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TUDNIVALÓK AZ ÚTMUTATÓRÓL; OLVASÓ ÉS  
KONCEPCIÓK

Jelen útmutató a PC 111 / 211 szivattyúvezérlő egységeket dokumentálja. A 
két szivattyúvezérlő között az egyetlen különbség, hogy a PC 111 egy szivattyú 
vezérlésére, míg a PC 211 két szivattyú vezérlésére alkalmas.

 Előfeltételek  Jelen útmutató feltételezi, hogy már ismeri a szivattyúkat, amelyeket vezérelni 
szeretne, és a PC 111 / 211-hez csatlakoztatott érzékelőket.

A szivattyúvezérlő tud analóg szintérzékelőt kezelni, amely méri a vízszintet 
az aknában, és pontos start és stop szintek beállítását teszi lehetővé, vagy 
egyszerű úszó kapcsolókat is tud használni, amelyek a start és stop szinteken 
vannak elhelyezve. Szintén lehetséges csupán egy start úszó alkalmazása, és 
a szivattyú(k) megállítása egy bizonyos idő után, vagy miután a motor áramának 
mért fázisszöge egy bizonyos értékkel változott (ami azt jelzi, hogy a szivattyú 
szárazon fut).

Az analóg szintérzékelő előnye az úszókapcsolókkal szemben, hogy ellenállóbb 
(nem tud megszorulni, vagy mechanikusan eldugulni), pontosabb, és rugalma-
sabb (egyszerűen módosíthatja a start és stop szinteket). Továbbá kijelezhető a 
vízszint az aknában.

Úszókapcsolók használhatók az analóg szintérzékelő mellett, biztonsági célból, 
vagy kiegészítő riasztási bemeneti eszközként.

Tudnia kell, hogy a szivattyú(ka)t hosszú üzemen kívül töltött idő után kell-e gya-
korlatoztatni. Amennyiben az alkalmazás két szivattyúval rendelkezik, tudnia kell, 
hogy a szivattyúk váltakozó működése szükséges-e.

 Olvasási útmutatás  A telepítéshez olvassa el a(z) Fejezet 1 Telepítés-t. Mielőtt bármilyen beállítást 
módosítana, vagy használatba venné a szivattyúvezérlőt, olvassa el a(z) Fejezet 
2 A funkciók áttekintése és alkalmazása-t; ebben található az általános funk-
ciók és a panel vezérlőeszközei jelentésének és használatának leírása. Végül 
győződjön meg róla, hogy az összes beállítás megfelelő a(z) Fejezet 3 Menük: 
állapotok és beállítások szerint az Ön alkalmazásához.

 Szójegyzék és jelölések  A kék színű szöveg hypertext hivatkozásokat jelöl. Amennyiben ezt a doku-
mentumot számítógépen olvassa, rákattinthat a szövegre, és ennek hatására a 
hivatkozás céljához juthat.

Szivattyú gyakorlatoztatás: Hosszú üzemen kívül töltött idő agresszív szennye-
zettségű környezetben nem előnyös a szivattyúk számára. Ellenintézkedésként 
lehet őket “gyakorlatoztatni” szabályos időközönként, ami csökkenti a korróziós, 
és egyéb károsító hatásokat.

Cos ȹ: A fázisszög ȹ koszinusza a motor árama és a feszültsége között.

Tudnivalók az útmutatóról; olvasó és koncepciók
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ABS PC 111/211 vezérlés, Telepítési és felhasználói útmutató

1 TELEPÍTÉS

1.1 Szerelje fel a vezérlőt
A vezérlőt egy 35 mm-es DIN sínre szerelje fel. A vezérlő külső méretei: 
118 x 128 x 72 mm (Ma x Sz x Mé); a panel síkjától mért távolság 55 mm. 
Könnyen pattan fel a sínre, de az eltávolításhoz meg kell húzni/hajlítani a fület 
oldalirányba egy csavarhúzó segítségével.

1.2 Csatlakoztassa a vezérlőt
A(z) Táblázat 1-1 és Táblázat 1-2-nak megfelelően csatlakoztassa a vezérlőt. A 
szivárgás-ellenőrzéshez javasoljuk, hogy külön referenciavezetéket alkalmazzon 
minden szivattyúváztól a leak. ref kapocshoz; ez nyújtja a legjobb védelmet a 
mágneses mezők által indukált testáramokkal szemben. Esetleg egy egyszerűbb 
kapcsolás is sikeresen működhet kis mágneses zavarokkal terhelt alkalmazá-
soknál: ebben az esetben egy közös referenciavezetéket használhat mindkét 
szivárgás-ellenőrzéshez, ha a szivattyúvezérlő föld/test kapcsához is csatlakoz-
tatja.

