
 

คู่มอืการใช้งาน “Sontex” Energy Meter 
 
“Sontex”  Energy Meter ประกอบดว้ยส่วนส ำคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ Flow sensor, Integrator และ Temperature sensor  
Flow sensor (Superstatic 440) เป็นแบบ Fluidic Oscillator ซ่ึงไดรั้บกำรออกแบบมำโดยไม่มี moving parts และไม่มี reflector ท่ีมี

โอกำสวดัค่ำผิดพลำดเน่ืองจำกฝุ่ นผงท่ีเจือปนในน ้ ำ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
Housing protection   IP68 
Accuracy     EN 1434 class 2 (+/-2% at nominal flow) 
Nominal working temperature  5…130°C 
Nominal pressure   16 bar 
Pressure loss  at required flow rate  less than 0.25 bar 

Integrator เป็นอปุกรณ์ท่ีรับขอ้มูลจำก Flow sensor and Temperature sensor เพ่ือค ำนวนหำ ค่ำพลงังำนโดยมีหน่วยวดัเป็น kWh 
หรือ MWh ข้ึนอยูก่บัขนำดของ Energy meter และมีคุณสมบติัดงัตอ่ไปน้ี 

 Display    LCD, 8 digit 
Display units    kWh, MWh 
Modular voltage supply   Main supply 24VAC 50/60Hz 
Housing protection   IP65 
Environment temperature  Operation 5…55°C 
Data record    Cumulated energy 
     Cumulated volume 
     15 monthly values 
Data security    EEPROM verification and measurement relevant part 

EEPROM integrator base for the communication parameter setting  
     Pulse in and outputs   Optical interface 
     Communication method   Built in Meter-Bus 
     Medium     Water and water glycol mixtures 

Temperature sensor เป็นแบบ Pt500, 2 wires , matched pair with protection pockets 
  Absolute temperature range  -20…180°C 
  Homologation  range   2…150K 

Temperature sensor connection  t=0.1 K, delta t =0.01K 
 

 



 

รูปแบบการติดตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าจอแสดงผลของ Integrator Supercal 531 

 
รายละเอยีดต่างๆบนหน้าจอแสดงผล 

 
 

ปุ่มควบคุมท่ีหนำ้จอแสดงผล 

 ปุ่มควบคุม (control key) กดเพื่อเลือกเมนูหลกัต่ำงๆ ตั้งแต่ 1ถึง7 ตำมล ำดบั รวมทั้งเมนูยอ่ย 

 ปุ่มตกลง (enter key) เพื่อกดตกลง 

กดทั้งสองปุ่มพร้อมกนั เพื่อกลบัไปเมนูหลกั หรือยอ้นกลบัข้ึนไปหน่ึงระดบั 
หมำยเหตุ   ถำ้ไม่กดปุ่มใดๆภำยในเวลำ 3นำที หนำ้จอจะยอ้นกลบัไปท่ีเมนูแรกโดยอตัโนมติั 
 
ล าดบัของเมนูหลกัต่างๆ มดีงันี ้
- Favorite menu (if activated) 
- Main menu (Billing relevant data) 
- Set days 
- Monthly values 
- Average values 
- Maximal values 
- Configuration 
- Service 



 

 
ตวัอย่าง 

เลือกเมนู 1 = Main menu แลว้กดปุ่มตกลง (enter key) :  

กดปุ่มควบคุม (control key) เพ่ือเขำ้ไปในเมนูยอ่ยต่ำงๆ :  

 
 
Cumulated Energy: (ค่าพลงังานสะสมรวม) 
มีหน่วยเป็น kWh หรือ MWh แสดงเป็นตวัเลขได ้8หลกั: 99'999’999 (8 digits) 

 
 
Cumulated Volume: (ค่าปริมาณน า้เยน็สะสมรวม)  
มีหน่วยเป็น m3 แสดงเป็นตวัเลขได ้8หลกั: 99'999’999 (8 digits):  

 



 

Temperature high and temperature low: ค่าอุณหภูมนิ า้เยน็ ขาออก(สูง)-ขาเข้า(ต า่) 
มีหน่วยเป็น °C มีทศนิยม 1ต ำแหน่ง 

 
 
Temperature difference: ค่าแตกต่างของอณุหภูม ิ
มีทศนิยม 2ต ำแหน่ง 

 
 
Power: ค่าก าลงังาน 
มีหน่วยเป็น kW 

 
 
Flow: ค่าอตัราการไหลของน า้เยน็ 
มีหน่วยเป็น m3/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Error Messages (ข้อผดิพลาด) 
ขอ้ผิดพลำดท่ีแสดงบนหนำ้จอ จะข้ึนค ำวำ่ Err ตำมดว้ยโคด้ตวัเลข 
ตวัอยำ่ง 

 
 
ค ำจ ำกดัควำมของขอ้ผิดพลำดต่ำงๆมีดงัตอ่ไปน้ี 
Err0   No error detected (service level) 
Err1   The supply sensor is short-circuited or disconnected 
Err2   The return sensor is short-circuited or disconnected 

 The temperature sensors are interchanged or mounted incorrectly (Err3) 
Err4   Flow too high 
Err8   Storage error EEPROM in measuring- and calibration-relevant part (only active after the second time) 
Err16   Storage error EEPROM in the integrator base part (only active after the second time) 
Err32   Configuration error EEPROM MET in measuring- and calibration-relevant part 
Err64   Configuration error EEPROM MIO in integrator base part 
Err128   Short-circuit or internal error on supply and/or return sensor 
Err256   Voltage breakdown (mains or bus supply) 
Err512   Defective communication module, module location 1 
Err1024  Defective communication module, module location 2 
Err2048  Error pulse input additional meter A1 
Err4096  Error pulse input additional meter A2 
Err8192  Error of internal electronic: integrator to be returned to manufacturer 
 
ตวัอยำ่ง: 
Err3  Both sensors are defective or are not connected 
 
ถำ้มีควำมผิดพลำดเกิดข้ึนมำกกวำ่ 1ชัว่โมง ควำมผิดพลำดดงักล่ำวจะถูกบนัทึกไวใ้น error memory พร้อมระบุวนั เวลำท่ีเร่ิมเกิด
ขอ้ผิดพลำด รวมทั้งระยะเวลำทั้งหมดเป็นนำที ถำ้หำกควำมผิดพลำดนั้นเกิดข้ึนเป็นระยะเวลำนอ้ยกวำ่ 1ชัว่โมง มนัจะถูกลบออกไป
โดยอตัโนมติั 


