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1.  Instalare

1.1.  Pregătire
Echipamentul poate fi instalat numai de personal calificat, respectând cerințele enumerate în acest 
document. La www.heating.danfoss.com puteți găsi instrucțiuni mai detaliate.
Rețineți! Acest produs este aprobat pentru o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 și 55° C, dar pentru a 
se asigura condiții optime pentru baterie, se recomandă instalarea calculatorului la max. 45° C. A se evita 
tensionarea instalației prin conducte și fitinguri. Spălați sistemul.

1.2.  Identificarea instalației: Instalație cu conductă de retur/tur și direcție de curgere

Instalație cu conductă de retur

                                       

Direcție de curgere

Instalație cu conductă de tur

Direcție de curgere



4 | © Danfoss | DHS-SRMT / PL | 2017.02 VI.SH.O1.46

Ghid de instalare și de utilizare  SonoMeter 31

1.3.  Montarea senzorului de debit

Poziția conductei:  Evitați pozițiile în care  
se poate acumula aer.

Rotație pe axa conductei: Senzorul de debit 
trebuie să fie înclinat de la 45 la 315° pentru a evita 
acumularea de aer în senzor.

1.4.  Montarea și sigilarea calculatorului

Pe perete:                                                                                    Montarea panourilor pe șină DIN standard:

      

Condiții de intrare/ieșire
Pentru maximizarea performanței, este necesară existența unor condiții de curgere în linie dreaptă 
pentru intrare și pentru ieșire, în amonte și în aval de senzorul de debit: 5 × DN la intrare și 3 × DN la ieșirea 
senzorului de debit.

tur

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montarea și sigilarea senzorilor de temperatură

Etan�are

Teacă

a) înclinată la 45°

Etan�are

Teacă

b) perpendiculară
Recomandări de instalare pentru senzorii de temperatură cu teacă, cu cabluri de semnal conectate permanent.

2.  Cablare electrică

Schemă electrică cu senzori de temperatură bifilari

V1…V2 – senzori ultrasonici de debit
T1…T3 – senzori de temperatură
V3…V4 – contoare de apă cu ieșire de impuls
p1…p2 – senzori de presiune 

Notă:  Sunt conectate numai semnalele necesare pentru tipul selectat de contor

* opțional*

*

*

*

*

*

Etanșare Etanșare
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Calculator

Borne Marcaj Descriere
60 V1-1 (+) Semnal de ieșire (OUT) de la primul senzor de debit V1
61 V1-1(−) MASĂ pentru ieșire (OUT) a primului senzor de debit V1
62 V1-2 (+) Semnal de intrare (IN) de la primul senzor de debit V1
63 V1-2 (−) MASĂ pentru intrare (IN) a primului senzor de debit V1
64 V2-1 (+) Semnal de ieșire (OUT) de la al doilea senzor de debit V2
65 V2-1 (−) MASĂ pentru ieșire (OUT) a celui de-al doilea senzor de debit V2
66 V2-2 (+) Semnal de intrare (IN) de la al doilea senzor de debit V2
67 V2-2 (−) MASĂ pentru intrare (IN) a celui de-al doilea senzor de debit V2
1* T1 Bornă de curent pentru primul senzor de temperatură „+I”
5 T1 Bornă de tensiune pentru primul senzor de temperatură „+U”
6 T1 Bornă de tensiune pentru primul senzor de temperatură „−U”
2* T1 Bornă de curent pentru primul senzor de temperatură „−I”

50* MASĂ pentru senzori de temperatură
3* T2 Bornă de curent pentru al doilea senzor de temperatură „+I”
7 T2 Bornă de tensiune pentru al doilea senzor de temperatură „+U”
8 T2 Bornă de tensiune pentru al doilea senzor de temperatură „−U”
4* T2 Bornă de curent pentru al doilea senzor de temperatură „−I”
9 + Tensiune de alimentare cu energie + 3,6 V pentru intrările de impuls V3, V4

53 V3 Semnal de intrare impuls de la prima intrare V3 (IN)
11 MASĂ pentru intrările de impuls V3 și V4
54 V4 Semnal de intrare impuls de la a doua intrare V4 (IN)
56* T3 Bornă de curent pentru al treilea senzor de temperatură „+I”
57 T3 Bornă de tensiune pentru al treilea senzor de temperatură „+U”
58 T3 Bornă de tensiune pentru al treilea senzor de temperatură „−U”
59* T3 Bornă de curent pentru al treilea senzor de temperatură „−I”
82 MASĂ pentru senzor de presiune p1
68 P1 Semnal de intrare de la primul senzor de presiune (IN)
51 + Tensiune de alimentare cu energie + 18 V pentru senzori de presiune p1, p2
83 MASĂ pentru senzor de presiune p2
69 P2 Semnal de intrare de la al doilea senzor de presiune (IN)

OBSERVAȚIE: * –  numai pentru metoda de conectare cu 4 fire a senzorilor de temperatură (K)
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Module de comunicații

Număr 
bornă Marcaj Descriere

76 MASĂ pentru ieșirile de curent
77 Iout1 Prima ieșire de curent (+)
78 Iout2 A doua ieșire de curent (+)
79 MASĂ pentru ieșiri de impuls
80 Impuls 1 Prima ieșire de impuls (+)
81 Impuls 2 A doua ieșire de impuls (+)

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

75 BUS MASĂ pentru interfața de comunicare RS-232
60 60 Modul MODBUS 12 – 24 V c.c. bornă de alimentare (bipolară)
61 61 Modul MODBUS 12 – 24 V c.c. bornă de alimentare (bipolară)
90 90 Linie modul MODBUS (+)
91 91 Linie modul MODBUS (−)

Alimentare cu energie 230 V c.a. 

Număr 
bornă Marcaj Descriere

26 Masă principală
27 N Neutru
28 L Alimentare cu energie de la rețea (230 V c.a.)

3.  Punere în funcțiune

3.1.  Purjare 
1. Purjați sistemul până când afișajul debitului este stabil. 
2. Asigurați-vă că nu se afișează coduri de eroare. 
3. Verificați afișajul, pentru o indicare plauzibilă a debitului și a temperaturilor. 

3.2.   Clasa IP

Calculator IP65
Senzor de debit IP65 pentru contor de energie termică

IP67 pentru contor de energie termică și de răcire
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4.  Prezentare generală a funcțiilor de pe afișaj

4.1.  Descrierea simbolurilor de pe afișaj

4.2.  Structura meniului

Parametri afișați Simboluri de identificare

Valori integrale 

L1 L2 L3 L4 L5

Valori instantanee ale parametrilor (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametri zilnici setați și valori ale datelor  
din arhivă (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Imprimarea rapoartelor pe imprimantă  
standard (L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Parametri ai setărilor de configurare (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Mod parametrizare (configurare) (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Mod testare (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Parametri și numere de grupuri Mod de operare

Unități de măsură

Grup de parametri

Valori

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Coduri de eroare
Contorul analizează continuu modurile de operare, diagnostichează și informează cu privire la erorile din sistem

Erori semnificative Er1

Dacă sunt detectate erori semnificative Er1 în timpul funcționării sistemului de încălzire, calculul energetic 
se oprește, iar aceste erori sunt afișate prin intermediul unui cod de eroare cu 6 caractere:

Descriere detaliată a codurilor de eroare semnificative Er1

Afișarea erorii Descrierea erorii
Er1: 000000 Nicio eroare. Modul normal
Er1: 000001 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ1*: diferență de temperatură Θ1−Θ2 

 < dΘmin (dΘmin – valoarea minimă a diferenței de temperatură)
Er1: 000002 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ1: temperatură Θ1 < 0 °C 

(sau scurtcircuit la senzor)
Er1: 000004 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ1: temperatură Θ1 > 180 °C 

(sau circuit deschis la senzori)
Er1: 000010 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ2*: diferență de temperatură Θ1−Θ2 

 < dΘmin (dΘmin – valoarea minimă a diferenței de temperatură)
Er1: 000020 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ2**: temperatură Θ2 < 0 °C 

 (sau scurtcircuit la senzor)
Er1: 000040 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ2**: temperatură Θ2 > 180 °C 

(sau circuit deschis la senzor)
Er1: 000200 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ3**: temperatură Θ3 < 0 °C 

(sau scurtcircuit la senzor)
Er1: 000400 Eroare în circuitul de măsurare a temperaturii Θ3**: temperatură Θ3 > 180 °C 

(sau circuit deschis la senzor)
Er1: 002000 Eroare în circuitul de măsurare V1*: debit q1< q1i 

(qi – valoarea minim permisă a debitului)
Er1: 004000 Eroare în circuitul de măsurare V1*: debit q1 > q1s 

(qs – valoarea maxim permisă a debitului)
Er1: 008000 Eroare în circuitul de măsurare V1: Eroare în canalul de măsurare a debitului
Er1: 020000 Eroare în circuitul de măsurare V2*: debit q2 < q2i 

(qi – valoarea minim permisă a debitului)
Er1: 040000 Eroare în circuitul de măsurare V2 *: debit q2 > q2s 

(qs – valoarea maxim permisă a debitului)
Er1: 080000 Eroare în circuitul de măsurare V2: Eroare în canalul de măsurare a debitului
Er1: 100000 Lipsă tensiune de alimentare (numai pentru înregistratorul de date)

Notă:  * - numai dacă se aplică algoritmul de calcul energetic non-standard  
            ** - numai în cazurile în care senzorii de temperatură T2, T3 sunt utilizați pentru calculul energiei termice  
            Codurile de eroare active sunt adăugate și afișate simultan

Starea senzorului de temperatură T1
Starea senzorului de temperatură T2
Starea senzorului de temperatură T3
Starea senzorului de debit V1
Starea senzorului de debit V2
Starea tensiunii de alimentare cu energie (numai pentru arhivă)
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Eroare tranzistor Er2

Dacă sunt detectate erori de tranzistor Er2 în timpul funcționării sistemului de încălzire, calculul energetic 
nu se oprește, iar aceste erori sunt afișate prin intermediul unui cod de eroare cu 5 caractere:

Descriere detaliată a codurilor de eroare pentru tranzistor Er2

Afișarea erorii Descrierea erorii
Er2: 00000 Nicio eroare. Modul normal
Er2: 00001 Debit q1 curgere în direcție inversă
Er2: 00002 Valoarea debitului q1 < q1i (valoarea minim permisă a debitului)
Er2: 00004 Valoarea debitului q1 > q1s (valoarea maxim permisă a debitului)
Er2: 00008 Senzorul de debit V1 nu este umplut cu un lichid
Er2: 00010 Debit q2 curgere în direcție inversă*
Er2: 00020 Valoarea debitului q2 < q2i (valoarea minim permisă a debitului)
Er2: 00040 Valoarea debitului q2 > q2s (valoarea maxim permisă a debitului)
Er2: 00080 Senzorul de debit V2 nu este umplut cu un lichid
Er2: 00100 La intrarea V3 nu se primesc impulsuri într-un interval de timp mai mare de 24 de ore**
Er2: 00200 Valoarea debitului q3 < q3i (valoarea minim permisă a debitului)
Er2: 00400 Valoarea debitului q3 > q3s (valoarea maxim permisă a debitului)
Er2: 00800 Scurtcircuit V3***
Er2: 01000 La intrarea V4 nu se primesc impulsuri într-un interval de timp mai mare de 24 de ore**
Er2: 02000 Valoarea debitului q4 < q4i (valoarea minim permisă a debitului)
Er2: 04000 Valoarea debitului q4 > q4s (valoarea maxim permisă a debitului)
Er2: 08000 Scurtcircuit V4***
Er2: 10000 Diferență de temperatură Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2: 20000 Diferență de temperatură Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2: 40000 Temperatură Θ3 <−40 °C sau scurtcircuit la senzor****
Er2: 80000 Temperatură Θ3 > 180 °C sau circuit deschis la senzor****
Er2: 50000 Există două erori în același timp:  „10000” și „40000”
Er2: 60000 Există două erori în același timp:  „20000” și „40000”
Er2: 90000 Există două erori în același timp:  „10000” și „80000”
Er2: A0000 Există două erori în același timp:  „20000” și „80000”

Notă:     * - Nu sunt afișate dacă se aplică algoritmul „iarnă/vară”
                ** - numai dacă tipul de intrare debit „L” este activat („control al impulsului de 24 de ore”)   
                *** - numai dacă tipul de intrare debit „E” este activat („control de scurtcircuit”)   
                **** - numai când canalul de măsurare a temperaturii T3 este activat
               Codurile de eroare active sunt adăugate și afișate simultan

Starea senzorului de debit V1
Starea senzorului de debit V2
Starea senzorului de debit V3
Starea senzorului de debit V4
Starea senzorului de temperatură
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5. Eliminare

Acest simbol de pe produs indică faptul că acesta nu va fi tratat ca gunoi menajer. 
Produsul trebuie predat conform schemei aplicabile de returnare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice și electronice. Pentru informații mai detaliate despre 
reciclarea acestui produs, contactați biroul local din orașul dvs.

Articol Material Eliminare

Baterie Celulă de tip D litiu/clorură  
de tionil 5,7 g litiu

Depozit aprobat pentru  
bateriile cu litiu

PCBA cu afișaj Componente laminate epoxidice 
acoperite cu cupru, sudate, PC, TPE Deșeuri electronice

Cabluri Cupru cu manta din PUR sau PVC Recuperarea cablului

Senzor de debit  
(incl. traductor) Alamă, oțel inoxidabil, PPS Recuperarea metalului

Traductor PZT, oțel inoxidabil, PEI Depozit aprobat pentru PZT

Alte piese din plastic PC, PPS, PEI, TPE Recuperarea plasticului
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