25 års erfaring tilbyder 
måleren moderne vandforsyningsvirksomheder den 
viden, som de har brug for til at kunne tage kvalificerede 
beslutninger og prioritere den daglige indsats. 

flowIQ® 2200 introducerer integreret akustisk 
lækageovervågning. Som et fintmasket netværk med 
støjloggere overvåger måleren de omkringliggende rør og 
detekterer støjmønstre og akustiske ændringer, som indikerer 
potentielle lækager (ikke tilgængelig for varmtvandsmålere).

Takket være det lave startflow på helt ned til 0,9 l/time for 
nogle af de mindste målerstørrelser måler flowIQ® 2200 
selv det mindste forbrug. Måleren har ingen indbyggede 
bevægelige dele og er derfor mindre følsom over for 
urenheder i vandet og over for slitage. Batterilevetiden 
kan være så høj som 20 år for målere, der er udstyret med 
et D-cellebatteri, afhængigt af den valgte datapakke og 
omgivelsestemperaturen for installationen.

Dette sikrer en længere levetid og en bedre performance 
sammenlignet med traditionelle mekaniske målere. 

Andre nøglefunktioner er intelligente alarmer og infokoder 
samt en konfigurerbar log, som passer til dine databehov.

Alt dette sikrer en fair og nøjagtig afregning, forbedrer 
datakvaliteten og hjælper med at reducere mængden af 
uafregnet vand.

flowIQ® 2200 er tilgængelig i forskellige versioner, som 
opfylder de fleste af vandforsyningsvirksomhedernes behov.

Hygiejne
Sikkerhed og hygiejne er højt prioriterede områder inden for 
både udvikling og produktion.

Vores vandmålere er godkendt til brug med drikkevand og 
er desinficeret, tørret og pakket i lufttæt emballage, så de 
ikke påvirkes miljømæssigt, før de tages i brug. Derudover 
kontrollerer vi løbende effektiviteten af desinfektionen 
gennem hyppige audits både internt og af eksterne 
akkrediterede laboratorier.

Alle disse trin udføres for at sikre, at kun vandmålere af den 
højeste kvalitet forlader vores produktionsfaciliteter.

flowIQ® 2200 komposit (KWM2210) 

flowIQ® 2200 komposit (KWM2230) 
med trådet interface

flowIQ® 2200 metal (KWM3230) 
2-delt metalhus med trådet interface

Nogle målerstørrelser leveres i 
en varmtvandsversion

Platformsoversigt
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Godkendte målerdata

MID-klassificeringer
Godkendelse:
flowIQ® 2200 - KWM2210 DK-0200-MI001-022 
flowIQ® 2200 - KWMx230  DK-0200-MI001-038
Mekanisk miljø Klasse M1

Elektromagnetisk miljø:
flowIQ® 2200 - KWM2210 Klasse E1 og E2 
flowIQ® 2200 - KWM2230,KWM3230 Klasse E2

OIML R49-betegnelser
Nøjagtighedsklasse 2

Følsomhedsklasse U0/D0

Omgivelsesklasse Opfylder OIML R49 klasse B og O (bygning/udendørs)

Medietemperatur, koldt vand 0,1...30 °C (T30) eller 0,1...50 °C (T50) 
Medietemperatur, varmt vand 0,1...70 °C (T70) (kun udvalgte målerstørrelser)

Målertyper

Komposit (KWM2210) Q3 = 1,6 m³/h, 2,5 m³/h og 4,0 m³/h 
Komposit (KWM2230) Q3 = 1,6 m³/h, 2,5 m³/h og 4,0 m³/h
2-delt metalhus (KWM3230) Q3 = 2,5 m³/h, 4,0 m³/h, 6,3 m³/h og 10,0 m³/h

Omgivelsestemperaturområde 5...55 °C, kondenserende fugtighed 
(monteret indendørs i bryggers eller udendørs i målerbrønde – montage i direkte 
længerevarende sollys skal undgås)

Drikkevandsgodkendelser KIWA 
(alle dele egner sig til drikkevand)

Materialer

Medieberørte dele
Sensorflowdele, komposit PPS med 40 % glasfiberforstærkning
Sensorflowdele, messing DZR-messing - CW511L (afzinkningsbestandig messing)

Målerør PPS med 40 % glasfiber og PSU

Reflektorer Rustfast stål, W nr. 1.4401 og 1.4404 (316/316L) 

Filter PES

O-ring EPDM
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flowIQ® 2200

Tekniske data

Elektriske data
Batteri 3,65 VDC lithium, C- eller D-celle

Batterilevetid: 
C-celle (KWM2210) Op til 16 år afhængigt af den valgte datapakke og omgivelsestemperaturen for 

installationen
D-celle (KWM2230, KWM3230) Op til 20 år afhængigt af den valgte datapakke og omgivelsestemperaturen for 

installationen

EMC-data Opfylder MID-klasse: 
- E1 og E2 

Omgivelsesdriftstemperatur -10...55 °C (bemærk: frosset vand beskadiger måleren)

Mekaniske data
Metrologisk klasse 2

Omgivelsesklasse Opfylder OIML R49 klasse B og O (bygning/udendørs)

Omgivelsestemperatur 2…55 °C

Beskyttelsesklasse IP68

Påvirkningsenerginiveauer
(KWM2230,3230) IK07 i henhold til IEC62262

Lagertemp. tom måler -25...60 °C

Tryktrin PN16 

Tilslutning Gevind EN/ISO 228-1
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Tryktab

Målervariant Diagram Q3 
[m³/h]

Nom. diameter 
[mm]

kv Q @ 0,63 bar 
[m³/h]

KWM2210 A 1,6   2,5 DN15/20 4 3,2
KWM2210 B 4,0 DN20 6,3 5

KWM2230 A1 1,6 DN15 3,1 2,5
KWM2230 B1 2,5 DN15 3,8 3,0
KWM2230 C1 2,5 DN20 4,3 3,4
KWM2230 D1 4,0 DN20 6 4,8

KWM3230 A2 2,5   4,0   6,3 DN20 11 8,7
KWM3230 B2 4,0   6,3   10,0 DN25 24 19

Trykfald for KWM_3230_flowIQ2200     Dp flowIQ KWM2230 Datablad

0,01

0,1

1

0,1 1 10 100

∆∆
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

∆∆p flowIQ 2200(KWM3230)

B2A2

Δp flowIQ® 2200 (KWM3230)

Copy of Trykfald for KWM_22102230_flowIQ2200_sidste version     Dp flowIQ KWM2230 Datablad

0,01

0,1

1

0,1 1 10

∆∆
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

∆∆p flowIQ 2200(KWM2210, KWM2230)

B
D1

A
A1 C1B1

Δp flowIQ® 2200 (KWM2210 og 2230)



7Kamstrup A/S • 58101862_A1_DK_03.2021
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Vandmålertyper

flowIQ® 2200 komposit (KWM2210) er tilgængelig i forskellige kombinationer af længde og nominelt flow Q3.

Målertype Nom. flow 
Q3 

[m³/h]

Min. flow 
Q1 

[l/h]

Maks. flow 
Q4 

[m³/h]

Min.  
startflow 

[l/h]

Maks. 
cutoff 

[m³/h]

Tryktab  
 ∆p ved Q3

[bar]

Dynamik-
område

Tilslutning 
på måler*

1A, 1E 1,6 10 2,0 2 4,6 0,17 250 G¾B

1B, 1D 2,5 10 3,1 2 4,6 0,17 250 G¾B

2A, 2B, 2D 2,5 10 3,1 2 4,6 0,17 250 G1B

2C, 2E 4,0 16 5,0 3,2 8,5 0,4 250 G1B

*) Se afsnittet ”Bestillingsoversigt” for informationer om længde.

flowIQ® 2200 komposit (KWM2230) er tilgængelig i forskellige kombinationer af længde, nominelt flow Q3 og dynamikområde.

Målertype Nom. flow 
Q3 

[m³/h]

Min. flow 
Q1 

[l/h]

Maks. flow 
Q4 

[m³/h]

Min.  
startflow 

[l/h]

Maks. 
cutoff 

[m³/h]

Tryktab  
 ∆p ved Q3

[bar]

Dynamik-
område

Tilslutning 
på måler og 

længde

[mm]

1A 1,6 10 2,0 0,9 2,8 0,27 160 G¾B 110

2A 2,5 15,6 3,1 0,9 4,4 0,44 160 G¾B 105

2D 2,5 15,6 3,1 0,9 4,4 0,35 160 G1B 190

1A 1,6 4 2,0 0,9 2,8 0,27 400 G¾B 110

1B 2,5 6,3 3,1 0,9 4,4 0,44 400 G¾B 110

2A 2,5 6,3 3,1 0,9 4,4 0,35 400 G1B 105

2B 2,5 6,3 3,1 0,9 4,4 0,35 400 G1B 130

2C 4,0 10 5,0 1,5 7 0,44 400 G1B 130

2D 2.5 6.3 3.1 0.9 4.4 0.35 400 G1B 190

2E 4.0 10 5.0 1.5 7 0.44 400 G1B 190

flowIQ® 2200 metal (KWM3230) er tilgængelig i forskellige kombinationer af længde, nominelt flow Q3 og dynamikområde.

Målertype Nom. flow 
Q3 

[m³/h]

Min. flow 
Q1 

[l/h]

Maks. flow 
Q4 

[m³/h]

Min.  
startflow 

[l/h]

Maks. 
cutoff 

[m³/h]

Tryktab  
 ∆p ved Q3

[bar]

Dynamik-
område

Tilslutning 
på måler og 

længde

[mm]

2D 2,5 25 3,1 3 4,4 0,05 100 G1B 190

2D 2,5 15,6 3,1 3 4,4 0,05 160 G1B 190

3C 4,0 25 5 5 7 0,03 160 G11/4B 260

3D 6,3 40 7,8 5 11 0,07 160 G11/4B 260

3E 10 63 12,5 5 17,5 0,17 160 G11/4B 260

2E 4,0 16 5 5 7 0,13 250 G1B 190

3D 6,3 25,2 7,8 5 11 0,07 250 G11/4B 260

2J 6,3 15,8 7,8 5 11 0,33 400 G1B 190

3E 10 25 12,5 5 17,5 0,17 400 G11/4B 260

Se afsnittet ”Bestillingsoversigt” for kombinationsmuligheder.

Måling finder sted ved flows mellem ”Min. startflow” og ”Maks. cutoff”, men nøjagtighed garanteres ikke.
Maks. cutoff er en vejledende flowværdi, som afhænger af de hydrauliske betingelser.
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flowIQ® 2200

Display og infokoder

Det store display på flowIQ® 2200 med sammenlagt 
volumen, flowhastighed og intuitive infokoder gør det nemt 
for slutbrugeren at forstå sine egne forbrugsdata.

flowIQ® 2200 indeholder et stort antal intelligente infokoder 
og alarmer. En infokode indikerer en speciel betingelse i 
måleren. Hvis infokoden er tilgængelig i displayet, lyser 
det tilhørende symbol, når betingelsen er aktiveret. 
Hvis ”betingelsen” ikke er aktiv, er symbolet slukket. 
Infokoden giver dig den nøjagtige viden, som du har brug 
for til at målrette din indsats inden for driftsoptimering, 
kundeinformationer, vandtab og manipulation. Infokoderne i 
displayet har følgende betydning og funktion:

Infokode Betydning

Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette 
kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne eller indikere en lækage efter måleren.

Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, hvilket tyder på et rørbrud nedstrøms for 
måleren.

Vandmåleren har været udsat for uautoriseret adgang – det vil sige forsøg på snyd. Dette er 
ensbetydende med, at måleren ikke længere er gyldig til afregningsformål.

Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.

Vandet løber den forkerte vej i måleren.

RADIO OFF lyser. Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. 
Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren.

RADIO OFF lyser konstant. Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.

Symbolet vises, når den forventede tilbageværende kapacitet er 6 måneder (eller når spændingen 
falder under en angiven spænding).

Infokoderne      ,      ,       og       slukker automatisk når 
betingelserne, der aktiverede dem, ikke er til stede længere. 
Med andre ord forsvinder       , når vandet har været 
stillestående i en time,        forsvinder, når forbruget er faldet 
til normalt niveau,       forsvinder, når vandet ikke længere 
løber den forkerte vej, og       forsvinder, når måleren er fyldt 
med vand.
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flowIQ® 2200

Sensorens oplysninger

Vandmålere, der er placeret i hele netværket, gør det muligt 
at indsamle informationer, der kan være vigtige for en effektiv 
vandforsyning, værdistyring og forbedret kundeservice.

Acoustic Leakage Detection (ikke tilgængelig for 
varmtvandsmålere)
flowIQ® 2200-vandmåleren introducerer integreret akustisk 
lækageovervågning, som gør det muligt for dig at overvåge 
dine stikledninger for mulige lækager. Som et fintmasket 
netværk med støjloggere overvåger alle dine målere støjen 
i forsyningsledningerne og stikledningerne for at detektere 
mulige lækager – 24/7. 

Du kan med andre ord lade dine målere gøre arbejdet for 
dig i stedet for at installere separate støjloggere i hele dit 
forsyningsområde.

Overvågning af temperaturer
flowIQ® 2200 måler henholdsvis vand-og 
omgivelsestemperaturer (kun vandtemperaturer op til 4,0 
m³).

Informationer om temperaturer over eller under 
konfigurerbare værdier i måleren advarer forsyningsselskabet 
om problemer med potentielt høje og lave temperaturer.

Målingerne kan anvendes til at overvåge installationen og 
give en indikation på, om noget er usædvanligt. 

Forbrug over lovligt flowområde
Måleren logger informationer om forbrug over det lovlige 
flowområde. Disse informationer kan anvendes til at indikere, 
om målerstørrelsen på en given installation er korrekt.

Forbrugsprofil
Måleren følger forbruget i forskellige flowintervaller til videre 
analyse af forbrugsmønstrene for en bestemt installation.

Intet forbrug
Hvis der i en længere tidsperiode ikke måles et forbrug 
i en husholdningsinstallation, informerer måleren 
forsyningsselskabet, da dette indikerer, at der kan være et 
problem med installationen.
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flowIQ® 2200

Dataregistre

Vandmåleren indeholder en permanent hukommelse, hvori 
resultaterne fra forskellige dataloggere gemmes. 

Loggerne kan aflæses via målerens optiske øje.

Følgende registre logges: 

Beskrivelse Årslogger Månedslogger Døgnlogger Timelogger 

Loggedybde
20 år 36 måneder 460 døgn

1440 timer (KWM2210)

2400 timer (KWM2230 & 3230)

Driftstimer    
Infokoder inkl. timetæller    
Volumen    
Volumen modsat retning    
Volumen netto    
Akustisk støjværdi dag 
Flow maks. år inkl. dato 
Flow min. år inkl. dato 
Flow maks. måned inkl. dato 
Flow min. måned inkl. dato 
Flow maks. dag inkl. tidsstempel 
Flow min. dag inkl. tidsstempel 
Vandtemp. maks. år 
Vandtemp. min. år 
Vandtemp. gns. år 
Omgivelsestemp. maks år 
Omgivelsestemp. min. år 
Omgivelsestemp. gns. år 
Omgivelsestemp. maks. måned 
Vandtemp. min. måned 
Vandtemp. gns. måned 
Omgivelsestemp. maks. måned 
Omgivelsestemp. min. måned 
Omgivelsestemp. gns. måned 
Vandtemp. maks. dag 
Vandtemp. min. dag 
Vandtemp. gns. dag 
Omgivelsestemp. maks. dag 
Omgivelsestemp. min. dag 
Omgivelsestemp. gns. dag 

Hver gang infokoden ændres, logges datoen og infokoden. 
Dermed er det muligt at dataaflæse de seneste 50 ændringer 
i infokoden samt den dato, ændringen skete på. Aflæsning 
kan kun foretages med optisk læsehoved.
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flowIQ® 2200

Integreret kommunikation

Måleren leveres med integreret radiokommunikation og 
understøtter både Wireless M-Bus og Kamstrup linkIQ®. 

