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1.  Uzstādīšana

1.1.  Sagatavošana
Aprīkojumu drīkst uzstādīt tikai kvalificēti speciālisti, ievērojot šajā dokumentā norādītās prasības. 
Papildu detalizēti norādījumi ir pieejami vietnē www.heating.danfoss.com.
Piezīme. Šis produkts ir apstiprināts ekspluatācijai, ja apkārtējās vides temperatūra ir 5-55 °C, tomēr, lai 
nodrošinātu optimālus apstākļus baterijai, kalkulatoru ir ieteicams uzstādīt maks. 45 °C temperatūrā. 
Nepieļaujiet uzstādīšanas slodzi no caurulēm un piederumiem. Izskalojiet sistēmu.

1.2.  Uzstādīšanas identifikācija: Atplūdes/padeves caurules uzstādīšana un plūsmas virziens

Atplūdes caurules uzstādīšana

                                       

Plūsmas virziens

Padeves caurules uzstādīšana

Plūsmas virziens
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1.3.  Plūsmas sensora montāža

Caurules pozīcija:  Izvairieties no pozīcijām,  
kur var uzkrāties gaiss.

Rotācija caurules asī: Plūsmas sensora leņķim ir jābūt 
45–315°, lai nepieļautu gaisa uzkrāšanos plūsmas sensorā.

1.4.  Kalkulatora montāža un izolēšana

Uz sienas:                                                                                    Uzstādīšana ar paneli uz standarta DIN šķērskoka:

      

Ieplūdes/izplūdes apstākļi
Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, pirms un pēc plūsmas sensora ir jābūt taisnas ienākošās un izejošās 
plūsmas apstākļiem: 5 × DN plūsmas sensora ieejā un 3 × DN tā izejā.

plūsma

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Temperatūras sensoru montāža un izolācija

Blīvējums

Kabata

a) 45° leņķī

Blīvējums

Kabata

b) perpendikulāri
Uzstādīšanas ieteikumi kabatas temperatūras sensoriem ar pastāvīgi savienotiem signālu pievadiem.

2.  Elektroinstalācija

Elektroinstalācijas diagramma ar 2 vadu temperatūras sensoriem

V1…V2 – ultraskaņas plūsmas sensori
T1…T3 – temperatūras sensori
V3…V4 — ūdens skaitītāji ar impulsu izeju
p1…p2 – spiediena sensori 

Piezīme.  Prijungti tik būtinieji pasirinkto skaitiklio tipo signalai

* neobligāti*

*

*

*

*

*
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Kalkulators

Spailes Marķējums Apraksts
60 V1-1 (+) Izvadsignāls (OUT) no 1. plūsmas sensora V1
61 V1-1(−) GND 1. plūsmas sensora V1 izvadei (OUT)
62 V1-2 (+) Ievades signāls (IN) no 1. plūsmas sensora V1
63 V1-2 (−) GND 1. plūsmas sensora V1 ievadei (IN)
64 V2-1 (+) Izvadsignāls (OUT) no 2. plūsmas sensora V2
65 V2-1 (−) GND 2. plūsmas sensora V2 izvadei (OUT)
66 V2-2 (+) Ievades signāls (IN) no 2. plūsmas sensora V2
67 V2-2 (−) GND 2. plūsmas sensora V2 ievadei (IN)
1* T1 Strāvas spaile 1. temperatūras sensoram “+I”
5 T1 Sprieguma spaile 1. temperatūras sensoram “+U”
6 T1 Sprieguma spaile 1. temperatūras sensoram “−U”
2* T1 Strāvas spaile 1. temperatūras sensoram “−I”

50* GND temperatūras sensoriem
3* T2 Strāvas spaile 2. temperatūras sensoram “+I”
7 T2 Sprieguma spaile 2. temperatūras sensoram “+U”
8 T2 Sprieguma spaile 2. temperatūras sensoram “−U”
4* T2 Strāvas spaile 2. temperatūras sensoram “−I”
9 + +3,6 V barošanas spriegums impulsu ieejām V3, V4

53 V3 Impulsu ieejas signāls no 1. ieejas V3 (IN)
11 GND V3 un V4 impulsu ieejām
54 V4 Impulsu ieejas signāls no 2. ieejas V4 (IN)
56* T3 Strāvas spaile 3. temperatūras sensoram “+I”
57 T3 Sprieguma spaile 3. temperatūras sensoram “+U”
58 T3 Sprieguma spaile 3. temperatūras sensoram “−U”
59* T3 Strāvas spaile 3. temperatūras sensoram “−I”
82 GND spiediena sensoram р1
68 P1 Ievades signāls no 1. spiediena sensora (IN)
51 + +18 V barošanas spriegums spiediena sensoriem p1, p2
83 GND spiediena sensoram р2
69 P2 Ievades signāls no 2. spiediena sensora (IN)

PIEZĪME. * – tikai temperatūras sensoru 4 vadu savienojuma metodei (K)
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Komunikācijas moduļi

Spailes 
numurs Marķējums Apraksts

76 GND strāvas izvadei
77 Iout1 1. strāvas izejas (+)
78 Iout2 2. strāvas izejas (+)
79 GND impulsu izejām
80 Puls 1 1. impulsu izejas (+)
81 Puls 2 2. impulsu izejas (+)

