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Varování – Čtěte jako první

Blahopřejeme! Zakoupili jste si špičkový snímač od firmy SONOTEC! SONODEW M je
univerzální nástroj pro jednoduché a snadné monitorování kvality tlakového vzduchu. Před jeho
použitím je nicméně potřebné se seznámit s několika důležitými body. Přečtěte si pozorně
rovněž celý manuál před uvedením snímačů do provozu!


P*V
T

Snímače se zásuvnou sondou mohou být nebezpečné! Uvědomte si prosím
sílu-tlak, která působí na zásuvnou sondu a VŽDY používejte pojistné lanko nebo
jiné odpovídající zajištění, když manipulujete se snímačem pod tlakem.
Respektujte místní nařízení pro práci s tlakovým zařízením.
Tlakové plyny uvnitř potrubí podléhají fyzikálním zákonům. Tyto fyzikální
zákony jsou důležitým vodítkem při instalaci snímačů. Seznamte se s těmito
zákony a ujistěte se tak, jestli jsou Vaše snímače správně instalovány. Vždy
dbejte, aby rovná délka potrubí před a za měřením, rozsah průtoku, tlaku, teploty
a vlhkosti odpovídaly specifikaci pro daný snímač.
Přesné přístroje potřebují údržbu. Pravidelně kontrolujte Váš průtokoměr a
udržujte jej v čistotě. K čištění snímací části používejte technický líh a jemný
štěteček, K čištění pouzdra používejte destilovanou vodu nebo jemné čistící
rozpouštědlo.
Přesné přístroje vyžadují pravidelnou kalibraci. Záruka na snímače
SONODEW je 12 měsíců, pokud jsou používány v čistém, filtrovaném, suchém a
tlakovém vzduchu bez oleje lze provádět následnou kalibraci po delším čase,
např. 24 měsíců. Pokud není některá z uvedených podmínek splněna, pak je
interval pro re-kalibraci kratší např. 12 měsíců. SONOTEC nabízí servisní
program, který nabízí možnost re-kalibrace, update firmware a menší opravy v
intervalu 12 měsíců.

%

Nepřeceňujte výsledky. V praxi je nepřesnost měření pomocí zásuvné sondy v
rozmezí +/- 5%. Neočekávejte výrazně lepší výsledky od žádné zásuvné sondy,
vzhledem k fyzikálním zákonům a skutečným vlastnostem proudění v potrubí.
Nepřesnost měření pomocí zástavbového snímače je v rozmezí +/- 0,5% díky
použití sady vstupního/výstupního potrubí a dodržení instalačních podmínek.



Vaše názory a náměty pomáhají při zlepšení. Prosím sdělte nám Vaše
zkušenosti s našimi snímači, neboť stále pracujeme na jejich vylepšení a Váš
názor je pro nás velmi důležitý.

Mějte výše uvedené skutečnosti na mysli, jsme si jisti, že naše snímače Vám budou spolehlivě
sloužit po celou dobu své životnosti.
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2. Úvod

3. Přehled

Děkujeme za Vaši objednávku a důvěru v naši společnost. Zakoupili jste si komplexní nástroj pro
měření tlakového vzduchu. SONODEW je kompaktní snímač, vhodný pro širokou škálu aplikací.
Snímač se snadno instaluje a byl navržen pro průmyslové prostředí vyžadující ochranu proti prachu,
nečistotám a stříkající vodě.
Přesnost měření vnitřního senzoru vlhkosti byla optimalizována pro celý měřicí rozsah. Pro více
informací o přesnosti měření viz kapitoly Přehled a Technické parametry.
SONODEW používá DRYCAP® polymerní snímač rosného bodu. DRYCAP® technologie má nízké
požadavky na údržbu díky výborné dlouhodobé stabilitě a odolnosti vůči kondenzaci. Doporučený
interval pro kalibraci snímače jsou 2 roky.