Táblázat 1-1. Kapcsok az alsó oldalon

lkalmazás/leírás
+ 12 V úszókapcsolóknak

Úszó magas szint (riasztáshoz). Normál esetben nyitva

Úszó alacsony szint (stop) i

+ 12 V úszókapcsolóknak és a szivattyúhiba kapcsolónak

Start úszó az 1. szivattyúhoz. Normál esetben nyitva

A kapcsolótól/ellenőrzéstől a motor hiba felé ii

Szivárgás-ellenőrzés az 1. szivattyúhoz  
Csatlakoztassa a LEAK. REF -t a szivattyúvázhoz

Hőmérséklet-ellenőrzés iii az 1. szivattyúnál 
TEMP. COM. közös a 0 V-tal

+ 12 V úszókapcsolóknak és szivattyú hiba kapcsolónak

Start úszó a 2. szivattyúhoz. Normál esetben nyitva

A kapcsolótól/ellenőrzéstől a motor hiba felé ii

Szivárgás-ellenőrzés a 2. szivattyúhoz 
Csatlakoztassa a LEAK. REF -t a szivattyúvázhoz

Hőmérséklet-ellenőrzés iii a 2. szivattyúnál 
TEMP. COM. közös a 0 V-tal 

L1 (fázis, feltétlenül L1-nek kell lennie a(z) 
Ábra 1-1-n) 230 V AC tápfeszültség

N (nulla) 230 VAC tápfeszültség

Föld/test

i. Konfigurálható normál állapotban nyitottra/zártra.
ii.     Például külső motorvédő, vagy kézi kapcsoló. 

+ 12 V-hoz csatlakoztassa a kapcsolót. 
Az aktív jel (be) tiltja a szivattyút, és riasztást vált ki.

iii.  Például egy PTC termisztor, mint a Klixon, vagy egy hőkapcsoló.

{Csak a PC 211 -nél
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Táblázat 1-2. Kapcsok a felső oldaloon

Alkalmazás/leírás
Analóg szintérzékelők tápellátásához

Analóg szintérzékelő bemenet, 4–20 mA i

0 V referencia analóg szintérzékelőknek

Biztonsági ólomakkumulátor. A töltőt tartalmazza a PC 111 ⁄ 211.

Riasztó relé. (Max. 250 VAC, 4 A, 100 VA ellenállás jellegű terhelés)

Normál esetben nyitva

Normál esetben zárva

Relé az 1. szivattyú indításához/leállításához

(Max. 250 VAC, 4 A, 100 VA ellenállás jellegű terhelés)

Relé a 2. szivattyú indításához/leállításához, vagy indító kondenzátor  
a PC 111 ii -nél

i. 4–20 mA közötti áramot mér. 
ii.  A PC 111-nél a relé funkciója egy indító kondenzátor csatlakoztatása az egyfázisú  

motorhoz (P1) az elindításnál.

A PC 111 / 211 áramátalakítóval rendelkezik minden egyes szivattyúhoz, ahol a 
szivattyú úgy van csatlakoztatva, hogy egy vezeték az átalakítón keresztül van 
csatlakoztatva. Ez nem csak az áramfogyasztás, de az áram fázisszögének (cos 
ȹ) mérését is lehetővé teszi. A vezérlő ezeket az értékeket fel tudja használni, és 
motorvédelemként is alkalmazható. Ezért ha ezt a funkciót alkalmazni szeretné 
(vagy az áramfogyasztás mérését, vagy a motorvédelmi lehetőséget), mindegyik 
szivattyút a következő ábra szerint csatlakoztassa:

Tekercs
áram

 
Motor
áram 

Te
st

/f
öl

d

A P2-nek

A P1-nek

P2

P1

L1

L1

Ügyeljen arra, hogy az L1 
ugyanaz a fázisvezeték 
legyen, mint amelyik a 
PC 111⁄211-hez van 
csatlakoztatva az 1-1 
táblázat szerint.

