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Tietoja tästä oppaasta, kohdehenkilöistä ja käsitteistä

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA, KOHDEHENKILÖISTÄ JA
KÄSITTEISTÄ
Tässä oppaassa käsitellään pumpunohjaimia tyypiltään PC 111 ⁄ 211. Ohjainten
ainoa ero on, että PC 111 on tarkoitettu yhdelle pumpulle, kun taas ohjaimella
PC 211 voidaan ohjata kahta pumppua.
Edellytykset	Opasta laadittaessa on oletettu, että sen lukija tuntee ohjattavat pumput ja ohjaimiin PC 111 ⁄ 211 liitettävät anturit.
Pumpunohjainta voidaan käyttää analogisen pinnanohjausanturin kanssa, joka
mittaa veden pinnankorkeuden viemärikaivossa ja jolla saadaan tarkka käynnistys- ja pysäytystasojen hallinta. Ohjainta voidaan käyttää myös yksinkertaisten
käynnistys- ja pysäytystasoille asennettujen kohokytkinten kanssa. Lisäksi ohjainta voidaan käyttää vain käynnistyskytkimen kanssa ja asettaa pumppu/pumput pysähtymään tietyn ajan kuluttua tai kun mitattu moottorin virran vaihekulma
on muuttunut tietyn määrän (ilmaisten pumpun pyörimisen kuivana).
Analogisen pinnanohjausanturin etuina kohokytkimiin verrattuna on anturin
kestävyys (ei voi juuttua kiinni tai jumiutua mekaanisesti), parempi tarkkuus ja
joustavuus (käynnistys- ja pysäytystasoja voidaan muuttaa helposti). Lisäksi
pinnanohjausanturista saadaan kaivon pinnankorkeustieto.
Kohokytkimiä voidaan käyttää analogisen pinnanohjausanturin lisäksi varalla
sekä lisähälytystiedon tuottajana.
Ennakkoon on tiedettävä, onko pumppu/pumppujen ylläpitokäyttö tarpeen pitkien
seisontajaksojen varalta. Jos asennuksessa on kaksi pumppua, on tiedettävä,
pitääkö pumppujen vuorotella.
Oppaan lukeminen	Ennen asennusta on luettava Luku 1 Asennus. Ennen asetusten määrittämistä
tai pumpunohjaimen käyttämistä lue Luku 2 Yleistä toiminnoista ja käytöstä,
jossa kuvataan laitteen toiminta yleisesti sekä etupaneelin painikkeiden merkitys
ja käyttö. Varmista lopuksi, että kaikki kohdassa Luku 3 Valikot: tila ja asetukset
esitetyt asetukset soveltuvat käytössä olevaan sovellukseen.
Sanasto ja käytänteet

Sinisellä merkitty teksti on hyperlinkki. Jos luet tätä opasta tietokoneelta, voit
napsauttaa kohtaa ja siirtyä suoraan linkin kohteeseen.
Pumpun ylläpitokäyttö: Pitkät seisontajaksot korroosiota aiheuttavassa ympäristössä eivät ole hyväksi pumpuille. Korroosiota ja muita haittoja voidaan vähentää
käyttämällä pumppuja säännöllisin välein.
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Cos ȹ: Moottorin virran ja jännitteen välisen vaihekulman kosini ȹ.
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1

ASENNUS

1.1

Ohjaimen asentaminen
Asenna ohjain 35 mm:n DIN-kiskoon. Ohjaimen mitat ovat 118 x 128 x 72 mm
(k x l x s) ja syvyys etupaneelin pinnasta on 55 mm. Se napsahtaa kiskoon helposti, mutta irrotettaessa voi olla tarpeen vetää/vääntää sivulla olevaa kielekettä
ruuvitaltalla.

