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1.  Montavimas

1.1.  Parengimas
Įrangą gali sumontuoti tik kvalifikuotas personalas pagal šiame dokumente pateiktus reikalavimus. 
Išsamesnes instrukcijas galima rasti www.sildymas.danfoss.lt.
Pastaba! Šis gaminys patvirtintas naudoti, kai aplinkos temperatūra 5–55° C, tačiau norint užtikrinti optimalias 
sąlygas baterijai, rekomenduojama skaičiuotuvą sumontuoti daugiausia 45° C aplinkoje. Montuodami venkite 
vamzdžių ir tvirtinimo detalių spaudimo. Praplaukite sistemą.

1.2.  Montavimo nustatymas: Grąžinimo / tiekimo vamzdžio montavimas ir srauto kryptis

Grąžinimo vamzdžio montavimas

                                       

Srauto kryptis

Tiekimo vamzdžio montavimas

Srauto kryptis
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1.3.  Srauto jutiklio montavimas

Vamzdžio padėtis:  venkite padėčių, kai gali 
prisirinkti oro.

Sukimas vamzdžio ašyje: Srauto jutiklio kampas turi 
būti nuo 45 iki 315°, kad jame neprisirinktų oro.

1.4.  Skaičiuotuvo montavimas ir plombavimas

Ant sienos:                                                                                    Plokštės montavimas ant standartinės DIN juostos:

      

Įėjimo / išėjimo sąlygos
Norint optimizuoti našumą, būtina turėti tiesias įėjimo ir išėjimo srauto sąlygas prieš ir už srauto jutiklio: 
5 × DN srauto jutiklio įėjime ir 3 × DN išėjime.

srautas

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Temperatūros jutiklių montavimas ir plombavimas

Plomba

Gilzė

a) 45° kampu

Plomba

Gilzė

b) statmenai
Gilzės temperatūros jutiklių su nuolatiniais sujungtais signalo laidais montavimo rekomendacijos.

2.  Elektriniai sujungimai

Elektrinių sujungimų schema su 2 laidų temperatūros jutikliais

V1…V2 – ultragarsiniai srauto jutikliai
T1…T3 – temperatūros jutikliai
V3…V4 – vandens skaitikliai su impulsų išėjimu
p1…p2 – slėgio jutikliai 

Pastaba:  Jungiamas tiktai reikiamas pasirinktam skaitiklio tipui 

* pasirenkama*

*

*

*

*

*
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Skaičiuotuvas

Gnybtai Žymėjimas Aprašymas
60 V1-1 (+) Išėjimo signalas (OUT) iš 1-ojo srauto jutiklio V1
61 V1-1(−) 1-ojo srauto jutiklio V1 išėjimo (OUT) GND
62 V1-2 (+) Įėjimo signalas (IN) iš 1-ojo srauto jutiklio V1
63 V1-2 (−) 1-ojo srauto jutiklio V1 įėjimo (IN) GND
64 V2-1 (+) Išėjimo signalas (OUT) iš 2-ojo srauto jutiklio V2
65 V2-1 (−) 2-ojo srauto jutiklio V2 išėjimo (OUT) GND
66 V2-2 (+) Įėjimo signalas (IN) iš 2-ojo srauto jutiklio V2
67 V2-2 (−) 2-ojo srauto jutiklio V2 įėjimo (IN) GND
1* T1 1-ojo temperatūros jutiklio „+I“ srovės gnybtas
5 T1 1-ojo temperatūros jutiklio „+U“ įtampos gnybtas
6 T1 1-ojo temperatūros jutiklio „−U“ įtampos gnybtas
2* T1 1-ojo temperatūros jutiklio „−I“ srovės gnybtas

