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1.  Монтаж

1.1.  Подготовка
Това оборудване може да бъде монтирано само от квалифициран персонал, спазвайки описаните 
изисквания в настоящия документ. По-подробни указания могат да бъдат намерени в  
www.heating.danfoss.com.
Забележка! Този продукт е одобрен за околна температура между 5-55°C, но за осигуряване на 
оптимални условия за батерията се препоръчва калкулаторът да се монтира при макс. 45°C. 
Избягвайте монтажни напрежения от тръби и фитинги. Промийте системата.

1.2.  Идентификация на монтажа: Монтаж на подаваща/връщаща тръба и посока на потока

Монтаж на връщаща тръба

                                       

Посока на 
протичане

Монтаж на подаваща тръба

Посока на протичане
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1.3.  Монтаж на проточната част

Положение на тръбопровода:  Избягвайте положе-
ния, при които може 
да се събере въздух.

Завъртане по оста на тръбата: Сензорът за дебит 
трябва да е под ъгъл от 45 до 315°, за да се избегне 
събиране на въздух в него.

1.4.  Монтиране и пломбиране на калкулатора

На стената:                                                                                    Панелен монтаж на стандартна DIN релса:

      

Условия на входа/изхода
За да се оптимизират работните показатели, е нужно да има ламинарност на потока на входа и изхода 
преди и след сензора за дебит: 5 × DN на входа и 3 × DN на изхода на сензора за дебит.

поток

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Монтиране и пломбиране на температурните сензори

Пломба

Джоб

a) под ъгъл от 45°

Пломба

Джоб

b) перпендикулярно
Препоръки за монтаж за сензори за температура с джоб с постоянно свързани сигнални изводи.

2.  Електрическо свързване

Електрическа схема с 2-проводни сензори за температура

V1…V2 – ултразвукови сензори за дебит
T1…T3 – сензори за температура
V3…V4 – водомери с импулсен изход
p1…p2 – сензори за налягане 

Забележка:  Свързани са само необходимите сигнали за избрания тип измервателен прибор

* опция*

*

*

*

*

*
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Калкулатор

Клеми Маркировка Описание
60 V1-1 (+) Изходен сигнал (OUT) от първия сензор за дебит V1
61 V1-1(−) ЗЕМЯ (GND) за изхода (OUT) на първия сензор за дебит V1
62 V1-2 (+) Входен сигнал (IN) от първия сензор за дебит V1
63 V1-2 (−) ЗЕМЯ (GND) за входа (IN) на първия сензор за дебит V1
64 V2-1 (+) Изходен сигнал (OUT) от втория сензор за дебит V2
65 V2-1 (−) ЗЕМЯ (GND) за изхода (OUT) на втория сензор за дебит V2
66 V2-2 (+) Входен сигнал (IN) от втория сензор за дебит V2
67 V2-2 (−) ЗЕМЯ (GND) за входа (IN) на втория сензор за дебит V2
1* T1 Токова клема за първия сензор за температура „+I“
5 T1 Напреженова клема за първия сензор за температура „+U“
6 T1 Напреженова клема за първия сензор за температура „−U“
2* T1 Токова клема за първия сензор за температура „−I“

50* ЗЕМЯ (GND) за сензорите за температура
3* T2 Токова клема за втория сензор за температура „+I“
7 T2 Напреженова клема за втория сензор за температура „+U“
8 T2 Напреженова клема за втория сензор за температура „−U“
4* T2 Токова клема за втория сензор за температура „−I“
9 + +3,6 V захранващо напрежение за импулсни входове V3, V4

53 V3 Импулсен входен сигнал от първия вход V3 (IN)
11 ЗЕМЯ (GND) за импулсни входове V3 и V4
54 V4 Импулсен входен сигнал от втория вход V4 (IN)
56* T3 Токова клема за третия сензор за температура „+I“
57 T3 Напреженова клема за третия сензор за температура „+U“
58 T3 Напреженова клема за третия сензор за температура „−U“
59* T3 Токова клема за третия сензор за температура „−I“
82 ЗЕМЯ (GND) за сензор за налягане р1
68 P1 Входен сигнал от първия сензор за налягане (IN)
51 + +18 V захранващо напрежение за сензори за налягане p1, p2
83 ЗЕМЯ (GND) за сензор за налягане р2
69 P2 Входен сигнал от втория сензор за налягане (IN)

