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Copyright © 2017 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne manual såvel som den deri beskrevne software gives i licens og må kun bruges eller kopieres 
i overstemmelse med licensens betingelser. Indholdet af denne manual leveres kun til orientering og 
er med forbehold for ændringer uden varsel og skal på ingen måde udlægges som en forpligtelse for 
Sulzer. Sulzer påtager sig intet ansvar eller nogen hæftelse for evt. fejl eller unøjagtigheder, der måtte 
forekomme i denne manual.

Bortset fra det, der tillades af licensen, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes på 
et genskabelsessystem eller overføres i nogen form eller med noget medie, det være sig elektronisk, 
mekanisk, optagemedie eller på anden måde uden skriftlig tilladelse fra Sulzer.

Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationer forårsaget af teknisk udvikling.
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1 INSTALLATION

1.1 Montering af styringen
Monter styringen på en 35 mm DIN-skinne. Styringens fysiske mål er:  86 x 160 x 
60 mm (3,39 x 6,30 x 2,28 tommer) (H x B x D). Hvis den ikke nemt lader sig klipse 
på skinnen, kan du trække i den lille flig på undersiden af enheden ved hjælp af 
en lille skruetrækker.

1.2 Foretag alle tilslutninger
Der er i alt 48 terminaler, der kan tilsluttes til strøm, sensorer, kontakter,relæer 
og et modem. Disse terminaler er nummereret fra 1 til 52 i henhold til følgende 
punkter:

 

  ADVARSEL  Sørg for, at al strøm er afbrudt, og at alle udgangsenheder, der skal tilsluttes til 
styringen, også er slukket, inden du tillslutter noget overhovedet!

Tabel 1 viser alle tilslutninger til terminalerne 1-26 på undersiden af styringen. 
Anvendelse af de konfigurerbare Digital indgang og Analog indgang vist i tabellen 
er standardkonfigurationen.

“Digital indgang” betyder et signal, der enten er tændt eller slukket  —  højt eller 
lavt, hvor højt er mellem 5 og 35 volt jævnstrøm. Digital indgang kan tilsluttes en-
ten til passive enheder som f.eks. kontakter eller aktive enheder, der er strøm-
førende og leverer signaler. Figur 1 viser, hvordan sådanne enheder tilsluttes til 
terminaler til digital indgang. 

Tabel 2 viser alle tilslutninger til terminalerne 27-52 på oversiden af styringen. 
Anvendelsen af de konfigurerbare DO 1 til DO 8 og AO 1 til AO 2 vist i tabellen er 
standardkonfigurationen. “DO” står for “Digitale udgange”, der er spændingsud-
gange.

Strømmen skal være jævnstrøm mellem 9 og 34 V. Figur 2 viser, hvordan en 
strømudfaldskontakt tilsluttes til digital indgang 3 (terminal 5), og hvordan en 
batteripakke tilsluttes for at sikre uafbrudt drift.

Modemmet skal tilsluttes i henhold til figur 8. 

Hvad angår CAN-bus (feltbus), henvises der til afsnit 1.3 CAN-bus.

RS-232-port til 
en computer

Terminaler på oversiden af kontrolleren nummereret 27 til 52

Terminaler på undersiden af kontrolleren, nummereret 1 til 26
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Tabel 1. Terminaler på undersiden af pumpestyringen

Fabriksindstillinger Navni #

Spændingsforsyning, 10–32  V DC ⇒
V+ 1

V - 2

Overløbsniveau Digital indgang 1 → 3

Højniveausvømmer Digital indgang 2 → 4

Strømsvigt Digital indgang 3 → 5

Personale på station (lokaltilstand) Digital indgang 4 → 6

Motorværn, pumpe 1 Digital indgang 5 → 7

Pumpe 1 ikke i auto Digital indgang 6 → 8

Reservepumpe 1 Digital indgang 7 → 9

Motorværn, pumpe 2 Digital indgang 8 → 10

Pumpe 2 ikke i auto Digital indgang 9 → 11

Reservepumpe 2 Digital indgang 10 → 12

Motorværn, pumpe 3 Digital indgang 11 → 13

Pumpe 3 ikke i auto Digital indgang 12 → 14

Reservepumpe 3 Digital indgang 13 → 15

Motorværn, pumpe 4 Digital indgang 14 → 16

Pumpe 4 ikke i auto Digital indgang 15 → 17

Lavniveausvømmer Digital indgang 16 → 18

19

V+ ← 20

Niveausensor Analog indgangii 1 → 21

P1 Motorstrøm Analog indgangii 2 → 22

P2 Motorstrøm Analog indgangii 3 → 23

P3 Motorstrøm Analog indgangii 4 → 24

P4 Motorstrøm Analog indgangii 5 → 25

V - 26

i.  "Digital indgang" betyder et signal, der enten er tændt eller slukket (højt eller lavt), 
hvor højt er alt mellem 5 og 32 volt jævnstrøm og lavt er alt under 2 volt. Alle digitale 
indgange kan konfigureres i menuen Indstillinger > Digitale indgange, men den her viste 
er standardkonfigurationen. 

ii.  “Analog indgang” betyder analog indgang. De registrerer strøm inden for området 4–20 
mA eller 0–20 mA. Dette er konfigureret i menuen Indstillinger > Analoge indgange. 