1.2

Ohjaimen kytkeminen
Kytke ohjain taulukkojen (Taulukko 1-1 ja Taulukko 1-2) mukaisesti. Maavuotoilmaisimia varten suosittelemme erillisen referenssijohtimen vetämistä jokaisen
pumpun rungosta leak. ref -liittimeen. Näin saadaan paras suojaus magneettisesti indusoituvia maavirtoja vastaan. Yksinkertaistettu kytkentä voi toimia
kohteissa, joissa magneettiset häiriöt ovat vähäisempiä. Tällöin voidaan käyttää
yhteistä referenssijohdinta molemmille maavuotoilmaisimille edellyttäen, että se
on liitetty myös pumpunohjaimen maadoitusliittimeen.
Taulukko 1-1.

Alapuolen liittimet
Käyttö/kuvaus
+ 12 V kohokytkimille

Ylätason kohokytkin (hälytykselle) Normaalisti auki.
Alatason kohokytkin (pysäytykselle) i
+ 12 V kohokytkimille ja pumpun vikakytkimelle
Käynnistyksen kohokytkin pumpulle 1. Normaalisti auki.
Moottorin vian kytkimeltä/ilmaisimelta ii
Maavuotoilmaisin pumpulle 1
Kytke LEAK. REF pumpun runkoon
Lämpötilavalvonta iii pumpulle 1
TEMP. COM. on yhteinen 0 V

{

+ 12 V kohokytkimille ja pumpun vikakytkimelle
Käynnistyksen kohokytkin pumpulle 2. Normaalisti auki.

Vain PC 211

Moottorin vian kytkimeltä/ilmaisimelta ii
Maavuotoilmaisin pumpulle 2
Kytke LEAK. REF pumpun runkoon
Lämpötilavalvonta iii pumpulle 2
TEMP. COM. on yhteinen 0 V
L1 (jännite, on oltava L1 kuvassa Kuva 1-1) 230 V AC
N (nolla), 230 V AC
Maa
i.

Voidaan määrittää olemaan normaalisti auki tai kiinni.

ii.	Esim. ulkoinen moottorin suojaus tai käsikäyttöinen kytkin.
Kytke kytkin + 12 volttiin.
Aktiivinen signaali (päällä) pysäyttää pumpun ja antaa hälytyksen.
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iii.	Esim. PTC-vastus, kuten Klixon, tai lämpökytkin.
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Asennus

Taulukko 1-2.

Yläpuolen liittimet
Käyttö/kuvaus

Virransyöttö analogiselle pinnanohjausanturille
Analogisen pinnanohjausanturin tulo, 4–20 mA i
0 V:n referenssi analogiselle pinnanohjausanturille

Lyijyakku varmennusta varten. Laturi sisältyy tuotteisiin PC 111 ⁄ 211.

Hälytyksen rele. (Enint. 250 VAC, 4 A, 1100 VA:n resistiivinen kuorma)
Normaalisti auki
Normaalisti kiinni

Pumpun 1 käynnistys-/pysäytysrele
(Enint. 250 VAC, 4 A, 100 VA:n resistiivinen kuorma)
Pumpun 2 käynnistys-/pysäytysrele tai käynnistyskondensaattori mallissa PC 111 ii
i. Havaitsee virran välillä 4–20 mA.
ii.	Mallissa PC 111 releen tehtävänä on kytkeä käynnistyskondensaattori väliaikaisesti yksivaiheiseen
moottoriin (P1) käynnistyksen aikana.

PC 111 ⁄ 211-ohjaimissa on kullekin pumpulle virtamuuntaja pumpun liitännän
yhteydessä, joten yksi johdin välitetään muuntajan läpi. Tämä mahdollistaa
paitsi virrankulutuksen mittaamisen, myös virran vaihekulman (cos ȹ) mittaamisen. Ohjain voi käyttää näitä tietoja ja toimia myös moottorin suojana. Jos tätä
ominaisuutta (joko virrankulutuksen mittausta tai moottorin suojaustoimintoa)
aiotaan käyttää, kukin pumppu kytketään seuraavan kuvan mukaisesti:
Solenoidin
virta

L1

Moottorin
virta

Huomaa, että L1:n on oltava
samassa vaiheessa kuin
PC 111⁄211-ohjaimeen kytketty taulukossa 1-1.
Maa