ЗАБЕЛЕЖКА: * – само за метода с 4-проводно свързване на сензорите за температура (K)
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Комуникационни модули

Номер на 
клема Маркировка Описание

76 ЗЕМЯ (GND) за токови изходи
77 Iout1 Първи токови изходи (+)
78 Iout2 Втори токови изходи (+)
79 ЗЕМЯ (GND) за импулсни изходи
80 Puls 1 Първи импулсни изходи (+)
81 Puls 2 Втори импулсни изходи (+)

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

75 BUS ЗЕМЯ (GND) за комуникационен интерфейс RS-232
60 60 MODBUS модул 12–24 V прав ток клема за захранване (двуполюсна)
61 61 MODBUS модул 12–24 V прав ток клема за захранване (двуполюсна)
90 90 MODBUS модул линия (+)
91 91 MODBUS модул линия (−)

Захранване 230 V AC 

Номер на 
клема Маркировка Описание

26 Обща земя
27 N Нула
28 L Мрежово захранване (230 V AC)

3.  Пускане в действие

3.1.  Обезвъздушаване 
1. Обезвъздушете системата, докато показанието за дебита стане устойчиво. 
2. Проверете да няма кодове на грешки. 
3. Проверете дисплея за достоверни показания за дебит и температура. 

3.2.   IP клас

Калкулатор IP65
Сензор за дебит IP65 за топломера

IP67 за топло- и студеномера
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4.  Обзор на функциите на дисплея

4.1.  Описание на символите на дисплея

4.2.  Структура на менюто

Показвани параметри Обозначаващи символи

Интегрални стойности 

L1 L2 L3 L4 L5

Моментни стойности на параметрите (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Зададени параметри за ден и стойности за 
архивни данни (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Отпечатване на отчети на стандартен принтер (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Параметри за настройка на конфигурацията (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Режим на параметризация (конфигурация) (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Тестов режим (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Номера на параметри и групи Режим на работа

Мерни единици

Група параметри

Стойности

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Кодове на грешки
Измерващият прибор непрекъснато анализира режимите на работа, подава диагноза и информация 
за грешките в системата

Значителни неизправности Er1

Ако при работа на отоплителна система са открити значителни неизправности Er1, изчислението на 
енергията спира и тези грешки се показват с 6-знаков код на грешка:

Подробно описание на по-значителните кодове на неизправности Er1

Показание 
за грешка

Описание на грешката

Er1: 000000 Няма грешка. Нормален режим
Er1: 000001 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ1*: температурна разлика Θ1−Θ2 

< dΘmin  (dΘmin – минималната стойност на температурната разлика)
Er1: 000002 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ1: температура Θ1< 0 °C 

(или има късо съединение в сензора)
Er1: 000004 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ1: температура Θ1 > 180 °C 

(или има прекъсване в сензора)
Er1: 000010 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ2*: температурна разлика Θ1−Θ2 

< dΘmin (dΘmin – минималната стойност на температурната разлика)
Er1: 000020 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ2**: температура Θ2 < 0 °C 

(или има късо съединение в сензора)
Er1: 000040 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ2**: температура Θ2 > 180 °C 

(или има прекъсване в сензора)
Er1: 000200 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ3**: температура Θ3 < 0 °C 

(или има късо съединение в сензора)
Er1: 000400 Неизправност във веригата за измерване на температура Θ3**: температура Θ3 > 180 °C 

(или има прекъсване в сензора)
Er1: 002000 Неизправност във веригата за измерване на V1*: дебит q1< q1i 

(qi – минималната допустима стойност на дебита)
Er1: 004000 Неизправност във веригата за измерване на V1*: дебит q1> q1s 

(qs – максималната допустима стойност на дебита)
Er1: 008000 Неизправност във веригата за измерване на V1: Неизправност в измервателния канал за дебит
Er1: 020000 Неизправност във веригата за измерване на V2*: дебит q2< q2i 

(qi – минималната допустима стойност на дебита)
Er1: 040000 Неизправност във веригата за измерване на V2*: дебит q2< q2s 