50* Temperatūros jutiklių GND
3* T2 2-ojo temperatūros jutiklio „+I“ srovės gnybtas
7 T2 2-ojo temperatūros jutiklio „+U“ įtampos gnybtas
8 T2 2-ojo temperatūros jutiklio „−U“ įtampos gnybtas
4* T2 2-ojo temperatūros jutiklio „−I“ srovės gnybtas
9 + +3,6 V maitinimo įtampa impulsų įėjimams V3, V4

53 V3 Impulsų įėjimo signalas iš 1-ojo įėjimo V3 (IN)
11 V3 ir V4 impulsų įėjimų GDN
54 V4 Impulsų įėjimo signalas iš 2-ojo įėjimo V4 (IN)
56* T3 3-ojo temperatūros jutiklio „+I“ srovės gnybtas
57 T3 3-ojo temperatūros jutiklio „+U“ įtampos gnybtas
58 T3 3-ojo temperatūros jutiklio „−U“ įtampos gnybtas
59* T3 3-ojo temperatūros jutiklio „−I“ srovės gnybtas
82 Slėgio jutiklio p1 GDN
68 P1 Įėjimo signalas iš 1-ojo slėgio jutiklio (IN)
51 + +18 V maitinimo įtampa slėgio jutikliams p1, p2
83 Slėgio jutiklio p2 GDN
69 P2 Įėjimo signalas iš 2-ojo slėgio jutiklio (IN)

PASTABA: * – tik 4 laidų temperatūros jutiklių (K) prijungimo metodui
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Ryšių moduliai

Gnybto 
numeris Žymėjimas Aprašymas

76 Srovės išėjimų GDN
77 Iout1 1-ieji srovės išėjimai (+)
78 Iout2 2-ieji srovės išėjimai (+)
79 Impulsų išėjimų GDN
80 Puls 1 1-ieji impulsų išėjimai (+)
81 Puls 2 2-ieji impulsų išėjimai (+)

24 (73) BUS „M-bus“ šynos linija L1
25 (74) BUS „M-bus“ šynos linija L2

75 BUS GND ryšio sąsajai RS-232
60 60 MODBUS modulis 12–24 V nuolatinės srovės maitinimo gnybtas (dvipolis)
61 61 MODBUS modulis 12–24 V nuolatinės srovės maitinimo gnybtas (dvipolis)
90 90 MODBUS modulio linija (+)
91 91 MODBUS modulio linija (−)

Maitinimas 230 V kintamoji srovė 

Gnybto 
numeris Žymėjimas Aprašymas

26 El. maitinimo įžeminimas
27 N Neutralė
28 L El. tiekimas 230 V AC

3.  Paleidimas

3.1.  Išleidimas 
1. Išleiskite iš sistemos orą, kol debito duomenys nusistovės. 
2. Įsitikinkite, kad nerodomi jokie klaidų kodai. 
3. Patikrinkite, ar ekrane rodomas tikėtinas debitas ir temperatūra. 

3.2.   IP klasė

Skaičiuotuvas IP65
Srauto jutiklis IP65 šilumos skaitikliui

IP67 šilumos ir aušinimo skaitikliui
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4.  Ekrano funkcijų apžvalga

4.1.  Ekrano simbolių aprašymas

4.2  Meniu struktūra

Rodomi parametrai Identifikaciniai simboliai

Pagrindinės reikšmės 

L1 L2 L3 L4 L5

Momentinės parametrų reikšmės (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Nustatyti dienos parametrai ir archyvo duomenų 
reikšmės (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Standartinio spausdintuvo spausdinamos 
ataskaitos (L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Konfigūracijos nustatymų parametrai (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametrizacijos (konfigūracijos) režimas (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Testinis režimas (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Parametrų ir grupių numeriai Eksploatavimo režimas

Matavimo vienetai

Parametrų grupė

Reikšmės

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3  Klaidų kodai
Matuoklis nuolat analizuoja eksploatavimo režimus, diagnozuoja ir informuoja apie klaidas sistemoje

