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Przed przystapieniem do
eksploatacji zestawu
hydroforowego nalezy
bezwzglednie zapoznaésie z
treSciq Dokumentacji
Techniczno — Ruchowej.

Objasnienie symboli

A
‘Wskazbwki dotyczace bezpieczeristwa beda
‘oznaczone w tekScie tréjkqlem ostrzegawczym |

‘szarym polem.

Wskaz6wki w tekscie beda oznaczone wyze)
pokazanym symbolem, oraz beda ograniczone
ppoziomymi liniami nad i pod tekstem.

1. PRZEZNACZENIE | OBSZARY
ZASTOSOWAN ZESTAWOW
HYDROFOROWYCH

1.4 Praeznaczenie
Podwyzszanie cignienia wody pitne}, technologiczne}

‘oraz wody zasilajace| instalacje hydrantowe bez
Zanieczyszczeti, nie agresywne) chemicznie. Jezel
producent dopuszcza toczenie innego medium
informacja 0 tym znajduje sig w _karcie
Identyfikacyine| urzadzenia umieszczone|w
zalacznikach do DTR.

41.2 Obszary zastosowan
+ Budynki mieszkaine i uzytecznosci publicznej:
‘+ Wiejskie systemy wodociagowe:

= pompownie sieciowe,
= pompownie —wielofunkcyine__w —_stacjach

uzdatniania —_wody (obsluga_razbioru
gospodarczego, pozarowego, plukania fitréw};

‘+ Komunaine systemy wodociagowe:
= pompownie —centraine.=w_—_—_stacjach

wodociggowych malych miast,
= pompownie strefowe, hydrofomie osiediowe;

+ Systemy gasnicze:”
- pompownie dia instalacii hydrantowych,

Przomystowe | technologiczne systemy wodne:
+ obiegi wod chtodzacych,

stalacje myjace | pluczace,
stalacje wody do procesw produkcyjnych,

= uzupelnienie zladéw

—
wody —grzeweze),

chlodnicze| i technologicznej,
= deszczownie, sic oraz_—_ins

nawadniajace i zraszajaco.

4.3 Parametry techniczne
~~ Lczba pomp 1-6
— Liczba pomp dodatkowych 2
— Temperatura otoczenia 5-40°C
— Temperatura tioczonego medium do 70°C

‘Szczegdlowe informacje 0 parametrach technicznych
znajduja sig w karcie identyfikacyinej urzadzenia
‘umieszczone| w zalacznikach do DTR.

1.4 Transport, przechowywanie | sktadowanie
Zestawy hydroforowe wysylane przez producenta do
‘odbiorcéw  moga byt czeéciowo rozmontowane,
© stopniu demontazu decyduja zaréwno wymiary i

masa zestawu, wytyczne zamawiajacego jak rowniez
wymiary —skrzyni_—tadunkowe)_ samochodu
transportujacego zestaw. Zestaw _hydroforowy
podezas transportu powinien byé zabezpleczony
Przed przesuwaniem sig po podiodze srodka
transportujacego.

Niektére elementy szczegdlnie _narazone na
uszkodzenia w czasie transportu (takie jak czujniki
cignienia, manometry —_kontrolne, _zbiorniki

Przeponowe, plywaki sterujace wraz z wspornikiem,
‘wibroizolatory) pakowane sq do kartonow. Z tego
wzgledu wymagane jest Ich pddniejsze
zamontowanie na urzadzeniu.

Montaz manometrow, czujnikow ciénienia, czujnikow
poziomu! plywakéw, —zbiomik6w przeponowych
Przeprowadza autoryzowany  serwis Instalcompact
przy rozruchu urzadzenia, Monta? wibroizolatorow
oraz wypoziomowanie zestawy _hydroforowego
nalezy do zakresu prac zamawiajacego.

W hiv dostarczenia urzadzenia nalezy sprawdzic
kompletnosé dostawy wg zaméwienia, a w razie
brak6w lub uszkodzen sporzadzi¢ protok6t i

bezzwtocznie powiadomit producenta,

Podczes —_roziadunku —_elementy _—_zestawu

hydroforowego nalezy chronié przed uszkodzeniami
‘mechanicznymi. Urzadzenie nalezy preechowywat w

pornieszczeniach posiadajacych instalacje grzewcza
Zapewniajaca utrzymanie temperatury wy2sze) niz

5°C oraz zabezpleczonych przed_bezposrednim
‘oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych takich
jak deszcz, Snieg itp.

eTrel 8
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2. PODSTAWOWE ZASADY BHP

= Pred katdym

—
uruchomieniem —urzadzen

napedowych, nalezy sprawdzié, czy ruch tych
uradzei|nie stworzy|—zagrozenia
bezpieczeristwa obstugi lub otoczenia albo nie
spowoduje uszkodzenia urzadzen napedzanych
(pomp).

+ Urzadzenie napgdowe wylaczone samoczynne
poprzez zabezpieczenie mozna ponownie
turuchomié po stwierdzeniu, 2e nie wystepuja
objawy Swiadazace 0 uszkodzeniach.

+ race eksploatacyjne i konserwacyine winien
wykonywaé fachowy | kompetentny personel,
posiadajacy stosowne uprawnienia, przeszkolony
przez serwis producenta podczas rozruchu
technologicznego urzadzenia;

+ Wszystkich czynnosci zwiazanych z eksploatacia
i konserwacja urzadzenia_nalezy dokonywaé
zgodhnie z niniejsza dokumentacija, ktora powinna
bye dostepna w miejscu jego zamontowania;

+ Neley bezwzglednie przestrzegaé zasad
bezpieczefistwa—dotyczacych pracy 2
urzadzeniami elektrycznymi;

+ Nie wolno samowoinie dokonywaé jakichkolwiek
zmian konstrukcyjnych w urzadzeniu, (za skutki
takich dzialah—producent nie ponosi
‘odpowiedziainosci | moga one spowodowat
utrate gwarancji);

‘+ Zabrania sig zdeimowania osion z wirujacych
czeéci pomp;

+ Wszelkich napraw moze wykonywat tylko
uprawniony serwis;

+ Zabrania sig przekraczania _dopuszczalnych
parametrow pracy urzadzenia _(napigcie,
cignienia, temporatura i rodzaj toczonego
‘medium itp.)

= Urzadzenie wylaczone —powtémie przez
zabezpleczenie mozna uruchomié dopiero po
usunigciu preyczyn wylaczenia,

‘= Ruch urzadzeni napedowych nalezy wstrzymaé
w razie zagrozenia bezpieczenistwa obslugi lub
otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeh
lub zakiécef uniemoziwiajacych —normaing

keploataie, aw ezczagtinote!
Trwalego przeciazenia urzadze lub
nadmiemego nagrzewania sie elementow
u .

+ Pojawienia sie dymu, ognia lub zapachu
sspalone| izolacji,
Nadmiemych drgaf,
‘Uszkodzenia urzadzenia napedowego,
Zewnetrznych uszkodzefi_mechanicznych
lub objawéw swiadczacych o wewnetrznych
uszkodzeniach,

+ Nadmiernego poziomu halasu,
+ Podczas przeprowadzania ogledzin w czasie

ruchu zabronione jest:
‘+ Wehodzenie do zbiornika,
+ Dotykanie odsionietych czesci_urzadzen

elektroonergetycznych.
+ Wszelkie prace w zakresie konserwacji,

napraw i remontéw nalezy wykonywaé po
wylaczeniu urzadzenia spod napigcia z
wyjlatkiem pewnych prac wymagajacych
zasilania jak np. proby techniczne czy

4 ETPan lyels rag

pomiary. Wylaczenie urzadzenia spod
apigcia nalezy dokonywat w taki sposdb,
aby uzyska¢ widoczna przerwe izolacyina w
‘obwodzie zasilajacym np. wyjecie wktadek
bezpiecznikowych lub zabezpieczenio w
spos6b —_uniemotliwiajacy —zataczenio
napigcia oraz odpowiednio oznakowane
tablicami zakazu (,NIE ZALACZAC"),

‘+ Brak napigcia na wylaczonym urzadzeniu nalezy
sprawdzié za pomoca przenosnych wskagnikow
napigcia.

‘+ Przed i po utyciu wskagnika nalezy sprawdzié
jego dzialanie na urzadzeniach znajdujacych sie
‘bez watpienia pod napigciem

= Poszczegéine —urzadzenia.-—_zestawu
hydroforowego niesprawne, uszkodzone lub
ozostajace w naprawie powinny byt wycotane
2 uzytkowania oraz wyrainie oznakowane
tablicami informacyinymi | zabezpieczone w
‘spos6b uniemotliwiajacy ich uruchomienie

A
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczofistwa moze
spowodowaé nastepujace skuthi

- Zagrozenie dia zdrowia, a nawet zycia os6b;
~ nieprawidiowa prace urzadzenia;
- zniszczenie urzadzenia;
= nieskutecznosé metod konserwagil i napraw;
- utrate gwarangji.

3. OZNAKOWANIE URZADZENIA

Kazdy zestaw hydroforowy wyposazony jest w
tabliczke znamionowa, ktéra jest umieszczona na
‘obudowie szafy sterowniczo}

PRZYKLADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA

tnstalcompact Sp...edey3 vicesSimm ensvadss
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Nivez oanaczea

+ eymbel urzadania
‘zen hyclormy

“typ cto -oanaczani pomgy
poms IV

ye coronaria

-ecba pomp lacie
Fpompa ezarwom,

- wiokote pemoy -nominaha
eredpony w moh

walhote cherlaer zines be #opri
"yp mimi

Uwaga: zestaw hydroforowy nie zawsze posiada
pompe rezerwowa, zalezy 10 od indywiduainych
parametréw doboru,

Rodzaje sterowan:

S—_uklad sterowania bez przetwornicy
czestotiiwosci,

M-— uklad sterowania z przetwornica czestotiiwosci
wspdlpracujaca z jedna pompa;

MW ~ uklad sterowania z .wedrujaca’ przetwomica
‘czestotiiwosci (razruchy pomp dokonywane za
poSrednictwem przetwomicy czestotiwosci);

MP—uklad sterowania z .przelaczang’ preetwomnica,
czestotliwosci (wspéipraca przetwornicy z dana,
pompa w zadanym okresie np. 24h).

4, BUDOWA

Zestaw hydroforowy jest kompletnym urzadzeniem
Pompowym z konstrukcjq wsporcza kolektorami,
armatura, ospragtem elektrycznym z ukiadem
‘sterujaco - zasialajacym.
Szczegdlowy rysunek urzadzenia oraz schema
elektryczny znajduje sig w zalqcznikach do DTR.

5. WARUNKI INSTALOWANIA ZESTAWOW
WRAZ Z WYMAGANIAMI DOTYCZACYMI
INSTALACJI HYDRAULICZNE |
ELEKTRYCZNEJ

A
Podezas montatu i eksploatacii zestawow
hhydroforowych nalezy bezwzglednie zapobiec
Przenoszeniu sie naprezefh 2 instalai_ na
urzadzenie i le obciazaé mechanicznie jego
elementéw.

Jezeli_suma wartotc ciénienia podnoszenia przy
Zerowe} _wydajnosci zastosowanych w  zestawie
pomp i maksymaine} wartosci cignienia w

wocodiagy _zasaigcyn Jeet|wytera|od
cignienia nominainego zestawu‘pate zalacatik do DIR, to wowceas hycrotonsa

Powinna byé wyposazona w zaw6r bezpieczetistwa,

5.1 Pomieszczenie
Pomieszczenie przeznaczone dia zestawu
hydroforowego powinno mieé wymiary w raucie

zapewniajace takie ustawienie zestawu i innych
urzadzefi stacji, aby motliwy byt swobodny dostep
do ich obserwacii i kontroli w czasie pracy. Wymiary,
usytuowanie pomieszczenia, wyposazenie w otwory
drzwiowe powinny umoziiwiaé przeprowadzenie

Zestawy hydroforowe nie wymagaja_stosowania
specjainych fundamentow, 0

ile
nie jest to

uzasadnione warunkami lokalnymi.
Pomieszczenia powinny byé wyposazone w
wodoszczeing _—instalacie oS wietleniowa,
Pomieszczenia powinny posiadaé _instalacje
‘grzewoza zapewniajaca utrzymanie temperatury nie
nigszej nit §°C oraz wentylacji umozliwiajace) co
najmnie} 0,5-kroina wymiane powietrza w ciagu
godziny,
Pomieszczenia stacji hydroforowe] powinny byé
wyposazone w kanalizacyine wpusty podiogowe
podigczone do instalacji umodliwiaiqce| skuteczne
‘odprowadzenie wody. Podlogi i kanaly powinny mieé
‘spadek w kierunku wpustéw podtogowych.

5.2 Montaz

Nicktore zestawy hydroforowe dia uiatwienia
transportu przewotone sq stanie czeSciowo
rozmontowanym. Jezeli zestaw wymaga ponownego
zmontowania proponowana jest nastepujaca
kolejnogé montazu:
+ ustawié konstrukeje ramy noénej zestawu,

zwracejac_uwage na réwnomiemne obciazenie
wszystkich wibroizolatoréw konstrukji,

+ ustawié pompy zestawu na konstrukeji rary
nose,

+ polaczyé pompy zestawu z kolektorem ssawnym,
nie skrecajac do oporu stub polaczenh
koinierzowych,

+ polgczyé —pompy z _kolektorem —tlocznym,
réwnomiemie dokrecajac do oporusruby
polaczen koinierzowych po stronie toczneissawne| pomp,

© przymocowaé pompy Srubami do konstrukgji
ramy noéne}.
doprowadzi¢ przewod zasilajacy,
doprowadzi¢ przewody zasilajace i sterownicze
do urzadzeni peryferyinych zamontowanych poza
zestawem hydroforowym,

‘+ zamontowaé puszke laczeniowa o odpowiednim
IP dia panujacych warunkow lokainych w celu
poigczenia —elektrycznego—przewodu—z
urzadzeniem peryferyinym posiadajacym wasny
przewod,

+ konstrukoje mechaniczng nalezy preylaczyé 2
gléwna szynq_wyrownujaca danego obiektu
oprzez praewdd wyrownawezy,

‘+ zamontowaé dodatkowy osprzet,

Monta zbiornikowych zabezpleczeri przed
suchobiegiem
Zestawy hydroforowe pobierajace wode ze
biomikow otwartych standardowo zabezpieczane sa
przed suchobiegiem za pomoca _plywakiw
sterujacych. Plywaki zawiesza sie w zbiomikach na
wspomikach dostarczonych w komplecie przez
producenta,

ecoe= th see



Wsporniki zamontowaé nalezy w géme| czeéci
zbiornika (nad poziomem przelewu),
Nalezy zwrécié uwage na umiejscowienie wspornika,
tak aby w strefie pracy plywaka nie znajdowaly sie
zadne _elementy _wyposazenia _zbiornika, a
Jednoczesnie zapewniony byt dostep umoztiwiajacy
Pracownikowi serwisu zawieszenie i podiaczenie
plywaka. Na zewnatrz lub wewnatrz zbiomika nalezy
Zainstalowaé hermetyczna_puszke _taczeniowa,
modiiwie —najblize} wsporika,

—
umodliwiajaca

‘wykonanie polgczenia elektrycznego.