P1:lle

P2:lle

L1
P1

P2
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Kuva 1-1
Jos hyödynnetään PC 111 ⁄ 211-ohjaimien virran- ja vaihekulman mittausominaisuutta, kukin pumppu kytketään ulkoisella releellä kuvan mukaisesti. Kolmivaiheisen
pumpun moottorin vaihekulman oikea mittaaminen vaatii, että L1-johdin on samassa vaiheessa kuin PC 111 ⁄ 211-ohjaimeen kytketty L1-johdin taulukon (Taulukko 1-1) mukaisesti.
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2

YLEISTÄ TOIMINNOISTA JA KÄYTÖSTÄ
PC 111 ja PC 211 ovat tässä järjestyksessä yhden ja kahden pumpun ohjaimia.
Molempien yksiköiden pumppujen ohjaukseen ja hälytysten hallintaan liittyvät toiminnot ovat samat — ainoa ero on, että PC 211 on tarkoitettu kahden ja
PC 111 vastaavasti yhden pumpun ohjaukseen.
Kuvassa (Kuva 2-1) on esitetty pumpunohjaimen etupaneeli. Kaksirivisen näytön
päänäkymässä näytetään dynaamisesti kaivon tila (pinnankorkeus tai kohokytkimien tila) ja tieto mahdollisista hälytyksistä. Lisäksi yksikkö palaa tähän näkymään, jos se on käyttämättömänä jossain muussa näkymässä yli 10 minuutin
ajan.

Taso
Ei hälytyksiä

2,88 m

PC 111
Virran merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo

Valikon valintanuppi
Käsin käynnistys/Automaattitila/Poiskytkentä
Pumppu 1, Pumppu 2

Poistu/peruuta
Pumpun merkkivalo (vihreä/punainen)

Figur 2-1 Kullekin pumpulle (P1 ja P2) on merkkivalo, joka ilmaisee, onko pumppu
käynnissä vai ei. Merkkivalon alla on kytkin, jolla valitaan pumpun automaattitila (A), poiskytkentä (0) tai käsin käynnistys (H).
Äärimmäisenä vasemmalla on yksikön virran merkkivalo. Punainen hälytyksen merkkivalo
vilkkuu, jos ohjaimessa on kuittaamaton hälytys. Kun hälytys on kuitattu, valo jää palamaan punaisena ja palaa kunnes hälytyksen aiheuttanut syy poistuu.
ESC-painikkeella peruutetaan tai palautetaan senhetkisen valikon toiminto tai palataan
päänäkymään.
Valikon valintanupilla on kaksi toimintoa. Nuppia kiertämällä selataan valikkoja ja valitaan
valikkokohtia. Nuppia painamalla siirrytään valittuun valikkoon, vahvistetaan valinta/komento tai kuitataan hälytyksiä.

Virran ja hälytyksen merkkivalot	Äärimmäisenä vasemmalla olevien kahden merkkivalon toiminnot ovat seuraavat:
○○

Vihreä merkkivalo ilmaisee, että yksikössä on virta.

○○

Punainen merkkivalo vilkkuu, kun järjestelmässä on kuittaamaton hälytys ja näytössä näkyy hälytyksen tyyppi. Kun hälytys on kuitattu, valo
jää palamaan punaisena ja palaa, kunnes hälytyksen aiheuttanut syy
poistuu.

Pumpun kytkimet	PC 211-ohjaimessa on kaksi kytkintä ja PC 111-ohjaimessa on yksi kytkin, joilla
pumppu/pumput voidaan käynnistää ja sammuttaa käsin. Kytkimissä on kolme
asentoa, joiden toiminnot ovat seuraavat:
Vasemmanpuoleinen asento (H) on palautuva: tässä asennossa pumppua yritetään käynnistää ja pumpunohjain ohitetaan.

○○

Keskimmäisessä asennossa (A) pumppu on automaattitilassa, eli pumpunohjain ohjaa pumpun toimintaa.