SONODEW se závitem G1/2” ISO228/1
1 = Tělo snímače. Zde je typový štítek
2 = Digitální výstup: ne-izolovaná RS-485 (Modbus RTU)
3 = Alarm - LED
4 = Analogový výstup
5 = Těsnící kroužek. Musí být použit se závitem G1/2” ISO228/1
6 = 24 mm matice
7 = Spojovací závit: G1/2" ISO228/1
8 = DRYCAP®180D snímač chránený sintrovaným filtrem

Výstupní parametry
Parametr

Zkratka

Metrická
jednotka

Ne-metrická
jednotka

Teplota tlakového rosného bodu (bodu mrazu)

Tdf

ºC

ºF

Teplota rosného bodu, přepočtená na
atmosferický tlak

Tdfatm

ºC

ºF

ppm vlhkosti, za použití objemu

H2O

ppm

ppm

Propojovací kabely
SONOTEC s.r.o. dodává stíněné kabely s M8 přímým konektorem. Standardní délka kabelu je 10 m | 32.8 ft.
USB servisní kabel je rovněž k dispozici pro snadné nastavení. Tento kabel převádí rozhraní RS485 na USB,
takže jej lze použít s PC. Tento servisní kabel zajišťuje rovněž napájení snímače.
Pro objednací kódy kabelů viz kapitola Objednací kódy a Příslušenství

Teplota rosného bodu při atmosférickém tlaku (Td/f atm) je vypočtená hodnota prezentující jakou
hodnotu rosného bodu by měl daný plyn za atmosférického tlaku. Je potřeba mít správně nastavenou
hodnotu tlaku ve snímači, aby výpočet měl patřičnou přesnost. Nastavení hodnoty tlaku je možné
měnit pomocí Modbus komunikace.

Příslušenství pro vzorkování vzduchu
Ke snímači SONODE je k dispozici rovněž měřicí komůrka. Pro více informací k funkci vzorkování vzduchu a
k popisu příslušenství viz kapitola Příslušenství k vzorkování

Zkontrolujte veškeré nesrovnalosti ve Vaší dodávce. V případě poškození zásilky informujte dopravce
a současně zašlete zprávu na SONOTEC s.r.o., Hlavní 131, 624 00 Brno.

Pro objednací kódy vzorkovací komůrky viz kapitola Objednací kódy a Příslušenství
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4. Popis funkce

4.1.3

V této kapitole je vysvětlena pokročilá technologie použitá pro SONODEW, včetně funkcí autokalibrace, čištění
snímače a funkce varování.

Zahřívání snímače při vysoké vlhkosti a při teplotách pod bodem mrazu

Snímače SONODEW mají funkci zahřívání senzoru, která zlepšuje chování snímače v podmínkách vysoké
vlhkosti a při teplotách pod bodem mrazu. Zahřívání snímače nepřerušuje výstup hodnoty Tdf.
Při vysoké vlhkosti funkce zahřívání senzoru předchází možnosti zvlhnutí senzoru nebo kovového
sintrovaného fitru. Vysoká vlhkost se může objevit, když teplota rosného bodu naroste do blízkosti aktuální
teploty měřeného plynu.

4.1 DRYCAP Technologie
Technologie měření rosného bodu DRYCAP® zajišťuje vysokou přesnost měření spolu s vynikající
dlouhodobou stabilitou. Výsledkem jsou velmi nízké požadavky na údržbu snímače SONODEW. Dlouhotrvající
funkčnosti snímače je dosaženo pomocí mikroprocesorové technologie a SW, který automaticky provádí autodiagnostické funkce jako doplněk normálního měření rosného bodu. Auto- diagnostické procedury, které jsou
prováděny, se nazývají auto-kalibrace, čištění snímače a vyhřívání snímače.
Snímač rosného bodu používá senzor DRYCAP® 180D, který je navržen pro měření vlhkosti v sušičkách
tlakového vzduchu v průmyslových aplikacích (délka filtru snímače 22.5 mm | 0.886´´, délka sondy 91.6 mm |
3.61´´).

Zahřívání senzoru se automaticky zapne, když se vlhkost v měřeném plynu přiblíží hodnotě, kdy začne
kondenzace vody. Vlhký senzor a sintrovaný fitr by v opačném případě vedly k teplotě rosného bodu rovnající
se aktuální teplotě (tj. RH = 100 %).
Pokud se navzdory zahřívání senzoru do něj dostane voda, dokáže se dostat zpět do normálního
provozu, poté co se vysuší.
Pokud se teplota nachází pod bodem mrazu, SONODEW používá zahřívání snímače k udržování teploty
senzoru nad 0 °C.