Figur 1. Terminalerne til Digitale indgange kan tils-
luttes enten til passive enheder som f.eks. kontakter 
eller aktive enheder, der er strømførende og leverer 
signaler. Tilslut enheder i henhold til figuren.

PC 441

X

Y

V+Trykknap/kontakt

Signalerende 
enhed

Signal
udgang

Signal
jord

Spændings-
forsyning

Digital
indgang

Spændings-
forsyning
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Tabel 2. Terminaler på oversiden af pumpestyringen

# Navni Fabriksindstillinger

27 V - 0V

28 → DOi 1. Alarmadvarsel

29 → DOi 2. Pumpe 1

30 → DOi 3. Pumpe 2

31 → DOi 4. Pumpe 3

32 → DOi 5. Pumpe 4

33 → DOi 6. Personlig alarmadvarsel

34 → DOi 7. Relæmixer

35 → DOi 8. Højniveau

36

37 → + AOii 1.
Sumpniveau

38 ← - AOii 1.

39 → + AOii 2.
Fra

40 ← - AOii 2.

41

42 V 
+↔

CAN_V+

43  CAN_H

44  
↔

CAN_SHLD

45  CAN_L

46 V - 0V

47

48 ← CTS

49 → RTS

50 → TX

51 ← RX

52 0V

i.  DO betyder Digital udgang. Det er en spændingsudgang. Se menuen Indstillinger > 
Digitale udgange, hvad angår konfigurering af disse udgange. 

ii.  AO betyder Analog udgang. Se Indstillinger > Analoge udgange, hvad angår konfigurering 
af disse udgange.

Figur 2. Strømmen skal være jævnstrøm mellem 9 og 34 V, 
men hvis der også oplades batterier, skal den være 27,2 V.  
 
Tilslut en strømudfaldskontakt til digital indgang 3 (terminal 5) i 
henhold til diagrammet. 
 
Tilslut en batteripakke i henhold til figuren for at sikre uafbrudt 
drift i tilfælde af strømsvigt.

PC 441
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Figur 3. Analog indgangstilslutning (niveausensor)

Figur 4. Digital udgangstilslutning (eksternt relæ)

Figur 5. Analog udgangstilslutning
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PC 441
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1.3 CAN-bus (Feltbus)  
Et CAN-netværk er af multidroptypen, og det vil sige, at alle enheder er for-
bundet parallelt på samme kabel. PC 441 er master på bussen, til hvilken der 
er tilsluttet displayenheder som f.eks. CA 511, og evt. overvågningsenheder er 
tilsluttet (type CA 441/442/443).

CAN-kablet anvender 5 ledninger. To ledninger bruges til kommunikation, 
CAN_L og CAN_H. En ledning er afskærmning, CAN_SHLD, og to ledninger bru-
ges som busstrøm, V+ og 0V. Busstrøm gør det muligt for enhederne at trække 
strøm direkte fra bussen 

Figur 6. CAN-tilslutning

1.3.1 Brug af busstrøm

Maks. busudgangseffekt fra PC 441 er 350 mA (V+). CA 511 kan busdrives direkte 
fra PC 441. Andre moduler skal bruge en ekstern strømforsyning.

Nogle få regler:

 □ Hvis CA 511 er den eneste enhed tilsluttet til bussen, så giv CA 511 busstrøm 
direkte fra PC 441.

 □ Hvis der også er tilsluttet andre enheder (som f.eks. CA 441 ..), så lad være 
med at bruge busstrøm fra PC 441 til disse enheder. Tilslut en ekstern 
strømforsyning (V+ og 0 V) til første enhed i kæden.

 □ Hvis nogle moduler er placeret langt væk fra hovedenheden, er det en god 
ide at bruge en separat strømforsyning til disse enheder.

1.3.2 CAN-afslutning 

CAN-bussen skal afsluttes ved begge kabelender. 
PC 441 er busmaster og har indbygget afslutning, der altid er aktiv og derfor bør 
placeres ved et af kablets endepunkter.  
Hvad angår andre enheder, kan du aktivere den valgbare afslutning med en kon-
takt mærket CAN TERM 
Aktiver afslutning for enheden placeret på kablets andet endepunkt. 
Alle andre enheder derimellem bør have deres afslutningskontakt anbragt i stil-
lingen “FRA”. 

Figur 7.  CAN-netværk med tilslutning

CA 511 CA 441 / 442 / 443

0V CAN_L SHLD CAN_H V+0V CAN_L SHLD CAN_H V+
1 2 3 4 51 2 3 4 5

PC 441

V+ 42
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CA 511 CA 44xCA 44x CA 44x PC 441
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1.3.3 CAN-ID 

I et CAN-netværk skal hver enhed have unik adresse eller ID-nummer.  
PC 441 og CA 511 bruger et fast ID på bussen, og der er ikke brug for ID-indstil-
linger til disse enheder.