24 (73) BUS M-bus līnija L1
25 (74) BUS M-bus līnija L2

75 BUS GND komunikācijas interfeisam RS-232
60 60 MODBUS modulis 12–24 V līdzstrāvas barošanas spailei (bipolārs)
61 61 MODBUS modulis 12–24 V līdzstrāvas barošanas spailei (bipolārs)
90 90 MODBUS moduļa līnija (+)
91 91 MODBUS moduļa līnija (−)

Strāvas padeve 230 V maiņstrāva 

Spailes 
numurs Marķējums Apraksts

26 Galvenais zemējums
27 N Neitrāle
28 L Strāvas padeve no tīkla (230 V maiņstrāva)

3.  Nodošana ekspluatācijā

3.1.  Atgaisošana 
1. Atgaisojiet sistēmu, līdz plūsmas ātruma rādījums ir stabils. 
2. Pārliecinieties, vai netiek rādīts kāds kļūdas kods. 
3. Pārbaudiet, vai displejā nav ticamas norādes par plūsmas ātrumu un temperatūru. 

3.2.   IP klase

Kalkulators IP65
Plūsmas sensors IP65 siltumenerģijas komercuzskaites skaitītājam

IP 67 apkures un dzesēšanas skaitītājam
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4.  Displeja darbības apskats

4.1.  Displeja simbolu apraksts

4.2.  Izvēlnes struktūra

Parādītie parametri Identifikācijas simboli

Integrālās vērtības 

L1 L2 L3 L4 L5

Tūlītējo parametru vērtības (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Iestatīto dienu parametri un arhīva datu vērtības (L3) 

L1 L2 L3 L4 L5

Standarta printera drukāšanas atskaites (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Konfigurācijas iestatījumu parametri (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametrizācijas (konfigurācijas) režīms (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Testa režīms (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Parametru un grupu numuri Darbības režīms

Mērvienības

Parametru grupa

Vērtības

   L1                L2               L3                L4                L5



VI.SH.O1.25 © Danfoss | DHS-SRMT / PL | 2017.02 | 9

Uzstādīšana un lietotāja rokasgrāmata  SonoMeter 31

4.3.  Kļūdu kodi
Skaitītājs pastāvīgi analizē darbības režīmus, veic diagnostiku un informē par kļūdām sistēmām

Būtiskas kļūmes Er1

Ja apkures sistēmas darbībā tiek konstatētas būtiskas kļūmes Er1, enerģijas aprēķins tiek pārtraukts, un šīs 
kļūdas tiek parādītas, izmantojot 6 rakstzīmju kļūdas kodu:

Detalizēts apraksts par būtiskajiem kļūmju kodiem Er1

Kļūdas attēlojums Kļūdas apraksts
Er1: 000000 Nav kļūdas. Parastais režīms
Er1: 000001 Kļūme temperatūras Θ1 mērīšanas kontūrā*: temperatūras starpība Θ1−Θ2 < 

dΘmin (dΘmin — temperatūras starpības minimālā vērtība)
Er1: 000002 Kļūme temperatūras Θ1 mērīšanas kontūrā: temperatūra Θ1< 0 °C 

(vai sensoram ir īssavienojums)
Er1: 000004 Kļūme temperatūras Θ1 mērīšanas kontūrā: temperatūra Θ1 > 180 °C 

(vai sensoram ir nenoslēgts kontūrs)
Er1: 000010 Kļūme temperatūras Θ2 mērīšanas kontūrā*: temperatūras starpība Θ1−Θ2 < 

dΘmin (dΘmin — temperatūras starpības minimālā vērtība)
Er1: 000020 Kļūme temperatūras Θ2 mērīšanas kontūrā**: temperatūra Θ2 < 0 °C 

(vai sensoram ir īssavienojums)
Er1: 000040 Kļūme temperatūras Θ2 mērīšanas kontūrā**: temperatūra Θ2 > 180 °C 

(vai sensoram ir nenoslēgts kontūrs)
Er1: 000200 Kļūme temperatūras Θ3 mērīšanas kontūrā**: temperatūra Θ3 < 0 °C 

(vai sensoram ir īssavienojums)
Er1: 000400 Kļūme temperatūras Θ3 mērīšanas kontūrā**: temperatūra Θ3 > 180 °C 

(vai sensoram ir nenoslēgts kontūrs)
Er1: 002000 Kļūme V1 mērīšanas kontūrā*: plūsmas lielums q1< q1i 

(qi — minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er1: 004000 Kļūme V1 mērīšanas kontūrā*: plūsmas lielums q1> q1s 

(qs — maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er1: 008000 Kļūme V1 mērīšanas kontūrā: Kļūme plūsmas mērīšanas kanālā
Er1: 020000 Kļūme V2 mērīšanas kontūrā*: plūsmas lielums q2< q2i 

(qi — minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er1: 040000 Kļūme V2 mērīšanas kontūrā*: plūsmas lielums q2 > q2s 