○○

Oikeanpuoleinen asento (0) kytkee pumpun pois päältä.
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○○
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Yleistä toiminnoista ja käytöstä

Pumpun merkkivalot	Kytkimien yläpuolella on merkkivalot, jotka ilmaisevat seuraavat tilanteet:
○○

Vihreä merkkivalo ilmaisee, että pumppu on käynnissä.

○○

Vilkkuva merkkivalo ilmaisee, että pumppua yritetään käynnistää.

○○

Punainen merkkivalo ilmaisee pumun vian.

Poistu/peruuta	The ESC-painikkeella peruutetaan tai palautetaan senhetkisen valikon toiminto
tai palataan päänäkymään.
Valikon valintanuppi	Valikon valintanupilla on kaksi toimintoa.
•

Kiertämällä nuppia jompaankumpaan suuntaan voidaan tehdä seuraavat
toiminnot:
○○ Selata valikkoja.
○○

•

Vaihtaa valikkokohdan arvoa (arvo voi olla numeerinen arvo tai vaihtoehto luettelossa – muutos vahvistetaan/tallennetaan nuppia painamalla).

Painamalla nuppia voidaan tehdä seuraavat toiminnot:
○○ Siirtyä valikkoon.
(Kohdistin vilkkuu sen valikkokohdan kohdalla, jonka arvoa voidaan
muuttaa.)
○○

Vahvistaa/tallentaa/suorittaa valinta tai komento.

○○

Kuitata hälytys.

Jos näytössä ilmoitetaan, että järjestelmässä on kuittaamaton hälytys, paina
nuppia, jolloin näyttöön tulee kehote kuitata hälytys. Hälytys kuitataan painamalla nuppia uudelleen.
Jos näytössä ilmoitetaan, että järjestelmässä on aktiivinen hälytys, tuo näyttöön
yksityiskohtainen luettelo hälytyksistä painamalla nuppia. Luetteloa voidaan
selata nuppia kiertämällä. Päänäkymään palataan painamalla ESC-painiketta.
Kontrastin säätäminen

Näytön kontrastia säädetään painamalla ESC-painiketta ja kiertämällä nuppia.

Arvojen syöttäminen 	Kierrä nuppia, kunnes näytössä on haluttu arvo. (Arvo voi olla numeerinen arvo
tai vaihtoehto luettelossa.)
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Akkuvarmennus	PC 111 ⁄ 211 sisältää laturin lyijyakkuvarmennusta varten. Akkukäytön aikana (ei
230 voltin virransyöttöä), pumpun releet ovat aina pois päältä. Sekä virran että
hälytyksen merkkivalot palavat. Hälytyksen rele toimii kohdassa Taulukko 3-2
(Func Alarm Relay) määritetyn asetuksen mukaisesti.
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3

VALIKOT: TILA JA ASETUKSET
Tässä luvussa esitellään kaikki asetukset, joiden on oltava määritettyinä oikein
ennen pumpunohjaimen käyttämistä. Valikon valintanupin käyttäminen arvojen
syöttämiseen ja tallentamiseen, ks. Luku 2 Yleistä toiminnoista ja käytöstä.

3.1

Kielen valitseminen
1.

Kierrä valikon valintanuppia yksi askel vastapäivään (tai kunnes näytössä
on valikkokohta Select Language).

2.

Paina nuppia.

3.

Selaa haluamasi kielen kohdalle nuppia kiertämällä.

4.

Tallenna valinta nuppia painamalla.

3.2 Valikot: tilatiedot ja kaikki asetukset
Myötäpäivään siirryttäessä ensimmäiset seitsemän valikkokohtaa ovat vain
järjestelmän senhetkistä tilaa ilmaisevia kohtia. Ne on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-1). Muut valikkokohdat ovat määritettävien asetusten kohtia.
Ne on esitetty jäljempänä (Taulukko 3-2).
Valikkojärjestelmä mukautuu dynaamisesti näyttämään vain kulloinkin ”käytettävissä” olevat kohdat. Jos esimerkiksi anturin tyypiksi (Sensor Type) on valittu
kohokytkin (Start/Stop float) eikä analoginen pinnanohjausanturi (Analogue),
näytössä ei näytetä käynnistys- ja pysäytystasojen asettamisessa tarvittavia
valikkokohtia. Vastaavasti PC 111 -ohjaimessa ei ole pumppuun 2 liittyviä kohtia.
Taulukko 3-1. Tilaa ilmaisevat valikkokohdat myötäpäivään lueteltuina
Valikkokohta

Arvo

Kaivon tila

Päänäkymä, jossa esitetään kaivon tila (pinnankorkeus tai kohokytkimien tila) ja hälytystilanne.