DRYCAP® polymerní snímač:







4.1.1

Auto-kalibrace zajišťuje přesnost měření v měnících se podmínkách
Vyhřívání snímače udržuje snímač suchý při vysoké vlhkosti
Čištění snímače zajišťuje jeho dlouhodobou stabilitu
NIST sledovatelnost (certifikát přiložen)

4.2 Startovací sekvence

Volitelné příslušenství
Vzorkovací měřicí komora a širokými možnostmi instalace

Auto-kalibrace

Auto-kalibrace snímače SONODEW je automatická procedura, která výrazně snižuje možný drift na suchém
konci měřicího rozsahu rosného bodu. Provádí se každou hodinu, a v okamžiku zapnutí napájecího napětí.
Při měření velmi suchého plynu, SONODEW provádí auto-kalibraci v kratších intervalech. Značná skoková
změna rosného bodu nebo teploty může rovněž spustit proces auto-kalibrace.

Jakmile je snímač SONODEW připojen na napájecí napětí, proběhne startovací sekvence, jak je znázorněno
na obrázku 5 níže. Po 2-sekundovém startu, snímač dalších 40 sekund normálně měří, načež proběhnou
sekvence čištění snímače a auto-kalibrace. To může trvat až 5 minut, po které je výstup snímače konstantní:
bude zobrazovat poslední naměřenou hodnotu před začátkem čištění snímače. Proces auto-kalibrace může
být odsunut, pokud nejsou vhodné okolní podmínky. Například, podmínky v měřeném plynu se rychle mění
nebo má plyn příliš vysokou vlhkost.
Normalního provozního stavu a výstupu je typicky dosaženo do 6-ti minut po zapnutí snímače. Čištění snímače
se opakuje každých 24 hodin auto-kalibrace každou hodinu. Výstup bude opět konstantní po po dobu jejich
trvání.

V průběhu auto-kalibrace je snímač na krátkou dobu (< 1 min) zahříván a hodnoty kapacitance jsou
vyhodnoceny při stanovených teplotách. Možný drift suchého konce je poté opraven, aby odpovídal hodnotám
při kalibraci. V průběhu auto-kalibrace je výstup SONODEW nastaven na hodnotu Tdf před započetím
procedury.
Auto-kalibrace je prováděna, jen pokud jsou splněna kritéria pro měřené prostředí. To zajišťuje spolehlivost
nastavení, a udržuje vynikající dlouhodobou stabilitu, kterou tato patentovaná technologie nabízí. Tato kritéria
zahrnují například dostatečně stabilní hladinu vlhkosti v měřeném plynu. Pokud nejsou podmínky splněny,
auto-kalibrační funkce je pozdržena, dokud nejsou dosaženy vyhovující podmínky měření.

4.1.2

Čištění snímače

Čištění snímače je také automatická procedura, která minimalizuje drift na suchém konci měřicího rozsahu
rosného bodu. Čištění snímače je prováděno 1x denně nebo v okamžiku zapnutí napájecího napětí. Snímač
je zahříván několik minut což vede k vytěsnění všech molekul vody ven ze snímacího polymeru. Tento proces,
společně s auto-kalibrací, vede ve výsledku k velmi malému driftu snímače vzhledem k téměř lineárnímu
chování polymerní technologie. V průběhu čištění snímače je výstup SONODEW nastaven na hodnotu Tdf
před započetím procedury.
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4.3 Alarmové LED

5. Instalace snímače

Alarmové LED na zadní straně pouzdra snímače SONODEW poskytují vizuální kontrolu stavu snímače.
Můžete použít příkazy Modbus ke změně hraničních hodnot alarmu, povolení/zákazu alarmu nebo ke
kompletnímu zapnutí/vypnutí indikačních LED. Viz kapitola Modbus pro vhodné příkazy.
LED

Je vhodná nastavit všechny potřebné paramery před fyzickou instalací snímače. Pro snadné připojení ke
snímači doporučujeme použít USB servisní kabel a Modbus program na PC. Instrukce pro použití sériové linky
a Modbus příkazy jsou k náhlédnutí v sekci Modbus.

Barva - význam

nesvítí

Nypnuto napájení nebo indikační LED vypnuty.

zelená

Zapnuto napájení, normální měření.

blikající zelená

Provádí se čištění nebo auto-kalibrace, měření pozastaveno.