Ábra 1-1 A PC 111 / 211 árammérés- és fázisszög-mérés funkciójának kihasználásá-
hoz mindegyik szivattyút külső relével csatlakoztassa a következő ábra szerint. A fázisz-
szög helyes méréséhez 3 fázisú szivattyúknál az L1 vezetéknek meg kell egyeznie ugyan-
azzal a fázissal, mint a PC 111 / 211-hez csatlakoztatott L1 vezeték a(z) Táblázat 1-1.

Telepítés
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ABS PC 111/211 vezérlés, Telepítési és felhasználói útmutató

2 A FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

A PC 111 és PC 211 egy, illetve két szivattyúhoz alkalmazható vezérlőegység. 
Ezeknek az egységeknek a működése azonos a szivattyúvezérlési képességeik, 
illetve a riasztások kezelésének tekintetében — az egyetlen különbség, hogy a 
PC 211 két szivattyúhoz, míg a PC 111 egy szivattyúhoz lett kialakítva.

A Ábra 2-1 mutatja a szivattyúvezérlő panelét. A kétsoros kijelző fő nézete dina-
mikusan ábrázolja az akna állapotát (a folyadékszintet az aknában, vagy a start 
úszók állapotát) és hogy fennáll-e riasztás. Az egység 10 perc inaktív idő után 
bármelyik másik nézetből visszatér ehhez a nézethez.

Ábra 2-1 Minden szivattyúhoz (P1 és P2) tartozik egy jelzőlámpa, amely mutatja, hogy 
a szivattyú működik-e, vagy sem, és alatta egy kapcsoló, amellyel kiválasztható, hogy a 
szivattyú automata üzemmódban (A) vagy kikapcsolva (0) legyen, illetve hogy manuálisan 
szeretné-e indítani (H). 
A bal szélen egy zöld lámpa jelzi, hogy az egység rendelkezik tápellátással. A piros 
riasztásjelző akkor villog, ha nyugtázatlan riasztás áll fenn. Ha megtörtént a riasztás nyug-
tázása, a lámpa folyamatosan kezd világítani, és úgy marad, amíg meg nem szűnik az ok. 
Az ESC gomb megszakítja, vagy visszaállítja az aktuális műveletet a menüben, vagy vis-
szajuttat a fő nézethez. 
A menüválasztó gomb két funkcióval rendelkezik: mindkét irányban forgatva a menüpon-
tokat görgetheti és választhatja ki; megnyomásával beléphet egy menübe, megerősíthet 
egy kiválasztást/műveletet, vagy nyugtázhat egy riasztást.

 Tápellátás- és riasztásjelző A két bal szélső jelzőlámpák a következőket mutatják:

 ○ A zöld lámpa jelzi, hogy az egység rendelkezik tápellátással.

 ○ A piros riasztásjelző villog, ha nyugtázatlan riasztás áll fenn, és a kijel-
ző tájékoztat a riasztás típusáról. Ha megtörtént a riasztás nyugtázása, 
a lámpa folyamatosan kezd világítani, és úgy marad, amíg meg nem 
szűnik az ok.

 Szivattyúkapcsolók  A PC 211 két kapcsolóval, a PC 111 egy kapcsolóval rendelkezik, amelyekkel 
manuálisan indíthatja vagy állíthatja le a szivattyú(ka)t. Ezek háromállású kap-
csolók, amelyek funkciói a következők:

 ○ A bal szélső állás (H) egy időszakos állapot, amellyel a szivattyú indítá-
sa kísérelhető meg a szivattyúvezérlés felülbírálásával.

 ○ A középső állás (A) a szivattyút Auto üzemmódba kapcsolja, amely 
esetben a szivattyúvezérlő végzi a szivattyú vezérlését.

 ○ A jobb szélső állás (0) kikapcsolja a szivattyút (hatástalanítja).

 Szivattyú jelzőlámpák  Mindegyik kapcsoló felett egy jelzőlámpa található:

 ○ Zöld fény jelzi, hogy a szivattyú működik.

 ○ A villogó zöld fény jelentése: a szivattyú indítása folyamatban.

 ○ A piros fény szivattyúhibát jelez.

Tápellátás kijelző

Riasztásjelző

Manuális start/Auto/Ki 
1. szivattyú, 2. szivattyú Jelzőlámpa a szivattyúhoz (zöld/piros)

Vissza/Mégsem

Menüválasztó gomb

PC 111

Szint 2,88 m 
Nincs riasztás
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 Vissza/Mégsem  Az ESC gomb megszakítja, vagy visszaállítja az aktuális műveletet a menüben, 
vagy visszajuttat a fő nézethez.