For både linkIQ® og Wireless M-Bus kan du vælge forskellige 
sendeegenskaber og datapakker. Wireless M-Bus er 
tilgængeligt med C1- eller T1-protokol og forskellige 
aflæsningsintervaller.  

Wireless M-Bus
En Wireless M-Bus-datapakke sendes hvert 16. sekund 
(”drive-by”) eller hvert 96. sekund (”fixed network”).

Når der sendes en datapakke hvert 16. sekund, holdes pakken 
kort og komprimeret for at opnå en lang levetid.

Ved 96-sekundintervallet sendes der en længere og mere 
intelligent radiopakke med indbygget ”reparationskodning” – 
batterilevetiden gælder stadig, da sendeintervallet øges.  

16- eller 96-sekundintervaller skal vælges ved bestilling og 
kan omprogrammeres med METERTOOL eller DataTool. 

linkIQ®-kommunikation
linkIQ® er en Wireless M-Bus-protokol, som indeholder 
timeværdier og er designet til en meget høj dataperformance 
i et fixed network, der understøttes af Kamstrups READy 
Concentrator 1M.

Dette øger dataindsamlingsenhedernes rækkevidde, hvilket 
betyder, at der kun er behov for få sites.

Med Kamstrups nye READy Concentrator 1M kan linkIQ® 
anvendes i et eksisterende Wireless M-Bus-netværk og vil 
performe med en højere rækkevidde. 

linkIQ® sender på 868 MHz-båndet med 25 mW. 

På flowIQ® 2200 er det muligt at ændre valget af 
kommunikationsmodul XX, se ”Kommunikation” under 
”Bestillingsoversigt”. 

Dog kan protokol og datapakke (YY-ZZZ) ændres 
efterfølgende med METERTOOL.

Se dokument 5512-2521 på 
products.kamstrup.com for kommunikationsmuligheder.

https://products.kamstrup.com/download.php?uid=5d1b4a762d792
http://products.kamstrup.com
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flowIQ® 2200

Trådet interface

flowIQ® 2200 (KWMx230) har indbygget trådet interface på 
forsiden af måleren, gennem frontglasset. Konstruktionen 
går ikke på kompromis med IP68-godkendelsen.

Det trådede interface er programmeret til seriel 
kommunikation (standard fra fabrikken) til tilslutning til 
flowIQ® Gateway.

flowIQ® Gateway er en modulær og opgraderbar enhed, som 
giver flere kommunikations- og strømmuligheder (for detaljer, 
se databladet for flowIQ® Gateway – 58101839).  

Det trådede interface kan omprogrammeres til at udsende 
volumenpulser med forskellige pulsværdier og pulslængder.

Pulskonfigurationen kan ændres med MeterToolX/METERTOOL 
og et læsehoved med USB.

Volumenudgang (I/imp.) 1
10
100
1000

Du kan også programmere måleren til ”KM Pulse”, som giver 
pulsværdier, der afhænger af den faktiske målerstørrelse, 
afhængigt af pulsstandarderne for vandmålere.

Se tabellen til højre for informationer om KM-
pulskonfigurationerne.

Pulslængdemulighed
(KM) Kamstrup-målerpuls 3,9 msek

l/Imp: 1, 10, 100, 1000 10 msek
32 msek
100 msek
250 msek

Kamstrup Pulse (KM)
Q3 (m³/h) Pulstal (Imp./l)

1,6 100
2,5 60
4,0 50
6,3 25
10 15
16 10
25 6
40 5
63 2,5
100 1,5

På kablet, der er tilsluttet til det trådede 
interface, er pulsudgangen mellem den 
sorte og den røde ledning.
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flowIQ® 2200