červená

Teplota rosného bodu nad limitní hodnotou.

blikající červená

Chyba snímače. Viz kapitola Příloha A – Odstranění závad

5.1 Konfigurace před instalací

Příklady nastavitelných parametrů pomocí Modbus:
1.
Adresa Modbus
2.
Parita, stop bity a komunikační rychlost

5.2 Výběr měřicího místa
Je důležité vybrat měřicí místo tak, aby měřený plyn v něm představoval skutečný stav. Změny teploty
neovlivňují měření rosného bodu, ale změny tlaku budou mít zásadní vliv na měření. Všechny netěsnosti
systému musí být odstraněny, aby vlhkost okolí neovlivnila měření.
Přímá instalace do měřeného plynu je doporučovaná metoda, pokud je teplota měřeného média vhodná pro
SONODEW a není nutná dodatečná filtrace z důvodu výskytu značného podílu prachu nebo oleje v měřeném
médiu. Olej samotný není škodlivý pro DRYCAP® snímač, ale reakční čas snímače se může prodloužit, pokud
jsou částice oleje v měřeném médiu nebo se olej dostane do sintrovaného filtru snímače. Maximální tlak
měřeného média je 50 bar A | 725 psia v případě přímého měření.
Pokud je teplota média vyšší než je maximum provozní teploty SONODEW, pak je doporučeno médium
vzorkovat a chladit na teplotu okolí (například, 20 °C | 68 °F). Upozorňujeme, že teplota rosného bodu musí
být výrazně nižší, než je teplota okolí, aby nedocházelo ke kondenzaci ve vzorkovací komoře. Vzorkování
procesního média je jednoduché pomocí měřicí komůrky, viz kapitola Vzorkovací příslušenství.
SONODEW snímač je lehký natolik, že ho můžete instalovat do vzorkovacího potrubí se vzorkovací komůrkou
bez použití dodatečné mechanické podpory. Můžete použít standardní G1/2" T-kus (není standardně
dodáváno SONOTEC s.r.o.), když instalujete SONODEW do potrubí.
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Instalace do vzorkovací komůrky
.

5.3 Instalace snímače
Instalace snímače SONODEW je možná přímo do potrubí (bez vzorkovací komůrky) nebo do vzorkovací
komůrky. Viz kapitola Vzorkování měřeného média pro více informací.
Instalace bez vzorkovací komůrky

Krok 1
Odstraňte žlutou přepravní ochranou krytku se
SONODEW snímače.

Krok 3
Dotáhněte snímač pomocí vhodného nářadí
(max. 50Nm), rozměr je 24mm.

Krok 1
Odstraňte žlutou přepravní ochranou krytku se
SONODEW snímače.

Krok 2
1. Snímač SONODEW vyžaduje pro těsné spojení
použít těsnící kroužek. Použijte těsnící
kroužek dodaný se snímačem. Ujistěte se,
že závit v montážním otvoru odpovídá
SONODEW snímači.
2. Dotáhněte snímač pomocí vhodného nářadí
(max. 50Nm), rozměr je 24mm.
3. Pomocí šroubováku otočte šroub úniku o
1/2 otáčky.

Krok 3
Vyberte si vhodné instalační rozhraní a
našroubujte jej na vzorkovací komůrku.
Zatěsněte závit instalačního rozhraní pečlivě
pomocí PTFE těsnící pásky. Dotáhněte vhodným
klíčem.

Krok 4
Připojte signálový a napájecí kabel ke
SONODEW snímači. Pročtěte si následující
kapitoly pro správné zapojení snímače a správný
rozsah napájecího napětí.

Krok 2
Snímač SONODEW vyžaduje pro těsné spojení
použít těsnící kroužek. Použijte těsnící kroužek
dodaný se snímačem. Ujistěte se, že závit v
montážním otvoru odpovídá SONODEW
snímači.

Krok 4
Připojte signálový a napájecí kabel k SONODEW
snímači. Pročtěte si následující kapitoly pro
správné zapojení snímače a správný rozsah
napájecího napětí.

5.4 Vzorkování měřeného média
Vzorkování je vyžadováno, pokud není možné nebo žádoucí přímé měření média. Může to být kvůli, například
vysoké procesní teplotě, pro ochranu snímače proti vysokému nárustu obsahu vody, pro jednoduchost
odpojení snímače z tlakového obvodu bez nutnosti odstavení systému, nebo pro přípravu měřicího místa
v lepším místě.
Je důležité mít na paměti fakt, že změny tlaku měřeného média mají za následek změny teploty rosného bodu
média. Pokud je snímač v odlišném tlaku, než je sledovaná technologie, může nastat rozdíl až několika desítek
stupňů v měřené teplotě rosného bodu.
Ujistěte se, že je dostatečný průtok měřeného média kolem snímače (např. 1 l/min) k zajištění
reprezentativního vzorku média.

