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1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 

 
 

  

 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen toiminnan 

aloittamista! Muutosten tekeminen on 
sallittua vain pätevälle henkilölle! 

 

 
 

 Varoittaa, että varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. 
 
 

 Varoittaa, että varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö-  
                  tai omaisuusvahingon. 
 
 
Lisätietona tähän käyttöohjeeseen: kiinnitä erityistä huomiota yleiseen turvallisuuteen 
ja säädöksiin, jotka pyrkivät onnettomuusriskien pienentämiseen. 
 
HYDROVAR –taajuusmuuttaja on oltava jännitteetön, ennen kuin tehdään mitään 
toimenpiteitä järjestelmän sähköisille tai mekaaniselle komponenteille. Vain pätevä  
koulutettu henkilö saa tehdä laitteelle asennus-, huolto- tai korjaustöitä.   
Epäpätevät muutokset järjestelmään mitätöivät takuun. Laitteen ollessa käynnissä, voidaan 
laite pysäyttää kauko-ohjauksella laitteen ja moottorin yhä jäädessä jännitteiseksi. 
Turvallisuussyistä on laitteen syöttöjännite katkaistava ennen kuin suoritetaan muutoksia 
laitteessa. Tällöin estetään ulkopuolisen kytkimen vapautusmekanismin tai ohjearvon 
aiheuttama satunnainen moottorin käynnistyminen. 
 

 
 

 
Kun taajuusmuuttajaan on kytketty jännite, tehoyksikön ja säätöyksikön osat 
ovat jännitteiset. 
 
Näiden osien koskettaminen on hengenvaarallista ! 
 
Ennen taajuusmuuttajan kannen avaamista on jännite kytkettävä pois. 
Odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin aloitat työskentelyn (välipiirin 
kondensaattorien lataus purkautuu purkausvastuksiin). 
 
Jännite voi olla jopa  400 volttia (vikatilanteessa jopa suurempi). Kaikki työt, 
jotka tehdään taajuusmuuttajan kannen ollessa auki, saa suorittaa vain 
pätevä koulutettu henkilö. Lisäksi on huolehdittava, että ei aiheuta 
oikosulkua viereisten komponenttien välille kytkiessä ulkopuolisia 
ohjauskaapeleita ja että avonaiset kaapelinpäät ovat eristetyt. 
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HYDROVAR –taajuusmuuttaja sisältää elektronisia turvalaitteita, jotka 
kytkevät pois säätöpiirin vikatilanteessa, tällöin moottoriin ei  kulje 
virtaa ja moottori pysähtyy, mutta moottorin jää kuitenkin 
latausjännite. Moottori voi pysähtyä myös mekaanisen lukituksen 
vuoksi. Jos moottori on poiskytketty pääjännitteestä taajuusmuuttajan 
elektroniikan kautta,  moottorin liittimet eivät silti ole potentiaalivapaat. 
Jännitevaihtelut, erityisesti tehonsyöttöviat voivat aiheuttaa järjestelmän 
pysähtymisen itsestään. 

 
 
 
 
Järjestelmä voidaan käynnistää vain jos se maadoitettu. Lisäksi on varmistettava, että 
putkistot ovat samassa potentiaalissa.  
 
Laitetta käyttävän henkilön tai henkilöiden on luettava ja ymmärrettävä käyttöohje ja 
myös noudatettava sen määräyksiä ja ohjeita. Me emme hyväksy vastuuta vaurioista ja 
toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. 
 

Huomio: 
 

Taajuusmuuttajalle tai moottorille tehtävät korkeajännitteiset testit 
voivat vioittaa elektronisia komponentteja. Joten yhdistä tulo- ja 
lähtöliittimet L -N -- U- V-W.  
Välttääksesi väärää mittaustulosta johtuen elektroniosan 
kondensaattoreista, eristä moottori taajuusmuuttajasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viankorjaus voi aiheuttaa moottorin uudelleenkäynnistymisen!
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2 Järjestelmäkuvaus 

 
Seuraavat kaaviokuvat kuvaa tyypillistä yhden tai useamman pumpun 
paineenkorotusasemaa, jossa käytetään Hydrovar –taajuusmuuttajaa. Liitäntä voidaan tehdä 
suoraan vesijohtoverkkoon, välisäiliöön tai kaivoon. Pintakytkimiä, jotka pysäyttävät pumpun 
kun vesi on alhaalla, tulisi käyttää kun käytetään välisäiliötä tai kaivoa. Kun pumppu on 
asennettu suoraan vesijohtoverkkoon, painekytkintä on käytettävä kuivakäyntisuojana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monipumppuinen paineenkorotusasema 

(1) Pumppu taajuusmuuttajalla 
(2) Painesäiliö 
(3) Sähkökeskus 
(4) Sulkuventtiilit 
(5) Takaiskuventtiilit 
(8) Tulopaineen säätö 
(9) Painemittarit 
(14) Painelähetin 

3
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3 Painesäiliö 

Painesäiliötä käytetään pumpun tai pumppujen painepuolella ylläpitämään painetta 
verkostossa kun kulutusta ei esiinny. Tällöin pumppujen ei tarvitse käydä jatkuvasti. Kun 
käytetään pumppua tai pumppuja, joissa on Hydrovar –taajuusmuuttaja, ei ole tarpeellista 
käyttää suurta paineastiaa paineen ylläpitämiseksi. Paineastiaa valitessasi varmista, että sen 
rakennepaine on järjestelmäpaineen mukainen. Paineastiassa on oltava 10 %:n laajennusvara 
järjestelmän yhden pumpun maksimivirtaamaan nähden (myös monipumppujärjestelmässä). 
 
Selvitä maassasi vaaditut todistukset. 
 
Esipaineista paineastia seuraavasti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ennen esipaineen tarkastusta, varmista, että paineastia on 
paineeton (ei vettä sisällä). 

Solldruck / required pressure [bar]Haluttu paine (bar)

Esipaine (bar)
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4 Oloarvolähettimet 

4.1 Painelähettimet     Sarjat PA-22 S 
 
Tämän painelähettimen anturi on pietsoresistiivinen paineanturi (pii), joka on asennettu 
nauhaan, vapaasti kellumaan öljykammioon. Paine välitetään anturille erillisellä teräksisellä 
diagrafilla öljykammiossa. 
 
Tekniset tiedot  
Mittausalue (FS): 10 bar 25 bar (muut lähettimet kysyttäessä) 
Max. paine-Pmax: 20 bar 50 bar  
Kotelointiluokka: IP 67   
 
Ulostulosignaali:  0,5 – 4,5 V DC (ratiometrinen) (10%....90%) 
Syöttöjännite:  5 VDC +/- 5 % 
Käyttölämpötila:  -10...+80°C (maks. –40...135 °C) 
Varastointilämpötila: -40...+135°C 
Kaapeli:   1,2 m 
Liitännät: 
valkoinen = analoginen ulostulosignaali = (+ Out) (1) 
vihreä = maadoitus = (GND) (2) 
ruskea  = syöttöjännite = (+ VCC) (3) 
Materiaalit: 
Runko: teräs  
diagrafi: teräs 

mitat [mm] 
 
 

 
 

tasotiiviste 
Viton® 

Painelähettimet 

tasotiiviste

Pistotulppa / 
Kaapeli 
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4.2 Paine-erolähetin 
Sarjat PD 39 M

 
Tämän paine-erolähettimen anturit (2 kpl) ovat pietsoresistiivisiä paineantureita (pii), jotka 
on asennettu nauhaan, vapaasti kellumaan öljykammioon. Paine välitetään anturille erillisellä 
teräksisellä diagrafilla öljykammiossa. 
 
Tekniset tiedot   
Mittausalue (FS): 4 bar  paine-ero (muut lähettimet kysyttäessä) 
Ylipaine / Pmax: 16 bar  yhdelle puolelle 
Kotelointiluokka : IP 65   
 
Ulostulosignaali: 0,5 – 4,5 V DC (ratiometrinen eli suhdeasteikko) 
Syöttöjännite: 5 VDC +/- 10 % 
Kuormitusvastus: > 5 k   
 
Lineaarisuus:: 0.20 % FS;  max. 0.5% FS 
Stabiilisuus:  0.1 % FS;  max. 0.2% FS 
 
Käyttölämpötila:   -10...+80°C 
Varastointilämpötila -40...+80°C 
 
Materiaalit: Runko ja diagrafi 1.4435 haponkestävä teräs  
Ruuviliitos ja kansi: galvanoitu teräs d=8mm putkelle 
 

 

  Pistotulppa: mPm 193 
    sisältää 2 m kaapelin 

 
 
Kaapeli: 
Out (valkoinen) 
+ Vcc (ruskea) 
GND (Vihreä)  
Vaippa 
  
 

P - 

P + 
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5 Tekniset tiedot – taajuusmuuttaja ja yleistiedot 

HYDROVAR Moottori Syöttöjännite (Uin) Etusulake 
min. 