 A menüválasztó gomb  A menüválasztó gomb két funkcióval rendelkezik:

• Mindkét irányban forgatva a következőket teheti meg:
 ○ Görgetheti a menüpontokat.

 ○ Megváltoztathatja a menüpontok értékét (az érték vagy egy szám, vagy 
egy listából választható lehetőség; a módosítás megerősítéséhez/men-
téséhez nyomja meg a gombot).

• A gomb megnyomásával a következőket teheti meg:
 ○ Beléphet egy menübe. 

(Villogó kurzort fog látni, ahol változtatható az érték.)

 ○ Megerősíthet/elmenthet/megvalósíthat egy választást vagy műveletet.

 ○ Nyugtázhat egy riasztást.

Ha a kijelző nyugtázatlan riasztást jelez, nyomja meg a gombot; ennek hatására 
meg fog jelenni egy lekérdezés a riasztás nyugtázásához, és ha még egyszer 
megnyomja a gombot, megtörténik a riasztás nyugtázása.

Ha a kijelző aktív riasztást jelez, nyomja meg a gombot, ennek hatására megje-
lenik egy lista a riasztások részleteiről; a gomb forgatásával görgetheti a listát. 
Nyomja meg az ESC gombot, ha vissza szeretne térni a fő nézethez.

 A kontraszt beállítása  A kijelző kontrasztjának beállításához nyomja meg az ESC gombot, és forgassa 
a gombot.

 Értékek megadása   Forgassa a gombot a kívánt értékre. (Az érték vagy egy szám, vagy egy listából 
választható lehetőség.)

 Vészakkumulátor  A PC 111 / 211 töltővel rendelkezik egy vész-ólomakkumulátorhoz. Az akkumulá-
toros üzemeltetés alatt (nincs 230 V feszültség) a szivattyúrelék mindig kikap-
csolt állapotban vannak. A tápfeszültség-kijelző bekapcsolt állapotban marad, és 
a riasztásjelző is kigyullad. A riasztás relé a Táblázat 3-2 beállításának megfele-
lően fog működni (Funk. riasztás relé).

A funkciók áttekintése és alkalmazása
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ABS PC 111/211 vezérlés, Telepítési és felhasználói útmutató

3 MENÜK: ÁLLAPOTOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Ez a fejezet az összes beállítás leírását tartalmazza, amelyek megfelelő megha-
tározása szükséges a szivattyúvezérlő használatba vétele előtt. A menüválasztó 
gomb használatának leírását értékek megadásához és mentéséhez a következő 
fejezetben találhatja: Fejezet 2 A funkciók áttekintése és alkalmazása.

3.1 Nyelvválasztás
1. Fordítsa el egy lépéssel a menüválasztó gombot az óramutató járásával 

ellentétes irányban (vagy amíg nem látja a Select Language menüpontot).

2. Nyomja meg a gombot.

3. Válassza ki a kívánt nyelvet a gomb forgatásával.

4. Nyomja meg a gombot a választás elmentéséhez.

3.2 Menük: információk az állapotról, és az összes beállítás
Az óramutató járásával megegyező első 7 menüpont csak az aktuális állapot 
megjelenítését szolgálja. A(z) Táblázat 3-1 ezeket a menüpontokat ábrázolja. A 
többi menüpont az Ön által kiválasztható beállításokat tartalmazza. A(z)  
Táblázat 3-2 az összes ilyen menüpontot ábrázolja.

A menürendszer dinamikusan változik annak megfelelően, hogy csak az aktu-
álisan “használható” menüpontok jelenjenek meg; például ha az Érzékelõtípus 
beállítása Start/Stop úszó és nem Analóg, nem fogja látni a start és stop szintek 
beállításához használható menüpontokat. Ugyanígy a PC 111 menüjében nem 
fognak megjelenni a 2. szivattyúra vonatkozó menüpontok.

Táblázat 3-1.  Az aktuális állapot megjelenítését szolgáló menüpontok, az  
óramutató járásával megegyezően rendezve

Menüpont Érték

Akna állapot A fő nézet, amely az akna állapotát (a folyadékszintet az aknában, 
vagy a start úszók állapotát) és a riasztások állapotát jelzi.