Virta P1
Cos ȹ P1
Virta P2

Virta ja virran vaihekulma.

Cos ȹ P2
KäyntiaikaP1
KäyntiaikaP2
Käynn.kerrat P1

Pumpun käynnistyskertojen kokonaismäärä.
(Arvoa voidaan muokata.)
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Käynn.kerrat P2

Pumpun kokonaiskäyntiaika.
(Arvoa voidaan muokata.)
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Valikot: Tila ja asetukset

Taulukko 3-2. Asetukset myötäpäivään lueteltuina (Sivu 1 / 2)
Valikkokohta

Arvo

Anturityyppi

{Analoginen,
Käynn.-/pys.koho}

Skaalaus 100%=

Arvo metreinä/
jalkoina/baareina

Skaalaus 0%=

Arvo metreinä/
jalkoina/baareina

Yksikkö

{m, ft, bar}

Suodatin

Sekuntia

Ylätason hälytys

Valittu yksikkö

Alatason hälytys

Valittu yksikkö

Käynn.taso P1

Valittu yksikkö

Pysäytystaso P1

Valittu yksikkö

Käynn.taso P2

Valittu yksikkö

Pysäytystaso P2

Valittu yksikkö

Käynn.kriteerit

{1 koho + aika,
2 käynn.kohoa}

Käynnistysaika

Sekuntia

Pysäyt.kriteerit

{Pysäytyskoho,
Aika,
Delta cos ȹ}

Pys.koho NA/NK

{Normaalisti auki,
Normaal. kiinni}

Pysäytysaika

Sekuntia

Delta cos ȹ

Arvo 0 –1

Vain PC 111

P1

P2

{{
{{

Tasonvalvontamenetelmän valinta: analoginen pinnanohjausanturi tai
kohokytkimet.

Tämä osio on analogista pinnanohjausanturia varten.
Valitse kohtaan Yksikkö skaalauksessa käytettävä yksikkö. (Jos yksiköksi
on valittu jalka (ft), arvot esitetään jalkoina ja jalkojen desimaaleina, ei
jalkoina ja tuumina.)

Käynnistyskriteerit käytettäessä kohokytkimiä mallissa PC 211.
Jos käynnistyskriteeriksi (Käynn.kriteerit) ei ole asetettu vaihtoehtoa 2
käynn.kohoa, toinen pumppu käynnistyy asetuksessa Käynnistysaika
määritetyn ajan kuluttua siitä kun (yksittäinen) kohokytkin on kytkeytynyt.
Pysäytyskriteerit käytettäessä kohokytkimiä.
Jos pysäytyskriteeriksi (Pysäyt.kriteerit) on asetettu aika (Aika), yksittäinen pumppu pysähtyy asetuksessa Pysäytysaika määritetyn ajan kuluttua
käynnistyksen kohokytkimen vapautumisesta, kun taas kaksi käynnissä
olevaa pumppua pysähtyvät, kun puolet määritetystä ajasta on kulunut.
Jos Pysäyt.kriteerit-asetukseksi on valittu Delta cos ȹ, pumppu/pumput
pysähtyvät, kun vaihekulman ȹ kosini on muuttunut asetuksessa Delta
cos määritettyyn arvoon.ȹ Ks. tarkemmat tiedot alaviitteestä i.