SONODEW M Manuál

Rev 12-11-2019

11

SONODEW M Manuál

Rev 12-11-2019

12

5.4.1

6. Elektrické připojení

Vzorkovací příslušenství

Vzorkovací komůrka
Vzorkovací komůrka byla navržena speciálně pro měření v systémech tlakového vzduchu. Vzorkovací
komůrka je vybavena šroubem pro nastavení úniku, který zajišťuje udržení stejného tlaku kolem snímače, jako
je v celém systému. Nastavení velikosti úniku se provádí pootočení šroubu šroubovákem. Otevření úniku je
zajištěno 1/2 otáčkou. Pro ověření otevření úniku z komůrky nejprve šroub zatáhněte a poté pootočte o 1/2
otáčky pro správné otevření. Potom unikající vzduch způsobí slyšitelné zasyčení a bude cítit na ruce přiložené
k ventilu.

SONODEW snímač má dva M8 konektory. Jeden konektor je použit pro analogové výstupy, druhý je
určen pro Modbus výstup. Oba konektory je možné použít pro napájení snímače. Piny pro přivedení
napájení snímače jsou uvnitř propojeny. Můžete použít libovolný z konektorů, ale nepoužívejte více než
jedno připojení napájecího napětí ke snímači.
Přiřazení pinů na konektoru
Pin

Vzorkovací komůrka je dodávána se standardizovanou tlakovou rychlospojkou, která pasuje do většiny
tlakových konektorů (vhodná pro typ D, Quick08, NIP08).
Použití rychlospojky umožňuje instalaci a odpojení SONODEW snímače bez nutnosti odstavit celý systém.
Další možnosti připojení nabízí trojice dodávaných adaptérů (G3/8" na G1/2" a G3/8" na G1/4" ISO a G3/8"
na 1/2" NPT).

Digitální konektor

Barva vodiče

1

VDC zdroj +

Analogový konektor

VDC zdroj +

Hnědá

2

Ch-

RS-485 D0-

Bílá

3

GND

GND

Modrá

4

Ch+

RS-485 D1+

Černá

Při použití vzorkovací komůrky pečlivě zatěsněte závity rychlospojky nebo adaptéru pomocí PTFE těsnící
pásky. Použijte vhodný klíč daného rozměru.

1 = Tělo vzorkovací komůrky
2 = Šroub úniku
3 = Rychlospojka
4 = Závitový adaptér G3/8" - G1/4"
5 = Závitový adaptér G3/8" - G1/2"
6 = Závitový adaptér G3/8" - 1/2" NPT

Zapojení digitálního konektoru

Zapojení analogového konektoru

Požadavky na napájecí zdroj
Napájecí napětí je požadováno v rozsahu 18 .. 28 VDC. Maximální zátěž je 500 Ω.
Napájecí zdroj by měl být schopný dodat požadované napětí pro všechny provozní stavy snímače.
Pokud měření probíhá při tlaku nad 20 bar A | 290 psia nebo teplotě pod 0 °C, pak musí být napájecí
napětí v rozsahu 24 .. 28 VDC.
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7. Konektivita a komunikace

Proudová spotřeba snímače v průběhu normálního provozu je <10 mA. Spotřeba roste v
průběhu procedur auto-diagnostiky (auto-kalibrace a čištění snímače). Maximální

