PRŮTOK
TLAK a TEPLOTA
TLAKOVÉHO VZDUCHU
a TECHNICKÝCH PLYNŮ

SONOAIR M
PRŮTOKOMĚRY PLYNŮ

SONOAIR M
PRŮTOKOMĚRY PLYNŮ

Snímače SONOAIR měří současně 3 základní parametry tlakových
plynů: průtok, tlak a teplotu. A to na jednom místě a jediným přístrojem, což přináší výrazné úspory při instalaci a připojení. Řada
SONOAIR MIL je dodávána včetně potrubí DN15 (1/2´´), DN25
(1´´) a DN50 (2´´). Řada SONOAIR MIP je zásuvného provedení,
což umožňuje její univerzální použití pro libovolné dimenze potrubí
(DN25…DN1.000) a navíc rychlou montáž a demontáž za provozu
a pod tlakem. SONOAIR používá k měření průtoku kalorimetrický
snímač a výstupem je přímo hmotnostní průtok, korigován na změny
tlaku a teploty. Konstrukce snímačů SONOAIR je velmi robustní,
bez jediné pohyblivé součástky, s minimální tlakovou ztrátou. Díky
tomu jsou snímače SONOAIR vhodné pro aplikace v průmyslovém prostředí. Naměřená data jsou k dispozici pro další zpracování
v analogové podobě (0/4…20 mA) a ve formě digitálních dat (RS485
– Modbus RTU). Snímače lze doplnit interní pamětí pro 2 mil. vzorků
a funkcí záznamu dat (datalogger). Jednoduchým spuštěním vzor-

kování lze snímač nechat samostatně měřit po požadovanou dobu
a následně si všechna data stáhnout do PC k dalšímu zpracování.
Výhody:
• Snímač vše-v-jednom; SONOAIR měří všechny důležité
parametry současně, další snímače a propojovací kabely
jsou zbytečné.
• Univerzální zásuvná instalace SONOAIR MIP; snímač je
univerzálně použitelný pro dimenze potrubí
DN25…DN1.000, pouze zasunete snímač do potrubí
a můžete měřit.
• Vestavěná paměť; pro dlouhodobé monitorování parametrů
a zjišťování trendů stačí pouze spustit vzorkování, není
potřeba počítač ani žádné propojovací kabely.

INSTALACE
Pokyny pro výběr měřicího místa
Nejdůležitější z pohledu dlouhodobě spolehlivého měření je
výběr vhodného měřicího místa. V praxi se obvykle nesprávnou instalací do měření zanáší dodatečné chyby.
K zajištění nejvyšší možné přesnosti měření je důležité
dodržovat instalační pokyny.
Trvale mějte na paměti:
• Pro instalaci si vyberte místo, které je snadno přístupné
a umožňuje snadnou údržbu přístroje.
• Měřte upravený vzduch. Kondenzace vlhkosti znamená
zhoršenou přesnost měření.
• Dodržujte pracovní podmínky průtokoměrů SONOAIR.
Pokud snímač pracuje mimo svůj rozsah, může to vést
k nepřesnostem měření nebo i ke zničení snímače.

Prvek před
měřicím místem

Popis

Minimální rovný úsek před

Dvojité koleno

40x DN

Změna průměru potrubí
(malý → větší)

40x DN

Změna průměru potrubí
(velký → menší)

10x DN

V
•
•
•
•
•

místě instalace se vyhýbejte:
vysoké teplotě nebo velkým výkyvům teploty
potenciálnímu zaplavení vodou
kondenzaci vlhkosti
korozivnímu prostředí.
vibracím a mechanickému poškození

Základní pravidlo pro výběr měřicího místa:
• SONOAIR M instalujte na rovném úseku potrubí délky
rovnající se minimálně 25x průměr potrubí před měřicím
místem a minimálně 5x průměr potrubí za měřicím místem.
Tím zamezíte deformacím profilu proudění a dosáhnete
nejvyšší přesnosti měření.
V některých případech může být požadavek na rovný úsek odlišný. V konkrétních podmínkách postupujte podle tabulky níže.

Hloubka zasunutí řady SONOAIR MIP dle průměru potrubí

Tento prvek vytváří víry a nepravidelný profil proudění.

