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yanlışlıktan dolayı sorumluluk kabul etmez.
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yayının herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, bir sunucu sistemineyerleştirilemez veya elek-
tronik, mekanik, kayıt ya da başka bir biçimde iletilemez.
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BU KİLAVUZ HAKKİNDA, OKUYUCU VE KONSEPTLER

Bu kılavuz pompa kontrol üniteleri PC 111⁄211 açıklar. Pompa kontrol cihazları 
arasındaki fark, PC 111 bir pompa içindir, PC 211 ise iki pompa kontrol edebilir.

 Ön gereksinimler  Bu kılavuz kontrol etmeyi amaçladığınız pompaları kurmuş olduğunuzu ve sen-
sörlerin PC 111⁄211 bağlanmış olduğunu varsayar.

Pompa kontrol cihazı başlatma durdurma seviyelerinin hassas şekilde kontrol 
edilmesi için pit içerisindeki su seviyesini ölçen analog seviye sensörü kullana-
bilir, ya da başlatma durdurma seviyelerinde bulunan yüzer anahtar kullanabilir. 
Sadece başlatma yüzer anahtar kullanmakta mümkündür, pompa(lar) belirli bir 
süre çalıştıktan sonra durdurulur ya da motor akımının ölçülen faz açısı değişti-
ğinde (pompanın kuru çalıştığını gösterir) pompa durdurulur.

Analog seviye sensörü yüzer anahtara göre daha avantajlıdır çünkü daha 
dayanıklıdır (sıkışmaz veya mekanik olarak karışmaz) daha hassasıtr ve daha 
esnektir (başlatma durdurma seviyelerini kolaylıkla değiştirebilirsiniz). Ayrıca pit 
içindeki su seviyesini de okuyabilirsiniz.

Analog seviye sensörüne ek olarak yüzey anahtar yedek ve ilave alarm girişi 
olarak kullanılabilir.

Uzun süre çalışmadıktan sonra pompa(lar) için alıştırma gerekip gerekmediği 
bilinmelidir. Eğer montajda iki pompa varsa, pompaların dönüşümlü olup olmaya-
cağı bilinmelidir.

 Okuma kılavuzu  Montaj için, Bölüm 1 Kurulum okuyun. Herhangi bir ayar yapmadan önce, veya 
pompa kontrol cihazını kullanmadna önce, Bölüm 2 İşlevlere ve kullanıma genel 
bakış okuyun; panel üzerindeki kontrollerin işlevlerini ve anlamlarını açıklar. Son 
olarak, Bölüm 3 Menüler: durum ve ayarlar göre yapılan tüm ayarların uygulama-
nız için uygun olduğundan emin olun.

 Sözlük ve kısaltmalar  Mavi metinler hipertext bağlantısı gösterir. Eğer bu dokümanı bilgisayarda oku-
yorsanız, öğe üzerine tıklayabilirsiniz, bu sizi hedef bağlantıya götürecektir.

Pompa alıştırma: Korozyona sebep olacak kirli ortamlarda uzun süre çalışmadan 
kalmak iyi değildir. Karşı önlem olarak, düzenli aralıklarla “alıştırma” yapılabilir, 
bu sayede korozyon ve diğer zararlı etkiler azaltılır.

Cos ȹ: Faz açısının kosinüsü ȹ motor akımı ve gerilim arasında.

BU KİLAVUZ HAKKİNDA, OKUYUCU VE KONSEPTLER
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Pompa kontrolörü tip ABS PC 111/211, Kurulum ve kullanıcı kılavuzu

1 KURULUM

1.1 Kontrol cihazının montajı
Kontrol cihazını 35mm’lik DIN rayına monte edin. Kontrol cihazının fiziki ebatları 
şunlardır: 118x128x72mm (YxGxD); panel yüzeyine oranla derinliği ise 55 mm’dir. 
Cihaz raya kolayca sabitlenir, fakat cihazı çıkarmak istediğinizde bir tornavida ile 
tırnağı kenara itmeniz/eğmeniz gerekecektir.