Komunikační rozhraní Modbus
Snímač SNODEW lze připojit k PC pomocí RS-485 linky na digitálním konektoru. Pro připojení
doporučujeme použít USB servisní kabel (SONO.8000.1511), jelikož kabel rovněž zajišťuje napájení
snímače z USB portu. Pokud jste dosud nepoužili USB servisní kabel, nainstalujte si driver, který byl
dodán s kabelem. Přečtěte si oddíl Instalace driveru pro USB servisní kabel níže pro detailní pokyny.
Instalace driveru pro USB servisní kabel
Před použitím USB servisního kabelu si musíte nainstalovat dodaný USB driver na Vaše PC.
1.
Zkontrolujte, že USB servisní kabel není připojen. Odpojte kabel opkud je již připojený.
2.
Zasuňte do PC médium, na kterém Vám přišel spolu s kabelem driver, nebo si stáhněte
nejnovější verzi driveru na www.sonotec.cz/downloads.
3.
Spusťte instalační program USB driveru (setup.exe), a odsouhlaste default nastavení.
Instalace driveru může zabrat až několik minut.
4.
Poté co byl driver nainstalován, připojte USB servisní kabel do USB portu na Vašem PC.
Windows bude detekovat nové zařízení, a použije driver automaticky.
5.
Při instalaci bude zarezervován COM port pro kabel. Ověřte si číslo portu pomocí
Windows device manageru.

7.1 Komunikační rozhraní Modbus
Úvod do komunikace Modbus
Úplný úvod do Modbus standardu lze najít na www.modbus.org. Viz dokument
Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf, který lze stáhnout z webové stránky. Silně doporučujeme si tento
dokument pečlivě pročíst před započetím datové komunikace po sběrnici Modbus. Následující odstave
předpokládají Vaši znalost problematiky Modbus komunikace.

proudová spotřeba je 220 mA pulzního proudu. Viz obrázky níže.
Výše uvedený obrázek ukazuje typický pracovní cyklus procedury čištění snímače při okolní
pokojové teplotě a napájecím napětí 24 VDC. Proud při čištění snímače závisí na
napájecím napětí a pracovní teplotě. Špičkové hodnot ypři nejvyšší a nejnižší teplotě.

Všechny měřené hodnoty jsou ve snímači SONODEW k dispozici na Modbus lince ve formátu plovoucí
čárky a integer.
Tovární nastavení parametrů
Popis

Default hodnota

Komunikační rychlost

19200

Parita

None

Počet data bitů

8

Počet stop bitů

2

Modbus adresa

240

Seriové zpoždění

0

Datový formát
- funkční kód 0x03 pro čtení (Holding registr)
- funkční kód 0x10 pro zápis (Holding registr)
- 32-bit Plovoucí čárka (floating point) Little endian [CDAB]
- 16-bit signed Integer Little endian [CDAB]

Výše uvedené obrázky ukazují typický pracovní cyklus procedury auto-kalibrace při okolní pokojové
teplotě a napájecím napětí 24 VDC. Také proud auto-kalibrace závisí na napájecím napětí a pracovní
teplotě.
SONODEW M Manuál
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Mapa registrů – registry měřených dat
adresa adresa
HEX
Dec

Jméno registru

Popis
registru

Jednotka Datový typ

Čtení /
Zápis

6

0x0006 Teplota rosného bodu
0x0007

Td / f

°C

32-bit Plovoucí čárka čtení

10

0x000A Teplota rosného bodu při 1 atm
0x000B

TD / fa

°C

32-bit Plovoucí čárka čtení

20

0x0014 Koncentrace vodních par
0x0015

ppm

ppm

32-bit Plovoucí čárka čtení

259

0x0103 Teplota rosného bodu

Td / f * 100

°C

16-bit Integer

čtení

261

0x0105 Teplota rosného bodu při 1 atm

TD / fa *100 °C

16-bit Integer

čtení

266

0x010A Koncentrace vodních par

ppm

16-bit Integer

čtení

Mapa registrů – konfigurační registry
adresa adresa Jméno registru
HEX
Dec

7937

Jednotka / rozsah

ppm

Datový typ

0x0300 Tlak, default hodnota při bar (absolutní)
startu
0.001…50

32-bit Plovoucí čárka čtení/zápis

770

0x0302 Tlak

bar (absolutní)
0.001…50

32-bit Plovoucí čárka čtení/zápis

794

0x031A Filtrační násobitel

0.00001…1

32-bit Plovoucí čárka čtení/zápis

1536

0x0600 Adresa

0…255

16-bit Integer

čtení/zápis

1537

0x0601 Baud rate

5 = 9600
6 = 19200

16-bit Integer

čtení/zápis

1538

0x0602 Parita, data, stop bity

0
1
2
3
4
5

16-bit Integer

čtení/zápis

1539

0x0603 Response delay

0 ..1020

16-bit Integer

čtení/zápis

1541

0x0605 Restart device

16-bit Integer

čtení/zápis

3072

0x0C00 Mód indikace stavu

Při zápisu do
registru:
1 = Restart snímače
0 = Off
1 = pouze Status
2 = Alarm

16-bit Integer

čtení/zápis

= N, 8, 1
= N, 8, 2
= E, 8, 1
= E, 8, 2
= O, 8, 1
= O, 8, 2

3074

0x0C02 Alarm setpoint

-70 °C .. +60 °C

32-bit Plovoucí čárka čtení/zápis

7680

0x1E00 Obnovení nastavení

1 = obnovit tovární
nastavení

16-bit integer

Mapa registrů – registry statusu snímače
adresa adresa Jméno registru
Popis registru
HEX
Dec