(qs — maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er1: 080000 Kļūme V2 mērīšanas kontūrā: Kļūme plūsmas mērīšanas kanālā
Er1: 100000 Nav barošanas sprieguma (tikai datu reģistrētājam)

Piezīme. * — tikai tad, ja tiek lietots standarta enerģijas aprēķina algoritms  
                  ** — tikai gadījumos, kur, lai aprēķinātu siltumenerģijas patēriņu,  

tiek izmantoti temperatūras sensori T2, T3  
                 Aktīvie kļūdu kodi tiek pievienoti un vienlaikus attēloti

Temperatūras sensora T1 statuss
Temperatūras sensora T2 statuss
Temperatūras sensora T3 statuss
Plūsmas sensora V1 statuss
Plūsmas sensora V2 statuss
Barošanas sprieguma statuss (tikai arhīvam)
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Tranzistoru kļūme Er2

Ja apkures sistēmas darbībā tiek konstatētas tranzistoru kļūmes Er2, enerģijas aprēķins netiek pārtraukts, un 
šīs kļūdas tiek parādītas, izmantojot 5 rakstzīmju kļūdas kodu:

Detalizēts apraksts par tranzistoru kļūmju kodiem Er2

Kļūdas attēlojums Kļūdas apraksts
Er2: 00000 Nav kļūdas. Parastais režīms
Er2: 00001 Plūsmas q1 plūsma pretējā virzienā
Er2: 00002 Plūsmas vērtība q1< q1i (minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00004 Plūsmas vērtība q1> q1s (maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00008 Plūsmas sensors V1 nav piepildīts ar šķidrumu
Er2: 00010 Plūsmas q2 plūsma pretējā virzienā*
Er2: 00020 Plūsmas vērtība q2< q2i (minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00040 Plūsmas vērtība q2> q2s (maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00080 Plūsmas sensors V2 nav piepildīts ar šķidrumu
Er2: 00100 Ieejā V3 vairāk nekā 24 stundas netiek saņemti impulsi**
Er2: 00200 Plūsmas vērtība q3< q3i (minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00400 Plūsmas vērtība q3> q3s (maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 00800 Īssavienojums V3***
Er2: 01000 Ieejā V4 vairāk nekā 24 stundas netiek saņemti impulsi**
Er2: 02000 Plūsmas vērtība  q4< q4i (minimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 04000 Plūsmas vērtība q4> q4s (maksimālā pieļaujamā plūsmas lieluma vērtība)
Er2: 08000 Īssavienojums V4***
Er2:10000 Temperatūras starpība Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Temperatūras starpība Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2:40000 Temperatūra Θ3 <−40 °C vai sensoram ir īssavienojums****
Er2:80000 Temperatūra Θ3 > 180 °C vai sensoram ir nenoslēgts kontūrs****
Er2:50000 Vienlaikus ir divas kļūdas:  “10000” un “40000”
Er2:60000 Vienlaikus ir divas kļūdas:  “20000” un “40000”
Er2:90000 Vienlaikus ir divas kļūdas:  “10000” un “80000”
Er2:A0000 Vienlaikus ir divas kļūdas:  “20000” un “80000”

Piezīme. * — netiek rādītas, ja tiek lietots algoritms “winter / summer” (ziema/vasara)
                  ** — tikai tad, ja ir ieslēgts plūsmas ievades veids “L” (“24 hours pulse control” (24 stundu impulsu vadība))   
                 *** — tikai tad, ja ir ieslēgts plūsmas ievades veids “E” (“short circuit control” (īssavienojuma vadība))   
                **** — tikai tad, ja ir ieslēgts temperatūras mērīšanas kanāls T3
               Aktīvie kļūdu kodi tiek pievienoti un vienlaikus attēloti

Plūsmas sensora V1 statuss
Plūsmas sensora V2 statuss
Plūsmas sensora V3 statuss
Plūsmas sensora V4 statuss
Temperatūras sensora statuss
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5. Utilizācija

Šis simbols uz produkta norāda, ka to nedrīkst uzskatīt par sadzīves atkritumiem. 
Tas ir jānodod elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei attiecīgā 
iestādē. Lai iegūtu papildu detalizētu informāciju par šī produkta otrreizējo pārstrādi, 
lūdzu, sazinieties ar jūsu pašvaldību.

Vienums Materiāls Utilizācija

Baterija D litija/tionilhlorīda 
5,7 g litijs

Apstiprinātas nogulsnes litija 
baterijām

PCBA ar displeju
Ar varu pārklāti epoksīdsveķu 
velmēti komponenti, kas ir 
pielodēti, PC, TPE

Elektroniskie atkritumi

Kabeļi Varš ar PUR vai PVC apvalkiem Kabeļu atjaunošana

Plūsmas sensors  
(iesk. devēj) Misiņš, nerūsošais tērauds, PPS Metāla atjaunošana

Devējs PZT, nerūsošais tērauds, PEI Apstiprinātas PZT nogulsnes

Citas plastmasas daļas PC, PPS, PEI, TPE Plastmasas atjaunošana



12 | © Danfoss | DHS-SRMT / PL | 2017.02 VI.SH.O1.25