Tyyppi Nimellinen 
ulostuloteho 

  Jännite Max. 
virta 

Taajuusalue       
  48-62 Hz 

 

HV 1.1 1,1 kW 3x 230 V 4,8 A 1x 220-240 V±15% 10 A 
HV 1.15 1,5 kW 3x 230V 7,0 A 1x 220-240 V ±15% 10 A  
HV 1.2 2,2 kW 3x 230V 10,0 A 1x 220-240 V ±15% 16 A 

 
 
 

Ulostulojännite: 3x 0...Uin VAC / 0-70 Hz 
 (riippuu tulojännitteestä) 
Minimitaajuus:  0 – maksimitaajuus 
Sähköinen hyötysuhde:  > 95% 
 
 
 
 

Suojaustoiminnot: Oikosulku-, ali-, ylijännite, elektroniikan ylikuumenemissuojaus 
(ylikuormitus). Ulkoiset suojaustoiminnot: moottorin lämpötilasuojaus (PTC -
termistorilla) ja kuivakäyntisuoja (painekytkin, pintakytkin, jne.). Syöttöjännitteeseen on 
asennettu suodatin varmistamaan häiriöimmuniteetti. 
 

 
HV -sarjan taajuusmuuttajat noudattaa yleisiä EMC -sääntöjä ja ne on testattu seuraavien 
standardien mukaan: 
 

Häiriöjännite:    EN 55011 
EMC – immuniteetti:   EN 61000-4-3 ja ENV 50204 
Sähköstaattisten varausten purku: EN 61000-4-2 

 
 

Ympäristön lämpötila: 5° C ... +  40°C 
Varastointilämpötila: -25° C ... +  55° C 

(+70°C max. 24 tuntia) 
Kosteus: Suhteellinen kosteus max.50% 40°C asteessa,  

rajoittamaton 
 Suhteellinen kosteus max. 90%  20°C asteessa, max. 30 

päivää vuodessa 
 Kondensoituminen ei ole sallittua! 
   
Ilman epäpuhtaudet: 
 
 

Ilma voi sisältää kuivaa pölyä, jota esiintyy tehtaissa, joissa ei 
ole liiallista koneiden aiheuttamaa pölyä. Liialliset määrät 
pölyä, happoja, syövyttäviä kaasuja, suoloja, jne. ei ole 
sallittu. 

Korkeusasema: max. 1000m meren pinnan yläpuolella. Suuremmissa 
korkeuksissa suurin sallittu teho on rajoitettu. Tällöin ota 
yhteys toimittajaan. 

Kotelointiluokka : IP55 
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5.1 Mitat  
HV1.1: 
 
 

 
 
 
 
HV1.15,1.2: 

sulkutulppa

7 12 

   
Tyyppi: Paino 
 [Kg] 
  
HV 1.1 2,00 
HV 1.15 4,70 
HV 1.2 4,70 sulkutulppa

tiivisteholkki
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6 HYDROVARin asennus    

6.1 HYDROVARin asennus pumppuun  

6.1.1 Toimitukseen sisältyvät komponentit 

HV1.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HV1.15-1.2: 
 

Asennus-/välirengas

aluslevy

ruuvi
kaapelin 
tiivisteholkki 

termistori 

termistori

Kaapelin 
tiivisteholkki 

ruuvi M5x50 

asennuspanta
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6.1.2  Mekaaninen asennus  
HV1.1 

 
 
 
 

  
1. Irrota 3-vaihemoottorin tuuletinsuoja 

avaamalla kiinnitysruuvit.  
 
 

 

  
2. Aseta asennus-/välirengas (1) 

tuuletinsuojan ja Hydrovarin väliin ja 
kiinnitä ne yhteen käyttäen ruuvia (3) 
ja aluslevyä (2). 

 
 
3. Kiinnitä taajuusmuuttaja-

tuuletinsuojayhdistelmä moottoriin 
tuuletinsuojan kiinnitysruuveilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Huomio:  
Älä unohda aluslevyä ruuvin ja tuuletinsuojan välistä! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrovar

(1) asennus-
/välirengas 

moottorin 
tuuletinsuoja 

(2) aluslevy 

(3) ruuvi 
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HV1.15-1.2: 
 

Tasotiiviste 

Termistori

Paineähetin

Moottorin 
liitinalusta 

4 asennuspantaa

Keskipala

4 kpl ruuvi 
M5x50 

Älä unohda ruuvien tiivisteitä.  
Varmista, että taajuusmuuttajan 
päällä ei ole vettä,  
ennen kuin avaat kannen.

Asennus: 
 
- Avaa taajuusmuuttajan kannen 
ruuvit 3 kpl. 
- Aseta keskipala tuuletinsuojaan. 
- Asenna tuuletinsuoja moottoriin. 
- Ripusta 4 asennuspantaa 
tuuletinsuojaan ja kiinnitä ne 4:llä 
ruuvilla.  
- Kiinnitä taajuusmuuttajan kansi 
kolmella ruuvilla. 
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Jos käytät muovista tuuletin suojaa, on 
asennusrengasta käytettävä.

Asennusrengas
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6.1.3 Termistorin asennus   
Vaihtoehto A:  

 

 
 

Vaihtoehto B: 

 
 

1. Avaa kytkentäkotelonkansi ja irrota kytkentäalusta. 
2. Kiinnitä termistori (Vaihtoehto A tai B) 
3. Moottorin muut kaapeloinnit ks. kohta 6.2. 
 
 
 
 
 
 

moottori 

termistori  

kytkentäalusta 

kumitiiviste 
gasket 

Kytkentäkotelon 
kansi 

Termistori 
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6.1.4 Painelähettimen asennus 

 
Painelähettimen toimitukseen sisältyy: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Painelähettimessä on liitäntä G ¼”. 
2. Muut kaapeloinnit ks. kohta (6.2) 

 
 

Pistotulppa / 
Kaapeli

tasotiiviste

painelähettimet

Tasotiiviste 
Viton® 
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6.2 Sähköasennukset ja -johdotukset 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.2.1 Suojaustapa  
 
Kysy paikalliselta sähkölaitokselta vaadittu suojaustapa. 
 
 

Soveltuvuus: Vaihto- ja tasavirtatoimintaiset vikavirtasuojat (FI), TN –järjestelmät, 
suojavirtapiirit. 

 
Kun käytetään vikavirtasuojaa, on varmistettava, että vikavirtasuoja toimii tasavirroilla. 
Käytä jokaisella Hydrovar –taajuusmuuttajalla aina erillistä vikavirtasuojaa! 
 
 
 
 
 

6.2.2 Hydrovarin moottorikaapeleiden asennus 
 
Avaa kannen kiinnitysruuvit 3 kpl. Nosta kansi pois varovasti, irrota huolellisesti näytön 
kaapeli, irrota maadoitusruuvi ja laita tarvikkeet syrjään. Seuraavassa kuvassa näet: 

 
 

(1) ohjauskortti liittimineen ohjaussignaaleille ja RS485 –liitynnälle 
(2) pääkortti tehokomponentteineen ja syöttö- ja moottorikaapelin 

liittimineen 
 
 
 

Huomio:   
Vain hyvin tehtävään koulutettu ja pätevä henkilö saa 

asianmukaisilla työvälineillä asentaa ja huoltaa laitetta!

Varoitus: 
Vian sattuessa, kytke syöttöjännite pois lukittavalla kytkimellä. Odota 
vähintään 5 minuuttia, jotta kondensaattoreiden purkausjännite poistuu. 
Muutoin voi aiheutua shokki, palovammoja tai kuolema. 
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6.2.2.1 Pääkomponentit    
 
HV1.1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
HV1.15, 1.2: 
 
 
 

 

Moottoriliitännät 

syöttöjännitteen 
liittimet 

Syöttökaapelin 
tiivisteholkki  
(5-10mm) 

ohjauskortti (1)

pääkortti (2)

Moottorikaapelin 
läpivienti 
(vähintään 
11,5mm) 

moottoriliitännät

syöttöjännitteen 
liittimet 

ohjauskortti (1) 

pääkortti (2) 

Ohjauskaapeleiden 
läpiviennit 

Ohjauskaapeleiden 
läpiviennit 
(vähintään 5 mm)  
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6.2.2.2 Päävirtapiirin kaapeleiden kytkennät 
 
a) Moottorikaapeli: 
 
Moottorikaapelin liittimet ovat U, V, W Hydrovarin sisällä. Kytke johtimet liittimiin ja pujota 
johto tiivisteholkin läpi. Moottorikaapelin halkaisija on vähintään Ø11.5 mm, jotta 
saavutetaan kotelointiluokka IP55 (vain HV1.1). 
 
Kaapelin maadoitusjohdin on asennettava taajuusmuuttajan jäähdytysrunkoon, jossa on 
maadoitusmerkillä varustettu liitin.  
 
Liitännät moottorin kytkentäkotelossa 
 
Moottorikaapelin liitäntä riippuu moottorin tyypistä. Liitäntävaihtoehdot ovat tähti- tai 
kolmiokytkentä. Tässä tapauksessa on käytettävä kytkentää, joka vastaa 3x230V jännitettä 
(moottorin arvokilvessä). 
 