Kompleine /standardowe/ zabezpieczenie preed
suchobiegiem zawiera:

= wspornik ze stali kwasoodporne| 4 szt
- plywak sterujacy 1 szt
= diawik 2szt

trukcja montazu 1 szt.

Opcjonainie zabezpleczenie stanowi zespol trzech
sond konduktometrycznych wspétpracujacych 2
‘zujnikiem poziomu wody.

5.3 Podtaczenie hydrauliczne

A
+ przed podiaczeniem zestawu nalezy wyplukaé

kolektor ssawny i instalacie doprowadzajaca do
kkolektora ssawnego celem usunigcia piasku
bad innych zanieczyszezen,

‘+ _instalacje podiaczane do kolektoréw ssawnego |

ocznego powinny byé podparte pred samym
zestawem.

UWAGA!
iH

‘Niewykonanie tych dwéch czynnoéci_grozi
uszkodzeniem pomp i konstrukcji zestawu | moze
spowodowat utrate gwarangjina urzadzenie.

* Po podiaczeniu zestawu do instalacii tioczne}i‘ssawne| —hydroforni —_przeprowadzi¢ probe
‘szozeinoscl calego ukladu, zwracajac uwege na
szczelnogé polacze pomp z armatua i

kolektorami oraz instalacji impulsowe| z kurkami
manometrycznymi

A
UWAGAI
Zestaw hydroforowy bedzie pracowal prawidiowo
tylko prey zapewnieniu odpowiedniego ciénienia
naplywu na kolektor ssawny.

Przed podiqczeniem zestawu do _instalagji

® ET =Poses

‘wodociagowe] | proba szczeinosci uktadu nalezy
zamknaé zawor odcinajacy doplyw wody do
‘Zbiornika przeponowego, aby do czasu napetnienia
‘zbiomika powietrzem (uruchomienie zestawu) nie

eddzialywanie cignienia

5.4 Podtaczenie zasilania elektrycznogo

5.4.1 Zasilanie elektryczne

Zasiianie elektryczne szaly zaslajaco-stervjace|
zestawu —_hydroforowego_— powinno _speiniaé
wymagania ustawy z dia 17 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetycane z pézniejszymi zmianam

Nalezy unikaé stosowania wylacznik6w réznicowo-
pradowych w obwodach zasilajacych zestawy
hydroforowe z przetwornicami czestotliwosci, jezeli
‘wylaczniki takie nie sa przystosowane do wspélpracy
2 tego typu przemiennikami.
Jedistosowane sq wytaczniki réznicowo-pradowe to

musza one by
‘odpowiednie dla ochrony urzadzen ze skladowa
stala pradu (OC) w pradzie réznicowym (3 fazowy
prostownik mostkowy),

‘+ odpowiednie dia uktadéw z impulsem pradu
fadowania do masy przy zalaczaniy zasilania,

‘+ odpowiednie dla wysokich pradow uplywu
(300mA) np.: wylacznik selektywny 0
charaktorystyce U do zastosowar z
przetwornicami czestotiiwosci np. PFIM-40/4/03-
U, PFIM-63/4/03-U, PFNM-80/4/03-U, PENM-
+100/4/03-U firmy Moeller.

Wszystkie prace zwiazane z doprowadzeniem
zasilania i sprawdzeniem skutecznogci_ochrony
przeciwporazeniowe) nalezy wykonaé zgodnie z
‘obowiazujacymi preepisami i normami.



Uzytkownik zobowigzany jest do wykonania

‘skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystangjizolaci,
rezystancii uziemienia,

Pomiary wykonaé 2godnie z PN-EN 60204-1:2001.

JWAGAI
Wykonywanie pomiaréw szaly zasilajaco-sterujace|
nie lezy po stronie Producenta,

5.4.2. Uktad sterujaco ~ zasilajacy

Szafa zestawu hydroforowego
‘Szafa zestawu hydroforowego wykonana z blachy
‘malowanej proszkowo o stopniu ochrony IP 54 wg
PN-EN 60529:2003 wyposazona w zamek
bakieltowy. Lokalizacja szafy zgodnie z zalacznikier
do DTR.
Aparatura elektryczna montowana jest na plycie
‘montazowej oraz na drzwiach szafy.
W obudowie przygotowane sa otwory z diawikami do
wprowadzenia kabli zasilajacych | sterowniczych.
Szafa dostosowana jest do pracy w ukladzie sieci
typu TN-S lub TN-C-S posiadajac 5-cio zaciskowa,
listwe praylaczeniowa,

Aparatura elektryczna
Zamontowana w rozdzielni aparatura elektrycana
ozwala na sterowanie praca automatycznai reczna,
oraz monitoryje poprawnosé pracy zestawu
hydroforowego.
Zastosowana aparatura elektryczna pokazana jest
nna schemacie elektrycznym stanowiacym zaiacznik
do DTR,

5.43. Elektryczne urzadzenia zestawu
hydroferowego

Silnik pompy
Siinik stanowi integraing czeSé _pompy. Dane
technicane zawarte sq na tabliczce znamionowe|
sinika pompy.

Plywakowy sygnalizator poziomu (opcja)
Plywakowy sygnalizator poziomu sluzy do kontrol
oziomu minimainego w zbiomiku —  stanowi
odstawowe zabezpieczenie przed suchobiegiem,
Migdzy szafa zestawu hydroforowego, a puszka
laczeniowa, nalezy ulodyé przewod 3 x 1,5 mm? w
izolacii dostosowane} do sposobu"ulozenia
przewodu. Podana lost 2yt i przekrdj przewodu
dotyczy jednego plywaka zainstalowanego_w
odiegiosci do 100m. Jezeli odlegios¢ ta jest wieksza
nalezy przekréj preewodu dobrat indywidualnie,

Czujnik poziomu wody (opeja)
Elektroniczny czujnik poziomu wody przeznaczony
jest do kontrol, sygnalizaqi i regulaci poziomu |
moze pracowaé w trybie zabezpieczania pomp przed
suchobiegiem lub w  tybie kontroll napelniania

zbiornika, Do wspdlpracy z czujnikiem wykorzystuje
sig trzy sondy konduktometryczne.
Migdzy szafq zestawy hydroforowego, @ puszka
taczeniowa nalezy ulotyé przewéd 3 x 1,5 mm? w
izolagji dostosowane) do _sposobu"ulozenia
przewodu. Podana iloSé zy! i przekréj przewodu
dotyczy jednego kompletu ‘sond
konduktometryeznych zainstalowanych w odieglosci

do 100m. Jezeli odlegloSé ta jest wieksza nalezy
rzekréj przewodu dobrat indywidualnie.

Czujnik cignienia na ssaniu (opcja) i tloczeniu
Do pomiary cignienia stosuje sie przetwomik
cignienia 2 wyjéciom 4...20mA._Elementem
Pomiarowym jest piezorezystancyjny

—
czujnik

krzemowy oddzielony od medium membrana
separujacaz stall nierdzewne}
Typ czujnika cignienia podany jest na_schemacio
elektrycznym stanowigcym zatacznik do DTR.

Sonda hydrostatyczna w zbiorniku (opcia)
Sonda hydrostalyczna przeznaczona jest do
ciggiego pomiary poziomu cieczy w zbiomiku.
Pomiar cignienia dokonywany jest na poziomie
membrany separujacej zanurzonej sondy |

odniesiony do cisnienia atmosferycznego przez
kapilare znajdujaca sig w kablu. Giownym
elementem sondy jest glowica pomiarowa, w kiore}
umieszczony jest czujnik cignienia, oddzielony od
medium—membrana wykonanq ze __stali

kwasoosdporne}. Nie dopuszczaine jest skracanie
fabrycznego kabla. Typ sondy hydrostatyczne}
podany jest na schemacie —elektrycznym
stanowiacym zaigcznik do DTR.
Migdzy szafq zestawu hydroforowego, a puszka
taczeniowa nale2y ulozyé preewd 3 x 1,5 mm? w
ekranie w izolacii dostosowane| do sposobu ulozenia
przewodu. Podana ios zy! i praekr6j przewodu
dotyczy jedne} sondy hydrostatyczne| zainstalowano}
w odlegiosci do 100m, Jezeli odlegiosé ta jest
wigkszanale2y preekr6jprzewodu  dobraé
indywiduainie.

Wibracyiny sygnalizator poziomu (opcja)
Do pomiary obecnosci wody w rurociagu ssacym
stosuie sig sygnalizator wibracyiny. Obudowa ze stali
hierdzewne), co gwarantuje odpomosé na wplywy
Srodowiska. Sygnalizacia optyczna stanu wyjécia
‘oraz mozliwosé zewnetrznego testowania utatwiaja
Kontrole poprawnosc! pracy. Symetryczne widetki
drgaja 2 czestotiwoscia rezonansowa, ktora_ po
zanurzeniu widelek w cieczy ulega obnizeniu. Ukiad
elektroniczny wykrywa zmiane czestolliwosci, w
‘wyniku, czego zmianie ulega réwniez stan wyiécia
sygnalizatora, Otwarcie styku wyjsciowego nastepuje
Ww przypadku osiagniecia poziomu  granicznego,
wystapienia usterki lub zaniku zasilania,

5.4.4, Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone od porazefi pradem
elektrycanym zastosowano ochrone przez szybkie
wytaczenie uszkodzonego obwodu poprzez

~ dobér wielkoéci zabezpieczen dia poszczegdinych
odbiorbw,
= poiqczenia wyrownaweze,

‘
foyering



Skutecznosé _ochrony —_przeciwporazeniowe]
potwierdzié pomiarami po zakoriczeniu prac
montazowych.

Wykonywanie pomiaréw nie lety po  stronie
Producenta.

Pomiary elektryczne moga zostat wykonane prez
firme Instalcompact Service w ramach oddzielnego
Zlecenia.

5.4.5 Ochrona preeciwprzepigciowa

Na podstawie Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, oraz —aktualnego—Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicenych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie, oraz obowiqzujacych norm w
instalagii_ elektryczne} zasilajace) budynku_nalezy
stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe
Standardowo szafa zestawu hydroforowego nie jest
wyposazona w ochrone przeciwprzepigciowa,
W przypadku zaméwienia szaly zestawu
hydroforowego z onda, ‘ochrony
rzeciwprzepieciowe|_ rodzaj zastosowane| ochrony
pokazany jest na schemacie _elektrycznym
stanowigeym zalacznik do DTR

6.0. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE

Zestawy —_hydroforowe —sq_——urzadzeniami
bezobslugowymi,  wymagajacymi —_okresowych
ogledzin, przegladéw oraz remontow.

6.1. Ogledziny

Osgledziny nale2y przeprowadzaé w czasie ruchu i w
czasie postoju urzadzenia.
Przy przeprowadzaniu ogledzin w czasie postoiu
urzadzenia nalezy _usunaé _nieprawidhowoSci
stwierdzone w  czasie ruchu oraz _wykonaé
‘odpowiednie czynnoéci_konserwacyjne,—W

szczegélnosci ze zwréceniem uwagi na stan:
= czystosci urzadzeri,

ukladu zasilajacego,
urzadzef rozruchowychi regulacyjnych,
urzadzen zabezpieczajacych,
Ukladow sterowania | sygnalizacii oraz urzadzerh
pomiarowych,

~  poigezeri elementéw urzadzenia,

Pray przeprowadzaniu ogiedzin w czasie ruchu
urzadzenia nalezy sprawdzic w szczegoinosci:
= ustawienie zabezpieczeni,
= stopieri nagrzewania obudowy i lozysk,
= stan osion czeéci wirujacych,
+ stan praewod6w ochronnych

|
ich podtaczeni

= poziom drgari,
warunki chiodzenia silnikow pomp i przetwornicy
czestotiiwoéci (dla zestawu 2 przetwornica),
cignienie powietrza w zbiomiku przeponowym.

feeleseiap

Pray przeprowadzaniu ogiedzin w czasie postoju
urzadzenia nalety _usunaé —_nieprawidlowosci
stwierdzone w  czasie fuchy oraz wykonaé
codpowiednie czynnosci konserwacyine,

A
Pozostale czynnosci kontroIne do wykonania
podczas ogledzin

Pray temperaturze nigszej nit 5°C_naledy
bezzwiocznie doprowadzié do podwyzszenia
temperatury w pomieszczeniu, jeSii jest to nie
moziiwe nalezy bezwzglednie wylaczyé zestaw i

oprézni¢ z wody caly uktad,

‘Sprawdzaé glosnos¢ pracy pomp - podczas pracy
agregatu powinien byé styszalny szum wentylatora
sinika i jego fozysk. W preypadku pojawienia sie
innych dawigk6w nalezy sprawdzié ich prayczyne,
gdyz moga one swiadezyé 0 zapowietrzeniu lub
Zanieczyszczeniu pompy co moze prowadzic do

uuszkodzenia.

W preypadku zapowietrzenia pomp nalety je

+ sprawdzaé temperature silnika pompy - jezeli
temperatura silnika przekracza 20 °C wytaczyé
pompe- wozwat Serwis,

‘+ zawory/przepustnice odcinajace - sprawdzenie
oprawnosci dzialania, dokonaé Kikukrotnego.
zamiknigcia i otwarcia,

dziatania,
‘+ pompy ~ wykonanie przegiadéw pomp zgodnie

zalaczona Instrukcjq Odstugi Pomp,
‘+ sonda hydrostatyczna ~ dokonanie przegiadu

stanu zewnetrenego pod katem uszkodzen
mechanicznych w postaci siad6w uderzef,
waniecen, oczyszczenie membrany z osadu.

Zabrania sig usuwania zanieczyszoze’ membrany,
powstalych w  czasie eksploatagii,_sposobem
mechanicenym, gdyt mozna spowodowaé je)
uszkodzenie, a tym samym uszkodzenie cate)
sondy.

JedynymsposobemJest
rozpuszczenie

powstaleaonnalotuoadinie
dostepnymi

Srodkamiczyszczaoymi,

‘= sprawdzaé wstepne cisnienie gazu w zbiorniks
rzeponowym, ktbrego wartoSé minimaina po >
‘bar. W tym cel nalezy zamknaé zawor
‘odcinajacy zblomik od kolektora tlocznego i

‘otworzyé zawér spustowy, a nastepnie po
wyplmigciu wody ze zbiomika odczytat
wskazania ciénieniomierzem. W_preypadku
rniewielkiego spadku cignienia nalezy dokonaé
uzupelnienia gazu (powietrza) w zbiomiku do
warloéciustalone| przez Serwis podczas
rozruchu odnotowane| w protokole razruchu
(0k. polowy wartodci maksymalne] ciSnienia po



stronie toczne] zestawu). Szczegdlowe dane
‘na temat zbiornika przeponowego zawarte sq.
w zalaczniku do OTR,

Zwr6cié uwage, aby woda wyplywajaca ze zbiornika
nie zalewala silnik6w. Catkowity brak gazu w
zbiomniku spowoduje zniszczenie przepony.

‘+ uklad sterujqco - zasilajqcy: sprawdzenie
stanu okablowania, na ktérych nie powinno
byé przetaré, zagniecef lub naderwan izolacii,
kontrola prawidiowoéci_ =—nastawien

zabezpieczeft siinik6w pomp wg zapisow w
protokole rozruchu, dokrecanie stykow w
listwach preytaczeniowych.