1.2 Kontrol cihazının bağlanması
Kontrol cihazını Tablo 1-1 ve Tablo 1-2’ye uygun şekilde bağlayın. Sızıntı izleme 
sistemleri için, her pompa şasisinden LEAK. REF. terminaline gidecek ayrı bir re-
ferans kablosu kullanmanızı tavsiye ediyoruz; bu kablo manyetik kaynaklı toprak 
akımlarına karşı en iyi korumayı sağlayacaktır. Basit bir şema, küçük manyetik 
karışma olan tesisatlarda işe yarayabilir: bu durumda, her iki sızıntı izleme sis-
temi için ortak bir referans kablosu kullanabilirsiniz; bu referans kablosu pompa 
kontrol cihazının toprak/zemin terminaline de bağlanmış olmalıdır.

Tablo 1-1. Alt taraftaki terminaller

Kullanım/Açıklama
Yüzer anahtarlar için +12V

Yüksek seviye yüzer (alarm için). Normal olarak açık

Düşük seviye (durdurma) yüzer i

Yüzer anahtarlar ve pompa hata anahtarı için + 12 V

Pompa 1 için yüzer başlat. Normal olarak açık

Motor hata anahtarından/izleme sisteminden ii

Pompa 1 sızıntı izleme sistemi 
LEAK. REF i pompa şasisine bağlayın

Pompa 1 için sıcaklık izleme sistemi iii  
TEMP. COM. 0V ile ortaktır

Yüzer anahtarlar ve pompa hata anahtarı için + 12 V

Pompa 2 için yüzer başlat. Normal olarak açık

Motor hata anahtarından/izleme sisteminden ii

Pompa 2 sızıntı izleme sistemi 
LEAK. REF i pompa şasisine bağlayın

Sıcaklık izleme iii pompa 2 içim 
TEMP. COM. 0V ile ortaktır

L1 (canlı, olması gereken L1 Şekil 1-1) 230 V AC güç

N (nötr) 230VAC güç

Toprak/zemin

i. Normal olarak açık/kapalı için yapılandırılabilir.
ii.  Örneğin harici bir motor koruyucusu veya manuel anahtar. 

Anahtarı +12V’a bağlayın. 
Aktif sinyal (açık) pompayı bloke eder ve bir alarma yol açar.

iii. Örneğin Klixon gibi bir PTC termistör, veya bir termal anahtar.

{Sadece PC 211
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Tablo 1-2. Üst taraftaki terminaller

Kullanım/Açıklama
Analog seviye sensörüne giden güç kaynağı için

Analog seviye sensörü girişi, 4–20 mA i

Analog seviye sensörü için 0 V referans

Yedek olarak kurşun-asitli akü. Şarj cihazı, PC 111/211’e dahildir.

Alarm rölesi. (Maks 250VAC, 4A, 100VA direnç yükü)

Normal olarak açık

Normal olarak kapalı

Pompa 1 başlatma/durdurma rölesi

(Maks 250VAC, 4A, 100VA direnç yükü)

Pompa 2’yi başlatma/durdurma, veya PC 111’deki kondensatörü  
başlatma rölesi ii

i. 4–20mA aralığındaki akımları hisseder. 
ii.  PC 111’de röle, bir başlatma kondensatörünün başlama  

esnasında tek fazlı bir motora (P1) geçici olarak bağlanması için kullanılmıştır.

PC 111⁄211’de ise her pompa için bir akım transformatörü mevcuttur; bu sistem-
de pompa, bir iletken transformatörden geçecek şekilde bağlanmıştır. Bu sayede 
sadece akım tüketimi değil, akımın faz açısı (cos ȹ) da ölçülebilmektedir. Kontrol 
cihazı bu değerleri kullanabilmekte ve aynı zamanda bir motor koruyucusu 
görevini de üstlenebilmektedir. Bu nedenle, bu işlevden faydalanmak istiyorsa-
nız (akım tüketimi ölçümü veya motor koruyucu özelliği), her pompayı aşağıdaki 
şekilde gösterildiği gibi bağlayın:

Selenoid
güç

 
Motor
güç 

Ze
m

in
/T

op
ra

k

P2 için

P1 için

P2

P1

L1

L1

L1'in Tablo 1-1'deki 
PC 111⁄211'ye bağlananla 
aynı faza sahip olması 
gerektiğini unutmayın.

Şekil 1-1 PC 111⁄211’in akım ve faz açısı ölçme özellinden faydalanmak için, her pom-
payı, harici bir röle kullanarak şekle uygun biçimde bağlayın. 3-fazlı pompada faz açısının 
doğru ölçümü L1 kablosundaki fazın L1 kablosu ile PC 111⁄211 bağlantısının Tablo 1-1 
göre yapıldığı faz ile aynı olmalıdır.