   På CA 44x bliver den ene del af adressen indstillet som standard afhængig af 
enhed, mens den anden del af adressen bliver indstillet af en heksadecimal  
kontakt mærket “ID”. Vælg adresse efter pumpenummer som i nedenstående 
tabel eller anvisninger i systemmanualen. Hvis enheden har en unik adresse og 
kontakt til netværksmasteren, er CAN-LED'en stadig grøn. Hvad angår fejlkoder 
for CAN-LED'en, se systemmanual.

Anvend ved brug sammen med PC 441 følgende adresser for at opnå korrekte 
funktioner.

Tabel 3. CA 441 Lækageovervågning

CAN SUB ID Overvågningsfunktion
0 Bruges ikke sammen med PC 441

1 Pumpe 1 eller pumperne 1-4

2 Pumpe 2

3 Pumpe 3

4 Pumpe 4

5 - > F Bruges ikke sammen med PC 441

Tabel 4. CA 442 Temperaturovervågning

CAN SUB ID Overvågningsfunktion
0 Bruges ikke sammen med PC 441

1 Pumpe 1 eller pumperne 1-4

2 Pumpe 2

3 Pumpe 3

4 Pumpe 4

5 - > F Bruges ikke sammen med PC 441

Tabel 5. CA 443 Strømovervågning

CAN SUB ID Overvågningsfunktion
0 Hovedstrømovervågning

1 Pumpe 1

2 Pumpe 2

3 Pumpe 3

4 Pumpe 4

5 - > F Bruges ikke sammen med PC 441

0  1  2  3
 4

 5 6 7 8 9 A
 B

 C
 D

 E
 F  

I  I  I  I  I I I I I I I 
I 

I  
I  

I  I
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Figur 8.  Tilslut enheder i henhold til diagrammet afhængig af modemtype. Modemkabel 43320588 kan bestilles hos Sulzer.
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2 TEKNISKE DATA

2.1 Tekniske data PC 441

Omgivende driftstemperatur -20 til +50 °C (-4 til +122 °F)

Omgivende opbevaringstemperatur -30 til +80 °C (-22 til +176 °F)

Beskyttelsesgrad IP 20

Indkapslingsmateriale PPO og PC

Montering DIN-skinne 35 mm

Mål HxBxD: 86 x 160 x 60 mm (3,39 x 6,30 x 2,36 
tommer)

Luftfugtighed 0-95 % relativ fugtighed, ikke kondenserende

Strømforsyning 9-34 VDC

Strømforbrugi Min. (ingen IO-belastning) 100 mA@12V, 60 
mA@24 V 
Max  250 mA@12 V, 200 mA@24 V

Digitale udgange  
Maks. belastning

8 DO.  Positiv logik. Kilde fra strømforsyning 
1 A/udgang. Maks. samlet strøm for alle 8 ud-
gange under et er 4 A

Digitale indgange 
Indgangsmodstand 
Indgangsspænding

16 DI.  Positiv logik  
10 kohm 
5-34 V . Udløserniveau ~ 4 V

Maks. impulsfrekvens digitalt i 
13-16  

500 Hz  (pulskanaler)

Analoge udgange 
Maks. belastning 
Opløsning 
Strømgrænse

2 AO. 0/4-20 mA  Kilde fra strømforsyning  
500 ohm@12 V,  1100 ohm@24 V    
15 bit 0,5 uA 
~22 mA

Analoge indgange 
Indgangsmodstand 
Opløsning

5 AI. 0/4-20 mA 
136 ohm. PTC-beskyttet 
AI1 :15 bit (niveausensor). AI2-5: 10 bit

Kommunikationsporte 1 RS232 serviceport  
1 RS232 port til telemetriinterface (modem) 
1 USB2 serviceport

Feltbus (til CA 511/CA 441 ………) 1 CAN-port. Maks. strømbelastning 350 mA

i.  Bemærk:  Maks. strøm afhængig af digitale udganges belastningsstrøm (trækkende relæer). 
Tillæg belastningsstrøm på DO 1-8 til denne værdi. 
Hvis CA 511 er tilsluttet, læg 160 mA@12 V eller 80 mA@24 V til.
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As defined by: 
EMC Directive 2014/30/EU, RoHS II Directive 2011/65/EU
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DE EG-Konformitätserklärung NO EUs Samsvarserklæring
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NO: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:
DA: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:
FI: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:
ET: Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:
PL: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:
CS: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:
SK: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:
HU: 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: Declare under our sole responsibility that the products: SV: Försäkrar under eget ansvar att produkterna:
DE: Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter
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NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: FI: Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
ES: Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: ET: Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:
PT: Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: CS: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:
EL: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:
TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek:
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EN: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents:
DE: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:
FR: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs:
NL: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
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DA: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
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