‘+ skontroiowanie pracy pomp przez praycisk lub
okretlo, odpowiadajace dane} pompie, Jezeti
Tie spowoduje to zalaczenia pompy, wowczas
nale2y sprawdzié zabezpieczenia zwarciowe i

tormiczne. Jezeli kiéres z zabezpieczen jest
wytaczone nale2y je wiaczyé (przy ponownym
samoczynnym—wyfaczeniu zabezpieczefi
wezwat serwis)

Wszelkie czynnosci zwigzane ze sprawdzeniem
zabezpieczenh powinny byt wykonywane przez
‘osobe 2 ~—_odpowiednimi—_uprawnieniami
ceksploatacyjnymi do 1kV.

‘+ Przeprowadzenie odpowiednich badafi i

pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe|, sprawdzenie polaczen

‘aparatury elektryczne},Wszafie sterownicze| powinna znajdowaé sig
niniejsza_—instrukejaobstugh oraz —_ksiazka

‘eksploatagil. W ksiqéco oksploatacii powinnybyé
codnotowywane wszystkie kontrole zestawu
hydroforowego,

A
Caledziny nalezy przeprowadzat codziennie w czasie
plerwsszego tygocnia pracy urzadzenia,anastepnie raz
‘w miesiacu w calym okresie eksploatacii

62, Preeglady

Przegiady powinny obejmowaé w szczegblnosci
‘ogledziny wg pit. j.w.

= przeprowadzenie odpowiednich badah i

Pomiarow skutecznosci ochrony
Przeciwporazeniowe],

~  sprawdzenie polaczet elektrycznych elementow,
= sprawdzenie prawidiowosc! dziatania aparatury

kontroino-pomiarowej,
~ kontrole prawidlowosci nastawien zabezpieczen i

dzialania urzadzen pomocniczych,
+ sprawdzenie stanu urzadzeh

‘energoelektronicznych,
= sprawdzenie stanu lozysk,
= czynnosci konserwacyjne,
- wytmiang zuzytych czeéci i usunigcie

zauwazonych uszkodzen

A
Przeglady nalezy przeprowadzaé nie rzadziej nit raz
na 1 rok.

63. Remonty
Remonty urzadzenia nalety przeprowadzaé w
zakresie wynikajacym 2 wynikow przegiadu oraz w
terminach skoordynowanych z terminami remontow
innych urzadzen technologicenych,

A
Termin wykonania remontu zale2y od wynikow
przegigdow.

6.4. Uwagi producenta
‘+ Prayjecie do eksploatacii zestawu hydroforowego

‘nowego i po kazdym remoncie lub przebudowie,
uwarunkowane jest wykonaniem odpowiednich
badai i pomiarow  w zakresie objetym
dokumentacia DTR.

‘+ Wymiki przegiqdow, pomiaréw i badar, remonty |

naprawy powinny byé odnotowane w ksiaéce
eksploatacji,

+ W celu zachowania gwarangj, powinno byé
potwierdzone protokolom rozruchu
technologicznego przez Instalcompact ~ Service

Sp. 200.
‘+ W okresie objetym gwarancja wszelkie prace

zwiazane 2 usuwaniem usterek —zestawu
hydroforowego powinny byt wykonywane przez
Instalcompact ~ Service Sp. z 0.0. bade
‘upowaznione do tego jednostki

Instalcompact — Service Sp. z 0. 0. kierujac sig
2yczeniem inwestora, oferuje przejecie czynnoscl
zwiazanych z eksploatacja urzadzenia w formie
umowy 0 stala konserwacje.

6.5. Warunki przyjecia do eksploatacji zestawu
hydroforowego pod wzgledem elektrycznym

Prayjecie do _eksploatagji' urzadzenia _nowego,
przebudowanego lub po remoncie moze nastapié po

‘stwierdzeniu, 26:
= dobér napedu jest _wiatciwy pod wzgledem

parametréw eklektycznych i mechanicznych,
= speinione sq wymagania prawidiowe} pracy

urzadzenia i warunki racjonainego zuzycia energil
elektryczne},
uzyskano zadawaiajace wyniki badaf | pomiaréw
w zakresie ustalonym w dokumentaci,
stan poigczefi_instalacil_elektrycznej jest
prawidiowy | 2godny z warunkami technicznymi
‘okresionymi w DTR,

= protoké! odbions technicznego urzadzenia po
Temoncie potwierdza zgodnosé —parametréw
technicznych 2 tabliczka_znamionowa |

zaleceniami okresionymi w OTR.
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7.0. SPOSOB POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

AWARIA MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOB POSTEPOWANIA

i Sprawdzié zasilanio w rozdziolni gléwne| (bezpieczniki,brak zasilania elektryeznego|Wrtsconik riznicowopradowy)
Zestaw nie

praciie Sprawdzié zabezpieczenia w szafce elektrycznej zostawu ZH
Ustalié przyczyne blokady (suchobieg, przekroczenie~zalgezona jedna zblokad=|dopuszezalne| maksymalne| wartoéci graniczne| cignienia) |

‘ewentvalnie usunaé

“Ciemny" | z8dzialaly zabezpieczenia w|Zalaczyé zabezpieczenia (jeSli.wyrzuca” ponownie wezwaé
sterownk|ObWodzie zasilania sterownika|Service)

cbocnode!
Gasiania_ |~ Uszkodzony sterownik Wezwaé Service

- zadziataly zabezpieczenia_|Zataczyé zabezpieczenia (jest .wyrzuca’ ponownie wezwat
zwarciowe lub termiczne sitnika|Service)

=pszkodzone zabezpieczenie|wymiana zabezpioczenia sina

Pompanie ,

pracuje, | USzkodzony styeznik Wymienié stycznik

= uszkodzone Wymienié zabezpieczenie termiczne siinika (ewentualnie
Zabezpeczoni ermiczne|s\Srgowae nastawe trmika)

ao Przewinaé uzwojenie silnika

~ uszkodzenie stycznika Wymienié
(sklejone styki) styeznik

Pompa

Pram a| uszkodzona pita sterownika|Wymienié czujnik

sie

_uszhodzenie caja ——
= termik nastawiony na zbyt ‘Wyreguiowaé w dopuszezalnym zakresie tolerancji

Wytacenixe|Piska wartosé

termicany
sinika|-"emporatura otoczenia zbyt|7spewnic odpowiednia wentylacie

odigcza sink |MYSOKe

5 ‘Sprawdzié czy nie ma cial obcych w pompie, lub sprawdzié~Opory w pompie Sprawnosé zaworu zwrotnego
Pompa lub

siinik|- uszkodzenie fozyska Wymienié tozyska
*halasuja*

= pompa ustawiona 2bytnisko|wrequiowaé ustawienie sprzegtana sprzggle

= ciala obce w pompie WyczyScié wimik pompy

Wy dastal(aTag



+ dute zutycie siinika / pompy|Wymienié silnik / pompe na nowe

Cieknie woda
~ uszkodzone uszezelnienie

na polaczeniu Wymienié uszczelinienie
silnik / pompa eres.

Po
wylaczeniu

pompa | ” i

opraca sig w_|USzkodzony zawer zwrotny|OczyScié lub wymienié zawor

przeciwnym
kierunku
Zestaw nie |= uszkodzone slerowanie lub 5

ceclew |cormommte Wymienié c2ujnik cignienia, lub wezwat serwis

2adanych | zie zaprogramowa-nie
parmoraet [zeroes Poprawnie zaprogramowaé sterownik

Przetwomica |-uszkodzona przetwomica lub|5 oalednie wezwae serwis
rile pracuje w|Sterownik raolecnie wezwat

zadanych | mov
parametrach|,2628programowa-nie Poprawnie zaprogramowa¢ sterownik

Z siinika
‘wydobywa sie|- uszkodzone/zatarte tozyska|Wymienié lotyska,
charakterysty

cany swad, Wykonaé niezbedne badania stanu izolaghl clagiosal
Podwy2szona|uszkodzenie izolagii uzwojen|uzwojer.
temperate|sinika W przypadku wynikéw negatywnych sink naprawi¢ lub

sil wymienié na nowy

W przypadku powstania awari, ktére nie zostaly ujete w powyzszej tabeli prosimy o kontakt z serwisem.

esol aans



8.0. CZESCI ZAMIENNE

NAZWA
czeSci opis uwaci

Preetwomik
cignienia

Element
pomiarowy
przetwarzajacy
zmierzone
cignienie wody
w kolektorach na
sygnat pradowy ,

wykorzystywany
w sterowani
praca urzadzenia,

1.0 lub 2.0
MPa - gwint
zewn, 7"

Manometr do
kontrol
cignienia
‘wody wkolektorach
zostawu

Zakresy
pomiarowe:
0,1-0,5MPa
0.0-1,0 MPa
00-1.6MPa

Gwint
zewnetrzny
M 12x15

Caujnik
poziomu wody
z elektrodami

Wariant
zabezpieczenia
przed
‘suchobiegiom dia
zestawow

sktadajacy sie
23 elektrod
z przewodami
© dhugosci 10 m.

do zawieszenia w
zbiorniku | uklad
elektronicznego

do zabudowy w
szafie
sterownicz@)

Wariant
zabezpieczenia
przed
suchobiegiem dia

zestawow
zasilanych ze
zbiomika,
montowany na
wsporiku
mocowanym
wewnatrz
2biomika,

Praeponowy
zbiornik
jwodno-gazowy

Zoiornik
cignioniowy z
przepona
‘separujaca wode
‘od wstepnie
sprezonego
powietrza,
montowany na
kolektorze
tlocznym
zestawu.

12 Eierorelh
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9.0. STEROWNIK MIKROPROCESOROWY IC-
2001

Zestaw hydroforowy wyposazony jest standardowo w
sterownik mikroprocesorowy IC.

Sterownik ten jest urzadzeniem sktadajacym sie z
‘dwéch modulow funkcjonalnych: jednostki centrale)
(nadreedny —modulsterowania) oraz _panelu
‘operatorskiego (modut _klawiatury-wySwietlacza).
Jednostka centraina montowana jest w szafie
sterowniczej_naszynie DIN35_natomiast panel
operatorski na drzwiach szafy. Polaczenie miedzy
modutami za pomoca interfejsu RS485 (polaczenie
kablowe) _z zaimplementowanym —protokolem
MODBUS RTU
(Oba moduty sa jednostkami mikroprocesorowymi z
indywiduainym oprogramowaniem. Pamie¢ programu
(2 motiiwoscia implementacii regulatora PID)
Zapisana jest w wymieniaine} pamigci EPROM.
Nastawy sterownika (parametry zadane)
przechowywane sq w nieulotne| pamieci EPROM.

Dane biezace jak rowniez dane historyczne
przechowywane sa w ulotne| pamigci RAM z
Podtrzymaniem bateryjnym.

9.1.Tryby pracy sterownika IC 2001

Tryb pracy sterownika okresla sposéb regulacii
cisnienia na wyjciu zestawu hydroforowego. Wybér
<danego trybu pracy polega na zadaniu odpowiednich
nastaw (konfiguracji sterownika).

Praca progowo-czasowa regulacja
‘dwupolozeniowa z opéénieniem
Dzialanie w trybie pracy progowo-czasowe| polega
na utrzymaniu cifnienia w kolektorze tocanym w
granicach okresionych dwoma progami poprzez
wiaczanie i wylaczanie pomp. Reakcje na
przekroczenie kaidej granicy sa opéénione o zadane
czasy. Praekroczenie progu gémego powoduje
wylaczanie, doinego - zalgczanie kolejne] pompy.
Wartos¢ ciénienia na wyjéciu zestawu hydroforowego
jest zalezna od podanego, dopuszczalnego zakresu
jego zmian oraz czasw opéénief. Predzial tych
zmian okreSiony jest progami: dolnym Py i gémym
P, Jezeli cignienie w kolektorze tlocznym maleje i

przekroczy doine ograniczenie, to po uplywie
zadanego czasu Ts nastapi zaigczenie silnika
pompy, Kore} czas postoju byt najdluzszy. Gdy
cignienie w kolektorze tocznym nadal utrzymuje sig
ponize| progu doinego Ps nastepuje zalaczenie
kolejnych pomp.

1

Rys.

—_
Przebieg ciénienia na tioczeniu w czasiewtrybie pracy progowo-czasowym.

Jezeli ciénienie w kolekorze tlocznym wzrosnie
powyze| zadanej wartosci ograniczenia gémego Py,
to sytuacja odwréci sie: po zadanym czasie Ty
nastapi wytaczenie siinika pompy, ktére] czas pracy
byl najdluzszy. Gdy cignienie w kolektorze tiocznym
nadal_utrzymuje sig powyze| progu gémego Py
nrastepuje wytaczanie kolejaych pomp.

Praca z preetwornica czestotliwosci ze
stabilizacja ciagta cignienia ~ regulacja ciagla
Praca w trybie pracy z preetwomica czestotliwosci
ze stabilizacia ciagta cignienia polega na utrzymaniu
zadanej wartosci cignienia P_ w kolektorze tiocznym.
Reguiacia predkosci obrotowe] silnika jedne| z pomp
umodiiwia stabilizacje cignienia na wyjéciu zestawu
hhydroforowego niezaleznie od rozbiory wody i

cinienia w kolektorze ssawnym. Jezeli ciénienie w
olektorze tocznym maleje w  wyniku wzrostu
rozbioru wody lub spadku cignienia na ssaniu
regulator powoduje Zwigkszenie obrotéw_siinika
pompy zasiianego z konwertera czestotliwoSci, Gdy
pompa —sterowana_—konwerterem —_osiagnie

maksymaine obroty, @ cignienie na wyisciu nie
osiaga wartosci zadanej to, po zadanym czasie
opéénienia, zataczana jest jedna pompa zasilana
wprost z sieci elektrycznej(ta, dia ktorej czas postoju
byt najdtuzszy). W chwili zalaczania obroty pompy
zasilane} z konwertera zmniejszane sq do minimalne}
wartosci, a nastepnie zwigkszane do chwil, kiedy
cignienie w kolektorze tlocznym nie osiggnie wartosci
Zadane|. JeSii ciénienie nadal jest ponize) wartosci
zadanej, zaigczane sq koleine pompy.
W przypadku, gdy cisnienie w kolektorze tocanym
werasta powyze| wartosci zadane| proces reguladii
przebiega odwrotnie, a pompy sa kolejno wylaczane,

rei &
Poeielalag



Rys._ Przebiog cisnienia w kolektorze tlocznym w
czasie w trybie pracy przetwomica czestollwosc,

Praca z przotwornica czestotliwoscl_ ze
stabilizacja cignienia w zadanym przedziale —

regulacja mieszana: ciagla w _przedziale
‘okreionym progami, poza nim dwupoloteniowa
Dziatanie w tym trybie pracy polega na utrzymywaniu
cignienia_w  kolektorze tlocznym w zadanym
przedziale. Dopuszczaine jego odchylenia mieszcza
sie w granicach oktesionych dwoma progami. W
zakresie pomigdzy progami, gdy zmiany rozbioru
wody lub cignienia sania moga_—byé
skompensowane wydajnosciq_pompy sterowane}
konwerterem, cifnienie na tioczeniu stabilizowane

Jest w punkcie,

P

Pe

r

?

Rys. Preebieg cignienia w czasie w trybie pracy z
przetwomica czestotiwosci w zadanym przedziale
ciénien.