Tento prvek vytváří v profilu
oblasti s rychlejšími proudy,

Tento prvek má pozitivní efekt,
vyhlazuje profil proudění.

´´
´´

Uzavřená nebo otevřená
větev

Tento prvek generuje víry
a rušení v profilu proudění.

30x DN

´´
D> 2,5´´
(> 65 mm)

SONOAIR M
VÝSTUP ZE SNÍMAČE A MODBUS KOMUNIKACE

SONOAIR M nabízí současně dva typy výstupů – standardní
analogový výstup 4..20 mA (který lze nastavit i jako pulzní
0/20 mA) a datový výstup RS485 s protokolem Modbus-RTU.
Analogový výstup:
Implicitní nastavení výstupu 4..20mA z výroby je hodnota
normalizovaného průtoku, 4mA odpovídá 0% a 20mA odpovídá 100% měřicího rozsahu. Pomocí SonoStudio lze nastavení
změnit. Výstup 4..20mA můžete zapojit do existujícího systému
sběru dat.

+12...24V DC

+ 12..24 V

0V

Datový formát
• 32-bit plovoucí čárka (floating point) Little endian
• 32-bit signed Integer Little endian

dec

HEX

Popis

Datový typ

Poznámka

8

0x08

průměr potrubí

32-bit Plovoucí čárka

čtení / zápis

9

0x09

4...20 mA MIN

32-bit Plovoucí čárka

čtení / zápis

10

0x0A

4...20 mA MAX

32-bit Plovoucí čárka

čtení / zápis

11

0x0B

4...20 mA
jednotka

32-bit Plovoucí čárka

čtení / zápis

16

0x10

Rychlost proudění
[mn/s]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

17

0x11

Průtok [m3n /hod]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

18

0x12

Průtok [ln/min]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

19

0x13

Průtok [scfm]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

20

0x14

Průtok [m3n /min]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

21

0x15

Průtok [sfps]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

24

0x18

Rychlost proudění
[mn/s]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

25

0x19

Průtok [m3n /hod]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

26

0x1A

Průtok [ln/min]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

27

0x1B

Průtok [scfm]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

28

0x1C

Průtok [m3n /min]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

29

0x1D

Průtok [sfps]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

32

0x20

Tlak [bar]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

33

0x21

Tlak [psi]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

40

0x28

Tlak [bar]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

42

0x29

Tlak [psi]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

64

0x40

Teplota [°C]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

65

0x41

Teplota [°F]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení

72

0x48

Teplota [°C]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

73

0x49

Teplota [°F]

32-bit Plovoucí čárka

čtení

128

0x80

Čítač průtoku
[m3n]

32-bit Integer (x násobitel)

čtení / zápis

136

0x88

Čítač průtoku
[m3n]

32-bit Plovoucí čárka

čtení / zápis

Iout, 4...20mA active
RS485 A
RS485 B

A
0/4..20

Datový výstup Modbus:
Na tomto výstupu lze číst všechna měřená data – aktuální
průtok, tlak, teplotu a hodnotu čítače celkově protečeného
množství. Aktuálně naměřená data jsou ukládána do paměťových registrů snímače (funkční kód 03 pro čtení Holding
registru). Data lze z těchto registrů jednoduše číst nadřazeným
řídicím systémem. Implicitní nastavení komunikačního rozhraní
z výroby:
• komunikační rychlost: 38400
• stop bity: 1
• parita: None
• adresa: 9
• integer násobitel: 1
Nastavení komunikačního rozhraní RS485 lze měnit v programu
SONO Studio.