P1 áram

A villamos áram és annak fázisszöge.
Cos ȹ P1

P2 áram

Cos ȹ P2

Fut. idő P1 A szivattyú összesített futási ideje. 
(Ez az érték szerkeszthető.)Fut. idő P2

Ind. száma P1 A szivattyú indításainak összesített száma. 
(Ez az érték szerkeszthető.)Ind. száma P2
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Táblázat 3-2.  Beállítások, az óramutató járásával megegyezően rendezve (Oldal 1 ból 2)

Menüpont Érték Megjegyzés

Érzékelőtípus {Analóg, 
Start/stop úszó

Válassza ki a szintszabályozás módját: analóg szintér-
zékelő, vagy start/stop úszók.

100% skálaérték= Érték megadása m/ft/
bar mértékegységben

Ez a szakasz analóg szintérzékelőre vonatkozik.

A mértékegységnél válassza ki a skálaérték mega-
dásához használt mértékegységet. (A ft mértékegysé-
gnél tizedes törtekkel adja meg a láb értékét, ne láb/
hüvelyk elosztásban.)

0% skálaérték= Érték megadása m/ft/
bar mértékegységben

Mértékegység {m, ft, bar}

Szűrő Másodperc

Riaszt. mag. sz. Választott mértékegység

Riaszt. al. sz. Választott mértékegység

P1 start szint Választott mértékegység

P1 stop szint Választott mértékegység

P2 start szint Választott mértékegység

P2 stop szint Választott mértékegység

Start feltételek {1 úszó + idő, 
2 start úszó}

Start feltételek úszók alkalmazásánál a PC 211 
esetében.

Ha a Start feltétel nem 2 start úszó, a második szi-
vattyú Idõ az indításig másodperccel fog elindulni az 
(egyetlen) úszó működtetése után.

Idő az indításig Másodperc

Stop feltételek
{Stop úszó, 

idő, 
Delta cos ȹ}

Stop feltételek úszók alkalmazásánál.

Amennyiben a Stop feltétel Idõ, egy szivattyú esetén 
Idõ a megállításig másodperccel a start úszó kikapc-
solása után áll le a szivattyú, míg két szivattyú esetén 
az idő fele elteltével fognak megállni a szivattyúk.

Amennyiben a Stop feltétel Delta cos ȹ, a szivattyú(k) 
akkor állnak meg, ha a fázisszög ȹ koszinusza Delta 
cos ȹ értékkel változott. A részletek tekintetében lásd 
a megjegyzést i.

Stop úszó NO/NC {Normál esetben nyitott, 
normál esetben zárt}

Idő a megáll. Másodperc

Delta cos ȹ Érték: 0 –1

Váltakozás
{Ki, mindkettő 

megállítva, minden 
szivattyúleállításnál}

Amennyiben nem Ki, a másik szivattyúra kapcsol vagy 
minden szivattyúmegállításnál, vagy miután mindkét 
szivattyú meg lett állítva.

Ind. kond. idő Másodperc
Az az időtartam, amíg a P2 relé aktív a P1 szivattyú 
indítása után. Indító kondenzátor időszakos csatlakoz-
tatására használható egyfázisú motornál az elindítás-
hoz. Az alapértelmezett érték 1.2 másodperc.

Ind. késleltetés Másodperc Feszültségcsúcsok és zaj elnyomása érdekében az 
érzékelők működtetési küszöbértékeinek bizonyos 
ideig történő fennállása lehet szükséges, mielőtt egy 
állapot elfogadása megtörténik.Megáll. késl. Másodperc

P1 áramérzékelő {Be, ki} A PC 111 / 211 áramátalakítóval rendelkezik minden 
egyes szivattyúhoz, lásd a lábjegyzetetii. Amennyiben 
nem köt vezetéket az átalakítóhoz, állítsa az áramér-
zékelõt a Ki állásba!

Megjegyzés: Fontos, hogy a Névleges áramot a 
normál körülmények mellett fennálló értékre állítsa! 
Ha nullán hagyja, az összes szivattyúleállítás, és 
az áramra vagy fázisveszteségre vonatkozó összes 
riasztás hatástalanná válik.

A Szárazon futás felismerése csoportban az Alacsony 
áram vagy a Delta cos ȹ csak akkor jelenik meg, ha ki 
lettek választva Szárazon futás felismerési módszer-
ként. Állítsa be azt az értéket, amely fennállásánál a 
szivattyú szárazon fut.