 
 
 

Tähtikytkentä Kolmiokytkentä 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
b) Syöttökaapeli 
 
Syöttökaapeli kytkentään liittimiin L1, N, 230 VAC, 1-vaiheisena.  
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6.2.3 Säätö 
 
Kun käytetään HYDROVAR –taajuusmuuttajaa vakiopaine-, vakiopaine-erosäädössä 
(yhdessä paine- tai paine-erolähettimen kanssa) tai ulkopuolisen säätimen 
antaman nopeusohjeen 0,5-4,5VDC perusteella, on tulosignaali kytkettävä 
liittimiin X2/1, X2/2 ja X2/3.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.2.4 Liittimet 
 
Kaikki taajuusmuuttajan ulkopuoliset kaapelit on oltava häiriösuojattuja. Älä kytke 
elektronisten komponenttien maadoitusta korkeampaan potentiaaliin (kaikki maadoitukset ja 
RSD485 GND ovat kytketty yhteen sisäisesti). 
Ulkopuolisen käynti/seis –kytkimen koskettimet on sovelluttava alle 10 VDC jännitteelle. 
Ohjauskaapelin halkaisija on oltava vähintään Ø 5mm. 
Jos käytetään häiriösuojaamatonta kaapelia, voi taajuusmuuttajan toimintaa häiritseviä 
signaaleja esiintyä. 
Kun taajuusmuuttajapumput (max. 4 pumppua) kytketään yhteen RS 485 –väylän kautta, 
jokaisen taajuusmuuttajan liittimet X3/1, X3/2 ja X3/3 kytketään yhteen tarkoituksen 
mukaisella häiriösuojatulla kaapelilla ja jokainen laite ohjelmoidaan tarkoituksen mukaisesti 
(ks. kohta 13.7 Monipumppukäyttöjen ohjelmointi) 

 
 
 
 
 
 
 

HV1.1 HV1.15, 1.2 

Ohjausliitimet

RS485 väyläliittimet
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Ohjausliittimet: 

 
 

 
 

Jännitesyöttö ulkopuoliselle säätimelle 

Ulkopuolinen kytkin Ri 10kOhmia, 5VDC (käytä 
kullattuja liittimiä 

Termistori

(ei maadoitettu)

0,5-4,5 VDC

Käyntitietorele max. 
500mA/125V

Moottorin lämpösuoja 

Kuivakäyntisuoja 

Ulkopuolinen 
on/off -kytkin 

Oloarvotulo 4-20 mA 

Vaippa

NO 
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6.3 Etupaneeli 
 
 
HV 1.1-1.2: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

painonapitmerkkivalo LED

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mcaldard

mcaldard

mcaldard



 
 

24

7 Käyttö ilman ohjelmointipaneelia 

 
Huomio: Ennen järjestelmän käynnistystä, pumppu on täytettävä ja ilmattava ja kaikki 

johdotukset tehtävä! 
 
 
 
 
 
 

 
Paineen muutos (Change Pressure): sallittu (Enabled) 
Automaattinen käynnistys (Auto Start): sallittu (Enabled) 

 
 
Muut toimintamahdollisuudet Hydrovarin painonappien avulla: 
 
Pumppu voidaan käynnistää  -näppäimellä (jos automaattinen käynnistys on pois käytöstä, 
voidaan pumppu käynnistää ensimmäisellä kerralla tai sähkökatkoksen jälkeen painamalla 
ensin  -näppäintä ja sitten  -näppäintä. Pumppu voidaan pysäyttää  -näppäimellä. 
 
Molemmat näppäimet ovat Hydrovarin etupaneelissa. 

 
 

Paineen ohjearvomuuttaminen ilman ohjelmointipaneelia: 
Paineen ohjearvo muutetaan ilman ulkopuolista ohjelmointipaneelia seuraavasti: 
 

1. Käynnistä pumppu etupaneelin  -näppäimellä. 
  
2. Paina  ja  näppäimiä samanaikaisesti yli 3 sekuntia. 
 
3. LED- valon väri muuttuu oranssin väriseksi. 
 
4. Nyt voidaan paineen ohjearvo muuttaa  ja   näppäimillä.  
      Aseteltu paine voidaan tarkastaa vain painemittarilla. 
 
5. Jos toimintaa ei ole 5 sekuntiin, HYDROVAR palaa normaaliin toimintaansa 
automaattisesti ja uusi paineen ohjearvo on tallennettu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 Hydrovar on toimitettava seuravilla asetuksilla: 
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8 LED –merkkivalon merkitykset 

.) Vihreä palaa   moottori pysäytetty  (joko ulkopuolisella kytkimellä (kytketty 
liittimien  X2/4; X2/5 väliin) tai etupaneelin  -näppäimellä) 
 
.) Vihreä, hitaasti vilkkuva  taajuusmuuttaja on aktiivinen, mutta moottori on 
pysähtynyt  
.) Vihreä, nopeasti vilkkuva  moottori käy 
 
.) Oranssi palaa  paineen ohjearvo voidaan antaa ilman ulkopuolista 
ohjelmointipaneelia  ja  näppäimillä tai ulkopuolinen ohjelmointipaneeli on 
kytketty pumppuun ja pumppu on pysäytetty  -näppäimellä tai ulkopuolisella 
kytkimellä (kytketty liittimien X2/4 ja X2/5 väliin). 
 
.) Oranssi, hitaasti vilkkuva  kytketty kauko-ohjaukseen ja taajuusmuuttaja on 
käytössä, mutta pumppu ei käy (koska ohjearvopaine on saavutettu). 
 
.) Oranssi, nopeasti vilkkuva  kytketty ulkopuoliseen ohjelmointipaneeliin ja 
pumppu käy.  
 
.) Punainen palaa  vikasignaali (vian tyyppi ilmoitetaan ulkopuolisen 
ohjelmointipaneelin näytöllä) 
 
.) Punainen vilkkuva  signaali vakavasta viasta (HYDROVARin jännitteen syöttö on 
katkaistava!)  
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9 Toiminta päävalikossa 
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Yleistä ulkopuolisen ohjelmointipaneelin käytöstä:  
  

 ja  näppäimillä voidaan valita parametrejä valikossa.  
Alavalikkoon pääsee  -näppäimellä. Alavalikosta poistutaan painamalla  tai  yli 3 
sekuntia.  

 tai  näppäimillä voidaan muuttaa parametrejä. 
Jokainen muutos tallentuu, kun poistutaan ko. parametristä  tai  näppäimellä. 
Kun parametri on muutettu ja siitä poistuttu, näytölle ilmestyy teksti  
 

 SAVE 
PARAMETER 

n. 2 sekunnin ajaksi. 

 

10 Ulkopuolisen ohjelmointipaneelin kytkeminen HYDROVARiin 

Kun HYDROVAR on kytketty taajuusmuuttajaan ja ulkopuolisen ohjelmointipaneeli on 
liitetty taajuusmuuttajaan, näytölle voi ilmestyä 2 erilaista viestiä: 
 
1. Jos automaattista käynnistystä (ks. kohta 14.1.1) ei ole valittu käyttöön 

(standardiasetus), näytölle ilmestyy teksti: 
 

 Address    01 
Lost 

Tämä ilmoittaa, että kauko-ohjausta ollaan juuri 
kytkemässä. 

 Tällä hetkellä Hydrovar etsii olemassa olevia osoitteita. 
 
Jos osoite 01 on saatavilla, näytölle ilmestyy 
 

 Address    01 
Detected 

Aktiivisen pumpun osoite on näytöllä. 

 
Tilainformaatio monipumppujärjestelmissä (Multicontroller): 
 
P1: Johtopumppu (Master) 
P2: Orjapumppu (Slave) 
P3: Orjapumppu (Slave) 
P4: Orjapumppu (Slave) 
P.:   seuraava numero ei ole käytössä 
 
Hold:       pumppu on pysäytetty painelähetintiedon perusteella 
Run:        pumppu käy 
Stop:       pumppu on pysäytetty johtopumpun perusteella 
Disabled: pumppu pysäytetty joko stop -näppäimellä tai riviliittimeltä ulkopuolisella 
kytkimellä 
Error:       pumppu on pysäytetty vian takia 
 

  Lisäpumppu on pysäytetty 
  Lisäpumpun säädin on kytketty. Lisäpumppu ei käy. 

 
Jos pumppua osoitteessa 01 ei löydy, näytöllä on edelleen teksti 
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 Address    01 

Lost 
Osoite voidaan muuttaa  ja  näppäimillä. 
Muutettu osoite vahvistetaan  näppäimellä. 

 
Paina  näppäintä, jolloin avautuu pääsy taajuusmuuttajavalikkoon (ks. kohta 12). 

 
2. Jos automaattinen käynnistys on valittu (ks. kohta 14.1.1), seuraava teksti 

ilmestyy näytölle: 
 

 SCAN  
CONNECTION 

Tämä ilmoitus on näkyvissä kun automaattinen 
kytkentä on valittu (ks. kohta 14.1.1). 

Tällä hetkellä Hydrovar etsii annettua osoitetta. 
 
Tämän jälkeen näyttö siirtyy ensimmäiseen näyttöön 
 

 PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz   

Paineen [bar] ja taajuuden oloarvot [Hz] 
ilmestyy näytölle. 