Trådet interface

Løsningsoverblik over trådet interface

Water
meter

Pulse

SCADA system

Serial

Serial Examples:
Modbus
M-Bus
Pulse
Others

Water
meter

(Remote 
reading)

flowIQ® Gateway

flowIQ® Gateway

Water
meter
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Bestillingsoversigt

flowIQ® 2200 - KWM2210 (C-cellebatteri) KWM2210-                 

Målergeneration 

Generation 2 02

Mekanisk konstruktion
1-dels PPS-hus K

Kommunikation

Wireless M-Bus 868 MHz 13

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz 59

Strømforsyning

C-celle C

Dynamikområde (for udvalgte størrelser)

100 A

250 C

Målerstørrelse

¾” 110 mm, 1,6 m³/h 1A

¾” 110 mm, 2,5 m³/h 1B

¾” 170 mm, 1,6 m³/h 1E

¾” 170 mm, 2,5 m³/h 1D

1” 105 mm, 2,5 m³/h 2A

1” 130 mm, 2,5 m³/h 2B

1” 130 mm, 4,0 m³/h 2C

1” 190 mm, 2,5 m³/h 2D

1” 190 mm, 4,0 m³/h 2E

Målertype
Koldtvandsmåler 8

Landekode XX

Landekoden anvendes for:

• sprog og godkendelse på typelabel
• Temperaturklasse for vandmåler, koldt vand (T30 og T50) 

En bestilling startes ved at angive typenummeret på den 
valgte model af flowIQ® 2200. 

Typenummeret omfatter informationer om målertype - 
målerstørrelse, målerlængde, batteriforsyning, landekode 
osv. 

Efterfølgende vælges målerkonfigurationen, som bestemmer 
de kundespecifikke krav. 

Endelig vælges evt. tilbehør i form af pakninger, forskellige 
forlængerrør, kontraventil, filtre og standardforskruninger.

Tilbehør vedlægges separat og skal installeres af montøren.
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flowIQ® 2200

Bestillingsoversigt

flowIQ® 2200 - KWM2230 (D-cellebatteri og trådet interface)

KWM2230-                 

Målergeneration 

Generation 2 02

Mekanisk konstruktion
1-dels PPS-hus K

Kommunikation

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz PPS - Kold * 61

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz PPS - Varm * 62

*) Standardindstillinger for trådet interface: Seriel kommunikation

Strømforsyning

D-celle D

Dynamikområde (for udvalgte størrelser)

R160 B

R400 E

Målerstørrelse

¾” 110 mm, 1,6 m³/h 1A

¾” 110 mm, 2,5 m³/h 1B

1” 105 mm, 2,5 m³/h 2A

1” 130 mm, 2,5 m³/h 2B

1” 130 mm, 4,0 m³/h 2C

1” 190 mm, 2,5 m³/h 2D

1” 190 mm, 4,0 m³/h 2E

Målertype
Varmtvandsmåler 7

Koldtvandsmåler 8

Landekode XX
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flowIQ® 2200

Bestillingsoversigt

flowIQ® 2200 - KWM3230 (D-cellebatteri, trådet interface og 2-delt metalhus)

KWM3230-                 

Målergeneration 

Generation 2 02

Mekanisk konstruktion
2-delt messinghus B

Kommunikation

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz metal - Kold * 63

Wireless M-Bus C1/T1, linkIQ®, 868 MHz metal - Varm * 64

*) Standardindstillinger for trådet interface: Seriel kommunikation

Strømforsyning

D-celle D

Dynamikområde

R100 (kun for udvalgte målerstørrelser) A

R160 (kun for udvalgte målerstørrelser) B

R250 (kun for udvalgte målerstørrelser) C

Målerstørrelse

1” 190 mm, 2,5 m³/h 2D

1” 190 mm, 4,0 m³/h 2E

1” 190 mm, 6,3 m³/h 2J

11/4" 260 mm, 4,0 m³/h 3C

11/4" 260 mm, 6,3 m³/h 3D

11/4" 260 mm, 10 m³/h 3E

Målertype
Varmtvandsmåler 7

Koldtvandsmåler 8

Landekode XX
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flowIQ® 2200

Konfiguration

KWM2210, KWM2230, KWM3230

DDD JJ LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ

             

Displayvisninger

KWM2210 803

KWM2230/3230 804

GMT-tid – tidszone

(GMT+1) 52

(GMT+2) (kun KWM2210) 56

Skæringsdag

1. i måneden

Maks.-værdier – gennemsnit over tid (1...120 min.)