KURULUM
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Pompa kontrolörü tip ABS PC 111/211, Kurulum ve kullanıcı kılavuzu

2 İŞLEVLERE VE KULLANİMA GENEL BAKİŞ

PC 111 ve PC 211, sırayla belirtildiğinde bir ve iki pompa için kontrol üniteleridir.
Bu üniteler, pompaları kontrol etme ve alarmları yönetme kapasiteleri açısından 
tamamen aynı işlevselliğe sahiptir—aralarındaki tek fark, PC 211’in iki pompa, 
PC 111’in ise bir pompa için geliştirilmiş olmasıdır.

Şekil 2-1’de pompa kontrol cihazının paneli gösterilmiştir. İki satırlık dijital göster-
genin ana görüntüsünde dinamik olarak pit durumu (pit’teki seviye veya başlan-
gıç akımlarının durumu) ve eğer varsa alarmlar görüntülenir. Başka bir görüntüde 
10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, ünite otomatik olarak bu 
görüntüye döner.

Şekil 2-1 Her pompa için (P1 ve P2), pompanın çalışıp çalışmadığını gösteren bir 
gösterge lambası mevcuttur, bunun altındaki bir anahtar ise pompanın Otom. modda (A), 
kapalı (0) veya manuel çalıştırma (H) konumunda olup olmadığını kontrol eder. 
En soldaki yeşil lamba ise üniteye güç girişinin olup olmadığını gösterir. Kırmızı alarm 
göstergesi, onaylanmamış bir alarm olduğunda yanıp söner. Alarm onaylandıktan sonra, 
gösterge sürekli olarak kırmızı yanmaya başlar ve alarmın nedeni ortadan kaldırılana 
kadar devam eder. 
ESC düğmesi, güncel menü işlemini iptal eder, sıfırlar veya ana görüntüye geri dönmenizi 
sağlar. 
Menü seçme düğmesi iki işleve sahiptir: düğmeyi iki yöne çevirdiğinizde, menü öğeleri 
arasında gezinebilir ve seçim yapabilir; düğmeye bastığınızda ise, bir menüye girebilir, bir 
seçimi/işlemi veya bir alarmı onaylayabilirsiniz.

 Güç ve alarm göstergesi En soldaki iki gösterge lambası:

 ○ Yeşil ışık ünitede güç olduğunu gösterir.

 ○ Kırmızı alarm göstergesi bildirilmemiş alarm olduğunda yanıp söner, 
ve ekranda alarmın tipi gösterilir. Alarm onaylandıktan sonra, gösterge 
sürekli olarak kırmızı yanmaya başlar ve alarmın nedeni ortadan kaldırı-
lana kadar devam eder.

 Pompa anahtarları  PC 211 iki anahtara sahiptir, PC 111 bir anahtara sahiptir, bununla pompa(lar)
manuel olarak çalıştırılıp durdurulabilir. Aşağıdaki fonksiyonlara sahip 3 yollu 
anahtardır:

 ○ En soldaki pozisyon (H) anlık bir durumdur, pompayı çalıştımaya çalışır, 
pompa kontrol cihazına baskındır.

 ○ Ortadaki pozisyon (A) pompayı Oto moduna getirir, bunun anlamı pom-
pa kontrol cihazının pompayı kontrol etmesidir.

 ○ En sağdaki pozisyon (0) pompayı kapatır (devre dışı bırakır).

 

Güç göstergesi

Alarm göstergesi

Manuel başlat/Oto/Kapalı 
Pompa 1, Pompa 2 Pompa için gösterge lambası (yeşil/kırmızı)

Escape/İptal

Menü seçim düğmesi

PC 111

Seviye 2,88 m 
Alarm Yok
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 Pompa gösterge lambaları  Her anahtarın üstünde bir gösterge lambası vardır ve şunları gösterir:

 ○ Yeşil ışık pompanın çalıştığını gösterir.

 ○ Yanıp sönen yeşil ışık: pompa başlatılmaya çalışılıyor.

 ○ Kırmızı ışık pompa hatası gösterir. 

 Escape/İptal  ESC düğmesi geçerli menü işlemini iptal eder veya sıfırlar ya da sizi ana görünü-
me taşır.