Jos asetuksena ei ole Pois, järjestelmä vaihtaa käyttämään vuorotteluna
{Pois, Molemmat pys.,
toista pumppua joko toisen pumpun pysähtymisen (Toinen pys.) tai moToinen pys.}
lempien pumppujen pysähtymisen (Molemmat pys.) jälkeen.

Käynn.kond. aika

Sekuntia

Käynnistysviive

Sekuntia

Pysäytysviive

Sekuntia

Virta-anturi P1

{Päällä, Pois}

Moott.suoj. P1

{Päällä, Pois}

Nimellisvirta P1

Ampeeria

Kuiv.k. ilm. P1

{Pois, Alh. virta,
Delta cos ȹ}

Alh. virta P1

Ampeeria

Delta cos ȹ P1

Arvo 0 –1

Virta-anturi P2

{Päällä, Pois}

Moott.suoj. P2

{Päällä, Pois}

Nimellisvirta P2

Ampeeria

Kuiv.k. ilm. P2

{Pois, Alh. virta,
Delta cos ȹ}

Alh. virta P2

Ampeeria

Delta cos ȹ P2

Arvo 0 –1

Kuiv.k. pal.

Minuuttia

Virtah. viive

Sekuntia

Jakso, jonka ajan rele P2 on aktivoituna pumpun P1 käynnistymisen jälkeen. Käytetään käynnistyskondensaattorin väliaikaiseen kytkentään yksivaiheisen moottorin käynnistyksen aikana. Oletusarvo on 1,2 sekuntia.
Lyhytaikaisten huippuarvojen ja häiriöiden vaimentamiseksi antureilta tulevien kynnysarvojen ylittäviä signaaleja voidaan vaatia jatkumaan tietyn
ajan ennen kuin tilan muutos hyväksytään.

PC 111 ⁄ 211 -ohjaimissa on virtamuuntaja kullekin pumpulle, ks. alaviiteii.
Jos johdinta ei välitetä muuntajan läpi, valitse Virta-anturi -asetukseksi
Pois!
Huomautus: On tärkeää asettaa Nimellisvirta -asetukseksi arvo, joka
saadaan normaaleissa olosuhteissa! Jos asetukseksi jätetään nolla, se
kytkee kaikki virtaan tai vaiheen menetykseen liittyvät pumppujen pysäytykset ja hälytykset pois käytöstä.
Ryhmässä Kuiv.k. ilm. oleva valikkokohta Alh. virta tai Delta cos ȹ tulee
näyttöön vain, jos se on valittu kuivana käytön ilmaisun (Kuiv.k. ilm.) menetelmäksi. Aseta arvo, joka ilmaisee pumpun kuivana käymisen.
Jos Alh. virta on valittu, pumppu pysäytetään jos virta on < Alh. virta
-arvo. Jos Delta cos ȹ on valittu, pumppu pysäytetään jos cos ȹ muuttuu
enemmän kuin Delta cos ȹ.
Jos Kuiv.k. pal. -asetuksen arvo on > 0, hälytys palautetaan (ja pumpun
pysäytystoiminto poistetaan käytöstä) asetetun ajan kuluttua.
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Vuorottelu

Tietoja

Pumppuohjain ABS PC 111/211, Asennus- ja käyttöohje

Taulukko 3-2. Asetukset myötäpäivään lueteltuina (Sivu 2 / 2)
Valikkokohta

Arvo

P1 varmuuskäyn.

{Päällä, Pois}

P2 varmuuskäyn.

{Päällä, Pois}

Tietoja
Jos asetukseksi valitaan Päällä ja ylätason kohokytkin kytkeytyy, pumppu/
pumput käyvät asetuksessa Varmuusk.aika määritetyn ajan vielä kohokytkimen poiskytkeytymisen jälkeen.

Varmuusk.aika

Sekuntia

Ylläpitok. P1

{Päällä, Pois}

Ylläpitok. P2

{Päällä, Pois}

Ylläpitok.aika

Sekuntia

Seis.aika enint.