 

11 Yleisimmät sovellukset  

11.1 Yhden pumpun vakiopainesäätö 
 
Ensimmäisellä käynnistyksellä paineen muutos (Change Pressure) ja automaattinen 
käynnistys (Autostart) ulkopuolisella ohjelmointipaneelilla on sallittu. Käynnistyksen jälkeen, 
ohjelmointipaneelin näytölle ilmestyy  
 

 Scan  
Connection 

Tämä viesti näkyy näytöllä kun 
ohjelmointipaneeli on kytketty Hydrovariin ja 

pumpun osoitteen etsintä on käynnissä. 
 

Muutaman sekunnin kuluttua siirrytään ensimmäiseen näyttöön.  
 

 Press    x.x bar 
Speed x.x Hz  

Tässä ikkunassa nähdään Hydrovarin paineen 
ja taajuuden oloarvot. (ohjearvopaine 3,5 
bar on annettu aiemmin). 

Paina paneelin  näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy 
 

 Pressure 
xx.x bar 

Paineen ohjearvo valitaan  ja  
näppäimillä.  

Muuttamisen jälkeen, vahvista muutos painamalla  näppäintä. Näytölle ilmestyy hetkeksi 
teksti “SAVE PARAMETER”  eli uusi arvo on tallennettu! 
Arvon muuttamisen jälkeen, muutos on vahvistettava aina painamalla  näppäintä. 

Paina paneelin   näppäintä, jolloin palataan ensimmäiseen näyttöön 
 

 Press    x.x bar 
Speed x.x Hz  
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11.2 Yhden pumpun suojaus 
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Huomio: 
Kuivakäyntisuojaus toteutetaan imuputkeen asennettavalla painekytkimellä tai imusäiliöön 
asennetulla pintakytkimellä. Kytkin on liitetty Hydrovariin, joka on kuvattu aikaisemmin 
sähkökytkennöissä (ks. kohta 6.2) Katkaisupaineen on oltava suurempi kuin pumpulle 
sallittava minimi-imupaine. 
 

Asettelu suojalle veden loppumista vastaan: 
Huomio: 
Suojaus pumpattavan nesteen loppumista vastaan voidaan toteuttaa yhden pumpun 
järjestelmissä sekä monipumppujärjestelmissä, joissa pumpuilla on yhteinen imuputki. 
Monipumppukäytössä, jossa pumpuilla on erilliset imuputket, ei kuivakäynniltä voida suojata 
mittaamalla järjestelmän painetta, koska paine on ylläpidetty toisella pumpulla. 

 
Ensimmäisessä  näytössä painetaan  näppäintä kahdesti, 
jolloin näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
PARAMETER 

 
Paina  näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy   
 

PASSWORD 
0000 

 
 

 

Salasana:  
Salasana suojaa kouluttamattomien henkilöiden vahingossa tekemiltä perusasetusten 
muuttamiselta. 

 
Painetaan   näppäintä, kunnes saavutetaan numero 0066 
 

PASSWORD 
0066 

 
Painetaan  näppäintä toistuvasti kunnes näytölle ilmestyy  
 

SUBMENU 
ERROR  

 
Painetaan  näppäintä, jotta päästään alavalikkoon ja 
näytölle ilmestyy   

CONVEYOR LIMIT 
0,0 bar 

 
Pumpattavn nesteen loppumissuoja (CONVEYOR LIMIT) 
“0.0 bar”  tarkoittaa, että suojaus ei ole käytössä. 
Asetettu arvo >0 on saavutettava ennen asetettua viiveaikaa “ERROR DELAY -time”.  
Jos arvoa ei saavuteta, virhe “CONVEYOR CONTROL ERROR” ilmestyy näytölle ja pumppu 
pysähtyy. 

 
 ja  näppäimillä valitaan paineen arvo (bar), jossa 

pumpun tulee pysähtyä. 
CONVEYOR LIMIT 

0 bar 
Normaalisti arvo on n. 1 bar pienempi kuin, johon  paine voi vakiopainesäädössä 
normaalikäytössä mennä.  Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. 
Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 

Painetaan  näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy  
 

ERROR DELAY 
10 s  



 

31

 
Viiveaika (ERROR DELAY): 
 
Aseteltavissa 0...100 s. Viiveaika pumpun pysäytykseen kuivakäynnissä (liittimet X2/6-X2/7) 
ja/tai pumpattavan nesteen loppumissuojassa (ks. kohta 13.11.1). 

 
 ja  näppäimillä valitaan viiveaika automaattiseen 

pysäytykseen, kun pumppu on saavuttanut rajapaineen  
ERROR DELAY 

10 s  
(conveyor limit). Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” 
ilmestyy hetkeksi näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 

Painamalla  näppäintä 3 sekuntia poistutaan alavalikosta 
ja näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
ERROR  

 
Painamalla uudestaan  näppäintä 3 sekuntia poistutaan 
palataan ensimmäiseen näyttöön. 

PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 
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11.3 Järjestelmän mukainen pumppukäyrä – yhden pumpun käyttö 

 
 
 
Hydrovar pystyy automaattisesti kompensoimaan lisääntyneestä virtaamasta aiheutuneet 
painehäviöt. On olemassa painehäviötaulukoita erikokoisille putkille, joiden perusteella 
voidaan määrittää putkistojen painehäviöt maksimivirtaamalla. Kuvassa näkyy tyypillinen 
järjestelmäkäyrä. Järjestelmän paine on esitetty nollatuotolla. Kulutuksen kasvusta aiheutuva 
paineennousun tarve on neliöllinen. Lisääntyvät painehäviöt on max. virtaamalle on 
laskettava ennen käyrän asettelua. 
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11.4 Kompensointiarvojen asettelu 
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Ohjeet: 
 

Painetaan  näppäintä ensimmäisessä näytössä kahdesti, 
jolloin näytölle ilmestyy  

SUBMENU 
PARAMETER 

 
Painetaan  näppäintä näytölle ilmestyy   
 

PASSWORD 
0000 

 
 

 

Salasana:  
Salasana suojaa kouluttamattomien henkilöiden vahingossa tekemiltä perusasetusten 
muuttamiselta. 

 
Painetaan   näppäintä, kunnes saavutetaan numero 0066 
 

PASSWORD 
0066 

 
Painetaan  näppäintä toistuvasti kunnes näytölle ilmestyy  
 

SUBMENU 
CONTROLLER 

 
Painetaan  näppäintä, jotta päästään alavalikkoon ja 
näytölle ilmestyy   

WINDOW 
5,0 % 

 
Painetaan  näppäintä kunnes saavutetaan parametri “LIFT 
FREQUENCY” 

LIFT FREQUENCY 
30 Hz 

 
Kompensoinrtitaajuus (LIFT FREQUENCY): 
Tämä arvo osoittaa taajuuden, josta paineen nousu alkaa. Taajuus, joka nollatuotolla antaa 
ohjearvopaineen. 50 Hz:n järjestelmissä nollatuoton taajuus on n. 30 Hz, 60 Hz:n 
järjestelmissä n. 40Hz. 

 
 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu taajuus.  

 
LIFT FREQUENCY 

30 Hz 
Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 
 

 näppäintä painamalla näytölle ilmestyy LIFT INTENSITY 
0,0 bar 

 
Paineen tai paine-eron lisäys LIFT INTENSITY: 
Paineen tai paine-eron arvo, joka saavutetaan maksimitaajuudella - vastaa usein pumpun 
mitoituspisteen eli maksimivirtaaman arvoa (ks. lisätietoja kohta 13.6.8) 
 

 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu arvo. 
 

LIFT INTENSITY  
0,0 bar 

Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
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Painamalla  näppäintä 3 sekuntia poistutaan alavalikosta 
ja näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
CONTROLLER  

 
Painamalla uudestaan  näppäintä 3 sekuntia poistutaan 
palataan ensimmäiseen näyttöön. 

PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 
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11.5  Monipumppukäyttö – Vakiopainesäätö ja järjestelmäkäyrän 
kompensointi 
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Monipumppukäytössä (2, 3, tai 4 pumppua) voidaan taajuusmuuttajapumput kytkeä RS485 
–väylän kautta yhteen niin, että järjestelmässä ylläpidettävässä paineessa voidaan hyödyntää 
kaikkien pumppujen yhteinen tuotto (rinnankäyttö). Kun ensimmäinen pumppu (master) 
saavuttaa maksiminopeutensa ja virtaamansa, toinen käynnistyy automaattisesti jne. Lisäksi 
voidaan ensimmäistä pumppua (master) pumppua vuorotella automaattisesti, jolloin kaikille 
pumpuille tulee yhtä paljon käyttötunteja.  
 

Ohjeet: 
 

!! Viitaten kohtaan 11.1 Yhden pumpun vakiopainesäätö.  
Noudata ohjeita koskien ohjearvopaineen asettelua, jonka jälkeen noudata 
seuraavia ohjeita.  
 

Painetaan  näppäintä ensimmäisessä näytössä kahdesti, 
jolloin näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
PARAMETER 

 
Painetaan  näppäintä näytölle ilmestyy   
 

PASSWORD 
0000 

 
 

 

Salasana:  
Salasana suojaa kouluttamattomien henkilöiden vahingossa tekemiltä perusasetusten 
muuttamiselta. 