Przedziat pracy ograniczony jest progami doinym Psi
gémym Py, Gdy ciinienie na wyjéciu waha sie
Pomigdzy progami, cignienie na __ttoczeniu
stabilizowane jest w punkcie (regulacia ciagta).
Przelaczenia pomp nastepuja dopiero prey
przekroczeniu wartosci cignienia P, lub prey spadku
cignienia ponize) wartosci Pz Wtedy reguiacia
‘odbywa sie podobnie jak w  tryble progowo-
czasowym—(regulacja. —_dwupolozeniows—z
opéznieniami), Reakcje na przekroczenie kazdego
progu sa op6znione o zadane czasy.
Ten sposdb regulagii zalecany jest w nastepujacych
preypadkach

‘ady wydainos¢ pompy zasilane| z konwertera
zestotiwosc jest mniejsza od wydajnosci pomp
zasilanych bezposrednio z sieci;

= Kiedy wystepuja duze wahania ciénionia na
ssaniy;
Kiedy wystepuja duze wahania rozbioru wody.

Zastosowanie pompy.sterowane) konwerterem
zmniejsza liczbe zatacze’ pomp, —zaslianych

ae instalfooters

bezposrednio z sieci, w stosunku to reguiacii
progowo-czasowe

Praca z “wedrujaca” oraz przetaczang
przetwornica czestotliwosci

W
ukladach tego typu przetwornica czestotliwosci

przyporzadkowywana do kazde| pompy, Ktéra jest
wigczana. Po osiagnigciu maksymalne}_predkosci
cobrotowe) pompy (czestotiiwosé przetworicy 50 Hz)
i koniecznosci wlaczenia nastepne| pompy uktad
stycznikow przelacza ja na te pompe. Jednoczesnie
pompa, od kt6rej przetwornica jest odiaczana zostaje
podigczona do sieci elektryczne|_ w sposdb
bezposredni.
‘Wykonanie instalaoi elektryczne| w ukladach 2
Przetwornica preetaczang jest takie same, jak w
kadach z preetwomica “wedrujaca’. Réznica w ich
funkcjonowaniu polega na tym, 2° w ukladach z
przetwomica, przetaczang, zmiana
Przyporzadkowania przetwornicy nastepuje co
Zaprogramowany okres.Wobu typach uktadéw praca w okresach pomiedzy
wigczeniami pomp jest analogiczna do pracy
urzadzeh ze standardowym ukladem _(regulacia
cignienia ciagla lub ze stabilizacja cifnienia w
okresionym przedziale)

Praca progowo-czasowa POZAR - regulacja
dwupotozeniowa z opéznieniem
‘Sekcja pomp pozarowych pracuje w trybie progowo-
‘czasowym—(regulacii_ -dwupolozeniowe]
‘opéznieniami). Ten tryb pracy uaktywnia sie na
Podstawie wartogci cignienia tloczenia. Gdy wartosé
cignienia_w kolektorze tocznym spadnie ponize|
progu zalqczania P, sterownik przechodzi
do pracy w tryble pozarowym z zadanym czasem
opdznienia Tyoew. Zataczenie sekcji pozarowe| maze
wystapié:
= Zwylaczeniem sekgii bytowe) (a):
= bez wylaczania sekcii bytowej (b)

a)



+

Rys. Przebieg cisnienia na tloczeniu w czasie w
pracy w trybie POZAR: a) bez wylaczania sokaji
bytowej, b) z wylaczaniom sokcji bytowe).

Sterownik pozostaje w trybie pozarowym dopdty
Pracuja_pompy sekcji pazarowe). Gdy _pompy
Potarowe przestana pracowaé, a wartoéé cifnienia
fra tloczeniu spadnie ponize| okresione} wartosci,
sterownik przejdzie do poprzedniego trybu

9.2.Konfiguracja sterownika IC 2001

Programowalne nastawy sterownika pozwalgja na
dopasowanie programy sterownika do poprawne}
racy 2 zestawem hydroforowym.

9.2.4. Aktywacja wy}6é

Sterownik posiada 8 wyi8é _umotlwiajgoych
ssterowanie praca pomp bytowych | pozarowych
(wyigcla P1,..,.P8), oraz 2 wyjécia_umotzliwiajace
odtaczenie pomp zalewajacych (wylscia Wy 1, Wy
2). Osiom wyj8¢ bytowo-pozarowych mozna_w
dowoiny sposéb konfigurowaé (nast. nr [50}...£571).
Katdemu z wyj8é mozna przypisaé odpowiedni stan
= pompa
+” NIEAKTYWNA,—wyjécie nieaktywne

BYTOWA, = pompa sekgji bytowej
+ POZAROWA. -pompa sekcji pozarowe|
+ PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI,

~ pompa sterowana przetwomica

Uwaga:
Wyiécie ustawione jako .PRZETWORNICA
CZESTOTLIWOSCI’ ma w zasadzie charakter
informacyjny (fizycznie nic nie jest podiaczone do
tego wyjscia). Uaktywnienie te] nastawy spowoduje
rzypisanie diody sygnalizacyine| 0 odpowiednim
humerze (P1...P8) na panelu. sterowania pompie
sterowane| przetwomica, Dzialanie _przetwornicy
sygnalizowane jest mruganiem diody —koloru

Zielonego. Awaria preetwomicy sygnalizowana jest
ruganiem diody koloru czerwonego,

Praykiad:
dy uaktywnimy wyjécie pompy nrPt (nast, nr [50))
na .PRZETWORNICA —CZESTOTLIWOSCT, to
pierwsza pompa bytowa powinna byé podiaczona do
wyiécla P2. Podiaczenie do wejécia P1 bedzie
powodowaé bledne sygnalizowanie pracy i awari
pompy.
Wyjscla pomp zalewajacych (nastawy nr [58], [59])
‘moga przyimowa¢ nastepujace stany - pompa:

+ AKTYWNA (co jest réwnoznaczne
uaktywnieniem —trybu sterowania_ pompami
zalewajacymi
NIEAKTYWNA.

“BNASTAWY = 150) Konfg. sterownika

9.2.2. Regulacja progowo czasowa ~ sekcja!
Daialanie _w trybie pracy _progowo-czasowe|
(regulacja dwupotozeniowa z opdénieniem) polega
nna utrzymaniy cignienia w kolektorze tiocznym w
granicach okreslonych dwoma progam poprzez
wiaczanie i wylaczanie pomp. Reakcje na
przekroczenie kade| granicy 84 opéznione o zadane
czasy. Przekroczenie progu gémego powoduje
wylaczanie, dolnego - zataczanie kolejne| pompy.
‘Sterownik zapewnia wlaczanie (wylaczanie) pomp w
takiej kolejnoci, Ze wiaczana (wylaczana) jest
zawsze ta pompa, dla ktore] czas postoju (pracy) byt
ajdtuzszy. Blokuje on w ten sposéb modiwose
natychmiastowego wiaczania (wylaczania) pompy po

wylgczeniu (wlaczeniu) poprzedniej, przez co
Uuniemodiiwia pulsacyina prace urzadzenia. w
rzypadku gwaltownych zmian poboru wody.
Zaprogramowanie tego trybu pracy polega_na
wpisaniu do pamiec! sterownika dwéch ciénion
rogowych (nast. nr [101], [102)), oraz czas6w
opééniefi wylaczania | zalaczania siinikow pomp
(nast. nr (111), [112))
Nastawa nr [105] .Korekcja prog wylaczania”
okresia wartosé Ciénienia 0 jaka_nastapi
wezesniejsze wylaczenie pompy, w stosunku do
progu gornego cignienia, gdy pracuja co najmnie}
dwie pompy. Pozwala to na dokladniejsze
ttrzymanie cifnienie tloczenia w zadanych progach
poprzez wczeénicjsze wylaczanie pomp (mniejsze
przekroczenia progu gérnego).
Nastawa nr [120] ,Okres cyklicznego wylaczania”. W_

przypadku, ady cisnionio wyiciowe jest wigksze od
pprogu doinego aktualnego trybu pracy oraz gdy w
tym czasie [120] nie nastapilo zalaczonie/wytaczenie
pompy bezposrednio zasilanej z sieci energetycznej,
nastepuje wylaczenie najdtuze} pracujace| pompy.
W celu zabezpieczenia pomp przed czestym
zalaczaniem nalezy zadaé wiasciwa liczbe zalaczen
pomp na godzing (nast. nr (121)).
Jest te2 modliwosé zewnetrzne| zmiany progow
Gignieh i opdéénien poprzez _podanie _sygnaki
Zewnetrznego. Podanie sygnalu (+24V) na wojécie nr
“5 spowoduje, Ze sterownik automatycznie
Przejdzie do pracy na _dodatkowych nastawach.
Wowczas nalezy zaprogramowat _dodatkowe
iénienia progowe (nast. nr (103), (104)) oraz czasy
‘opéznien (nast. nr {113}, [114).

SNASTAWY © [100] Sekcja bylowa

9.2.3. Praca z przetwornica czestotliwosel
Sterowanie przetwornica czestotliwosci odbywa sie
Przy pomocy protokélu FC. Sterownik wysyla do
przetwornicy rozkazy zawierajace dane o
czestotiwosci zadane|, stanie pracy przetwornicy
(tart, stop, jog), a w odpowiedzi uzyskuje informacje
© stanie przetwornicy (awarle, ostrzezenia, stan
pracy) oraz aktualne] czestotliwosel wyjSciowe). Brak
komunikacii pomiedzy przetwomnica | sterownikiem
traktowany jest przez sterownik jako ,Awaria

ere ng

compact,



przetwomnicy’, co powodyje przejécie sterownika do
racy w trybie progowo-czasowym. Przetwomica w
przypadku braku komunikacji ze sterownikiem przez
okres dhuzszy nit 1s przechodzi w stan STOP.

Inicjalizacja preetwornicy czestotliwosci
‘Sterownik po zataczeniu zasilania sam rozpoznaje
typ podiaczane|  przetwornicy i przeprowadza
inicjalizacig. Proces inicalizacji polega na
zaprogramowaniu —wybranych—_parametréw
przetwomicy. Diatego w typowych ukladach nie jest
onieczne —_—programowanie —_przetwomicy
‘czgstotiiwosci przez serwisanta. Natomiast, adyby
zasziq_koniecznosé zmiany kiéregoS 2 tych
Parametrow, nalezy wylaczyé —_automatyczne
Programowanie preetwomicy — nast. mr {73}.

Wowczas po zalaczeniu zasilania proces
programowania preetwornicy jest przez sterownik
Pomijany.
‘Wykaz parametry programowanych w przetwomicy
czestotiinoéci przez sterownik znajdule sie w
rozdziale 14. .WYKAZ_—_ PARAMETROW
PROGRAMOWANYCH—AUTOMATYCZNIE —W

PRZETWORNICY CZESTOTLIWOSCY”.

Programowanie trybu pracy z przetwornica
Praca w trybie pracy z przetwomica czestotliwosci
polega na utrzymaniu zadane| wartosci cignienia P.
w kolektorze tlocznym, Regulacja _predkosci
obrotowe} siinika jedne| 2 pomp i regulator PID
(zaimplementowany —w_— sterowniku)—_umozliwia
stabilizacje ciénienia_na_—wyisciu_—zestawu
hydroforowego niezaleznie od rozbioru wody i

cignienia w kolektorze ssawnym. —Sterowanie
przetwornica czestotiiwosci moze odbywaé sig w
dwéch trybach pracy:
+ ze stabilizacja ciagia ciSnienia - regulacja ciagta;
+ ze stabllizacja cisnienia w zadanym przedziale -

praca w przedzial
Wyboru odpowiedniego trybu pracy dokonuje sig
przez odpowlednie zaprogramowanie sterownika
(nast. (401)
Praede wszystkim nalezy zaprogramowaé parametry
pompy sterowane| przetwornica_czestotliwosci:
czestotiwoSé maksymaina i minimaina silnika,
nominaine obroty pompy oraz ntominaine
podnoszenie (nast.{420).,.423})
Nastepnie w  zaleznoSci' od sposobu reguladji
programujemy wartosci ciénief (nast. nr [401]...
{403}) i opéznien (nast. nr (412)....f418).
Jest te moziiwosé zewnetrene| zmiany wartosci
cignien poprzez podanie sygnals zewnetrznego.
Podanio sygnaiu (+24V) na wejécie nr 5°
‘spowoduje, Ze sterownik automatycznie przejdzie do
pracy na dodatkowych nastawach. Wowczas nalezy
‘zaprogramowaé dodatkowe cisnienia (nast. nr [404],
405}, (406).

Regulator PID

W sterowniku zaimplementowano regulator PID
sterujacy preetwomica czestotiiwosci. Dzieki
maziiwosol regulacjipredkosci obrotowej jedne} z
pomp modiwa jest stablizacja cignienia na wyiéciu
Zestawu pompowego niezale2nie od rozbioru wodyicignienia sania. W celu poprawnego sterowania
bardzo istotny jest wrasciwy dobér ws;
regulatora PID (nast. nr (431)....{436)).

° (rucompaci

Wspélczynniki dobieramy indywiduainie dia kazdego
obiektu. Dodatkowymi parametrami poprawiajacymi
-JakoSé reguiacj” sq nastawy wyznaczajace strefe
braku regulagii (nast. nr 440}, (441)
Wainy te2 jest poprawny dobér czasow .ramp up" |

ramp down" w_praetwomicy czestotivoéci
(sterownik umodtiiwia jedynie odczyt tych wartosc,
atomniast programowanie ich nale2y przeprowadzi¢
w przetwomicy).

SNASTAWY ={400] Praca z przetwor.
preetwornica czestotliwosci

9.2.4. Regulacja progowo-czasowa - sekeja Il
(POZAR)

Praca pomp pozarowych moze byé wymuszona
sygnalem zewnetranym — wejécie nr 6 lub w wyniku
spadku cignienia na tloczeniu ponite| okrelone}
wartosci (nast. nr (201). Zalaczenie sekcji pozarowe|
nastepuje z zdanym czasem opéznienia (od 1sek do
250sek — nast. nr [211]). Sterownik pozostaje wtlepataremym copoly praca, pompy_ seks

Gdy _pompy pozarowe przestana,Procowet, a wares canlenia na Goceonls spadnie
ponite} okreslone} wartosci, sterownik przejdzie do
oprzedniego trybu pracy.
‘Sekcja pozarowa pracuje w tybie pracy progowo-
czasowe) —(regulacja_— dwupolozeniowa—z
‘opéznieniem). Zaprogramowanie tego trybu polega
na wpisaniu do pamigci _sterownlka _cignion

progowych (nast. nr [202], [203]), oraz czasow
‘opéénien wytaczania | zalgczania sink6w pomp
(nast. nr (242), (213)
Zalaczenie sekcji pozarowe| moze wystapié w
Jednym z dwéch trybow (nast. nr [200))
+ Zwylagzeniem sekgi bytowe):
+ lub bez wylaczania sekcji bytowo)

Algorytmy sterowania sekcja pozarowa:

2 zwylaczaniom sekeji bytowe}

Po spadku cisnienia na toczeniu ponize) wartoscl
zalaczania sekcji pozarowe| (nast. nr (201]) z
Zadanym opéznieniem (nast. nr [211]) zostaje
zalgczona sekcja potarowa. Zalqczeniu sekcji
Pozarowej towarzyszy wylaczenie po _kolei

wszystkich pracujacych pomp  sekcji_ bytowe).
Sterownik pozostaje w trybie POZAR tak diugo jak
pracuja pompy sekoji po2arowej. Gdy pompy
Potarowe przestana pracowat,awartosé cignienia
nna tloczeniu spadnie ponize)  okresione} wartosci,
sterownik przejdzie do poprzedniego trybu pracy.

bez wytaczania sekcji bytowe]

Po spadku cignienia na toczeniu ponize| wartoSci
zalaczania sokcji potarowe| (nast. nr [201]) z
zadanym opéénieniem (nast. nr [211}) zostaje
Zalaczona sokcja po2arowa. Pompy sekcji bytowo)
nadal pracuja. Sterownik pozostaje w trybie POZAR
tak diugo jak pracuja pompy sekci pozarowe}. Gdy
pompy pozarowe przestana pracowaé, a wartosé
Giénienia na toczeniu spadnie ponize| okresione|
wartosci, sterownik przejdzie do poprzedniego trybu
racy.
SNASTAWY =[200] Sekcja pozarowe



9.2.5. Sterowanie pompami zalewajacymi
Sterownik umodliwia sterowanie dwoma pompami
zalewajacymi w jednym z dwéch algoryiméw (nast.

ar 300):
sterowanie na podstawie liczby zatqczonych

pomp;
+ Sterowanie na _podstawie wartosci_ cifnienia

(podcisnienia) ssania.