Reikšmingos klaidos Er1

Jei šildymo sistemos veikime aptinkama reikšmingų klaidų Er1, energijos skaičiavimas sustabdomas ir šios 
klaidos rodomos naudojant 6 simbolių klaidos kodą:

Išsamus svarbių klaidų kodų Er1 aprašymas
Klaida ekrane Klaidos aprašymas

Er1: 000000 Klaidų nėra. Įprastas režimas
Er1: 000001 Klaida temperatūros Θ1 matavimo grandinėje*: temperatūrų skirtumas  Θ1−Θ2 < 

dΘmin  (dΘmin – minimali temperatūrų skirtumo reikšmė)
Er1: 000002 Klaida temperatūros Θ1 matavimo grandinėje: temperatūra  Θ1< 0 °C  

(arba įvyko jutiklio trumpas sujungimas)
Er1: 000004 Klaida temperatūros Θ1 matavimo grandinėje: temperatūra  Θ1 > 180 °C  

(arba jutiklis turi atvirąją grandinę)
Er1: 000010 Klaida temperatūros Θ2 matavimo grandinėje*: temperatūrų skirtumas  Θ1−Θ2 < 

dΘmin  (dΘmin – minimali temperatūrų skirtumo reikšmė)
Er1: 000020 Klaida temperatūros Θ2 matavimo grandinėje**: temperatūra  Θ2 < 0 °C  

(arba įvyko jutiklio trumpas sujungimas)
Er1: 000040 Klaida temperatūros Θ2 matavimo grandinėje**: temperatūra Θ2 > 180 °C  

(arba jutiklis turi atvirąją grandinę)
Er1: 000200 Klaida temperatūros Θ3 matavimo grandinėje**: temperatūra  Θ3 < 0 °C  

(arba įvyko jutiklio trumpas sujungimas)
Er1: 000400 Klaida temperatūros Θ3 matavimo grandinėje**: temperatūra  Θ3 > 180 °C  

(arba jutiklis turi atvirąją grandinę)
Er1: 002000 Klaida V1 matavimo grandinėje*: debitas q1< q1i 

(qi – minimali leistina debito reikšmė)
Er1: 004000 Klaida V1 matavimo grandinėje*: debitas q1> q1i 

(qi – maksimali leistina debito reikšmė)
Er1: 008000 Klaida V1 matavimo grandinėje: Klaida srauto matavimo kontūre
Er1: 020000 Klaida V2 matavimo grandinėje*: debitas q2< q2i 

(qi – minimali leistina debito reikšmė)
Er1: 040000 Klaida V2 matavimo grandinėje*: debitas q2> q2i 

(qi – maksimali leistina debito reikšmė)
Er1: 080000 Klaida V2 matavimo grandinėje: Klaida srauto matavimo kontūre
Er1: 100000 Netiekiama įtampa (tik duomenų įrašymo įrenginiui)

Pastaba:  * - tik taikant nestandartinį energijos skaičiavimo algoritmą  
                  ** - tik tais atvejais, kai šiluminei energijai skaičiuoti naudojami temperatūros jutikliai T2, T3  
                  Įtraukiami aktyvūs klaidų kodai ir rodomi vienu metu

Temperatūros jutiklio T1 būsena
Temperatūros jutiklio T2 būsena
Temperatūros jutiklio T3 būsena
Srauto jutiklio V1 būsena
Srauto jutiklio V2 būsena
Maitinimo įtampos būsena (tik archyvui)
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Trumpalaikė klaida Er2

Jei šildymo sistemos veikime aptinkama trumpalaikių klaidų Er2, energijos skaičiavimas nesustabdomas ir 
šios klaidos rodomos naudojant 5 simbolių klaidos kodą:

Išsamus trumpalaikių klaidų kodų Er2 aprašymas
Klaida ekrane Klaidos aprašymas

Er2: 00000 Klaidų nėra. Įprastas režimas
Er2: 00001 Srautas q1 priešinga kryptimi
Er2: 00002 Srauto reikšmė q1< q1i (minimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00004 Srauto reikšmė q1> q1s (maksimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00008 Srauto jutiklis V1 neužpildytas skysčio
Er2: 00010 Srautas q2 priešinga kryptimi*
Er2: 00020 Srauto reikšmė q2< q2i (minimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00040 Srauto reikšmė q2> q2s (maksimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00080 Srauto jutiklis V2 neužpildytas skysčio
Er2: 00100 Įėjime V3 daugiau nei 24 valandas negaunama impulsų**
Er2: 00200 Srauto reikšmė q3< q3i (minimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00400 Srauto reikšmė q3> q3s (maksimali leistina debito reikšmė)
Er2: 00800 Trumpasis jungimas V3***
Er2: 01000 Įėjime V4 daugiau nei 24 valandas negaunama impulsų**
Er2: 02000 Srauto reikšmė q4< q4i (minimali leistina debito reikšmė)
Er2: 04000 Srauto reikšmė q4> q4s (maksimali leistina debito reikšmė)
Er2: 08000 Trumpasis jungimas V4***
Er2:10000 Temperatūrų skirtumas Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Temperatūrų skirtumas Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2:40000 Temperatūra   Θ3 <−40 °C arba įvyko jutiklio trumpas sujungimas****
Er2:80000 Temperatūra   Θ3 > 180 °C arba jutiklis turi atvirąją grandinę****
Er2:50000 Dvi klaidos vienu metu:  10000 ir 40000
Er2:60000 Dvi klaidos vienu metu:  20000 ir 40000
Er2:90000 Dvi klaidos vienu metu:  10000 ir 80000
Er2:A0000 Dvi klaidos vienu metu:  20000 ir 80000

Pastaba:     * - nerodoma, kai taikomas algoritmas „žiema / vasara“
                     ** -tik kai įjungtas srauto įėjimo tipas „L“ („24 valandų impulsų valdymas“)   
                     *** - tik kai įjungtas srauto įėjimo tipas „E“ („trumpo sujungimo valdymas“)   
                     **** - tik kai įjungtas temperatūros matavimo kanalas T3
                     Įtraukiami aktyvūs klaidų kodai ir rodomi vienu metu

Srauto jutiklio V1 būsena
Srauto jutiklio V2 būsena
Srauto jutiklio V3 būsena
Srauto jutiklio V4 būsena
Temperatūros jutiklio būsena
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5. Sunaikinimas

Simbolis ant gaminio nurodo, kad jo negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jis turi 
būti perduotas pagal priėmimo procedūrą, taikomą elektros ir elektronikos įrangos 
perdirbimui. Išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą kreipkitės į vietines 
komunalines tarnybas.

Elementas Medžiaga Sunaikinimas

Baterija D elementų litis / sulfinilchloridas 
5,7 g. ličio

Patvirtinta ličio baterijų  
surinkimo vieta

PCBA su ekranu Padengti variu epoksidinio laminato 
sulituoti komponentai, PC, TPE Elektronikos atliekos

Kabeliai Varis su PUR arba PVC apgaubu Kabelių surinkimo punktas

Srauto jutiklis  
(įskaitant keitlį ir įdėklą) Žalvaris, nerūdijantis plienas, PPS Metalo surinkimo punktas

Ultragarsinis keitiklis PZT, nerūdijantis plienas, PEI Patvirtinta PZT surinkimo vieta

Kitos plastikinės dalys PC, PPS, PEI, TPE Plastiko surinkimo punktas
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Danfoss �rma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss �rma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir 
užsakytus, su sąlyga, kad nereikés keisti  jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.

Danfoss UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740
Faks.: (8-5) 2335 355
El. p.: danfoss@danfoss.lt
http.//sildymas.danfoss.lt

Danfoss UAB
Savanorių pr. 347-209
LT-49423, Kaunas
Tel.: (8-37) 352100
Faks.: (8-37) 353207