16-bit Integer

čtení

32-bit Plovoucí čtení
čárka

Základní syntaxe příkazů:
modpoll -a [adresa] -r [číslo registru] -t [typ dat] -b [kom.rychlost] –s [stop bity] -p [parita] [COM Port]
zadejte modpoll –h pro pomoc při potížích (help).
Příklady:
Následující příkazy můžete použít pro testování Modbus komunikace.
Násobící konstanta je v tomto případě zadána v konfiguraci parametrů na hodnotu: 10x
Čtení hodnoty Modbus adresy snímače (formát 16-bit Integer)
modpoll -a240 -r1537 -t4 -b19200 -s2 -pnone COM3

Datový typ

>>odpověď (příklad): 240

Čtení /
Zápis

0x0200 Error status

Error status (1 = No errors) 16-bit Integer čtení

513

0x0201 Online status

Online status
1 = data k dispozici
0 = výstup zmrazen kvůli
autocal nebo purge

16-bit Integer čtení

Error code (0 = no errors)

32-bit Integer čtení

SONODEW M Manuál

-123.45

Čtení /
Zápis

Násobící konstanta (tovární nastavení *100) umožňuje vyšší přesnost měření ve formátu dat Integer,
který normálně nemá desetinnou čárku. Přečtená hodnota z registru se následně vydělí danou „násobící
konstantou“ a výsledkem je skutečná hodnota s přesností na 2 desetinná místa (konstanta = 100).

čtení/zápis

512

0x0202 Error code

0x1F01 Plovoucí čárka

Datový typ

Čtení /
Zápis

768

514

Mapa registrů – registry testování hodnot
adresa adresa Jméno registru
Hodnota
HEX
Dec
7936 0x1F00 Signed integer
-12345

adresa = 240
Čtení hodnoty teploty rosného bodu (formát 32-bit plovoucí čárky)
modpoll -a240 -r7 -t4:float -b19200 -s2 -pnone COM3
>>odpověď (příklad): 6.811389

Rev 12-11-2019
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7.2 Externí displej

.

8. Servis

The SONODEW Sensor can be connected to a loop-powered external LED display. The
display provides a reading of the output parameter. The display is powered by the 4 .. 20
mA current signal, so there is no need for an external power supply.

Parvidelná údržba

K dispozici jsou 2 provedení displeje:
• SONO.8000.1512
• SONO.8000.1513 (se 2 alarmovými relé)

Čištění
The body of the sensor can be cleaned by wiping with a moistened lint-free cloth. Do not immerse
the SONODEW Sensor in liquid, and do not use cleaning agents or solvents.

Configure the display functions and scaling according to the documentation delivered
with the display. For a wiring example, see example below or see the documentation
delivered with the display

Kalibrace
The SONODEW Sensor is fully calibrated as shipped from factory. The recommended
calibration interval is two years.
Výmněna filtru
Replace the filter if it is contaminated. New filters are available from SONOTEC; see
section order information and accessories

SONODEW
Výměnu fitru provádějte jen za použití čistých rukavic, aby nedošlo k přenosu nečistot nebo
oleje na nový fitr. Zkontrolujte těsnící kroužek (používejte jen pro ISO závity) a při
poškození ho vyměňte.

Piny na konektoru
displeje

Popis

Barva vodiče standardního
kabelu

Pin 1

4 .. 20 mA +

černá

Pin 2

4 .. 20 mA -

bílá

Replace the filter as follows:
1. Turn the filter counterclockwise until it is loose.
2. Pull the filter straight out carefully. Do not damage
the sensor.
3. Take the new filter, and insert it to the filter thread.
4. Tighten the new filter to 5 Nm by turning it clockwise.