1 _sterowanie na podstawie liczby zalgczonych
pomp

Ten typ sterowania pompami zalewajacymi wymaga
zadanie liczby pomp zaiaczajacych i wytaczajacych
pompe zalewajaca Z1 (nast. nr [321], [322]) oraz
pompe zalewajacq 22 (nast. nr(323), [324)).

2 sterowanie na podstawie wartoscl ciénienia
(podeignienia) ssania

Niezalezne sterowanie dwoma pompami w trybie
progowo-czasowym. Ten typ sterowania wymaga
Zadania progéw wartosci cignief zataczania (nast. nr
[302) i wylaczania (nast. nr [301]), oraz czasow
Opéznieh preetaczen (nast. nr (311), [312)).
‘Aktywacja sterowania pompami nastepuje w_chwili
aktywacii wyj$é sterujacych pompami zalewajacymi
(nast. nr {58}, (59)
% NASTAWY = [050] Konfig. sterownika
& NASTAWY + [300] Pompy zalewajace

9.2.6.Pomiar clénienia ssania
Kontrola ssania ma na celu zabezpieczenie zestawu
przed —suchobiegiem. —_Istnieje  mozliwosé
Zastosowania dwéch zabezpieczer:
+ przez podigczenie czujnika poziomu  wody

(CPW) lub czujnika obecnogel wody (COW) do
wojgcia nr 1 sterownika;

+ przez kontrol cisnienia ssania za pomocq
Przetwornika—pomiary cisnienia _(wejcie
analogowe nr 12,

Kontrola ssania jest zawsze aktywna. Przy spadku
cignienia ponize| wartosci zadanej (dia zestaws z
bezposrednim podtaczeniem do wodociagu) lub w
przypadku, gdy poziom wody w zbiomiku obnizy sie
ponide} warlosci zadane} nastepuje wvaczenie
koleino_poszczeabinych_pomp

zestawy
z

zadanym
‘opbznieniem (nast_nr {511)), Moze sie zdarzyé tak,
2 po wylaczeniu jedne} pompy suchobieg zaniknie
Wowezas po zadanym czasie zestaw wraca do
‘normaine| pracy (nast. nr [512})
W przypadku pomiaru wartogci cifnienia sania
zadawane sq progi: wartosci_ cignienia sania
minimainego (nast. nr {501])i cifnienia powrotu do
pracy (nast. nr [502)). oraz czasy opéénien
Przekroczenia wartosci tychze progéw (nast. nr [511],
(514).
Natomiast w preypadku braku przetwomika ciénienia
ssania wymagane jest jedynie zaprogramowanie
czas6w opdénien reakcji na wystapienie i zanik
suchobiegu (nast. nr [511], [514D.
Jest mazliwosé zablokowania powrotu sterownika do
racy normaine| po wystapieniu suchobiegu (nast. nr

[506]). W takim przypadku powrdt do pracy
ormainej nastepuje po wyborze praycisku "START.
Nastawy  {503}....{507] maja jedynie charakter
informacyjny.

SNASTAWY © [500] Ssanio

9.27. Przekroczenie maksymainego cignienia na
tloczeniu

Przekroczenie maksymainego cifnienia na tloczeniuy
(nast. nr [551]) powoduje wytacznie wszystkich pomp
zestawu. Powrét do normaine} pracy nastepuje, ody
Giénienie na toczeniy zmniejszy sig do wartosci
progu doinego w zaleznosci od trybu pracy, w kiérym
sterownik pracuje. Wylaczanie pomp nastepuje w
‘odpowiednia}. kolejnosci z zadanym opdénieniem
(nast. nr (552).

SNASTAWY©[550] Tioczenie

9.2.8.Pomiar przeptywuWzaleznoéci od nastawy nr [700] wartost przeplywu
mozna wyznaczyé dwoma metodam!

poprzez pomiar zewnetrenym
przeplywomierzem. Zadaje sig wowczas stala
wodomierza wyrazona w jednostkach [itr/impuls]
‘esobno dia pomp bytowych(nast. nr [701})ipozarowych (nast. nr {702};

+ poprzez wyliczenie na podstawie liczby
aktualnie pracujacych pomp (bytowych i

Pozarowych). Wéwczas zadaje sig wartost
‘bjetosciowego natezenia przeplywu dla jedne|
pompy bytowe} (nast. nr [703]) i pozarowo| (nast.
rir [704)), pracujace) 2 nominaina predkoscia
obrotowa,

© NASTAWY = [700] Pomiar przeplywu

9.2.9. Testowanie pomp
Sterownik umoziiwia testowanie pomp bytowych i

ozarowych. Polega ono na kolejnym waczaniu
pomp i badaniu, czy testowana pompa osiagnie
zadane parametry co do wartosci ciénienia i

przepiywu w okresionym czasie.
Mozliwe jest testowanie pomp w trzech rédnych
konfiguracjach (nas. 800)

Tylko sekoja| (pompy bytowe, rowniez pompa
sterowana przetwomica czestotiwosci):

‘+ Tylko sekcja II (pompy pozarowe);
+ Sekcja Il (pompy bytowe i pazarowe);

‘Testowanie pomp moze odbywa¢ sie codziennie fub
tez w wybranym dniu tygodnia (nast. nr [801}) 0
peinej zaprogramowanej godzinie (nast. nr [802})

Uwaga:
Test pomp ne zalaczy ie w praypadu, gy w dane)
‘chwilizestaw pracuje w trybie POZAR.

Sterowanie przepustnica lub elektrozaworem na
obejéciu festujacym (nast. nr [820)):

1D. Sterowanie przepustnica
Sterowanie przepustnica wymaga zaprogramowania
czasu otwarcialzamkniecia przepusinicy (nast. nr
[821}) oraz aktywacjidezaktywacji kontroli_stykow
(hast. nr [822)). Wartos¢ czasu otwarcia/zamkniecia

rel ar

fanaaag



przepustnicy (nast. nr [821]), w przypadku braku
kontroli styk6w, okregia maksymalny

czas
otwarcia

lub zamknigcia preepustnicy. Natomiast, gdy kontrola
stykow jest wiaczona, jest to maksymainy czas
potwierdzenia otwarcia lub zamkniecia przepustnicy.
W preypadku braku potwierdzenia zglaszany jest
bblad testu pomp i testowanie zostaje odtazone do
‘nastepnego terminu.

2 Sterowanie elektrozaworem
Sterowanie elektrozaworem nie wymaga ustawiania
‘Zadnych dodatkowych nastaw. Czas otwarcia i

zamknigcia elektrozaworu jest staly i wynosi 1sek.
Nie ma takze kontroli stykow.
Testowanie pomp ealizowane jest
astepujacego algorytmu:

1. Wylaczenie wszystkich pomp.
2. Otwarcie elektrozaworu lub przepustnicy. W

Przypadku, ady jest przepustnica z kontrola.
stykow i brak _potwierdzenia otwarcia
przejscie do kroku 7.

3. Wigczenie pompy i badanieje)wydainosciWzadanym przedziale czasu (nast. nr [814))
testowana pompa powinna osiagnaé zadana,
wartosé cignienia_na_tioczeniu (nast. nr
1810}, [@12]) oraz odpowiednia wartosé
preeplymu (nast. nr (811), (613). Jezeli
Zadane parametry nie zostana osiagniete to
przejscie do kroku 5.

4, Po osiagnigciu zadanej wydajnosci_ w
zadanym czasie, pompa pracuje jeszcze
przez czas okreslony wartosciq nastawy nr
[e16)

5. Wylaczenie pompy. Przerwa _czasowa
zadana za pomoca nastawy nr [815],

6. Powtdrzenie krokow 3, 4, 5 az do momentu
przetestowania wszystkich pomp,

7. Zamknigcie elektrozaworu lub przepustnicy.
8, Konies testy i powrét do normainej pracy.

wedtug

Biedy testowania
Podezas testu pomp moga wystapié nastepujace
bledy:

Brak —_potwierdzenia _otwarcia/zamknigcia
przepustnicy. Odpowiednia informacja zapisana
Jest w liScie Komunikatéw, oraz sygnalizowany
Jest blad zbiorezy testu pomp.

+ Badana pompa nie osiagneta _zadanej
wydajnosci. Odpowiednia informacja zapisana
jest w liScie komunikatéw, sygnalizowany jest
biad testu pompy na panelu Kiawiatury w postaci
migajace] diody koloru czerwonego, oraz
sygnalizowany jest biad zbiorczy testu pomp.

Bledy testu nie wplywaja w Zaden sposdb na prace
Zestawu. Maja one jedynie charakter informacyjny.
‘Skasowanie alarmow nastepuje automatycznie pray
turuchomieniu kolejnego testy, lub tez przez obstuge

za _pomoca panelu sterowania (© FUNKCJE
SPECJALNE © Kasowanie alarméw).

SNASTAWY= [800] Testowanie pomp

9.2.10. Korekcja normalna | godzinowa
Sterownik pozwala na wprowadzenie _korekcji
normaine| P = f(Q)i godzinowej P = figodz.).

° (Sryfed

Pozwala to na zmiane charakterystyki tloczenia
przez dyskretne zmiany wysokoSci podnoszenia.

O Korekeja godzinowa
Korekcja godzinowa P = figodz.) - dopasowanie na
podstawie pory dnia. Dia kazdej godziny (24 punkty)
Zadajemy wartos¢ przyrostu cignienia w stosunku do
wartosci zadane}..
Wprowadzenie charakterystyki polega na wpisaniu
do pamigci sterownika przyrostéw cisnien (nast. nr
{[902}....,825]) oraz aktywowanie korekcji (nast. nr
[901p.

& NASTAWY = [900] Korekeja godzinowa

2 Korekeja normaina

Korekeja normaina P = f(@) ~ dopasowanie
na podstawie strumienia objetogci. Sterownik
umotiiwia zadanie 11 punktow charakterystyki, z
krokiem co 0,1 wartosci maksymaine| przeptywu. Dia
tych punkiéw zadajemy wartoS¢ przyrostu cignienia
w stosunku do wartosci zadane|
Wprowadzenie charakterystyki polega na wpisaniu
do pamigci sterownika wartosci_ maksymalne|
przeptywu (nast. nr [952)), przyrostéw cignien (nast.
nr [953}....[963}) oraz aktywowanie Korekoji (nast. nr
951).
® NASTAWY = [950 Korekcja normaina

9.2.11. Archiwizacja wybranych parametrow
Sterownik ma mozliwos¢ archiwizowania okreslonych
parametrow. Rejestrowane sa:
+ cignienie maksymaine, srednie | minimaine na

tloczeniu;
+ cignienie érednie i minimaine na ssaniu;
+ przeplyw z wodomierza Q1 | Q2;
+ _zuzycie energii elektryczne).
Parametry te standardowo rejestrowane sq co Smin
za okres ostatnich ogmiu dni (odpowiednio wartosé
Srednia, minimaina, maksymalna z przedziahy Smin z
zadanym czasem usredniania — nast. nr (74)
Istnieje jednak mazliwoS¢ zmiany okresu rejestra
nastawa nr [90]. W przypadku, ody zostanie wybrany
inny czas rejestracii (ponize| Smin) nalezy postapié
wedhug ponkéazoga schema

wybraé odpowiedni okres zapisu nastawa nr
{60};

2. zaprogramowaé czas. roy
‘archiwizacji - nastawy nr (61,65);

3. wyzerowaé archiwum (tylko przy pomocy
Komputerowego programu _komunikacyjno
‘wizualizacyjnego - Funkcje speciaine);

Taka kolejnoSé czynnosci zwiazana jest 2 innym
mechanizmem

—
funkcjonowania ——_archiwum.

Rejestracia danych —rozpoczyna_— sig od
Zaprogramowanego czasu i trwa az do momentu
‘wypeinienia archiwum (2304 zapisy). Diatego tez
skraca sie okres rejestracji danych. Praykladowo dia
okresu Zapisu ‘min okres ten wynosi niecale 2dni
Dia archiwam z okresem zapisu Smin nie jest
konieczne programowanie czasu rozpoczecia.



9.2.12. Obstuga modemu
W wykonaniach specjainych istnieje moztiwos

komérkowe} (GSM).
Podaczenie modemu do sterownika umozliwia:
+ zdaine —monitorowanie pracy —zestawu

hydroforowego —(pobieranie—_-parametréw
biezacych, danych archiwalnych, modyfikacie
nastaw);

+ w_pryypadku_wystapionia pewnych zdarzei
sterownik moze sam polaczyé sie zdalnie z
komputerem PC:

+ gdy podiaczony jest modem  komérkowy
sterownik moze wysylaé SMSy w wybranych
sytuacjach awaryinych pod zaprogramowane
numery:

+ gdy podigczony jest modem _komérkowy
sterownik moze rowniez odbierat SMSy z
poleceniami i wykonywa¢j

Jezeli chcemy by sterownik w —sytuacjach
awaryjnych taczyl sie zdalnie 2 _programem
wizualizacji zainstalowanym na komputerze PC
nale2y:

+ zaprogramowaé przy pomocy _komputera
numery weziow dostepowych (maksymalnie
‘tery numery)

‘* zaprogramowaé prey _jakichzdarzeniach
sterownik ma taczy¢ sig z danym numerem.