2 minutter 002

Kundelabel

Optioner er defineret i ordresystemet MMMM

Grænse for melding af lækage

Flow vedvarende > 0,25 % af Q3/maks. flow 2

Flow vedvarende > 0,5 % af Q3/maks. flow 3

Flow vedvarende > 1,0 % af Q3/maks. flow 4

Flow vedvarende > 2,0 % af Q3/maks. flow 5

OFF 0

Grænse for melding af rørbrud 

OFF 0

Flow > 5 % af Q3 af maks. flow i 30 minutter 1

Flow > 10 % af Q3 af maks. flow i 30 minutter 2

Flow > 20 % af Q3 af maks. flow i 30 minutter 3

Omgivelsestemperatur laveste grænse

Omgivelsestemp. < 3 °C 3

Omgivelsestemp. < 6 °C 6

OFF 0

Omgivelsestemperatur højeste grænse

Omgivelsestemp. > 35 °C 3

Omgivelsestemp. > 45 °C 6

OFF 0

Dataloggerprofil

Standard & Accoustic Leakage Detection (til KWM2210) 03

Standard & Accoustic Leakage Detection (til KWMx230) 05

Displayopløsning (alfanumerisk) – decimaltegn (optioner defineres af målerstørrelse)

000000,001 m³ – 0000 l/h 010

0000000,01 m³ – 0000 l/h 020

00000000,1 m³ – 0000 l/h 030

000000001 m³ – 0000 l/h 040

0000000,01 m³ – 0000 m³ 060

00000000,1 m³ – 0000 m³ 070

000000001 m³ – 0000 m³ 080

Fortsættes på næste side ...
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flowIQ® 2200

Konfiguration

DDD JJ LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ
             

Fortsat fra forrige side

Temperaturenheder
Celcius 0

Krypteringsniveau
Kryptering med separat fremsendt nøgle 3

Kryptering med separat nøgle, med krypteret adgang til loggere 4

Sendeadfærd
Se note 1) nedenfor YY

Datapakker
Se note 2) nedenfor ZZZ

Medmindre andet er angivet i bestillingen, 
leverer Kamstrup følgende konfiguration:
Lækage  N = 3
Brud    P = 3  
Omgivelsestemperatur lav   S = 3
Omgivelsestemp. høj  U = 3
Temperaturenheder     V = 0  (Celcius)
Krypteringsniveau          T = 3   

1) JJ (tidszone), CCC (enhed, displayopløsning og afregningsenheder) og YYZZZ (datagram) er ikke foruddefinerede og skal vælges i 

ordresystemet.
2) For en oversigt over datagrammer, se ”Communication Modules and Data Packages Overview” her: 5512-2521. 

https://products.kamstrup.com/download.php?uid=5d1b4a762d792
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flowIQ® 2200

Tilbehør

Alle nedenstående dokumenter findes på products.kamstrup.com.

Se tilbehørslisten for vandmålere: 58101270-GB.

Relateret hardware til separat bestilling 
Kabel til trådet interface 1,5 m 5000-491.CP (open-end) 

7,5 m 5000-493.CP (open-end)    

flowIQ® Gateway nr. 603xWxxxxxxxxxx

Se den tekniske beskrivelse og installationsvejledningen for yderligere informationer om READy, USB Meter Reader og Wireless 
M-Bus.

Se dokumentet ”Kamstrups hygiejnekoncept” (5518-320-DK) for informationer om Kamstrups hygiejnekoncept.

Se dokumentet ”Communication Modules and Data Packages Overview” (5512-2521) for flere datagrammuligheder.

http://products.kamstrup.com
https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=557584fbb0b6d&display=1
https://products.kamstrup.com/download.php?uid=6001400e60533
https://products.kamstrup.com/download.php?uid=5d1b4a762d792
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flowIQ® 2200

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

K
am

st
ru

p 
A

/S
 •

 5
81

0
18

62
_

A
1_

D
K

_
0

3.
20

21