 Menü seçim düğmesi  Menü seçim düğmesi iki fonksiyona sahiptir:

• Düğmeyi iki yönden birine döndürerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 ○ Menü öğeleri arasında gezinmek.

 ○ Menü öğesinin değerini değiştirmek (değer ya bir sayıdır ya da alterna-
tif listesindeki öğelerden biridir; değişikliği onaylamak/kaydetmek için 
düğmeyi basıtırın).

• Düğmeyi bastırarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 ○ Menüye girme. 

(Değerin değiştirilebileceği yerde yanıp sönen imleç görürsünüz.)

 ○ Bir seçim veya işlemi onaylama/kaydetme/gerçekleştirme.

 ○ Alarm onaylama.

Onaylanmamış bir alarm olduğu gösterildiğinde, eğer düğmeyi bir kez dahabastı-
rırsanız, alarm onaylanır.

Ekranda aktif alarm olduğu gösterildiğinde, düğmeyi bastırarak alarm ile ilgilide-
tayları getirebilirsinniz, düğmeyi çevirerek listede gezinebilirsiniz.. ESCtuşuna 
basarak ana görünüme geri dönün.

 Kontrast nasıl ayarlanır Ekranın kontrastını ayarlamak için, ESC butonuna basın ve düğmeyi çevirin.

 Değerler nasıl girilir   Düğmeyi çevirerek istediğiniz değere gelin. (Değer ya bir sayıdır ya da alternatif 
listesindeki bir öğedir.)

 Akü yedekleme  PC 111⁄211 kurşun-asit akü yedekleme için şarj cihazı içerir. Akü ile çalışırken, 
(230V güç olmadan), pompa röleleri her zaman kapalıdır. Güç göstergesi açık 
kalır ve alarm göstergeleri açık olacaktır. Alarm rölesi Tablo 3-2 (Fonk Alarm Röle) 
içindeki ayara göre çalışır.

İŞLEVLERE VE KULLANİMA GENEL BAKİŞ
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Pompa kontrolörü tip ABS PC 111/211, Kurulum ve kullanıcı kılavuzu

3 MENÜLER: DURUM VE AYARLAR

Bu bölüm pompa kontrol cihazı kullanılmadan önce düzgün şekildeayarlanması 
gereken tüm ayarları açıklar. Girmek ve değerleri kaydetmek içinmenü seçim 
düğmesinin nasıl kullanılacağı Bölüm 2 İşlevlere ve kullanımagenel bakış bölü-
münde anlatılmıştır.

3.1 Dil seçin
1. Menü seçim düğmesini saat yönünün tersinde bir adım döndürün (veya 

menü öğesi Select Language görünene kadar).

2. Düğmeyi bastırın.

3. Düğmeyi çevirerek istediğiniz dile gelin.

4. Seçiminizi kaydetmek için düğmeyi bastırın.

3.2 Menüler: durum bilgisi ve tüm ayarlar
Saat yönündeki öğelerden ilk 7 tanesi sadece mevcut durumu göstermekiçindir. 
Tablo 3-1 bu öğeleri gösterir. Diğer menü öğeleri yapabileceğinizayarlardır.  
Tablo 3-2 bu öğelerin tümünü gösterir.

Menü sistemi sadece geçerli olarak “kullanılabilir” öğeleri dinamik şekildea-
dapte eder; örneğin, Eğer Sensör Tipi Başlat/Durdur yüzer şeklinde ayarlanıp 
Analogolarak ayarlanmadıysa, başlatma ve durdurma seviyelerini ayarlamaya 
yarayanmenü öğelerini görmezsiniz. Likewise, the menu on PC 111 pompa 2 ile 
ilgiliöğeleri göstermez.

Tablo 3-1. Mevcut durumu gösteren menü öğeleri, saat yönünde sıralanmıştır

Menü öğesi Value

Pit durumu Pit durumunu gösteren ana görünüm (pit içindeki seviye veya yüzer 
başlatma durumu) ve alarm durumu.