+ vaktywnié nastawe nr [71] .Telefonowanie -
{taczenie z weziem dostepowym,

Gdy mamypodigczony modem GSM sterownik moze
dodatkowo wysylaé SMSy w sytuacjach awaryinych
pod maksymainie cztery zaprogramowane numery.
Wtym celu nale2y.
+ Zaprogramowaé _przy _pomocy —_komputera

‘fumery pod ktére maja byé wysytane SMSy;
‘+ zaprogramowaé pray _jakich zdarzeniach

sterownik ma taczyé sie z danym numerem;
‘+ waktywni¢ nastawe nr [70] .Wysylanie SMS‘ow’;

W przypadku, ady sterownik ma rowniez odbieraé
SMSy i wykonywaé polecenia istnieje mozliwose
okreslenia centrum wiadomosci - nast. nr (77)

Uwaga:

Numery telefonow wezi6w dostepowychitelefonéw
pod kibre beda wysyiane SMSy, a takte zdarzenia
przy Kiérych sterownik ma tgczyé sig z zdalnym
komputerem lub wysylaé SMSy programujemy pry
omocy komputerowego .Programu wizualizacyino
komunikacyjnego”.
Dodatkowym —parametrem —__pozwaiajacym
skonfigurowaé prace sterownika z mademem jest
modliwosé

—
uaktywnienie kontroll sprzgtowe)

preeptywu" (nast. nr 72)

9.3. Obstuga sterownika IC 2001

Panel kiawiatury i wySwietlacza _sterownika zostat
tak zaprojektowany by mazna bylo w latwy sposéb
przegiadat | zmienia¢ wartosci parametrow, nastaw.
Na panelu umieszczono takte diody sygnalizvjace
stany pracy | awarii zestawu hydroforowego. W celu
tatwego przegladania parametrow jak | modyfikaaii
nastaw w_ steowniku  zaprojektowano menu
drabinkowe. W_ menu gkownym znajduja sie
nastepujace informacje:

> NASTAWY  - Przegladanie i edycja nastaw;
»PARAMETRY - Przegiadanie bietacych wartosci

parametrow;
»SIEC ELEKTRYCZNA - Praegiadanie wybranych

wartoSoi parametrow sieci elektrycznej;
»KOMUNIKATY —~ Przegigdanio ostatnich 20

komunikatow;
> ZEGAR  - Zmiana czasu i daty sterownika;
*USTAWIENIA_ Ustawienia sterownika

> INFORMACIE + Informacje 0 firmie i 0
sterowniku;

»FUNKCJE SPECJALNE—- Funkcjo specjalne
sterownika,

Nastawy mozna bezposrednio zmieniaé z kiawiatury
jak i r6wnie2 za pomoca komputera PC.



9.3.1. Panel klawiatury i wySwietlacza
Na ponizszym rysunku przedstawiono widok plyty frontowej modulu Klawiatury i wySwietlacza sterownika IC
2001

Rys. Panelkiawiatury i wySwietlacza.

Na plycie frontowej _sterownika
nastepujace elementy:

1)

znajduja sie

Sygnalizacja zataczenia pomp podstawowych
P1...P8 kolorem zielonym lub wykryte| awari
kolorem czerwonym
Sygnalizacja zalgczenia pomp zalewajacych
Pz, Pz2 kolorem zielonym lub wykryte) awari
kolorem czerwonym.
Sygnalizacja stanu pracy zestawu w trybie
POZAR kolorem czerwonym.
Zbiorcza sygnalizacja awari kolorem czerwonym,
(przekroczenie dopuszczainego cisnienia w
kolektorze tlocznym, brak ssania i inne stany
‘awaryine).
Wyéwietlacz alfanumeryczny LCD 4x20 znakow.

2)

3)

4)

5)
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6) Klawiatura sterownika
+ STOP  — zatrzymanie pracy zestawy;

START — wznowienie pracy zestamu;
LF przycisk akceptaci:

PF — praycisk wyiécia, rezygnacii
8 —prayciski przewijania menu;

© © — przyciski zmiany wartosci

6) Wy6wietlacz alfanumeryczny

Panel —_sterowania_—_posiada_—_wySwietlacz
alfanumeryczny 4 x 20znak6w. Pozwala to na
czyteina forme wySwietlania informagi

Lina komunikatdw

Linie wyéwietlania
parametréw, nastaw

Opis funkejiKlawiszy

ys. WySwietlacz alfenumeryczny

1D _Linia komunikatéw

W Iinil te} wyéwietlana sq czasi data sterownika,
W momencie wystapienia awarii (sygnalizacja
kontrolki AWARIA) w linii tej wySwietlane sq.na
przemiennic (z_opdénieniem —_czasowym)
informacje 0 rodzaju zgioszonej awarii (moze byé
ich kilka):
= »Przekroczenie Pmax!" —_~ Przekroczenie

dopuszezalnego cisnienia na tloczeniu;

aa instal
Perey)=)e(mp

-  ,Suchobieg”
niski poziom;
Awaria_przetwomicy"
przetwomicy czestotliwosci,

= Pozar — Praca w trybie POZAR;
W init te} wySwietlane sq réwniez biezace
informacje:

+ ,Brak komunikagii
‘modutem pomiarowym;

- ,Komunikacia OK I Nawiazanie
potaczenia z modulem pomiarowym;

Brak cignienia na ssaniu lub

Awaria

~ Brak komunikacii z



-  ,Zapisano  ~Zapisanie nastawy;
[Brak uprawnien  — — Brak uprawnien do

‘modyfikacii dane nastawy;
+ eae START. isi ey
- Bestaw STOP ~ Zarzymanie pracy pomp:
= TKopiowanie nastew A’ ~ Kopiowanie

hastaw z modulus pomiarowego do .modulu
lawiatury i wySwietiacza’;

Linte wySwietlania parametréw, nastawW yeh dwdch nich ybwllansq werisol
parametrow i nastaw wraz z opisem tekstowym,

Opis funkeji kiawiszy
W lini te} wySwietiana jest informacia o aktuaine|
funkgji szesciu Klawiszy. Funkcje peinione przez
dane Kawisze moga dynamicznie sig zmieniac.

9.3.2. Przegladanie biezacych parametrow
Sterownik umodliwia przegiqdanie bie2acych
wartosci  parametrow —cignien, _przeplywow,
predkosci obrotowe| (menu|PARAMETRY),
Uaywajac preyciskéw ,gora’  , .dél” 8 mozna

icagiaiag remepulans paramety:
aktuaina wartoSé cignienia. na tloczeniu
[mt0};

(© aktualng wartosé cifnienia ssania (mH.0] (w
przypadku pomiaru ciénienia ssania)lub stan
cPw;

© predkosé obrotowa _pompy —_sterowane}
rzetwornica czestotiwosc fobrimin];

© predkoss —obrotowa_pompy —_sterowane}
przetwornica czestotiiwossl w —formie

graficznej fobr/min};
© czestotiiwosé pracy pompy _sterowanej

przetwornica czestotiwagel [Hz];
© przeplyw wyliczony lub zmierzony (w

ku pracy z przeplywomierzem) Qtpoppe pra )

© preeplyw zmierzony 2 [m’
2 Jednoczesny podglad cignienia na toczeniu

ImH.0] i czgstotiwoSé pracy _pompy
storowanej przetwornica czestotinwose! [Hz].

Dodatkowo, w przypadku pomiaru parametrow
sieci elektryczne), mozna obserwowaé wybrane
parametry —elektryczne=(menu SEC.
ELEKTRYCZNA):

‘© zuzycie energii elektryczne| [kWh];
© napigcie 3-fazowe Srednie [VI:
© prad 3-fazowy Sredni [Al
© moc czynna 3-fazowa [KW]:

9.3.3. Przegladanie i zmiana nastaw
Sterownik umoziiwia przegiadanie i edycie
biezacych nastaw. Bez ograniczen mozna
przegiqdaé wszystkie nastawy. _Natoriast
zmieniaé mozna nastawy tyIko dostepne dla
danego paziomu uprawnien,

Q Wprowadzania hasta
Wejgcie w menu .SNASTAWY = Poziomy
dostepu” pozwala na wpisanie lub skasowanie
hasta dostepu uprawniajacego do zmiany nastaw.
By unikngé 2mudnego wpisywania hasta mozna

ustawié je szybcie| _poprze _réwnoczesnie
nnacignigcie odpowiedniej Kombinagji_ klawiszy.
Ustawienie poziomu dostepu sygnalizowane jest
Pojawieniem sie literki .H" w gémej_finil
wySwietlacza,

Hasta:

| poziom
Wpoziom ...

Uwaga:
Po zakoficzeniu pracy zwigzane| z modyfikacia
nastaw nalezy skasowaé wprowadzone hasio.

 Modyfikacja nastaw
Po wybraniu Zadane} nastawy (gdy posiadamy
odpowiedni poziom uprawnieri) mozna ja
modyfikowaé_w sposdb adekwatny do _jej
charakteru. Zapisanie nastawy do sterownika
nastepuje po nacignigciu praycisku  ,zapis2’.
Potwierdzeniem —poprawnego —_zapisu jest
ojawienie sie komunikatu .Zapisano!”. W
praypadku braku —uprawniefh w—wierszu
komunikatéw pojawi sig informacja Brak
uprawnion”. Nacignigcie praycisku  .wyjdz"
Powoduje cofnigcie sie 0 jeden poziom wyze] w
menu,

9.3.4, Przegladanie komunikatow
Sterownik umodiiwia przegigdanie ostatnich 20
komunikatow.—Kazdy—komunikat—_zawiera
informacje 0 czasie wystapienia zdarzenia (data,
czas), numer zdarzenia oraz kr6tki opis stowny,

9.3.5. Zmiana daty i czasu sterownika
Czas i date sterownika ~mozna —zmienié

bezposrednio 2 Klawiatury sterownika podobnie
jak zmienia sie wartosci nastaw (menu ZEGAR).
Zapisanie nowe| wartosci czasu (godzin, minut
sekund) lub daty (rok, miesiac, dzie oraz dzieni
tygodnia) nastepuje po naciénigciu przycisku
\Zapisz”. Potwierdzeniem poprawnego zapisu jest
Pojawienie sig komunikatu_—_.Zapisano!”
Nacisnigcie przycisku .wyid2" powoduje cofnigcie
sig o jeden poziom wyzej w menu.

2 ZEGAR (Ustaw zegar; Ustaw date)

9.3.6. Ustawienia panelu sterowania

Istnieje  modliwoSé dostosowania _pewnych
ustawien_—panelu —_sterowania. (menu
USTAWIENIA). W_ wersji podstawowe]_mozna

zaprogramowaé tzw. ,Ekran  startowy” oraz
‘wiaczyé lub wylaczyé dawiek klawiszy.

9.3.7 Informacje
W_ menu INFORMACJE motna  podejrzeé
Podstawowe dane na temat sterownika i firmy
Instalcompact. W danych dotyczacych sterownika
mozna odczytaé numer sterownika, _wersje

hia modulu P oraz modulu A (wersja
EEPROMu).

Tiatd A
feelerans



\W
danych na tematfimy zawarte sq informacje o
adresie, numerach telefonu, faksu i adres e-mail
zarowno firmy Instalcompact jak | Instalcompact
Servis.

9.3.8. Funkcje specjaine

W_funkcjach spedjalnych _zaimplementowano
mozliwosé kasowania alatméw zotaszanych w
wyniku bigdu testy pomp a objawiajacych sie
miganiem lampek czerwonych skojarzonych z
poszczegbinymi pompami.

a instalners



9.4, Zestawienie komunikatw sterownika IC 2001

Tabela zawiera zestawienie komunikatéw sterownika IC 2001- numeri tresé komunikatu.

lords Trosé komunikatu

7 Przekroczenie maksymainego dopuszczainego ciénienia: wylaszenie pomp
2 Brak ssania — cifnienie ponize] zadane) wartoSci
3 Powrét po suchobiegu — cignienie powy2e] zadane| wartosel
4 Powrdt po suchobiegu — poziom wody w zbiomiku powyde) zadanego progu (CPW)
5 Brak ssania — poziom wody w zbiomiku ponizej zadane| wartosci (CPW)

Zalaczenie sekel| pazarowej; zmiana trybu pracy z normainego (ciagly, progowo-czasowy) naf PORAR

5 Wylaczenie sekchi podarowe); pr2ejicie z lybu pracy POZARna normalny (Clagly, progowo-

8 coon Zalaczenie sekcji pozarowej; zmiana trybu pracy Z normalnego (ciagty, progowo-
zasowy)na POZAR

9 Ustawienie nastaw fabrycznych
10 Zmiana czasu sterownika
11] Zmiana daty sterownika
12|Zelaczenie sterownika
13|Wylaezenie sterownika

4 Wylaczenie zasilania
15 Biad testu — brak potwiordzenia olwarcia przepustnicy
16 Biad testu — brak potwierdzenia zamknigcia przepustnicy

7 Test pomp bytowo pozarowych
78__[Awaria preetwornicy ezestotiwa8el
79 Zalaczenie przetwornicy czestotiwoScl
20 Wylaczenie przetwomicy ezestotliwoscl
21|Zdaine wylaczenie zestawu
22___|Zmiana zakresu cine sekeji byiowe)
23 Zmiana nastawzklawiatury
24____|Zmiana nastawz komputera PC.

25|Wyzerowanie ieznikbw czasow pracy pomp
26 Wiaczenie zestawu — praycisk START
2. Wylaczenie zestawu — preycisk STOP.
28|Zerowanie zawartoédl archiwimn

29|Zerowanie tablicy komunikatow
30. Zerowanie licznik6w impulsow wodomierzy
34 Biad testu pompy nr t
2 Bigd testu pompy nr 2

33, Biad testu pompy nr
‘34|Blad testu pompy nr 4

35 Blad testu pompy nr 5
36. Biad testu pompy nr 6
37 Bigg testu pompy nr 7

3 Bid testu pompy nr 8

39 Zdaine zataczer stawu

40 Praetaczenie przetwomicy (praca 2 wedrujaca przetwornica)
4t Biad testu pompy sterowanej przetwornica_

a Wylaczenie pompy nr 1 ~ przekroczenie maksymaine liezby zalacze/ na godzing
43 ‘Wylaczenie pompy nr2— przekroczenie maksymaine liczby zalaczef na godzing

Tesrtl Pa

Palter=



“4 Wylaczenie pompy nr 3 — przekroczenie maksymaine liczby zalaczen na godzing
45 Wylaczenie pompy nr 4 — preekroczenie maksymaine liczby zalaczeh na godzing
4% Wylaczenie pompy nr § — przekroczenie maksymaine liczby zalaczefi na godzing
a7 Wylaczenie pompy nr 6 — przekroczenie maksymaine liczby zalaczefi na godzing
48 ‘Wylaczenie pompy nr7 — przekroczenie maksymalne liczby zalaczeni na godzing
49 ‘Wylaczenie pompy nr 8 - praekroczenie maksymaine liczby zalaczefi na godzing
50 ‘Skasowanie alarméw
51 ‘Awaria zasilania zestawu
‘52

___|Zasilanie zestawu OK. - po wykryciu awari zastania
53|Zmiana nastaw za pomoca modemu.
54 ‘Awaria przetwomnicy czestotiwoscl — Trip

55 ‘Awaria przetwomicy czestotiiwoSci- No connect
56 ‘Awaria preetwomicy czestotiiwosci - Thermal warning
57 ‘Awaria przetwomicy czestotiiwoSci - Local operation
'58___| Proba telefonowania
'59___| Zerowanie licznik6w obciazainosci
60___|Wigczenie zestawu — SMS START

a ‘Wylaezenie zestawu - SMS STOP
62___| Wigczenie zestawu prey pomocy PC — START
63 Wylaczenie zestawu przy pomocy PC— STOP
64 Koniec testu pomp
65 Polaczenie modemowe — Paziom 1