Amennyiben az Alacsony áram-ot választotta, a 
szivattyú megáll, amint az áram eléri az < Alacsony 
áram értéket. Amennyiben a Delta cos ȹ lehetőséget 
választotta, a szivattyú akkor áll meg, ha a cos ȹ 
változása nagyobb a Delta cos ȹ értéknél.

Amennyiben a Szárazon futás visszaállítás értéke > 0, 
ennyi idő elteltével visszaáll a riasztás (és megszűnik 
a szivattyú tiltása).

Motor védelem P1 {Be, ki}

Névleges áram P1 Amper

Sz.f. felism. P1 {Ki, alacsony áram,  
delta cos ȹ}

Alacsony áram P1 Amper

Delta cos ȹ P1 Érték: 0 –1

P2 áramérzékelő {Be, ki}

Motor védelem P2 {Be, ki}

Névleges áram P2 Amper

Sz.f. felism. P2 {Ki, alacsony áram,  
delta cos ȹ}

Alacsony áram P2 Amper

Delta cos ȹ P2 Érték: 0 –1

Sz.f. visszaáll. Perc

Ár. riaszt.-késl Másodperc

Menük: Állapotok és beállítások

Csak a PC111-nél

{P1

{P2

{

{
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ABS PC 111/211 vezérlés, Telepítési és felhasználói útmutató

Táblázat 3-2.  Beállítások, az óramutató járásával megegyezően rendezve (Oldal 2 ból 2)

Menüpont Érték Megjegyzés
P1 bizt. start {Be, ki}

Amennyiben Be van kapcsolva, és a magas folyadékszint 
úszója bekapcsol, a szivattyú(k) a Biztonsági futási idõ 
elteltéig működni fognak az úszó kikapcsolása után.

P2 bizt. start {Be, ki}

Bizt. futási idő Másodperc

Gyakorlat P1 {Be, ki} “Gyakorlatoztathatja” a szivattyúkat, ha a Max. állási idõ-
nél tovább voltak üzemen kívül. Amennyiben az aktuális 
szint a stop szint/stop úszó alatt van, a szivattyú(k) a 
Gyakorlat idõ-ig fognak működni, egyéb esetben a szi-
vattyú(k) addig fognak működni, amíg létre nem jön a stop 
szint/stop úszó.

Gyakorlat P2 {Be, ki}

Gyakorlat idő Másodperc

Max. állási idő Óra

Szivárg.-ell. P1 {Ki, riasztás be, 
szivattyúk tiltása} Szivárgás-ellenőrzés. Amennyiben a Riasztás be aktív, 

riasztás kerül kiadásra, ha a szivárgás-ellenőrzés 
működésbe lép, de a szivattyú tiltása nem történik meg.Szivárg.-ell. P2 {Ki, riasztás be, 

szivattyúk tiltása}

Hőm. Ell. P1 {Ki, kézi visszaállítás, 
autom. visszaállítás}

Hőmérséklet ellenőrzés, általában egy ptc elem. Ha a hő-
mérséklet meghaladja az elem küszöbértékét, megtörté-
nik a szivattyú tiltása. Az Autom. visszaállítás beállításnál 
a riasztás (és a tiltott állapot) visszaállításra kerül, ha a 
hőmérséklet újra lecsökken. A kézi visszaállítás beállítás-
nál manuálisan kell visszaállítani.Hőm. Ell. P2 {Ki, kézi visszaállítás, 

autom. visszaállítás}

Berregő {Be, ki} Amennyiben Be van kapcsolva, és nem nyugtázott riasz-
tás áll fenn, működésbe lép egy berregő a Max. berregõ 
idõ elteltéig, vagy amíg meg nem történik a nyugtázás. Ha 
a Max. berregõ idõ nulla, nincs maximális idő.Max. berregő idő Perc

Háttérvil. idő Perc A nulla érték hatására a háttérvilágítás folyamatosan 
bekapcsolt állapotban marad.

Funk. r. relé {Berregő,  
aktív riasztás}

Amennyiben a Berregõ beállítást alkalmazza, a relé a ber-
regő időt fogja alkalmazni, vagy megvárja a nyugtázást. 
Amennyiben az Aktív riasztás beállítást alkalmazza, addig 
marad aktív, amíg fennáll egy aktív riasztás.

Jelszó {Be, ki} Amennyiben módosítja a beállítást, meg kell adnia az 
aktuális jelszót. Az alapértelmezett jelszó 2.