Tuntia

Maavuotoilm. P1

{Pois, Hälytys päällä,
Pumpun pysäytys}

Maavuotoilm. P2

{Pois, Hälytys päällä,
Pumpun pysäytys}

LT anturi P1

{Pois, Pal. käsin,
Pal. autom.}

LT anturi P2

{Pois, Pal. käsin,
Pal. autom.}

Summeri

{Päällä, Pois}

Häl.aika enint.

Minuuttia

Taustav. aika

Minuuttia

Häl.releen toim.

{Summeri,
Aktiivinen häl.}

Salasana

{Päällä, Pois}

Tätä asetusta muutettaessa on annettava tämänhetkinen salasana. Oletussalasana on 2.

Vaihda salasana

Kokonaisluku

Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteys jälleenmyyjään ohjaimen suojauksen avaamiseksi.

PC 111 ⁄ 211
versio

Versio

Select Language

Valitse kieli

Pumppuja voidaan ylläpitokäyttää, jos ne ovat olleet pysähdyksissä asetuksessa Seis.aika enint. määritetyn ajan. Jos senhetkinen pinnankorkeus
on alle pysäytystason / pysäytyksen kohokytkimen tason, pumppu/pumput käyvät asetuksessa Ylläpitok.aika määritetyn ajan. Muussa tapauksessa ne käyvät kunnes pysäytystaso / pysäytyksen kohokytkimen taso
on saavutettu.
Maavuotoilmaisin. Jos asetukseksi on valittu Hälytys päällä, hälytys annetaan maavuotoilmaisimen johtaessa mutta pumppua ei pysäytetä.

Lämpötila-anturi, yleensä ptc -vastus. Jos lämpötila ylittää vastuksen kynnysarvon, pumppu pysäytetään. Jos asetukseksi on valittu Pal. autom.,
hälytys palautetaan (ja pysäytystoiminto poistetaan), jos lämpötila laskee.
Jos asetukseksi on valittu Pal. käsin, ne on palautettava käsin.

Jos asetukseksi on valittu Päällä ja järjestelmässä on kuittaamaton hälytys, summeri hälyttää kohtaan Häl.aika enint. asetetun ajan tai kunnes se
kuitataan. Jos Häl.aika enint. on nolla, enimmäisaikaa ei ole.
Arvolla nolla taustavalo on aina päällä.
Jos asetukseksi on valittu Summeri, rele noudattaa summerin aika-asetusta tai kuittausta. Asetuksella Aktiivinen häl. se on aktiivinen niin pitkään
kuin järjestelmässä on aktiivinen hälytys.

i.	Cos ȹ mitataan noin viisi sekuntia pumpun käynnistymisen jälkeen. Jos joko Pysäyt.kriteerit- tai
Kuiv.k. ilm. -asetukseksi on valittu Delta cos ȹ, pumpun pysäyttävänä kynnysarvona on mitattu
arvo, josta on vähennetty valittu Delta cos ȹ. Jos molemmat toiminnot valitaan käyttöön, aseta
Delta cos ȹ -arvo kohtaan Pysäyt.kriteerit pienemmäksi kuin Delta cos ȹ -arvo kohdassa Kuiv.k.
ilm. — näin pumppu pysähtyy ilman että kuivan käytön ilmaisu (Kuiv.k. ilm.) antaa hälytystä.

81300106E

ii.	Pumppu on kytkettävä niin, että yksi johdin välitetään virtamuuntajan läpi. Näin ohjain voi valvoa
virtaa ja antaa hälytyksen, jos mittaus ilmaisee, että pumppu käy kuivana. Lisäksi ohjain voi toimia
moottorin suojana, joka täyttää luokan 10 suojille asetetut vaatimukset — moottorin pysäytysaika
määräytyy sen mukaan, kuinka paljon virta ylittää arvon Nimellisvirta. Se voi myös mitata vaihekulmaa (cos ȹ).
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Tekniset tiedot ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

4

 EKNISET TIEDOT JA SÄHKÖMAGNEETTINEN
T
YHTEENSOPIVUUS

4.1

Tekniset tiedot
–20...+50 °C
–30...+80 °C
35 mm:n DIN-kisko

Ympäristön lämpötila käytettäessä:
Ympäristön lämpötila varastoitaessa:
Asennus:
Ilmankosteus:

Suhteellinen kosteus 0–95 %, ei kondensoitumista
118 x 128 x 72 mm (k x l x s)
Syvyys paneelin pinnasta 55 mm.
230 V AC (210–250 V)
< 30 mA (230 V AC), < 120 mA (12 V DC)
250 V AC, 4 A, 100 VA:n resistiivinen kuorma
5–34 V DC
5 kohm
4–20 mA
110 ohm
PTC, raja > 3 kohm
Raja < 50 kohm
12 bittiä
30 metriä
Enint. 80 mA, 13,7 V DC
0,45 kg

Mitat:
Virransyöttö:
Virrankulutus:
Releiden enimmäiskuormitus:
Ei-analogisen tulon jännite:
Ei-analogisen tulon resistanssi:
Analoginen anturi:
Analogisen tulon resistanssi:
Lämpötila-anturi:
Maavuotoilmaisin:
Analogisen tulon resoluutio:
I/O-kaapelien enimmäispituus:
Akun latausvirta:
Paino:

4.2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Kuvaus

Standardi

Luokka

Taso

4

15 kV

Purkautuminen
ilmaan

A

4

8 kV

Purkautuminen
liittimistä

A

4

4 kV

A

4

4 kV CMV

A

4

2 kV NMV

A

Staattisen sähkön
purkautuminen (ESD)

EN 61000-4-2

Nopea transientti /
purskekestävyys

EN 61000-4-4

Sysäyskestävyys 1.2 ⁄ 50
µs. Ks. alaviite ii

EN 61000-4-5

RF-kenttien aiheuttamien, johtuneiden häiriöiden kestävyys

EN 61000-4-6

3

10 V

RF-kenttien säteilykestävyys

EN 61000-4-3

3

10 V/m

Jännite- ja
jännitevaihtelukestävyys

EN 61000-4-11

Huomautuksia

Kriteeri i

150 kHz – 80 MHz

A

80 MHz – 1 GHz

A

A

i.	Toimintakriteeri A = Normaali toiminta spesifioiduissa rajoissa.
Toimintakriteeri B = Hetkellinen poikkeama tai toimimattomuus, mutta palautuu toimintakuntoon.
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ii. I/O-kaapelien enimmäispituus on 30 metriä.
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Declaration of conformity

Declaration of Conformity
As defined by:
EMC Directive 2014/30/EU, RoHS II Directive 2011/65/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN

EC Declaration of Conformity

SV

EG-försäkran om överensstämmelse

DE

EG-Konformitätserklärung

NO

EUs Samsvarserklæring

FR

Déclaration de Conformité CE

DA

EC-Overensstemmelseserklæring

NL

EC-Overeenkomstigheidsverklaring

FI

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ES

Declaración de confirmidad CE

ET

EÜ Vastavuse deklaratsioon

PT

Declaracão de conformidade CE

PL

Deklaracja zgodnosci WE

IT

Dichiarazione di conformità CE

CS

Prohlášení o shodšĕ ES

EL

Δήλωση εναρμόνισης EK

SK

EC Vyhlásenie o zhode

TR

AT Uygunluk Beyanı

HU

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Sulzer Pumps Sweden AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden
EN:
DE:
FR:
NL:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:
Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:
Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :
Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

ES:
PT:
IT:
EL:

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:
Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::
Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:

TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:
Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:
Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:
Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:
Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:
Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:
Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:
Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG , Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:

Declare under our sole responsibility that the products:
Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:
Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:
Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:
Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:

SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Försäkrar under eget ansvar att produkterna:
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:
Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:
Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:
Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek:

Pump controller type ABS PC 111 / 211
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Safety:
EMC:

to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents:
auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:
auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs:
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos:
aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos:
ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:
τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur:
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument:
som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia:
mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:
do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:
na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:
na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom:
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:

EN 61010-1:2010
EN 61326-1:2013

Stockholm 2017-06-15

Per Askenström
Sulzer Pumps Sweden AB

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com
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