 
Painetaan   näppäintä, kunnes saavutetaan numero 0066 
 

PASSWORD 
0066 

 
Painetaan  näppäintä toistuvasti kunnes näytölle ilmestyy  
 

SUBMENU 
MULTICONTROLLER 

 
Painetaan  näppäintä, jotta päästään alavalikkoon ja 
näytölle ilmestyy   

ACTUAL VALUE INCREASE 
0.15 bar 

 
Paineen nousuarvo (Lift value): 
Tämä arvo, yhdessä paineen laskuarvon kanssa (ACTUAL VALUE DECREASE), määräävät 
ohjearvon nousun seuraavan pumpun käynnistyksen jälkeen (ks. esimerkki). 
 
 Yleisesti ottaen pieni paineen pudotus on sallittua ensimmäisellä pumpulla ennenkuin 
seuraava pumppu käynnistyy. Tämä sallii pieniä paineen vaihteluita järjestelmässä ilman että 
pumppu alkaa käynnistymään ja pysähtymään toistuvasti. Joskus halutaan ohjearvopaineen 
pysyvän ennallaan seuraavan pumpun käynnistyttyä. 
Tällöin aseta paineen pudotus, joka sallitaan ennen kuin seuraava pumppu käynnistyy 
(parametrin ACTUAL VALUE DECREASE arvo). Kuvasta nähdään paineen lasku ja nousu.  
Jos kasvatetaan painetta jopa enemmän kuin lisääntynyt virtaus aiheuttaa, aseta sallittu 
paineen pudotus ennen kuin seuraava pumppu käynnistyy ja haluttu paineen nousu 
(ACTUAL VALUE INCREASE). 
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Esimerkki: Jos sallittu paineen pudotus on 0,35 bar ennen kuin seuraava pumppu 
käynnistyy ja haluttu paineen nousu virtauksen kasvun aiheuttamien painehäviöiden 
kompensoimiseksi on 0,2 bar. On annettava arvo 0,35 + 0,20 = 0,55 bar (laskettu 
arvo parametrille ACTUAL VALUE INCREASE), jotta kompensoidaan sekä paineen 
pudotus ennen seuraavan pumpun käynnistymistä ja että virtauksen kasvun 
aiheuttamat painehäviöt. 
 
Sovellusesimerkki: 
1) Pumppu 1 saavuttaa tai ylittää taajuuden joka on määritetty parametriin 
ENABLE SEQ: CONTROL. 
2) Paine laskee toisen pumppu 2:n käynnistysarvoon (= REQUIRED VALUE – 
ACTUAL VALUE DECREASE) 
3) Pumppu 2 käynnistyy automaattisesti. 
4) Uusi paineen ohjearvo on käytössä pumppu 2:n käynnistyksen jälkeen.  
 
Uusi paineen ohjearvo = Alkuperäinen ohjearvo (REQUIRED VALUE) – paineen 
pudotus ennen seuraavan pumpun käynnistymistä (ACTUAL VALUE DECREASE) + 
haluttu paineen nousu käynnistyksen jälkeen (ACTUAL VALUE INCREASE) 

 
Yleisesti: 

k = käytössä olevien pumppujen lukumäärä (k >1) 
P = Pset + (k-1)*[nousuarvo – laskuarvo] 

· Nousuarvo = Laskuarvo  Vakiopaine, kun pumput käynnistetään  
· Nousuarvo > Laskuarvo  Paine nousee, kun seuraava pumppu 
käynnistyy 
· Nousuarvo < Laskuarvo  Paine laskee, kun seuraava pumppu 
käynnistyy 

 
Huomio: 
Tämä arvo on kumulatiivinen. 0,2 bar lisätään paineen ohjearvoon aina kunkin pumpun 
käynnistyessä. Esim. Jos alkuperäinen ohjearvo paineelle oli 3,5 bar:in, kaksi pumppua antaa 
3,7 bar:in, kolme pumppua 3,9 bar:in ja neljä pumppua 4,1 bar :in järjestelmäpaineen. 
 
 

 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu arvo. ACTUAL VALUE INCREASE 
0,15 bar 
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Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 

Painetaan  näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy   ACTUAL VALUE DECREASE 
0,15 bar  

 
Paineen laskuarvo (ACTUAL PRESSURE DECREASE = Fall value): 
Tällä arvolla määritellään kuin paljon sallitaan paineen  putoavan ennenkuin toinen pumppu 
käynnistyy (ks. sovellusesimerkki edellisellä sivulla) 
 

 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu arvo. 
 

ACTUAL VALUE DECREASE 
0,15 bar 

 
Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 

Press the  button to change to  
 

ENABLE SEQ. CONTROL 
48 Hz 

 
Rajataajuus (ENABLE SEQUENCE CONTROL): 
Seuraava pumppu käynnistyy kun käynnistyspaine (ks. kohta 13.7.2) saavutetaan ja 
ensimmäinen pumppu on saavuttanut vaihdon asetellun rajataajuuden (aseteltavissa 0 … 
70 Hz). 
Normaalisti rajataajuus on asetettu 1-2 Hz pienemmäksi kuin maksimitaajuus (MAX. 
FREQUENCY, ks. kohta 13.5.1). Jos et haluat käynnistää seuraavaa pumppua tämä arvo on 
asetettava suuremmaksi korkeammaksi kuin maksimitaajuus (MAX. FREQUENCY). Ks. 
sovellusesimerkki edelliseltä sivulta. 
 

 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu arvo. 
 

ENABLE SEQ. CONTROL 
49 Hz 

 
Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
 

Painetaan  näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy   
 

SWITCH INTERVAL 
24 HOURS 

 
SWITCH INTERVAL 
Jotta saataisiin kaikille pumpuille tasaisesti käyttötunteja, on toteutettu ensimmäisen 
pumpun (master) vuorottelu muiden pumppujen kanssa. Vuorotteluväli on aseteltavissa 1 
… 250tuntiin.  
 

 ja  näppäimillä voidaan asetella haluttu arvo. 
 

SWITCH INTERVAL 
24 HOURS 

 
Uusi arvo on vahvistettava  näppäimellä. Ilmoitus “SAVE PARAMETER” ilmestyy hetkeksi 
näytölle eli uusi arvo on tallennettu! 
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Kaikki tämän alavalikon parametrit (paineen nousu- ja laskuarvo, rajataajuus ja 
vuorotteluväli) on aseteltava kaikkiin Hydrovareihin monipumppukäytössä.  

 
Painamalla  näppäintä 3 sekuntia poistutaan alavalikosta 
ja näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
CONTROLLER  

 
Painamalla uudestaan  näppäintä 3 sekuntia poistutaan 
palataan ensimmäiseen näyttöön. 

PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 

 

 

Kun määrittelet pumppujen osoitteita monipumppukäytössä ensimmäistä kertaa, 
kytke vain jännite vain siihen Hydrovariin, jolle olet osoitetta antamassa. Muussa 
tapauksessa myös muiden RS485 –väylän kautta yhdistettyjen pumppujen osoitteet 
muuttuvat 

 
Seuraavassa kohdassa annetaan pumpulle osoitenumero. Yleensä ensimmäiselle pumpulle 
annetaan osoite 1 ja toiselle 2 jne. Tarkoituksena on helpottaa pumppujen käynnistymistä ja 
johto- ja orjapumppujen valintaa monipumppukäytössä. 
 

Kun ensimmäisessä näytössä painetaan  näppäintä yli 3 
sekuntia, aktiivinen osoite tulee näkyviin 

Address    01 
Detected 

tai 
Jos aktiivista osoitetta ei ole, ilmestyy näytölle teksti Address    01 

L O S T 
 

Tämän jälkeen painetaan kahdesti  näppäintä, jolloin 
näytölle ilmestyy  

Submenu 
Address 

 
Painetaan  näppäintä, jotta päästään alavalikkoon ja 
näytölle ilmestyy   

Address Change 
00 --> 00 * 

 
Osoitteet 01… 04 (myös 00) voidaan antaa tällä parametrillä. Kun osoitetta muutetaan 
väyläyhteyttä muihin Hydrovareihin ei tarvitse katkaista. Vasemmassa reunassa on osoite, 
johon ollaan juuri nyt yhteydessä (osoite voidaan valita  tai  näppäimillä). Oikeassa 
reunassa on arvo uudelle osoitteelle, joka voidaan antaa myös  ja  näppäimillä. Vain 
sellainen osoite voidaan antaa, joka ei ole käytössä ko. pumppuryhmässä! Vasen ja oikea 
puoli valitaan  tai  näppäimillä. Tähti osoittaa aktiivisen puolen. 
 
Uudet osoitteet tallennetaan painamalla samanaikaisesti  ja  näppäimiä 2 sekunnin 
ajan. Jos tallennus onnistui, molemmalle puolelle ilmestyi sama osoite. 

 
Esimerkki: 
Kun vaihdetaan Hydrovarin osoite 01 osoitteeseen 04: 
 

Painetaan  näppäintä, jotta vasen puoli aktivoituu 
 

Address Change 
00* --> 00 
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Osoite valitaan  ja  näppäimillä Address Change 
01* --> 00 

 
Painetaan  näppäintä, oikea puoli aktivoituu  
 

Address Change 
01 --> 00* 

 
Osoite valitaan  ja  näppäimillä Address Change 

01 --> 04* 
 
Uudet osoitteet tallennetaan painamalla samanaikaisesti  ja  näppäimiä 2 sekunnin ajan. 
Jos tallennus onnistui, molemmalle puolelle ilmestyi sama osoite. 
 