Akım P1

Elektrik akımı ve faz açısı.
Cos ȹ P1

Akım P2

Cos ȹ P2

Çalışma. Süre P1 Pompanın toplam çalışma süresi. 
(Bu değer değiştirilebilir.)Çalışma. Süre P2

P1 Başlatma Say. Toplam pompa çalıştırılma sayısı. 
(Bu değer değiştirilebilir.)P2 Başlatma Say



 8
13

00
10

7E

  TR
10

Tablo 3-2. Ayarlar, saat yönünde sıralı (Sayfa 1 toplam 2)

Menü öğesi Değer Yorum

Sensör Tipi {Analog,Başlat/
durdur yüzer

Seviye kontrol metodu seçin:analog seviye sen-
sörü veya başlat/durdur yüzer.

Ölçekleme 100%= m/ft/bar olarak değer

Bu bölüm analog seviye sensörü içindir.

Birim için, ölçeklemede kullandığınız birimi 
seçin. (ft için, ondalık değer ile görürsünüz, foot/
inch olarak değil.)

Ölçekleme 0%= m/ft/bar olarak değer

Birim {m, ft, bar}

Filtre Saniye

Yüsek Seviye Alarmı Birim seçin

Düşük Seviye Alarmı Birim seçin

Seviye P1 Başlat Birim seçin

Seviye P1 Durdur Birim seçin

Seviye P2 Başlat Birim seçin

Seviye P2 Durdur Birim seçin

Başlatma Kriteri {1 yüzer + süre,2 
yüzer başlat}

Yüzer kullanırken başlatma kriteri PC 211.

Başlat Kriteri 2 yüzer başlat olmadığı sürece, 
ikinci pompa (tek) yüzer tetiklendikten Başlatma 
Süresi kadar saniye sonra başlar.

Başlatma Süresi Saniye

Durdurma Kriteri {Yüzer durdur, Süre, 
Delta cos ȹ}

Yüzer kullanırken durdurma kriteri.

Eğer Durdurma Kriteri Süre ise, tek pompa yüzer 
başlattan Durdurma Süresi kadar saniye sonra 
durur, iki pompa olduğunda ise bu sürenin yarısı 
kadar sürede durur.

Eğer Durdurma Kriteri Delta cos ȹ ise, 
pompa(lar) faz açısının kosinüsü ȹ Delta cos ȹ 
olarak değiştiğinde durur. Bkz noti detaylar için.

Yüzer Durdur NA/NK {Normal olarak açık, 
Normal olarak kapalı}

Durdurma Süresi Saniye

Delta cos ȹ Değer 0–1

Alternatif
{Kapalı, Her 

ikisini durdur, Her 
pompa durdur}

Kapalı olmadıkça, ya her pompanın duruşunun 
ardından ya da her iki pompada durduktan sonra 
diğer pompaya geçecektir.

Başlat Kap. Süresi Saniye

Pompa P1 başlatıldıktan sonra röle P2 aktive 
edilene kadar geçen süre. Başlatma sırasında 
geçici olarak başlatma kapasitörünü tek faz 
motora bağlamak için kullanılır. Varsayılan 1.2 
saniye.

Başlatma Gecikme Saniye Atlamaları ve gürültüyü bastırmak için, sen-
sörlerden gelen tetiklenmiş eşiklerin durum 
değişikliği kabul edilmeden önce bir süre devam 
etmesi istenebilir.Durdurma Gecikme Saniye

Akım Sensörü P1 {Açık, Kapalı} PC 111⁄211 her pompa için akım transfor-
matörüne sahiptir, bkz dip notii. Eğer transfor-
matörden iletken geçirilmezse, Akım Sensörü 
Kapalıolarak ayarlanmalıdır!

Not: Nominal Akım değerini normal şartlarda 
okuduğunuz değere ayarlamak önemlidir! Eğer 
sıfır bırakılırsa, akım ve faz kaybı ile ilgili tüm 
tüm pompa blokelerini ve alarmlarını devre dışı 
bırakır.

Kuru Çalışma Algıla grubunda, menü öğesi 
Düşük Akım veya Deltacos ȹ sadece Kuru 
Çalışma Algıla için metot olarak seçildiğinde 
görünür. Pompaların kuru çalıştığını gösteren bir 
değer ayarlayın.

Eğer Düşük Akım seçildiyse, akım < Düşük 
AKım olduğunda pompa bloke olur. Eğer Delta 
cos ȹ seçildiyse, cos ȹ Delta cos ȹ daha fazla 
değiştiğinde pompa bloke olur.