Jelszó módosít. Egész szám Ha elfelejtette a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a képvise-
letével a vezérlő tiltásának eltávolításához.

PC 111 / 211 Ver Változat

Select Language Válasszon egy 
nyelvet

i.  A Cos ȹ érték mérése körülbelül 5 másodperccel a szivattyú indítása után történik. Amennyiben 
vagy a Stop feltétel vagy a Szárazon futás felismerés beállítása Delta cos ȹ, akkor a mért értékből 
a kiválasztott Delta cos ȹ értéket levonva jön létre a szivattyú megállításához szükséges küszö-
bérték. Amennyiben mindkét funkció aktív, kérjük, a Delta cos ȹ értéket állítsa alacsonyabbra a 
Stop feltételnél, mint a Delta cos ȹ értéket a Szárazon futás felismerésnél—így a szivattyú meg 
fog állni anélkül, hogy a Szárazon futás felismerés riasztást váltana ki.

ii.  A szivattyú csatlakoztatásánál javasoljuk, hogy az egyik vezetéket az áramátalakítón keresztül 
kösse be. Ezáltal lehetővé válik a vezérlő számára, hogy ellenőrizze az áramot, és riasztást 
váltson ki, ha egy mért érték a szivattyú szárazon futását jelzi. Továbbá a vezérlő motorvédelem-
ként is működhet, amely a 10. osztályba sorolt védelmi szabványnak megfelel—a motor tiltásának 
ideje attól függ, hogy az áram mennyivel haladja meg a Névleges áram értéket. Szintén alkalmas a 
fázisszög (cos ȹ) mérésére.
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4  MÛSZAKI ADATOK ÉS ELEKTROMÁGNESES 
ÖSSZEFÉRHETÕSÉG

4.1 Műszaki adatok
Környezeti üzemi hőmérséklet: –20 - +50 °C
Környezeti tárolási hőmérséklet: –30 - +80 °C
Felszerelés: DIN sín, 35 mm
Páratartalom: 0–95 % rel. párat. lecsapódás nélkül
Méretek: Ma x Sz x Mé 118 x 128 x 72 mm 

A mélység a panel felületétől mérve 55 mm
Tápellátás: 230V AC (210-250 V)
Energiafogyasztás: < 30 mA 230 V AC, < 120 mA 12 V DC
A relék max. terhelése: 250 VAC, 4 A, 100 VA ellenállás jellegű 

terhelés
Nem analóg bemeneti feszültség: 5–34 V DC
Nem analóg bemeneti ellenállás: 5 kohm
Analóg érzékelő: 4–20 mA
Analóg bemeneti ellenállás: 110 ohm
Hőmérséklet-érzékelő: PTC, határérték > 3 kohm
Szivárgás-érzékelő: Határérték < 50 kohm
Analóg bemeneti felbontás: 12 bit
Bemeneti/kimeneti kábelek maximális 
hossza:

30 méter

Akkumulátor töltőárama: Max. 80 mA, 13.7 V DC
Súly: 0.45 kg

4.2 Elektromágneses összeférhetőség
Leírás Szabvány Osztály Szint Megjegyzések Kritérium i

Elektrosztatikus kisülési 
zavarállóság (ESD) EN 61000-4-2

4 15 kV Kisülés levegőben A

4 8 kV Kisülés  
érintkezéssel A

Zavarállóság gyors 
tranziensekkel/burst-tel 
szemben

EN 61000-4-4 4 4 kV A

Zavarállóság lökőfe-
szültségekkel szemben: 
1.2/50 µs. Lásd a  
megjegyzést ii

EN 61000-4-5
4 4 kV CMV A

4 2 kV NMV A

Zavarállóság vezetett 
rádiózavarokkal  
szemben

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

Zavarállóság kisugár-
zott rádiózavarokkal 
szemben

EN 61000-4-3 3 10 V/m 80 MHz – 1 GHz A

Zavarállóság rövid 
megszakításokkal és 
feszültségingadozások-
kal szemben

EN 61000-4-11 A

i.  A teljesítmény-kritérium = normál teljesítmény a specifikáció határértékein belül. 
B teljesítmény-kritérium = a működés időszakos korlátozása vagy elvesztése, önálló helyreállással. 

ii. A bemeneti/kimeneti kábelek maximális hossza 30 méter.

Mûszaki adatok és elektromágneses összeférhetõség



  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



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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