 Address Change 
04 --> 04* 

 
Osoitteen määrittely on tehtävä jokaiselle pumpulle erikseen. 
 

Painamalla  näppäintä 3 sekuntia poistutaan alavalikosta 
ja näytölle ilmestyy 

SUBMENU 
Address 

 
Painamalla uudestaan  näppäintä 3 sekuntia poistutaan 
palataan ensimmäiseen näyttöön. 

PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 

 

12 Taajuusmuuttajavalikon asetukset 

1st display PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz   

Paineen (bar) ja taajuuden (Hz) oloarvot 
näkyvät näytöllä. 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
 

 PRESSURE 
XX.X bar 

Paineen ohjearvo voidaan antaa  ja 
 näppäimillä  

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

 
 SUBMENU 

PARAMETER 
Painamalla  näppäintä  päästään 
alavalikkoon “Parameter” 

 
Painamalla paneelin   näppäintä päästään ensimmäiseen näyttöön 
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13 Alavalikon asetukset  

 

Tärkeää: Ennen alavalikkoon siirtymistä, on nämä ohjeet luettava 
huolellisesti, jotta vältytään toimintahäiriöiltä, jotka johtuvat 
vääristä parametriasetuksista. 

 

Kun on menty alavalikkoon SUBMENU PARAMETER, näytölle   

 ... ilmestyy 
PASSWORD 

0000 
 
salasana 0066 annetaan  ja  
näppäimillä 

PASSWORD 
0066 

 
 
 
 
 
Vahvista salasana painamalla  
näppäintä ja alavalikon ensimmäinen  

Change Pressure 
Enabled 

parametri ilmestyy näytölle 
 

13.1 Paineen muuttaminen 
 

Change Pressure 
Enabled 

Voidaan valita  sallittu (Enabled)  näppäimellä tai 
ei sallittu (Disabled)   näppäimellä. 

 
Jos paineen muuttaminen on sallittu,  voidaan paineen ohjearvo muuttaa ilman 
ulkopuolista ohjelmointipaneelia (ks. kohta  7). 

 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.2 Automaattinen käynnistys  
 

Auto Start 
Enabled 

Voidaan valita  sallittu (Enabled)  näppäimellä tai 
ei sallittu (Disabled)   näppäimellä. 

 
Automaattinen käynnistys sallittu (Enabled) tarkoittaa, että pumppu käynnistyy 
automaattisesti sähkökatkoksen jälkeen. Jos automaattista käynnistystä ei ole sallittu 
(Disabled), on pumppu käynnistettävä manuaalisesti sähkökatkoksen jälkeen painamalla  

  ja  . 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
 
 
 

Huomio: Salasana on annettava aina kun alavalikkoon mennään. 
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13.3 Käyttötapa 
 

Mode 
Controller 

  ja  näppäimillä valitaan:   
 Multicontroller  monipumppukäyttö max. 4 pumppua 

       Controller  vakiopainesäätö yhdellä pumpulla.  
Jos useampi kuin yksi taajuusmuuttajapumppu on liitetty yhteen RS485 –väylän kautta, 
on valittava käyttötapa Multicontroller.  
Actuator  ulkopuolinen suora nopeusohje. Tätä sovellusta käytetään kun ulkopuolinen 
säädin on käytössä eli HYDROVAR toimii kuten standarditaajuusmuuttaja (ulkopuolinen 
suora nopeusohje 0,5-4,5VDC liittimiin X2/1 ja X2/2). 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
 

13.4 Säädön suunta 
 

Regulation Mode 
Normal 

Normaali (Normal): Nopeus kasvaa, kun 
oloarvosignaali alenee. (esim. vakiopainesäätö). 

Käänteinen (Inverse): Nopeus pienenee, kun oloarvosignaali alenee. (esim. 
Vakioimupainesäätö, imupuolella olevan säiliön pinnansäätö tai lämpötilaohjaus 
jäähdytysjärjestelmissä). 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.4.1 Mittayksikkö 
 

Dimension unit 
Bar 

Tässä valitaan mittayksikkö (Bar, psi tai %)  ja  
näppäimillä, joka näkyy ensimmäisessä näytössä. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.5 Alavalikko – taajuusmuuttaja 

Submenu 
Inverter 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.5.1 Maksimitaajuus 
 

Max. Frequency 
50.0 Hz 

Mahdollinen asettelu: 40 … 70 Hz. 
HUOM! Yli 50 Hz:n asettelu voi aiheuttaa moottorin  
ylikuormittumisen! 

Nimellistaajuuden ylittäminen 10 % aiheuttaa 33 %:n lisätehon tarpeen. 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.5.2 Minimitaajuus 
 

Min. Frequency 
0.0 Hz 

Minimitaajuus voidaan asetella välille 0,0 Hz … 
Maksimitaajuus. 

HUOM!: Jos parametrissä CONFIG. FMIN on asetettu ehto f>fmin (ks. kohta 13.5.4), 
pumppu ei pysähdy normaalikäytössä, vaan jää pyörimään asetetulla minitaajuudella.    
!! Pumpun ylilämpenemisen mahdollisuus !! 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
 

13.5.3 Käynnistysjännite (Boost) 
 

B O O S T 
5.0 % 

Tämä arvo määrittelee U/f –käyrän muodon. 

 
Arvo määrittelee käynnistysjännitteen % nimellisjännitteen suhteessa. 
Asettelu 0 ... 25% maksimi ulostulojännitteestä on mahdollinen. On kuitenkin 
varmistettava, että arvo niin pieni kuin mahdollista, jotta moottori ei ylilämpene pienillä 
taajuuksilla. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.5.4 Käyttö minimitaajuudella 
 

Config. Fmin 
F  Fmin 

Jos ei ole pumppaustarvetta ja on valittu „f->0“, 
taajuus alenee valittuun minimitaajuuteen (13.5.2),  

jonka jälkeen asetellun viiveajan (13.5.5) jälkeen pumppu pysähtyy automaattisesti. 
Jos on valittu „f->fmin“, ei taajuus mene koskaan alle asetellun minimitaajuuden 
säädinkäytössä, ulkoisen säätimen ollessa käytössä tai monipumppukäytössä. Pumppu 
pysähtyy vain jos ulkopuolinen käynti/seis –kytkin on auki (liittimet X1/4 ja X1/5) tai 
vikatilanteessa. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.5.5 Viiveaika pumpun pysäytykseen minimitaajuudella  
 

Fmin Time 
0 s 

Kun pumppu on käynyt asetellun ajan 
minimitaajuudella, pumppu pysähtyy, mikäli parametri 

CONFIG. FMIN (ks. kohta 13.5.4) on aseteltu f  0.  Viiveaika aseteltavissa 0 … 100s. 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.6 Alavalikko – yhden pumpun säätö (Controller) 
 

Submenu 
Controller 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 
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13.6.1 Säätöikkuna (Window - %) 
 

Window 
5 % 

Tämä arvo määrittelee säädettävän paineen 
maksimivaihtelu (ks. käyrästö Ramppi-ikkuna 

kohta 13.6.6) seuraavalla sivulla. Mahdollinen asettelu: 0% - 100% ikkunasta. 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.6.2 Rampin hystereesi (Ramp Hysteresis) 
 
 
 

Hysteresis 
80% 

Alue, jossa nopea ramppi muuttuu hitaaksi (ks. 
käyrästö Ramppi-ikkuna). 
Mahdollinen asettelu: 0% - 100% ikkunasta. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.6.3 Nopea nousuramppi (Ramppi 1) 
Ramppien 1, 2, 3, tai 4 asettelut vaikuttavat pumpun säätöön – EI TARVITSE MUUTTAA 
normaalikäytössä. Mahdollinen asettelu kullakin rampilla 0,05 – 1000 s. 

 
Accel. High 

4 Sec 
Kohtuuttoman nopea nousuramppi voi ylikuormittaa 
taajuusmuuttajaa käynnistyksen aikana. 

Kohtuuttoman hidas nousuramppi voi aiheuttaa lähtöpaineen putoamisen käytön aikana. 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.6.4 Nopea laskuramppi (Ramppi 2) 
 

Decel. High  
4 Sec 

Kohtuuttoman nopea laskuramppi voi aiheuttaa 
säädön värähtelyä tai vikatilanteen (OVERVOLTAGE)  

laskurampin aikana. Kohtuuttoman hidas laskuramppi aiheuttaa usein myös liian suuren 
lähtöpaineen. 
  
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.6.5 Hidas nousuramppi (Ramppi 3) 
 

Accel. Low 
70 Sec 

Liian hidas nousuramppi voi aiheuttaa lähtöpaineen 
putoamisen tuotontarpeen kasvumuutoksen aikana. 