Eğer Kuru Çalışma Sıfırla > 0 ise, bu süreden 
sonra alarm sıfırlanacaktır (ve pompa blokesi 
açılır).

Motor Korum. P1 {Açık, Kapalı}

Nominal Akım P1 Amper

Kuru Çalışma Alg. P1 {Kapalı, Düşük Akım,  
Delta cos ȹ}

Düşük Akım P1 Amper

Delta cos ȹ P1 Değer 0 –1

Akım Sensörü P2 {Açık, Kapalı}

Motor Korum. P2 {Açık, Kapalı}

Nominal Akım P2 Amper

Kuru Çalışma Alg. P2 {Kapalı, Düşük Akım,  
Delta cos ȹ}

Düşük Akım P2 Amper

Delta cos ȹ P2 Değer 0 –1

Kuru Çalışma Sıfırla Dakika

Akım Alarm Gecikme Saniye

MENÜLER: DURUM VE AYARLAR

Sadece PC 111

{P1

{P2

{

{
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Pompa kontrolörü tip ABS PC 111/211, Kurulum ve kullanıcı kılavuzu

Tablo 3-2. Ayarlar, saat yönünde sıralı (Sayfa 2 toplam 2)

Menü öğesi Değer Yorum
P1 Yedek Başlat {Açık, Kapalı} Eğer Açık olarak ayarlandıysa, yüksek seviye 

yüzer açık ise, pompa(lar) yüzer kapatıldıktan 
sonra Yedek Çalışma Süresi kadar çalışır.

P2 Yedek Başlat {Açık, Kapalı}

Yedek Çalışma Süresi Saniye

Alıştırma P1 {Açık, Kapalı} Eğer pompalar Maks Durma Süresi kadar 
çalışmadan durmuşlarsa pompalara “alıştırma” 
yaptırabilir. Eğer akım seviyesi durdur seviyesi/
durdur yüzer altındaysa, pompa(lar) Alıştırma 
Süresi kadar çalışır, aksi takdirde pompa(lar) 
durdur seviyesi/yüzer seviyesine ulaşılana akdar 
çalışır.

Alıştırma P2 {Açık, Kapalı}

Alıştırma Süresi Saniye

Maks Durma Süresi Saat

Sızıntı İzl. P1 {Kapalı, Alarm açık, 
Pompa bloke} Sızıntı izleme. Alarm açık iken, sızıntı izleme 

devreye girdiğinde alarm verilir, ancak pompa 
bloke olmaz. Sızıntı İzl. P2 {Kapalı, Alarm açık, 

Pompa bloke}

Sıc. İzleme P1 {kapalı, Man sıfırla, 
oto sıfırla} Sıcaklık izleme, genellikle PTC elemanı. Sıcaklık 

elemann eşiğini geçtiğinde, pompa bloke olur. 
Oto sıfırla ile, alarm (ve bloke durumu) sıcaklık 
tekrar düştüğünde sıfırlanır. Man sıfırla ile, ma-
nuel olarak sıfırlanması gerekir.Sıc. İzleme P2 {kapalı, Man sıfırla, 

oto sıfırla}

Alarm düdüğü {Açık, Kapalı} Eğer Açık ise, bildirilmemiş alarm varsa, alarm 
düdüğü Maks Alarm Düd. Süresi veya bilgilendir-
meye kadar öter. Eğer Maks Alarm Düd. Süresi 
sıfır ise, maksimum süre yoktur.Max Alarm 

Düd. Süresi Dakika

Aydınlatma Süresi Dakika Sıfır aydınlatmanın her zaman açık olacağı 
anlamına gelir.

Fonk Alarm Rölesi {Alarm Düd, 
Aktif alarm}

Eğer Alarm düd ayarlanmışsa, röle alarm düdü-
ğü zamanlayıcıyı takip eder veya bilgilendirmeye 
kadar sürer. Eğer Aktif alarm ayarlanmışsa, aktif 
alarm olduğu sürece aktiftir.

Şifre {Açık, Kapalı} Eğer ayar değiştirilirse, geçerli şifreyi girmeniz 
gerekir. Varsayılan şifre 2’dir.

Şifre Değiştir Tam sayı Eğer şifreyi unutursanız, kontrol cihazınının kili-
dini açmak için distribütör firma ile temasa geçin.