66 Polaczenie modemowe — Poziom 2
@ Polaczenie modemowe - Poziom 3

68 Polaczenie modemowe — Poziom 4

69 ‘awaria modulu weiS¢-wyi8e

70 alarm pompy Pt
7 ‘alarm pompyP2.
7 ‘alarm pompy P3
73 ‘alarm pompy Pa
74 alarm pompy P5
75 alarm pompy P6
76. awaria stycznika pompy P41

‘awaria stycznika pompy P2
‘awaria stycznika pompy P3
‘awaria stycznika pompy P4
‘awaria stycznika pompy PS:

‘awaria stycznika pompy P6
Zalaczenie stycznika VLT na pompe P1

zalaczenie stycznika VLT na pompe PZ
Zzalaczenie stycznika VLT na pompe P3
‘zalaczenie stycznika VLT na pompe P4
Zalaczenie stycznika VLT na pompe PS

zalgczenie stycznika VLT na pompe PS:

wylgczenie stycznika VLT z pompy P1

wylgczenie stycznika VLT z pompy P2
wylaczenie stycznika VLT z pompy P3
wylgczenie stycznika VLT z pompy P4
wylaczenie stycznika VLT z pompy PS:

‘wylaczenie stycznika VLT z pompy P6

2)8)8]S18)3/S/

3/3

R/F2/S/Rl2/si

sia)

‘awaria przetwomika na wejéciu ANT

aa instal
‘compar



9.5 Zestawienie nastaw sterownika IC2001

Numer|Nazwa Wartosé
nastawy|parametru opie ediosica)=Zakres fabryczna

[050] Konfiguracja sterownika
Ustawionie wyjécia w zaleznotclS| Romped|“Stheu podirenen sora,

BYTOWA

Ustawienie wyjécia w zaleznoscla Pompa2|“od typu podtaczonel pompy.
BYTOWA

ta|omea)|Stuer BYTOWA

Ustawienie wyjScia w zaleznosci NIEAKTYWNA:;
53|Pompad BYTOWA: BYTOWA06

typu
podtaczone| pompy. §

avons wflanweo poeancn
PRZETWORNICA54|_Pompas|od ypu podiaczonej pompy. czesroruiwoser |

NEAKTYWNA

35|Pompe|Usawienie mitiew zaletnte NIEAKTYWNA

2|Pomon7|Uaanionte pila wists NIEAKTYWNA

Ustawionie wyjécia w zaleznoselBr|Pomens:|ernsttere NIEAKTYWNA.

Ustawionio wyjécia w zaleznosclPompazi|USdeca none aa NIEAKTYWNA

AKTYWNA
Pompa 22 er wyiscia wpatios NIEAKTYWNA,

WODBUSENT;
MODBUS_8S1Tryb pracy|Tryb pracy portu szeregowego 8S66|pou (PC) (PC) - COM2 (RS485) Meshes, [eee
MODBUS_80%

or|,Pretote,|ceefegowego Po)" COM2|bodow 19200 "
lransmish (PC)| arn ( 4 = 9600, 19200

WODBUS_ENT
Try pracy MODBUS_8S1;

68 cont,|aCe CONGeee. MODBUS_M1;|MODBUS_8Nt
(MODEM) MODBUSPt;

MODBUS 804
Predkose|__Predko8e tansmisji por

69|transmisji_|szeregowego (MODEM) - COM3 19600,19200 19200
(MODEM) (RS232C)

Wysytanie|Wysytanie SMS‘ow (dotyczy tyko Wylaczone;7 ‘SMS'6w pracy z modem GSM). ‘Wiaczone Wytaczone

TTelefonowanie-faezeni z
71 |Teletonowanie| wezlem dostepowym (dotyczy Wyacere: ‘Wylaczone

pracy z modemem) ee
Kontrola kontrola spregtowa przeplywu ‘Wylaezone;72|szstone | ns vs Wylaczone

[Automatyezne| 1. tomatyczne programowanio Wylaczone;a ey przetwornicy czestotliwosci Wiaczone ‘Wiagzons:

Czas Czas usredniania pomiaréw74|usredniania (dotyezy archiwur). : o260 s

75. |ponier ener] Porat wtranch prametow weminto;|BRAKSeavert td Przetwornik P10:

Ee 25
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DIRIS Ap; Inny

we|Meee. % 0,0...100,0% oy)

‘Cantun ‘Wybér centrum wiadomosci
7 carts|(Gotyezy pracy 2 modemem GSM Wiasne; Nadawcy|Wtasne” _w trybie odpowiadania na SMSy).

T

‘Numer Nazwa Wartosé| ‘parmenl Opis Jednostka|  Zakres ae
[100] Sekcja bytowa

Brég gomy GBnienia Yoczenia da
101|plagcode sa} 85bytowoj (prog wyigezania|mH20|0.0..1020 600= _pomp).

prog|Pa olny Gnienia oczenia da
102, ‘sekcji bytowej (prog zalaczania mH20 0,0...102,0 50.0zataczania SB

‘pomp).
Prog gomy Génienia Yoczenia da

Prog

___|
sekcji bytowe} (pr6g wytaczania

103|wytaczania SB} pomp)- dodatkowy prég dia mH20, 0,0...102,0 670
(od) 2daine| zmiany wartose! (I

zakres)
Bro dolny cinienia Woczenia da

Prog__|sekciibytowe (prég zalaczania
104|zataczania SB pomp)- dodatkowy prog dia mH20 0,0...102,0 87,0

(dod.) ‘zdainej zmiany wartosci (II
zakres).

Parametr ten okregia wartost

Korekcja
ci$nienia o jaka nastapi

wezesniejsze wylaezenie pompy105|promt| watourks doresiawyer(toy|™H2O|00.1020 20
woe lub [103}), gdy pracuja co najmniej

dwie pompy.

‘Opbtnienie|OPBERIenie wyigczania pompy pO

"1 wea'ge| Przekroczeniu progu gémnego s 0.250 5
jwvaceait __(nast. nr [101)).

| OpsEnienie zalaczania pompy po
112 ‘spadku ciSnienia ponizej progu s 0...250 5eee SS doinego (nast_nr [102}).

‘Opéénienie wylaczania pompy poOpéznienie Przekroczeniu progu gornego113 eaeSe (nast. nr [103}) dia zdaine| zmiany s 0...250 10
Ken) wartosci (\I zakres).

Cpétrinia_| Spudcintapotsoj pope
7 nienia

ponizej
progu

114|zataczania SB dolnego (nast. nr [104]) dia s 0...250 10

(od.) zdainej zmiany wartosci (I
zakres).

‘OWres eyklicznego wylaczania
Pomp podstawowych. Wytaczanie

om
pomp zach gy: 1) eeeres

__|
wyjéciowe

jest
wieksze

od
progu

120|cyticanego|dainogeattuainoyotybu pracy,|min|©
CWylaezone), 2

wylaczania|2) gdy w tym czasie nie :

zalaczono/wylaczono pompy
bezposrednio zasilanej z sieci

‘energetyczne
‘Wartosé ograniczenia liczby

421 Liczba zal.na| zalaczefi na godzine siinikow 0 (Wytaczone),. 100
godz. pomp zasilanych bezposrednio z 0...250

sieci. Przekroczenie liczby_

26 erga Uh
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zalaczeh powoduie odiaczenie
siinika pompyi jest sygnalizowane

ciaglym 8wieceniem czerwone]
kontrolki skojarzonej z dana,

pompa.

WartoséNumer|Nazwa Opis Jednostka]  Zakres tabryeananastawy| parametru

[200] Sekcja pozarowa
Wybor trybu pracy sekci

pozarowe). 1) brak - brak sokeji
Po2arowej; 2) praca z wylaczang,

avo|Toage|Sante tacos|ErteSP ozarowe| powoduje wylaczenie nekolejno wszystkich pomp sekcji nena
bytowe); 3) praca bez wylaczania

sekcii bytowe).
Wario8é progu cisnienia tioczenia
zalaczania sekcji pozarowe), Po

Prég spadky ciénienia ponizej tej
201|uaktywnienia|wartosci z zadanym opéznieniom|mH20| 0,0...102,0 40,0

SP (nast. nr (211}) zataczana jest
lsekcja pazarowa w zadanym trybie|

pracy (nast. nr [200))
Prog gomy cisnienia toczenia dia

202|Prog gérny SP|sekcji pozarowe| (prog wylaczania| mH20|0,0...102,0 65.0
pomp).

Prég doiny ciénienia foczenia dia
203|Prég dolnySP|sekcji pozarowe| (prég zalgczania|mH20 0.0...102,0 55.0

pomp).

Preepiyw|,,Warto8é preeplywu pow)
205|Sranteny|Kéreg0 nastapi zalgczenie sokcji|man|0,0..6553,5 200,0

pozarowe},
‘Opéinienie|Opdinienie uaktywnisnia sekcj

211|uaktywnienia|patarowej po spelnieniu 3 0.250 20
SP. okresionych warunkow.

‘Opé2nienie wytaczania pompy
sekcji pozarowej po przekroczeniu| 8 0..250 5

pprogu gémego (nas. nr {202},
212|Opdinienie

Opoznienie zalaczania pompy
ssekc|i pozarowe| po spadku

zalaczania SP ciénienia ponize| progu dolnego
(nast. nr (203)

213 8 0.250 5

Opis Jednostka] _Zakres
nastawy| parametru fabryczna

[300] Sekcja zalewajqca
Wybér sposobu sterowania

Stirowele ompami zalewaiacymi

5% ie|storowanie moze odbyé sig na cignienia; iczby
emea|gods9) leahysalgzonych al pO*wala¥™|Somp lub na postawie 2) wartosci

ciénienia (podcisnienia ssania).

Cignienia

‘Warto8¢ gomego progu ciénienia

301|Prog gémy|sania, powyze| toregojednaz|miro|900..1020 200
wytaczona.

pomp zalewajacyeh zostanie

ere vees



Wartosé doinego progu cignienia |

sania, ponte) kidrego jedna z302|Prog doiny|eeeeeee ecgane,|mH20|o0..1020 150
zalgczona

(Czas opbenienia wylaczanta pompy|
Opbinienie|zalewajace| po przekroczeniu |

311|wytaczania|gérego progu cinienia ssania|* 200) i
|

(rast, nr (301),
Czas opétnienia zalaczania pompy

312|Opdénienie|zalewajace| po spadku ciénienia
¥ 0.280 7

Zalaczania_|ssania poniej dolnego progu (nast. °

1 (902).
Tiezba zalaczonych pomp

sar|Hezba pom| podstawowych, Kira zalacza 1.8 3
pompe zalewajacg Z1.

Ticzba zalgczonych pornp
3zq_|Ueabe pam?|podstawowych, Kora wylacza 1.8 1

‘pompe zalewajaca 21
Ticzba zalaczonych pomp

323,|Uezbapeme|podstawowych, Kira zalacza 1.8 4
ompe zalewaiaca 22,

Tiezba zalaezonych pomp
sax|Usb pane|sedsiewonye,Ke nyaeza 1s 2

pompe zalewajaca 22.

‘Numer|Nazwa Wartosé
nastawy| parametru ones venesins) «Zahra fabryczna

[400] Praca z preetwornica

oo|Praeaz|Wyb6r yu pracy sterownika z Drak; w punk w beeprzetwomica|praetwornica czestotlivosci przedziale
Cisnienie|Warlogé zadana cisnienia

401|zadane (reg.|toczenia do kt6re| dazy regulator|mH20| 0,0..1020 87.0
PID) PID.

WarioSé progu gemego c&nienia
Prog gémy|oczenia w praypadku pracy402|“(ce9. PID)|preetwornicy w preedziale cifnien|™H20|0.0..102.0 600

= praca w progach
Warioié progu doinego cifrienia

Prog doiny|—tioczenia w przypadku pracy403|(reg. PID)|preetwornicy w przedziale ciénien|™20 028...9020 00
= praca w progach.

Ciénienie|,__Wartosé zadana cignienia
tloczenia do kiérej dazy regulator404|zadane (reg mk20|0,0..102,0 400

ip) ea)|PO-dodathowy prog a zine
iany wartoéai (It zakres),

‘Wartosé progu gomego cinienia

prég gbmy|Hoczenia wpraypadk pracy
przetworicy w przedziale cignien40s|egPio) |Pretacaw pregect:docetowy|"ZO|00.1020 300

(G00.)|pr6g dla zdaine| zmiany wartosci
(\zakres).

Warlo8é progu doinego c&nienia
tloczenia w przypadku pracyProg dolny :przetwornicy w praedziale cignien

406|eg60) |"Tiece pga cadakowy|"™*2|00..1020 200
r6q dla zdalne| zmiany wartoSct

(I zakres).
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at2 Opéénienie

Wartosé czasu opéénienia, jaki
uplywa od chwili przekroczenia

progu gémego cignienia na
‘foczeniu (nastawa nr (402), [405))

do momentu wytaczenia silnika
pompy pracujace najdhuze} -

praca w progach.

413

Warto8é czasu opdinienia, jaki
uplywa od chwili przekroczenia

rogudolnego cisnienia na
tloczeniu (nastawa nr [403}, [406})

do momentu zalaczenia silnika
pompy niepracujace) najdtuze| -

praca w progach.

0.250

414
Okses

cyklicznego
wytaczania

‘Okres cyklicznego wylaczania
pompy sterowanej przetwomica
Wylaczanie pomp zachodzi gdy:

1) pracuje tylko pompa sterowana
przetwornica, 2) czestotiwosé

pracy ponize) 40Hz.

O(Wytaczone),
0.250

415

Opéénienio
zalaczaria dia
Imaksymainych

‘obrotow

Wartos¢ czasu opéznienia, jak
uplywa od chwil wysterowania

siinika pompy, zasilanej z
przetwomicy czestotiiwosci na

maksymaine obroty (nastawa nr
[420}) do chwili zalgczenia silnika
ompy najdhuzej niepracujace) -

praca w punkt.

0.250

416

=
zaigczania dia
minimainych

obrotow

Warto8é czasu opéznienia, jak
uplywa od chwil wysterowania

siinika pompy, zasilane| z
Przetwomicy czestotiwosci na
mminimaine obroty (nastawa nr

[422]) do chwili wylaczenia sinika
pompy pracujace} najdtuze| -

praca w punkt

0...250

aT

Warlosé czasu opéénienia
zalaczenia pompy sterowane}
Przetwornica, Czas opéénienia

‘odmierzany jest od chwii
‘wysterowania silnika pompy,

zasilane| z przetworicy
|czestotiwosci na minimalne obroty|

(nastawa nr {422)), do chil
zalqczenia kolejne] pompy

zasiiane z siec! - praca w punkt.

10

418

Wartosé czasu opéénienia
wylaczenia pompy sterowane|
przetwornica, Czas opéznienia

‘odmierzany jest o¢ chwii
\wysterowania sinika pompy,

zasilanej 2 przetworicy
czgstotliwosci na maksymaine
obroty (nastawa nr [420), do

‘chwili wylaczenia kolejne] pompy
Zasliane| z siec! - praca w punkt.

0...2500 10

420
Czgstotiwosé
maksymaina

silnika

Maksymaina cz@statiwo&é sinika,
‘odpowiadajaca maksymalne|

Predkosci przy jakie silnik moze
pracowaé.