Repair Maintenance

For troubleshooting instructions, see Appendix A - Troubleshooting
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9. Technická data

Proudová spotřeba
(při normálním provozu)
Proudová spotřeba
(při auto-diagnostice)
Zátěž proudového výstupu
Zátěž napěťového výstupu

Typová řada

SONODEW M

Měřené veličiny

- teplota rosného bodu
- PPM koncentrace vody

max. 10 mA + proud zátěže
max. 220 mA pulzně
max. 500 Ω
min. 10 kΩ

Typ konektoru

M8 4-piny

Schválení/shoda
CE

EN 61326-1, EN 550022

Teplota rosného bodu
Měřicí rozsah teploty
Přesnost ve vzduchu / N2
Reakční čas 63% [90%],
při +20 °C a tlaku 1 bar

-70 .. 60 °C
±2 °C z měřené hodnoty
z -60 do -20 °C
5 s [15 s]
z -20 do -60 °C
45 s [10 min]

PPM koncentrace
Rozsah
Přesnost
při +20 °C a tlaku 1 bar

10…40000 ppm (typicky)
1 ppm + 20 % z měřené hodnoty

Procesní podmínky
Teplota
Relativní vlhkost
Tlak
Měřitelné plyny
Vzorkovací průtok

-40...60°C
0…100 %
0…50 bar A
nekorozivní plyny
nemá vliv na přesnost měření

Mechanické parametry
Materiál pouzdra
Ochrana senzoru
Procesní připojení
Krytí
Hmotnost
Skladovací teplota
Okolní vlhkost (pracovní):

jakostní ocel (AISI316L)
filtr sintrovaný z jakostní oceli
ISO G1/2”
IP66 / NEMA 4
90 g
-40…60 °C
10 .. 95 %. Vyvarujte se kondenzaci za každých podmínek.

Vstupy / výstupy
Analogový výstup
Rozlišení analog.výstupu
Přesnost analog.výstupu
při 20 °C
Teplotní závislost (typicky)
Datový výstup
LED indikace

4 .. 20 mA (3-vodič, aktivní neizolovaný)
±0,002 mA
+/- 0.05 mA

0.005 % z rozsahu / °C
RS-485 (2 -vodič, ne-izolovaný, Modbus RTU)
Alarmová hodnota rosného bodu a diagnostika snímače

Elektrické parametry
Napájení

SONODEW M Manuál
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12...28 VDC
24…28 VDC
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8. Objednací kódy a příslušenství

Příloha A: Řešení problémů

SONODEW M-T070-M050-S0

Snímač rosného bodu

SONODEW M-T070-M050-S1

Snímač rosného bodu v sadě s příslušenstvím
(vzorkovací komůrka a kabel 10 m)

Řešení typických problémů
Některé problémy lze vyřešit jednoduše pouhým resetem SONODEW snímače. SONODEW snímač lze
resetovat rozpojením napájecího obvodu nebo pomocí příkazu Modbus.
If resetting does not help, and if the problem is related to SONODEW Sensor software or settings, you
can restore the factory configuration of the SONODEW Sensor by issuing the Reset command using
Modbus. If you are unable to solve your problem with the SONODEW Sensor, contact SONOTEC
support via sonotec@sonotec.cz

Příslušenství
SONO. 8000.1514

Vzorkovací komůrka

SONO. 8000.1517

Adaptér 3/8´´ BSP na ½´´ NPT procesní připojení

SONO. 8000.1515

O-kroužek sada (3 kusy)

Problém

Možné příčiny a řešení

SONO. 8000.1511

USB servisní kabel

Possible causes: Incorrect wiring, unknown serial settings.

SONO. 8000.1510

4-pin M8 kabel 10 m

Unable to access
SONODEW on the RS485 line.

SONO. 8000.1516

Náhradní sintrovaný filtr

SONO. 8000.1512

Externí displej

SONO. 8000.1513

Externí displej s relé

Analog output seems to
be stuck, the
measurement is not
changing.

Possible causes: Sensor diagnostics in progress (autocal or purge),
malfunction error active.

Check wiring. Try connecting as instructed in section electrical
installation

Check the active errors by reading the error status register.

Dewpoint alarm LED is
Possible causes: the alarm limit may be set incorrectly for your
red even though the
application.
measured dewpoint is not
high.
Check and correct using the Modbus configuration options.

Příloha B: Mechanické rozměry
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