PC 111 ⁄ 211 Sür Sürüm

Select Language Bir Dil Seçin

i.  Cos ȹ pompa çalıştırıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra ölçülür. Eğer Durdur Kriteri veya Kuru Çalış-
ma Algıla Delta cos ȹ olarak ayarlandıysa, bu durumda ölçülen değer seçilmiş olan Delta cos ȹ 
çıkartılır, pompayı durduracak olan eşiktir. Eğer her iki fonksiyon aktifse, lütfen Delta cos ȹ Durdur 
Kriteri olarak ayarlarken Delta cos ȹ Kuru Çalışma Algıla değerinden küçük olmasına dikkat 
edin—bu durumda pompa Kuru Çalışma Algıla alarm vermeden duracaktır.

ii.  Pompanın bağlanma şekli, iletkenlerden biri akım transformatörünün içinden geçecek şekilde ol-
malıdır. Bu şekilde kontrol cihazı akımı kontrol edebilir ve akım pompanın kuru çalıştığını gösterirse 
alarm verebilir. Buna ek olarak, kontrol cihazı Sınıf 10 koruyuclar ile uyumlu motor koruyucu olarak 
fonksiyon gösterebilir—motoru bloke etmek için gereken süre ne kadar akım aşıldığına bağlıdır 
NominalAkım. Aynı zamanda faz açısını da ölçebilir (cos ȹ).
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4 TEKNIK VERI VE EMC UYUMLULUĞU

4.1 Teknik veri
Ortam çalışma sıcaklığı: –20 ile +50°C
Ortam depolama sıcaklığı: –30 ile +80°C
Montaj: DIN Ray 35mm
Nem: %0–95 RH yoğunlaşmayan
Boyutlar: YxGxD 118x128x72 mm 

Derinlik panel yüzeyinden 55 mm’dir
Güç kaynağı: 230V AC (210-250 V)
Güç sarfiyatı: < 30 mA 230 V AC, <120 mA 12 V DC
Rölelerdeki maks yük: 250VAC, 4A, 100VA dirençli yük
Analog olmayan giriş gerilimi: 5–34 V DC
Analog olmayan giriş direnci: 5 kohm
Analog sensör: 4–20 mA
Analog giriş direnci: 110 ohm
Sıcaklık sensörü: PTC, limit: >3 kohm
Sızıntı sensörü: Limit: <50 kohm
Analog giriş çözünürlüğü: 12 bits
I/O kablolarının maksimum uzunluğu: 30 meters
Akü için şarj akımı: Maks 80mA, 13.7VDC
Ağırlık: 0.45 kg

4.2 Elektromanyetik uyumluluk
Tanım Standard Sınıf Seviye Düşünceler Kriter i

Elektro statk deşarj 
bağışıklığı (ESD) EN 61000-4-2

4 15 kV Hava boşaltma A
4 8 kV Temas deşarjı A

Hızlı geçiş/yanma 
bağışıklığı EN 61000-4-4 4 4 kV A

Aşırı akım bağışıklığı 
1.2 ⁄50μs. Bkz not ii EN 61000-4-5

4 4 kV CMV A
4 2 kV NMV A

RF–alanları tarafından 
oluşturulan parazitlere 
bağışıklık

EN 61000-4-6 3 10 V 150 kHz – 80 MHz A

Yayılan RF alanlarına 
bağışıklık EN 61000-4-3 3 10 V/m 80 MHz – 1 GHz A

Kısa kesintilere ve gerilim 
değişikliklerine bağışıklık EN 61000-4-11 A

i.  Performans kriteri A = Spesifikasyon limitleri için normal performans. 
Performans kriteri B = Kendi kendine düzelebilen geçici degdarasyon veya fonksiyon ya da  
performans kaybı. 

ii. I/O kablolarının maksimum uzunluğu 30 metredir.

TEKNIK VERI VE EMC UYUMLULUĞU



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

ES: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:
PT: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:
IT: Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::
EL: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:
TR: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:
SV: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
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
FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits: DA: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
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:

Pump controller type ABS PC 111 / 211

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:
ES: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos:
PT: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos:
IT: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:
EL: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
TR: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur:
SV: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument:
NO: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
DA: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
FI: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia:
ET: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:
PL: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:
CS: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:
SK: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom:
HU: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:

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

Stockholm 2017-06-15

Per Askenström 
Sulzer Pumps Sweden AB
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