Liian nopea nousuramppi voi aiheuttaa säädön värähtelyä ja/tai taajuusmuuttajan 
ylikuormittumisen. 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.6.6 Hidas laskuramppi (Ramppi 4) 
 

Decel. Low 
70 Sec 

Liian nopea: Säätö värähtelee 
Liian hidas: Asettelu viivästyttää poiskytkentää liikaa 

 

Ramppi-ikkuna (Ramp – Window) 

 
 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.6.7 Kompensointitaajuus 
Säätö järjestelmäkäyrän mukaan (ohjearvopaineen nousu, riippuen tuottopisteestä tai 
nopeudesta). 
 

LIFT FREQUENCY 
30.0 Hz 

Aseteltavissa 6 Hz … maksimitaajuuteen.   

Taajuus määrittelee nopeuden, joka antaa ohjearvopaineen suljettua venttiiliä vasten eli 
nollavirtaamalla. 
 
Press  on the controller to change to 

13.6.8 11.25 Paineen tai paine-eron nousu (Lift-Intensity) 

LIFT – INTENS. 
0.0 bar 

Aseteltavissa 0 … 99,9% ohjearvopaineesta. Tämä 
arvo osoittaa kuinka paljon asetusarvon tulee nousta 

      kun saavutetaan maksimitaajuus 
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Kuva: Paineen nousu 

 
 

 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 
 

13.7 Alavalikko – monipumppukäyttö (Multicontroller) 
 

Submenu 
Multicontroller 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.7.1 Paineen nousuarvo (Lift Value) 
 

ACTU. VALUE INC. 
0.15 BAR 

Aseteltavissa 0 …2,5 bar. 
Tämä arvo yhdessä laskuarvo kanssa määrää paineen  

nousun lisäpumpun käynnistyessä (ks. kohta 13.7.2) 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.7.2 Paineen laskuarvo (Fall Value) 
Ohjearvopaineen skaalaukseen kun käytetään 1-4 pumppua 
   

Actu. Value Dec. 
0.15 bar 

Aseteltavissa 0 …2,5 bar. 
Tämä arvo yhdessä laskuarvo kanssa määrää  

käynnistyspaineen lisäpumpuille. 
 

Käynnistyspaine = paineen ohjearvo (REQUIRED VALUE) – paineen laskuarvo (ACT. 
VALUE DEC.) 
Sovellusesimerkki: 
1) Pumppu 1 saavuttaa maksimitaajuuden fmax (maksimi pyörimisnopeus) 
2) Paine putoaa ja saavutetaan toisen pumpun käynnistyspaine  
(= REQUIRED VALUE – ACTU. VALUE DEC.) 
3) Pumppu 2 käynnistyy automaattisesti. 
4) Uusi ohjearvopaine on voimassa, kun pumppu 2 on käynnistynyt. Seuraavat 
pumput käynnistyvät samalla tavalla.  
 
Uusi ohjearvo (New required value) = REQUIRED VALUE – ACTU. VALUE DEC. + 
ACU. VALUE INC. 

 
 

Yleisesti: 
k = käytössä olevien pumppujen lukumäärä (k >1) 
P = Pset + (k-1)*[nousuarvo – laskuarvo] 
· Nousuarvo = Laskuarvo  Vakiopaine, kun pumput käynnistetään  
· Nousuarvo > Laskuarvo  Paine nousee, kun seuraava pumppu käynnistyy 

· Nousuarvo < Laskuarvo  Paine laskee, kun seuraava pumppu käynnistyy 
 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.7.3 Rajataajuus lisäpumppujen käynnistymiselle 
 

Enable Seq. Ctl. 
48.0 Hz 

Lisäpumput käynnistyvät vain mikäli 
käynnistyspaine on saavutettu ja master –pumppu  

on saavuttanut asetetun rajataajuuden (ks. kohta 13.7.2). Aseteltavissa 0.0 … 70 Hz. 
Jos ei haluta, että lisäpumput käynnistyvät, on arvo aseteltava suuremmaksi kuin 
maksimitaajuus (ks. kohta 13.5.1) 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.7.4 Vuorotteluväli 
 

Switch Interval 
24 hours 

Parametrillä määritellään vuorotteluväli 
johtopumpun (master) ja orjapumppujen (slave)  
välillä tasaisen käyttötuntimäärien saavuttamiseksi . 
Aseteltavissa 0 … 250 tuntiin. 

 
Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.8 Alavalikko - Rele 
 

Submenu 
Relay 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.8.1 Releasetukset 
 

Relay Configu. 
Simple Multicnt. 

Valinnat suoritetaan  ja  näppäimillä:  
 
Simple Multicnt.      monipumppukäytössä 
käynnistää ja pysäyttää vakionopeuksisen pumpun (ks. 
kohta 13.8.2 / 13.8.3.) 
Run Signalling   pumpun käyntitieto 
Error Signalling  pumpun vikatieto 

 
Huomio: Max. kuormitettavuus 500mA / 125V 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.8.2 Orjapumpun käynnistystaajuus 
 

Slave-On Limit 
50,0 Hz 

 Tällä parametrillä asetetaan taajuus, jolla lisäpumppu 
käynnistyy, mikäli on valittu  

toiminto “simple multicontroller”  kohdassa 13.8.1 Releasetukset. Tässä tapauksessa 
lisäpumppu käy täydellä nopeudella ja taajuusmuuttajapumppu kontrolloi lisäpumpun 
käynnistymistä pumppaustarpeen mukaan. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.8.3 Orjapumpun pysäytystaajuus 
 

Slave-Off Limit 
30.0 Hz 

Tällä parametrillä asetetaan taajuus, jolla lisäpumppu 
pysähtyy, mikäli on valittu 

toiminto “simple multicontroller”  kohdassa 13.8.1 Releasetukset. 
 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 
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13.9 Alavalikko - Oloarvolähetin 
 

Submenu 
Sensor 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.9.1 Oloarvolähettimen säätö     
 

SENSOR_ADJUST ? 
Out of range 

Oloarvolähettimen nollakohdan säätö. 
Poista järjestelmästä ylipaine ja paina samanaikaisesti  

 +  näppäimiä. Säädön jälkeen "adjusted" ilmestyy näytölle. Jos näytölle ilmestyy “out 
of range” ei nollakohdan asettelu ole mahdollista (esim. järjestelmässä on ylipainetta...) 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.9.2 Oloarvolähettimen alueen valinta  
 

SENSORMAX-ADJUST 
0,5 – 4,5 V 

Analogiatulo (liittimeen X2/2) on oletusarvona 0,5 – 
4,5VDC. 

Jos lähetin on valittu muulle signaalialueelle, voidaan valita vaihtoehtoisesti 0,5 – 2,5VDC 
 +  näppäimillä ( esim. 4-20mA –lähetin varustettuna erillisellä 125 ohmin/0,25W 

kuormitusvastuksella). 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.10 Alavalikko - Koekäyttö 
 

Submenu 
Testrun 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.10.1 Manuaalinen koekäyttö 
 

Start Test Run 
 +  

Painamalla  +   näppäimiä samanaikaisesti, 
voidaan koekäyttö käynnistää, vaikka testijaksoa ei 

ole aseteltu. Koekäytön käynnistyksen jälkeen, pyörimisnopeus kasvaa nopeamman 
nousurampin mukaan kohdassa 13.10.3 määriteltyyn taajuuteen. Pyörimisnopeus laskee 
nopean laskurampin mukaan.  
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.10.2 Automaattisen koekäytön väli 
 

Time Test Run 
100 h 

Aseteltavissa 1...100 tuntiin.  
Pumppu käynnistyy 20 sekunniksi (kohdassa 

13.10.3 määritellylle taajuudelle) asetusajan jälkeen edellisen koekäytön pysäytyksestä. 
Automaattisen koekäytön poistaminen :Aseta 0 tuntia  ja  näppäimillä. 
Koekäytön käyttöönotto: aseta haluttu koekäyttöväli   näppäimellä. 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.10.3 Koekäytön taajuus 
 

Test Frequency 
30.0 Hz 

Sekä manuaalisen että automaattisen koekäytön 
taajuus. Aseteltavissa 0… 70 Hz. 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.10.4 Koekäytön käynnistysjännite  
 

BOOST Test Run 
10.0 %. 

Käynnistysjännite  % nimellisjännitteestä varmistamaan, 
että moottori käynnistyy turvallisesti.  
Aseteltavissa 0… 25% 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.11 Alavalikko -Virheet 
 

Submenu 
Error 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.11.1 Conveyor Limit 
 

Conveyor Limit 
0.0 bar 

Ei käytössä (disabled) tai aseteltavissa 0 … 10 bar 
analogiatulon alueesta. Jos suojausta ei oteta 

käyttöön (disabled),   valitaan 0 bar. 
Aseteltu arvo (>0) on saavutettava asetetussa viiveajassa (ERROR DELAY).  
Jos arvoa ei saavuteta, vikailmoitus “ERROR WATER” Ilmestyy näytölle ja pumppu 
pysähtyy. 
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.11.2 Virheviive 
 

Error Delay 
10 Sec. 

Aseteltavissa 0...100 s. Viiveaika Hydrovarin 
pysäytykselle kuivakäyntisuojauksessa (liittimet  

X2/6-X2/7 auki) ja pumpattavan nesteen loppumissuojauksessa (conveyor limit, ks. kohta 
13.11.1). 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.12 Salasanan asetus 
 

Set Password 
0066 

Esiaseteltu salasana voidaan tarvittaessa vaihtaa  
ja  näppäimillä. 