(qs – максималната допустима стойност на дебита)
Er1: 080000 Неизправност във веригата за измерване на V2: Неизправност в измервателния канал за дебит
Er1: 100000 Няма захранващо напрежение (само за регистъра на данни)

Забележка:  * - само когато се прилага нестандартен алгоритъм за изчисляване на енергията  
                         ** - само в случаи, при които за изчисляване на топлоенергията се използват T2, T3  
                         Активните кодове на грешки се добавят и се показват едновременно

Състояние на сензор за температура T1
Състояние на сензор за температура T2
Състояние на сензор за температура T3
Състояние на сензор за дебит V1
Състояние на сензор за дебит V2
Състояние на захранващото напрежение (само за архива)
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Транзисторна неизправност Er2

Ако при работа на отоплителна система са открити транзисторни неизправности Er2, изчисленията на 
енергията не спират и тези грешки се показват с 5-знаков код на грешка:

Подробно описание на кодове на транзисторни неизправности Er2

Показание за грешка Описание на грешката
Er2: 00000 Няма грешка. Нормален режим
Er2: 00001 Дебит q1 протича в обратна посока
Er2: 00002 Стойност на дебита q1< q1i (минимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00004 Стойност на дебита q1> q1s (максимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00008 Сензор за дебит V1 не е напълнен с течност
Er2: 00010 Дебит q2 протича в обратна посока*
Er2: 00020 Стойност на дебита q2< q2i (минимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00040 Стойност на дебита q2> q2s (максимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00080 Сензор за дебит V2 не е напълнен с течност
Er2: 00100 На вход V3 от над 24 часа не пристигат импулси**
Er2: 00200 Стойност на дебита q3< q3i (минимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00400 Стойност на дебита q3> q3s (максимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 00800 Късо съединение V3***
Er2: 01000 На вход V4 от над 24 часа не пристигат импулси**
Er2: 02000 Стойност на дебита q4< q4i (минимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 04000 Стойност на дебита q4< q4s (максимално допустимата стойност на дебита)
Er2: 08000 Късо съединение V4***
Er2:10000 Температурна разлика Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Температурна разлика Θ1-Θ2 < 0°C
Er2:40000 Температура Θ3 <−40°C или в сензора има късо съединение****
Er2:80000 Температура Θ3 > 180°C или в сензора има прекъсване****
Er2:50000 Едновременно има две грешки:  „10000“ и „40000“
Er2:60000 Едновременно има две грешки:  „20000“ и „40000“
Er2:90000 Едновременно има две грешки:  „10000“ и „80000“
Er2:A0000 Едновременно има две грешки:  „20000“ и „80000“

Забележка:  * - Не се показват, когато се прилага алгоритъм „зима/лято“
                         ** - само когато е включен тип „L“ за входния сигнал за дебит („24-часов импулсен контрол“)   
                         ** - само когато е включен тип „E“ за входния сигнал за дебит („контрол за късо съединение“)   
                         **** - само когато е включен канал за измерване на температура T3
                         Активните кодове на грешки се добавят и се показват едновременно

Състояние на сензор за дебит V1

Състояние на сензор за дебит V2

Състояние на сензор за дебит V3

Състояние на сензор за дебит V4

Състояние на сензора за температура
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5. Бракуване

Този символ върху продукта означава, че той не трябва да се изхвърля като 
битов отпадък. Той трябва да се предава по определената схема за събиране 
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За по-подробна 
информация относно рециклирането на този продукт се свържете с приемната 
на вашата община.

Артикул Материал Бракуване

Батерия Клетка тип D литий/тионилов хлорид 
5,7 g литий

Одобрено депониране за 
литиеви батерии

PCBA с дисплей Ламинат с мед и епоксиден слой 
със запоени компоненти, PC, TPE Електронни отпадъци

Кабели Мед с изолация от PUR или PVC Рециклиране на кабели

Сензор за 
дебит (вкл. 
преобразувател и 
уплътнение)

Месинг, неръждаема стомана, PPS Рециклиране на метали

Преобразувател PZT, неръждаема стомана, PEI Одобрено депониране за PZT

Други пластмасови 
части PC, PPS, PEI, TPE Рециклиране на пластмаси
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