0.60

424 Nominaine
broly pompy

0...3600,



422
Cagstotiiwosé

rminimaina

pracy, gdy przedtem z powodu
byt niskiogo cignienia ssania

Minimaina czestotiiwos¢ siinika. Hz 0...60 0
sinika

‘Wartogé nominaine) wysokosci
Nominaine|podnoszenia dia jedne} pompy423|podnoszenie|podstawowe) przy nominaine)|™H20 0,0.,.102.0 8

predkosci obrotowe| silnika.

Czas "ramp % ”
- Czas "ramp up" przetwornicy424 up s 0.260

preety (Tyiko do odczytul)
Cras “ramp 7 5

428|“Gowr|Czmartamp down’ przstwomicy | 0.250
pezetwornicy =Wartosé wepalcezynnika

lwzm. prop. dia wzmocnienia proporcjonainego wih e=0 regulatorze PID dia uchybu
O:c88B36: sera

nieujemnego (e=0 lub e>0).
Wartos¢ wspdiczynnika

|Wzm. prop. dla] wzmocnienia proporcjonainego w483 e<0 regulatorze PID dla uchybu
Ou 5896: “10.

ujomnego (e<0),
Warlosé wspélczynnika

|Wzm. prop. dia| wzmocnienia proporcjonainego wse e<0.05 regulatorze PID dia uchybu
0,..08538 J

{Je<0,05Ymax).
Wartos¢ wspoiczynnika

|Wzm. calk. dia] wzmocnienia toru calkujacego wSt 0 fegulatorze PID dia uchybu sceaaatea aa
nieujemnego (e=0 lub €>0).

‘Wartosé wspdlezynnika
|Wzm. catk. dia! wzmocnienia toru calkujacego w435 eo regulatorze PID dla uchysu 0.65535 120

ujemnego (e<0)
‘Wz. Wartos¢ wspdiczynnika

436|rézniczkowani | wzmocnienia toru rézniczkowania 0,..65535 10
a w regulatorze PID.

‘Strefa ‘Wartos¢ wyznaczajaca szerokosé
440 strefy braku regulagji regulatora|mH20 0,0...102,0 0.0mee PID na zmiang uchybu.

Wartse progu okresia preedziat
441|Prog wake. lpraku aktywnosci tory calujacego| MH20| 0.0..102,0 oo

regulatora PID.

Numer|nazwa Wartosé
pone opis Jednostka] —zakres xs

{500} Ssaniei Ttoczenie

600 [Pomiaresanie| _AM¥weele porary cnienia Wyaczony:|wyaezony
‘Minimaina wartos¢ cignienia

Minimaine  |ssania, ponte ktrej sterownik po
501 cisnienie|czasie opdénienia na zanik ssania| mH, 0,0...102,0 10,0

ssania|(nastawa nr [511]) wylacza pompy
Zestawu (sonda- suchobieg).

/Wartosé cignienia ssania, powyzej
tore] sterownik po czasie

Cisnienie opdénienia powrotu do pracyne powrotu|(nastawa nr{512}) preechodzi do|_™H20 9.0...102.0 10
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wylaczyl pompy (sonda - poziom
rminimainy).

Poziom|Poziom maksymalny cinienia naeos)|corr oe mH|00..1020 00

Poziom|Poziom rezerwowy ciénienia nase|cee mary mHz0|00..102,0 00

Poziom|Poziom pasredni A ciénienia na505 paral ‘ mizo|0090..102.0 00

Poziom|Poziom poéredni B cinienia naoo|es one mo|00..1020 00

Poziom|Poziom poredniC cinienia nawor|Se. roan mio|00.1020 00

Czas opGinienia reakei
sterownika na spadek cisnienia nasu Issaniu ponize| wartosci minimaine}|

© zoo 5

(nastawa nr [50%).
Gzas opbanienia reakd

Opéznionie_|sterownika na werostcignienia na
512|powrotu do|ssaniu powyzej wartosci cignionia| 0.250 5

pracy|powrotu do pracy (nastawa nr
{502}.

“Akiywacja koniocznosei

Potwierdzenie|Polerdzenia powrotu sterownikaSo do pracy po wystapieniy Wylaczony:520|po zanikt.|suchobiegu. Powr6t do normalne) Wigczony ‘Wylaczone

racy po nacignigciu Kiawisza
START.

Maksymaine cisnienie wyjSciowe,
90 przekroczeniu Kibrego

wszystkie pompy kolejno zostaja,
Cisnienio pymctone Zzadenym

551
nienle|opznioniom (nastawa nr {52)).|mH.o| 0,0..1020 670

Powrét do pracy nastepuje w
chuili spadku clsnienia ponizej

]wartosci progu doinego o wartogc
Zalezne) od trybu pracy.

Czas Tzas opdénienia wyigezenia
wylaczania w|kazdej z pomp po wystapieniu552|"stanach|awari, np. przokroczenie Pmax,|'™® 0.2508 500

awaryinych, brak ssania itd

‘Numer|Nazwa Wartosé
nastawy|parametru Opis: Jednostka|—Zakres fabryczna

[700] Przeptywomierze
Wyb6r sposobu wyznaczania

wartoéci strumienia objetosci: 1)
Wartoss|wyliczenia, na podstawie lczby Zmierzona;og przeptywu|aktualnie pracujacych pomp; 2) ‘Obiiczona Ophea

zmierzenie, 2a pomoca
przeplywomierza.

Stala__| Stala wodomierza nr1 okresionaTe,|goed per virmp 0.,.82100 1

Stala__| Stala wodomierza nr 2 okresiona702|wodomiarza 2 w vie). = =. e

caePare)JalTa



. Wartodt objetosciowa natezeniaNominaina przeplywu dia jednej pompym8 iees bytowe}, pracujace| z nominaing|™%P|0.0..6553.5 108
pompy bytowe}]

"_predkoscig obrotowa,
Nominaina_| Warlog¢ objetosciowa natgzenia
wydainosé|przeplywu dla jedne| pompy704

pompy  |pozarowe), pracujace| z nominaina) ™R|0.0..6583.5 200
pozarowe| predkoécia abrotowa,

Wespéiczynnik usredniania
impulsow z wodomierza. Wartosé

710|Wepélczynrik|Ghretia cade Impulsow pojake)|imp 0.250 10
usreaniania|zostanie usredniony i odswiezony

pomiar.

Numer Nazwa " Wartosé
Inastawy|parametru Onl vedeastia)=akies fabryczna

[800] Testowanie pomp
“Aktywacja opgj testowania pomp: Wylaczone; Tyiko

Testowanie|bytowych (wraz z pompa bytowe; TyikoSa pomp sterowana przetwornica) oraz potarowe: Bytowe|
Wvlaczone

pozarowych, i pozarowe
Wybor dria w kt6rym ma nastapie

testowanie pomp. Testowanie NeBH.oee801|Dzien testu|mode odbywat sig co tydzien w|dzien|CONAN ND
‘okreslonym du tygodnia tub

odziennie.
‘Okreslenie godziny testowaria.

802|Godzina testu| Testowanie moze odbyé sig o h 0.23 4
kazdej petne| godzinie.

Wartoéé cisnienia toczenia jaka,
aro |Siriene tes) oviany osiggnaé pompy Bytowe|mH:|00.1020 00

podezas testowaria.
Wartosé objetosciowa natezenia

Przeplyw testu| przeplywu jaki powinny osiagaéan SB Pompy bytowe podozas man|010.6583, oo
testowania.

Cignienie testul
WAMI08E cifnienia toczenia jake

12 [CSTien test) powinny osiagnas pompy mHz0 0,0...102,0 00
pozarowe podczas testowania

Wartosé objetosciowa natezenia
Przeplyw testu| przeplywu jaki powinny osiggaé |Bia SP Pompy pozarowe podczas sali (Maeciitad on

testowania
Maksymalny czas osiagniedia

814|Czastestu |przez testowana pompe zadanych| —s 0...3200 5
parametréw ciSnienia i przeplywu

| Czas praerwy pomiedzy testami215|Pauza test Toners s 0...3200 5

Czas testu-|Czas pracy pompypo osiagnigciuB18
praca zadanych parametréw. s 25m ®

‘Opéénienie|OpSénienie otwarcia zaworu po
817 otwarcia zataczeniu badane| pompy s 0...3200 10

Zaworu pozarowej, (wersja specjaina)
Opéanienie|Opéznienie wylaczenia badane}S18|vor. pompy|pompy pozarowej po zamknigciu

|_© 9.8200 %
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pozarowe} Zaworu. (wersja specjaina)

Elektrozawor,
820|Typzaworu|Wybér typu zaworu na obejéciu. Plrspeatnicg|Elektrozawér

Czas, Czas ofwarGla | zamknigcla
821|otw/zamk.|przepustnicy pray testowaniu s 0..250 5

Zaworu pomp.

a Kono |aktywacja Kontrol stykow otwarcia Wylaczona;orc| zamkngca preoptic. Waczona’|Wvlaezona

{F00] Przetworniki

Numer Nazwa Wartosé
Inastawy|parametru onts secre fabryczna

Zakres minimalny przetwornika ciénienia wF10|IANOmin Paria aleay crete mH.0 0,00

Zakres maksymainy przetwornika ciénienia wFit|tANOmax =o ae} mH:O 102,00

Zakres minimalny praetwornika cisnienia wPag: ANC rt kolektorze tiocznym (wejécia nr 13) mio 0,00

£13.|taNt.max|Z2K'¢s maksymainy praetworika cinieniaw|ays. aekolektorze tlocznym (wejscia nr 13)Ais
gheera)



10.0 WYKAZ PARAMETROW PROGRAMOWANYCH AUTOMATYCZNIE W PRZETWORNICY
‘CZESTOTLIWOSCI

Price Whole siieca war parenotiw progranowanych W preetiomioach capstone (VLTOOGO
‘VLT5000, VLT2800, FCM300) przez sterownik 1C2001.2

Tabela 13. Wykaz parametrow programowanych w przetwomicy czestotiiwosci przez sterowmik C2001

Preetwornica VLT6000 Przetwomice VLT5000, VLT2800, FCM300

We Wartosé Nr WartodéNazwa parametru =a|pare
Nazwa parametru sn

002 ative Setup 2 004 ‘Active Setup 2

01 Torque charact 1

Zgodnie z Zaodnie =
202|Outhuttreauency|parametrem 420|202|Output frequency|arametrem 420

‘ah sterownika he sterownika
203, 0

enn Zgodnie z Zgodhie z
204 Minimum,_|parametrem 422|204|Minimum reference|parametrem 422

sterownika sterownika
Maximum :205 praia stand. 0 Hz 205|Maximum reference|stand. 0 Hz

208 Ramp-up time 1s 207 Ramp-up timet 05s
207|Ramp-down time 1s 208|Ramp-down timet 05s

Terminal 53, Terminal 53,
308 analogue input|(Nofunction)|308 ‘analogue input|0 (No function)

voltage voltage

Tena ee,314 analogue input|0(No function) 314 caine ‘
(0 (No function)

current tyko
VLT5000)

Terminal 9, actual340 es 13 (4-20mA)
(Auiomalie 3 (Automatic reset400 Reset function est 405 Reset function a3

402 Flying start 0 (Disable) 502 Coast 1

503 Coasting stop 1 503 Quick stop 1

504 DC Brake 1 504 DC brake 1

505 Start 1 505 Start 1

506 Reversing 1 506 Reversing 1

555|Bus time interval 1s 513|Bus time interval 1s
Bus time interval Bus time interval556 - 2 (STOP) 514 L 2 (STOP)

FC202 AQUA

Nr parametru Nazwa parametru Wartosé parametru

002 Motor Speed Unit 4 (Hz)

010 Active Set-up 2

0023, Display Line 2 Large 1613 ( Frequency )

|EEE;ra



0024 Display Line 3 Large 1601 ( Reference )

0173, Fiying Start 0 ( Disabled )

0302 Minimum Reference o

0303 Maximum Reference Zgodnie z parametrem 422 sterownika

0313 Reference Site 1(Remote )

0316 Reference 2 Source (0( No Function )

0317 Reference 3 Source (0( No Function )

0341 Ramp1 Ramp Up Time 18

0342 Ramp 1 Ramp Down Time 18

0419 Max Output Frequency|‘Zgodnie z parametrem 422 sterownika

0510 ‘Terminal 18 Digital input (0( No Operation )

0511 Terminal 19 Digital Input (0 ( No Operation )

0512 Terminal 27 Digital Input 0 ( No Operation )

0513 Terminal 29 Digital Input 0 ( No Operation )

0514 Terminal 32 DigitalInput (No Operation )

0515 ‘Terminal 33 Digital Input (0 No Operation )

0803 Control Timeout Time 2s

0804 Control Timeout Function 0(Om)

0851 ‘Coasting Stop 1 (Bus )

0852 DC Brake Select 1(Bus)

0853 Start Select 4 (Bus )

0854 Reversing Select 1(Bus )

instalPeainiap



12. DANE TELEADRESOWE

Instalcompact Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne, ul. Wierzbowa 23

tel. 061 814 67 55,fax 061 816 40 16
www.instalcompact.pl , e-mail: centrala@instalcompact.pl

BIURA TECHNICZNE

Warszawa
(00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

tel,ax (022) 628 24 00, 625 24 97
tel. kom. 0502 519 505,
mtrzcinski@instalcompact pl

tel. kom. 0502 519 559
btalarek@instalcompact.pl

tel kom. 0502 244 562 Gdarisk
nsankowski@instalcompact pl tel. kom. 0502 612 711

tel. kom. 0502 642 927 towczarski@instalcompact pl
jwysocki@instalcompact pt

tel, kom. 0502 519 553 Krakéw
‘atworkowski@instaicompact pl tel. kom, 0502 615 107

bporemba@instalcompact pl

Bialystok
tel, kom, 0502 328 541 Katowice
akaretko@ instalcompact pl tel. kom, 0502 619-513

‘bryla@ instalcompact.pl
Wroctaw
tel. kom, 0502 519 558 Szezecin
jporemba@ instalcompact. pl tel. kom, 0502 550 445

akorzynek@instalcompact pl
Poznan
tel. kom, 0502 519 552 Lublin
mnaskret@ instalcompact.pl tel. kom, 0502 328 543
tel. kom, 0502 330 497 amalik@instalcompact.pl
jchoros@instalcompact.pl

Instalcompact-service sp.z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne, ul. Nad Strumykiem 6

tel. 061 816 40 17,fax. 061 816 40 19
www instalcompact-service.pl, firma@instalcompact-service. pl

EKSPOZYTURY SERVICE

Oddzialy Serwisu:
Zamosé

Katowice tel. kom. 0.601 911 053
tel. kom. 0601 911 047
tel. kom. 0601 911 048 Gdarisk

tel. Kom. 0 601 911 052
Koszalin:

tel. kom. 0 601 911 051 Krakow
tel. kom. 0 601 383 851

Warszaws
tel. kom. 0 601 911 045 Radom
tel. kom. 0601 911 046 tel. kom. 0 601 064 547
tel. kom. 0 601 911 054
tel. kom, 0 601 236 627 Konin

tel. kom. 0 693 992 445
Wroctaw
tel. kom. 0 601 911 050
tel, kom. 0 661 946 549
tel, Kom, 0 601 064 554
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