Zapojení konektoru:

Pin

Popis

Barva vodiče

1

+ 12…24 VDC (napájení)

hnědá

2

0 VDC (zem)

bílá

3

4…20 mA (aktivní)

modrá

4

RS 485 A

šedá

5

RS 485 B

černá

SONOAIR M
TECHNICKÁ DATA
SONOAIR M – Technická data
Aplikace
Princip

měření průtoku, tlaku a teploty tlakových plynů
průtok: kalorimetrický princip; měření hmotnostního průtoku

Objednací kód - SONOAIR
Bez displeje
Displej
Displej + 2M paměť

MIL-R080-M050-D0
MIL-R080-M050-D10
MIL-R080-M050-D11

MIL-R250-M100-D0
MIL-R250-M100-D10
MIL-R250-M100-D11

MIL-R01K-M200-D0
MIL-R01K-M200-D10
MIL-R01K-M200-D11

MIP-R150-P400-D0
MIP-R150-P400-D10
MIP-R150-P400-D111

MIP-R150-P600-D0
MIP-R150-P600-D10
MIP-R150-P600-D11

15 mm (½“)
0,3…80 m3n /h

25 mm (1“)
0,9...250 m3n /h

50 mm (2“)
3…1.000 m3n /h

25…600 mm

25…1.016 mm

Obecné parametry
Průměr potrubí
Měřicí rozsah průtoku /
rychlost proudění
Referenční podmínky
Chyba měření průtoku
Měřicí rozsah tlaku
Chyba měření tlaku
Měřicí rozsah teploty
Chyba měření teploty
Procesní vlhkost
Měřitelné plyny

0,5…150 mn /s
0°C, 1013,25 mbar
≤ 0,5 % FSS (řada MIL) / ≤ 2% FSS (řada MIP)
0…16 bar g (standard) / 0…35 bar g (volitelně)
± 1,5 % FSS
0…+60 °C
± 1 °C (od 10 mn/s výše)
0…95 % nekondenzující
tlakový vzduch, N2, CO2, O2, He, Ar, …

0,5…150 mn /s

Výstup - Elektrické parametry
Napájení
Výstup analogový a pulzní (max.
1 výstup)

12…24 VDC ±10% (spotřeba 2,4…4,8 W)
4…20 mA (aktivní); průtok, tlak nebo teplota (volitelně)
0/20 mA (aktivní); čítač celkového protečeného množství
RS 485 (protokol Modbus RTU)
konektor M12x1; volitelně mini USB
2 mil. vzorků: objednací kód xxx-D11

Výstup datový
Elektrické připojení
Paměť interní

Mechanické parametry
Procesní připojení
Délka snímače / zásuvné sondy
Hmotnost (vč. potrubí)
Materiál - kontakt s médiem
Materiál pouzdra
Okolní provozní teplota
Krytí

½“ - vnější závit
300 mm
0,3 kg

1“- vnější závit
2“- vnější závit
zásuvné
500 mm
750 mm
400 mm
1,0 kg
3,2 kg
0,8 kg
jakostní ocel 316, eloxovaný hliník, křemík krytý sklem, epoxid
jakostní ocel, hliník eloxovaný, PPS
0…+60°C
řada MIL: IP 65
řada MIP: IP 63 – bez displeje / IP 52 – s displejem
(nevystavovat přímému dešti a slunečnímu svitu)

zásuvné
600 mm
0,9 kg

Volitelné příslušenství
Kabel
Kabel s boxem JB5
Kalibrace
Detekce směru proudění
RS485 převodník
Napájecí zdroj
Externí LCD

délka 2, 5, 10 nebo 20 m; M12 konektor / 5 volných žil; stínění
délka 5 m; M12 konektor / Alu box s konektory: napájení, RS485
tlakový vzduch/ technické plyny: kalibrační protokol
kladná a záporná hodnota průtoku; čítač přičítá / odečítá
USB / RS485 převodník pro komunikaci s PC
napájecí zdroj 230 VAC s konektorem pro Sonoair
Sonoair TIM

Průměr potrubí

[mm]
25
40
50
80
100
150
200
250
300
350
400

[

"]

1
1½
2
3
4
6
8
10
12
14
16

Pulzní výstup řada SONOAIR MIL:

Měřicí rozsah

Model

Velikost pulzu [m3n]

[mn3/hod]

MIL-R080-M050
MIL-R250-M100
MIL-R01K-M200

0,1
0,2
1

1…265
2…678
3…1.050
5…2.705
10…4.235
30…9.500
55…16.955
85…26.500
125…38.000
173 …51.500
226…67.500

SONOTEC s.r.o.
Hlavní 131
624 00 Brno

Tel.: +420/ 737 867 994
Tel.: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz
http://www.sonotec.cz
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Měřicí rozsah řada SONOAIR MIP:

