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1.  Beépítés

1.1.  Előkészítés
Csak szakképzett személyzet építheti be a berendezést, betartva a jelen dokumentumban felsorolt 
követelményeket. Részletesebb utasításokat a  www.heating.danfoss.com honlapon olvashat.
Megjegyzés! Ezt a terméket 5 - 55° C környezeti hőmérséklet tartományban történő használatra hagyták jóvá, 
de az elem optimális állapotának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy ne telepítse a kalkulátort 45° C-nál 
melegebb környezetbe. A beépítés során kerülni kell a csővezetékek és szerelvények által okozott mechanikai 
feszültségek kialakulását. Öblítse át a rendszert.

1.2.  A beépítés azonosítása: Beépítés az előremenő/visszatérő csővezetékbe és a folyásirány

Beépítés a visszatérő csővezetékbe

                                       

Folyásirány

Beépítés az előremenő csővezetékbe

Folyásirány
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1.3.  Az áramlásérzékelő beépítése

Csővezeték pozíció:  Kerülje az olyan pozíciókat, 
amelyekben levegő 
halmozódhat fel.

Elfordítás a csőtengelyben: Az áramlásérzékelőt 45 
és 315° közötti szögekben kell elhelyezni, hogy ne 
halmozódjon fel levegő az áramlásérzékelőben.

1.4.  A kalkulátor beépítése és tömítése

Falra szerelve:                                                                                    Szerelőlapra szerelve, szabványos DIN sínen:

      

Bemeneti/kimeneti állapotok
A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében egyenes hozzáfolyási és elfolyási feltételeket kell kialakítani 
az áramlásérzékelő előtt és után: 5 × DN az áramlásérzékelő hozzáfolyásánál és 3 × DN az elfolyásánál.

térfogatáram

5 × DN 3 × DN
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1.5.  A hőmérséklet-érzékelő felszerelése és tömítése

Tömítés

Védőhüvely

a) 45°-os szögben

Tömítés

Védőhüvely

b) függőlegesen
Beépítési javaslatok jelkábelekkel véglegesen csatlakoztatott, merülőtokos hőmérséklet-érzékelőkhöz.

2.  Elektromos bekötés

2-vezetékes hőmérséklet-érzékelők elektromos bekötési rajza

V1…V2 – ultrahangos áramlásérzékelők
T1…T3 – hőmérséklet-érzékelők
V3…V4 – impulzuskimenetű vízmérők
p1…p2 – nyomásérzékelők 

Megjegyzés:  Csak bizonyos mérőtípushoz előírt jelek esetén van csatlakoztatva

* választható*

*

*

*

*

*
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Kalkulátor

Sorkapcsok Jelölések Leírás
60 V1-1 (+) Kimenőjel (OUT) az 1. áramlásérzékelőről V1
61 V1-1(−) GND az 1. áramlásérzékelő V1 kimenőjeléhez (OUT)
62 V1-2 (+) Bemenőjel (IN) az 1. áramlásérzékelőről V1
63 V1-2 (−) GND az 1. áramlásérzékelő V1 bemenőjeléhez (IN)
64 V2-1 (+) Kimenőjel (OUT) a 2. áramlásérzékelőről V2
65 V2-1 (−) GND a 2. áramlásérzékelő V2 kimenőjeléhez (OUT)
66 V2-2 (+) Bemenőjel (IN) a 2. áramlásérzékelőről V2
67 V2-2 (−) GND a 2. áramlásérzékelő V2 bemenőjeléhez (IN)
1* T1 Áramkivezetés az 1. hőmérséklet-érzékelőhöz “+I”
5 T1 Feszültségkivezetés az 1. hőmérséklet-érzékelőhöz “+U”
6 T1 Feszültségkivezetés az 1. hőmérséklet-érzékelőhöz “−U”
2* T1 Áramkivezetés az 1. hőmérséklet-érzékelőhöz “−I”

50* GND a hőmérséklet-érzékelők számára.
3* T2 Áramkivezetés a 2. hőmérséklet-érzékelőhöz “+I”
7 T2 Feszültségkivezetés a 2. hőmérséklet-érzékelőhöz “+U”
8 T2 Feszültségkivezetés a 2. hőmérséklet-érzékelőhöz “−U”
4* T2 Áramkivezetés a 2. hőmérséklet-érzékelőhöz “−I”
9 + +3,6 V tápfeszültség a V3, V4 impulzusbemenethez

53 V3 Impulzus bemenőjel az 1. bemenetről V3 (IN)
11 GND a V3 és V4 impulzusbemenethez
54 V4 Impulzus bemenőjel a 2. bemenetről V4 (IN)
56* T3 Áramkivezetés a 3. hőmérséklet-érzékelőhöz “+I”
57 T3 Feszültségkivezetés a 3. hőmérséklet-érzékelőhöz “+U”
58 T3 Feszültségkivezetés a 3. hőmérséklet-érzékelőhöz “−U”
59* T3 Áramkivezetés a 3. hőmérséklet-érzékelőhöz “−I”
82 GND a р1 nyomásérzékelő számára
68 P1 Bemenőjel az 1. nyomásérzékelőről (IN)
51 + +18 V tápfeszültség a p1, p2 nyomásérzékelő számára
83 GND a р2 nyomásérzékelő számára
69 P2 Bemenőjel a 2. nyomásérzékelőről (IN)

MEGJEGYZÉS: * – csak a 4-vezetékes hőmérséklet-érzékelő (K) bekötési mód esetén
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Kommunikációs modulok

Sorkapocs 
szám Jelölések Leírás

76 GND az áramkimenetekhez
77 Iout1 1. áramkimenetek (+)
78 Iout2 2. áramkimenetek (+)
79 GND impulzuskimenetekhez
80 Puls 1 1. impulzuskimenetek (+)
81 Puls 2 2. impulzuskimenetek (+)

24 (73) BUS M-bus, L1-es vezeték
25 (74) BUS M-bus, L2-es vezeték

75 BUS GND az RS-232 kommunikációs interfészhez
60 60 MODBUS modul 12–24 V DC tápfeszültség sorkapocs (bipoláris)
61 61 MODBUS modul 12–24 V DC tápfeszültség sorkapocs (bipoláris)
90 90 MODBUS modul vezeték (+)
91 91 MODBUS modul vezeték (−)

Tápfeszültség 230 V~ 

Sorkapocs 
szám Jelölések Leírás

26 Táphálózati földelés
27 N Nulla
28 L Tápfeszültség (230 V~)

3.  Üzembe helyezés

3.1.  Légtelenítés 
1. Légtelenítse a rendszert úgy, hogy a térfogatáram kijelzés stabil legyen. 
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e hibakódok kijelezve. 
3. Ellenőrizze a kijelzőt, hogy a térfogatáram és a hőmérséklet kijelzés elfogadható-e. 

3.2.   IP védettség

Kalkulátor IP65
Áramlásérzékelő IP65 a hőmennyiségmérő esetén

IP67 a fűtés és hűtésmérő esetén
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4.  A kijelző funkció áttekintése

4.1.  A kijelző jeleinek leírása

4.2.  Menüstruktúra

Látható paraméterek Azonosító jelzések

Integrál értékek 

L1 L2 L3 L4 L5

Azonnali paraméterek értékei (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Beállított paraméterek és archív adatértékek (L3) 

L1 L2 L3 L4 L5

Jelentések nyomtatása szabványos nyomtatóval (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Konfigurációs beállítások paraméterei (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Paraméterezési (konfigurálási) mód (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Teszt mód (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Paraméter és csoportszámok Üzemmód

Mértékegységek

Paraméterek csoportja

Értékek

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Hibakódok
A mérőeszköz folyamatosan elemzi az üzemmódokat, diagnosztizálja a rendszerben fellépő hibákat és tájékoztat

Jelentős hibák Er1

Ha jelentős hibát Er1 érzékeltek a fűtőrendszerben, az energiaszámítás leáll, és ezek a hibák egy 6 
karakteres hibakódban lesznek megjelenítve:

A fontosabb hibakódok részletes leírása Er1

Hibakijelző Hibaleírás
Er1: 000000 Nincs hiba. Normál mód
Er1: 000001 Hiba a hőmérséklet Θ1 mérő körben*: hőmérséklet-különbség  Θ1−Θ2 < dΘmin  

(dΘmin – a hőmérséklet-különbség legkisebb értéke)
Er1: 000002 Hiba a hőmérséklet Θ1 mérő körben: hőmérséklet  Θ1< 0 °C 

 (vagy az érzékelő rövidre záródott)
Er1: 000004 Hiba a hőmérséklet Θ1 mérő körben: hőmérséklet  Θ1 > 180 °C 

 (vagy az érzékelő köre nyitott)
Er1: 000010 Hiba a hőmérséklet Θ2 mérő körben*: hőmérséklet-különbség  Θ1−Θ2 < dΘmin  

(dΘmin – a hőmérséklet-különbség legkisebb értéke)
Er1: 000020 Hiba a hőmérséklet Θ2 mérő körben**: hőmérséklet Θ2 < 0 °C 

 (vagy az érzékelő rövidre záródott)
Er1: 000040 Hiba a hőmérséklet Θ2 mérő körben**: hőmérséklet Θ2 > 180 °C 

 (vagy az érzékelő rövidre záródott)
Er1: 000200 Hiba a hőmérséklet Θ3 mérő körben**: hőmérséklet Θ3 < 0 °C 

 (vagy az érzékelő rövidre záródott)
Er1: 000400 Hiba a hőmérséklet Θ3 mérő körben**: hőmérséklet Θ3 > 180 °C 

 (vagy az érzékelő köre nyitott)
Er1: 002000 Hiba a V1 mérőkörben*: térfogatáram q1< q1i 

(qi – a legkisebb megengedhető térfogatáram)
Er1: 004000 Hiba a V1 mérőkörben*: térfogatáram q1> q1s 

(qs – a legnagyobb megengedhető térfogatáram)
Er1: 008000 Hiba a V1 mérőkörben: Hiba az áramlásmérő csatornában
Er1: 020000 Hiba a V2 mérőkörben*: térfogatáram  q2 < q2i 

(qi – a legkisebb megengedhető térfogatáram)
Er1: 040000 Hiba a V2 mérőkörben*: térfogatáram q2 > q2s 

(qs – a legnagyobb megengedhető térfogatáram)
Er1: 080000 Hiba a V2 mérőkörben: Hiba az áramlásmérő csatornában
Er1: 100000 Nincs tápfeszültség (csak a mérésadatgyűjtőnél)

Megjegyzés:  * - csak akkor, ha nem szabványos energiaszámítási algoritmust használnak  
                           ** - csak azokban az esetekben, ahol a T2, T3 hőmérséklet-érzékelőket használják a hőenergia 

kiszámításánál  
                          Az aktív hibakódok hozzáadása és kijelzése folyamatosan zajlik

A T1 hőmérséklet-érzékelő állapota
A T2 hőmérséklet-érzékelő állapota
A T3 hőmérséklet-érzékelő állapota
A V1 áramlásérzékelő állapota
A V2 áramlásérzékelő állapota
Tápfeszültség állapota (csak archiválásra)
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Átmeneti hiba Er2

Ha átmeneti hibát Er2 érzékeltek a fűtőrendszerben, az energiaszámítás nem áll le, és ezek a hibák egy 5 
karakteres hibakódban lesznek megjelenítve:

Az átmeneti hibakódok részletes leírása Er2

Hibakijelző Hibaleírás
Er2: 00000 Nincs hiba. Normál mód
Er2: 00001 A q1 áramlás ellentétes irányban folyik
Er2: 00002 Áramlásérték q1< q1i (a megengedhető legkisebb térfogatáram érték)
Er2: 00004 Áramlásérték q1> q1s (a megengedhető legnagyobb térfogatáram érték)
Er2: 00008 A V1 áramlásérzékelő nincs feltöltve folyadékkal
Er2: 00010 A q2 áramlás ellentétes irányban folyik*
Er2: 00020 Áramlásérték q2< q2i (a megengedhető legkisebb térfogatáram érték)
Er2: 00040 Áramlásérték q2> q2s (a megengedhető legnagyobb térfogatáram érték)
Er2: 00080 A V2 áramlásérzékelő nincs feltöltve folyadékkal
Er2: 00100 A V3 bemenetre több, mint 24 órája nem érkeztek impulzusok**
Er2: 00200 Áramlásérték q3< q3i (a megengedhető legkisebb térfogatáram érték)
Er2: 00400 Áramlásérték q3> q3s (a megengedhető legnagyobb térfogatáram érték)
Er2: 00800 Rövidzárlat V3***
Er2: 01000 A V4 bemenetre több, mint 24 órája nem érkeztek impulzusok**
Er2: 02000 Áramlásérték q4< q4i (a megengedhető legkisebb térfogatáram érték)
Er2: 04000 Áramlásérték q4> q4s (a megengedhető legnagyobb térfogatáram érték)
Er2: 08000 Rövidzárlat V4***
Er2:10000 Hőmérséklet-különbség Θ1−Θ2 < dΘmin
Er2:20000 Hőmérséklet-különbség Θ1-Θ2 < 0 °C
Er2:40000 Hőmérséklet Θ3 <−40 °C vagy az érzékelőben rövidzárlat van****
Er2:80000 Hőmérséklet Θ3 > 180 °C vagy az érzékelőben rövidzárlat van****
Er2:50000 Egyidejűleg két hiba lépett fel: “10000” és “40000”
Er2:60000 Egyidejűleg két hiba lépett fel: “20000” és “40000”
Er2:90000 Egyidejűleg két hiba lépett fel: “10000” és “80000”
Er2:A0000 Egyidejűleg két hiba lépett fel: “20000” és “80000”

Megjegyzés:     * - nem látható, ha ‘téli / nyári’ algoritmust alkalmaznak
                             ** - csak akkor, ha a vízátfolyás bemeneti típus “L” aktív (“24 órás impulzusvezérlés)   
                             *** - csak akkor, ha a vízátfolyás bemeneti típus “E” aktív (“rövidzárlat felügyelet“)   
                             **** - csak akkor, ha a hőmérsékletmérés csatorna T3 aktív
                             Az aktív hibakódok hozzáadása és kijelzése folyamatosan zajlik

A V1 áramlásérzékelő állapota
A V2 áramlásérzékelő állapota
A V3 áramlásérzékelő állapota
A V4 áramlásérzékelő állapota
A hőmérséklet-érzékelő állapota



11 | © Danfoss | DHS-SRMT / PL | 2017.02 VI.SH.O1.47

Beszerelési és felhasználói útmutató  SonoMeter 31

5. Elhelyezés a hulladékban

Ez a jelzés a terméken arra utal, hogy ez nem kezelhető háztartási hulladékként. 
Ezt vissza kell juttatni az elektromos és elektronikus készülékeket újrahasznosító, 
megfelelő rendszerbe. A jelen termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb 
információkért, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Tétel Anyag Elhelyezés a hulladékban

Elem D elemcella, lítium/tionil-klorid 
5,7 g lítium

Lítium elemek lerakására 
jóváhagyott helyen

NYÁK kijelzővel
Réztartalmú, epoxigyantával 
ragasztott, laminált komponensek 
felforrasztva, PC (polikarbonát), TPE

Elektronikus hulladék

Kábelek Réz, PUR vagy PVC burkolattal Kábel újrahasznosítás

Áramlásérzékelő 
(jelátalakítóval) Sárgaréz, rozsdamentes acél, PPS Fém újrahasznosítás

Jelátalakító PZT, rozsdamentes acél, PEI PZT lerakására jóváhagyott 
hely

Egyéb műanyag PC, PPS, PEI, TPE Műanyag újrahasznosítás
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