 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 



 
 

52

13.13 Oletusarvot 
 

Default 
 +  

Parametrien oletusarvot (DEFAULT – PARAMETER) 
painamalla  +  näppäimiä niin kauan, kunnes 

ajastimen aika on kulunut loppuun. 
 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.14 Alavalikko – Diagnostiikka 
 

Submenu 
Diagnosis 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä ja 
poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia. 

13.14.1 Pumpun käyttötunnit 
 

Pump Runtime 
0000  Std. 

Näyttää pumpun käyttötunnit.  
 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.14.2 Pumpun osoite 
 

Pump-Address 
1 

Tässä ikkunassa näkyy pumpulle annettu osoite (vain 
luettavissa).  
 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

13.14.3 Virhemuisti 
 
Viimeiset kolme virhettä on aina tallennettu laitteen sisäiseen muistiin. Virheitä ei voi 
poistaa! 

 
Last Error 

........................ 
Näyttää viimeisimmän virheen. 

 
2nd Error 

........................ 
Näyttää viimeistä edellisen virheen. 

 
3rd Error 

........................ 
Näyttää virheen ennen viimeistä edellistä. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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13.14.4 Ohjelmaversio 
 

Software 
CP – VOG: 004 

Tässä ikkunassa näkyy HYDROVARin käytössä oleva 
ohjelmaversio. 

 
Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 

13.15 Salasanan vahvistus 
 

 Password 
O.K. 

Tässä ikkunassa vahvistetaan asetettu tai muutettu 
salasana. 

14 Ohjelmointipaneelin valikko 

Ohjelmointipaneelin valikkoon päästään painamalla  näppäintä yli kolme sekuntia, jolloin 
näytölle ilmestyy  

 
Ensimmäinen 

näyttö 
PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz   

Paineen [bar] ja taajuuden [Hz] oloarvo näkyvät 
näytöllä. 

 

Sitten näytölle ilmestyy 
 

 Address    01 
Detected 

Käytössä oleva pumpun osoite. 

 

Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 

14.1 Alavalikko – Ohjelmointipaneelin asetukset 
 

Submenu 
Configuration 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä 
ja poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia.

14.1.1 Ohjelmointipaneelin automaattinen liityntä 
 

Auto Connecting 
Enabled 

!Vain käytössä ohjelmointipaneelin kanssa! 
 

 

Automaattinen liityntä käytössä: kun ohjelmointipaneeli on kytketty taajuusmuuttajaan, 
taajuusmuuttajavalikko ilmestyy automaattisesti näytölle.  Liitynnän aikana 
ohjelmointipaneeli etsii käytössä olevan osoitteen, teksti “SCAN CONNECTION”  näkyy 
näytöllä (ks. kohta 10.2). 
Automaattinen liityntä  tallentuu automaattisesti, kun poistutaan alavalikosta. 
Automaattinen liityntä ei käytössä: pumpun osoite on valittava. 

 
Painamalla paneelin   näppäintä näytölle ilmestyy 
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14.1.2 Ohjelmointipaneelin ohjelmaversio 
 

Software: 
Software: VOGREM-004 

Näytön toisella rivillä näkyy ohjelmointipaneelin 
ohjelmaversio ja ohjelmointipäivämäärä 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 
 

14.2 Alavalikko - Osoite  
 

Submenu 
Address 

Tähän valikkoon mennään painamalla  näppäintä 
ja poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia.

14.2.1 Pumpun osoitteen muutos  
 

Address Change 
00--> 00 * 

Osoitteet 01… 04 (myös 00) voidaan antaa tällä 
parametrillä. 

 
Osoitteet 01… 04 (myös 00) voidaan antaa tällä parametrillä. Kun osoitetta muutetaan 
väyläyhteyttä muihin Hydrovareihin ei tarvitse katkaista. Vasemmassa reunassa on 
osoite, johon ollaan juuri nyt yhteydessä (osoite voidaan valita  tai  näppäimillä). 
Oikeassa reunassa on arvo uudelle osoitteelle, joka voidaan antaa myös  ja  
näppäimillä. Vain sellainen osoite voidaan antaa, joka ei ole käytössä ko. 
pumppuryhmässä! Vasen ja oikea puoli valitaan  tai  näppäimillä. Tähti osoittaa 
aktiivisen puolen. 
 
Uudet osoitteet tallennetaan painamalla samanaikaisesti  ja  näppäimiä 2 sekunnin 
ajan. Jos tallennus onnistui, molemmalle puolelle ilmestyi sama osoite. 
 

Alavalikosta poistutaan painamalla  näppäintä yli 3 sekuntia! 
 

15 Virheilmoitukset 

15.1 Kuivakäynti 
XXX 

Error Water 
Korjaus: Tarkasta pumpun imupaine! 

Jos imupaine on jälleen normaali, pumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti. Jos 
imupuolella ei ole painekytkintä (esim. kiertopiirit), asennetaan johdinlenkki liittimien 
X2/6 ja X2/7 väliin.  
 

15.2 Sähkömoottorin ylikuumeneminen 

XXX 
Error-Mot-Temp 

Mahdolliset syyt: riittämätön jäähdytys, 
ympäristön lämpötila liian suuri ja 
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sähkömoottorin ylikuormitus. Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto 
kuitata  katkaisemalla sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi 

15.3 Ylijännite  

XXX 
Error-Overvolt  

Mahdolliset syyt tai toimenpiteet: 
syöttöjännite on tarkastettava, syöttöjännite 

liian korkea, suurten kuormitusten aiheuttamat jännitepiikit, nopea laskuramppi liian 
nopea.Syyn aiheuttaja on etsittävä ja korjattava (esim. verkkosuodin, RC -komponentit).  
Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto kuitata  katkaisemalla 
sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi. 

15.4 Alijännite 

XXX 
Error-Undervolt 

Mahdolliset syyt tai toimenpiteet: 
syöttöjännite on tarkastettava, viallinen  

sulake tai vaihe-epäsymmetria. Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto 
kuitata  katkaisemalla sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi 

15.5 Ylikuormitus 
 

XXX 
Error Overload 

Mahdolliset syyt: pumpussa väärät 
parametroinnit tai pumppu toimii selvästi  

sen käyttöalueen ulkopuolella. Nopea nousuramppi liian nopea  
Maksimitaajuus liian korkea  
Käynnistysjännite liian alhainen  
Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto kuitata  katkaisemalla 
sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi. 

15.6 Taajuusmuuttajan ylikuumenneminen 
 

XXX 
Error KK-Temp 

Lämpötila-anturi, joka on asennettu  HYDROVARin 
jäähdytyselementtiin, osoittaa ylilämpötilaa.   

Mahdolliset syyt: riittämätön jäähdytys, liian korkea ympäristön lämpötila tai moottori 
on ylikuormittunut. Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto kuitata  
katkaisemalla sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi. 

15.7 Oloarvolähettimen vika 

XXX 
Sensor Fault  

Tulosignaalin jännitetasoa valvotaan. 

Jos jännitetaso putoaa alle 0,5VDCl, virheilmoitus näkyy näytöllä. 
Mahdolliset syyt: lähettimen viallinen kaapeli, viallinen lähetin, väärin kytketty lähettimen 
pistotulppa. Kun vian aiheuttaja on korjattu, voidaan vikatoiminto kuitata  katkaisemalla 
sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi. 
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15.8 Pumpattavan nesteen loppumisen suoja 

XXX 
Error Water  

Aseteltua paineen raja-arvoa ei ole saavutettu 
asetellussa viiveajassa (ks. kohdat 13.11.1 ja  

13.11.2). Mahdolliset syyt: hajonnut putki pumpun imu- tai painepuolella, suljettu 
venttiili pumpun painepuolella tai pumpussa on ilmaa. Kun vian aiheuttaja on korjattu, 
voidaan vikatoiminto kuitata  katkaisemalla sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi. 
 

15.9 Sisäisen prosessorin lisävirheilmoitukset 

ERROR 1 : EEPROM-ERROR    
(vastaa tietojaksovikaa) 

ERROR 2 : Ei käytössä. 

ERROR 3 : Prosessorin RAM -virhe. 

ERROR 4 : Ei käytössä. 

ERROR 5 : Prosessorin ROM -virhe. 

ERROR 6 : “Vahtikoira” -virhe 

ERROR 7 : Kellovirhe (quarz) 

ERROR 8 : Ohjelmavirhe 

 
Nämä virheilmoitukset voidaan kuitata katkaisemalla sähkönsyöttö yli 30 sekunniksi 
Jos virheilmoitus toistuu, tee yksityiskohtainen selvitys virheestä ja ota yhteys toimittajaan. 
 

16 Huolto 

HV1.1-1.2 taajuusmuuttajat eivät vaadi erityistä huoltoa. 
Tuuletin ja tuuletusaukot tulisi ajoittain puhdistaa pölystä. 
 
HUOMIO:  
Jos ohjauskortti vaihdetaan monipumppukäytössä, on varmistettava, että kaikissa pumpuissa 
on ohjauskortin sama versio käytössä.  
 
 
Jos tarvitaan lisätietoja, ota yhteys toimittajaan! 
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