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1  Εισαγωγή και ασφάλεια
1.1  Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για:
• Εγκατάσταση
• Λειτουργία
• Συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του
προϊόντος. Η μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και
υλικές ζημιές και, ενδεχομένως, να ακυρώσει την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική παραπομπή και φροντίστε να είναι ανά
πάσα στιγμή διαθέσιμο στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα.

1.1.1  Εξειδικευμένο προσωπικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αυτό το προϊόν προορίζεται για λειτουργία μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Για μια ασφαλή λειτουργία χωρίς προβλήματα απαιτούνται αξιόπιστη μεταφορά,
αποθήκευση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του μετατροπέα συχνότητας. Μόνο
εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία αυτού του
εξοπλισμού.

• Ως εξειδικευμένο προσωπικό ορίζονται εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο έχει
εξουσιοδότηση εγκατάστασης, ανάθεσης και συντήρησης εξοπλισμού, συστημάτων και
κυκλωμάτων σύμφωνα με σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Επίσης, το προσωπικό
πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις οδηγίες και τα μέτρα ασφάλειας που περιγράφονται
σε αυτό το έγγραφο.

• Άτομα με μειωμένες ικανότητες δεν πρέπει να χειρίζονται το προϊόν, εκτός εάν βρίσκονται
υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από επαγγελματία.

• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν επάνω ή γύρω από
την αντλία.

1.2  Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή τραυματισμού.
• Η λειτουργία, η εγκατάσταση ή η συντήρηση της μονάδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει θάνατο,
σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αυτό περιλαμβάνει και οποιαδήποτε
τροποποίηση στον εξοπλισμό ή χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την Xylem.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο χρήσης του
εξοπλισμού, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Xylem, πριν προχωρήσετε.

• Μην αλλάξετε τη διαδικασία σέρβις χωρίς την έγκριση ενός εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου της Xylem.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ζημιά ή καθυστερήσεις στη λειτουργία.

1.2.1  Επίπεδα μηνυμάτων ασφαλείας
Σχετικά με τα μηνύματα ασφαλείας

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθείτε πολύ
προσεκτικά τα μηνύματα και τους κανονισμούς ασφαλείας, πριν από το χειρισμό του
προϊόντος. Αυτά δημοσιεύονται για να βοηθήσουν στην πρόληψη των παρακάτω κινδύνων:
• Ατυχήματα και προβλήματα υγείας
• Ζημιές στο προϊόν
• Δυσλειτουργία του προϊόντος

Ορισμοί

Επίπεδο μηνύματος ασφαλείας Ένδειξη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
 

Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 

Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 

Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε
ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
 

Πιθανότητα κινδύνων από το ηλεκτρικό
ρεύμα, εάν δεν τηρηθούν σωστά οι οδηγίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 

• Μια ενδεχόμενη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, είναι πιθανό να οδηγήσει
σε μη επιθυμητές καταστάσεις

• Μια πρακτική που δε σχετίζεται με
τραυματισμούς

Κίνδυνος καυτής επιφάνειας

Οι κίνδυνοι καυτής επιφάνειας υποδεικνύονται με ένα συγκεκριμένο σύμβολο που
αντικαθιστά τα τυπικά σύμβολα του επιπέδου του κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.3  Ασφάλεια χρήστη
Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας

Ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί ασφαλείας:
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• Διατηρείτε πάντοτε καθαρή την περιοχή εργασίας.
• Προσέξτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα αέρια και τους ατμούς στην περιοχή

εργασίας.
• Αποφύγετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Προσέξτε τους

κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή ενόχλησης των ματιών από έντονες λάμψεις (π.χ. κατά τις
ηλεκτροσυγκολλήσεις).

• Έχετε πάντοτε υπόψη σας τον κίνδυνο πνιγμού, ατυχημάτων με το ηλεκτρικό ρεύμα και
τραυματισμών από εγκαύματα.

Εξοπλισμός ασφαλείας
Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας. Σε
όλους τους χώρους της περιοχής εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρακάτω
εξοπλισμός ασφαλείας:
• Προστατευτικό κράνος
• Προστατευτικά γυαλιά, κατά προτίμηση με πλευρική θωράκιση
• Προστατευτικά παπούτσια
• Προστατευτικά γάντια
• Αντιασφυξιογόνος μάσκα
• Μέσα προστασίας της ακοής
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Διατάξεις ασφαλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μη θέσετε ποτέ σε λειτουργία μια μονάδα χωρίς να είναι εγκατεστημένες οι συσκευές
ασφαλείας. Ανατρέξτε, επίσης, στις ειδικές πληροφορίες για τις διατάξεις ασφαλείας, οι
οποίες παρέχονται σε άλλα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

Ηλεκτρικές συνδέσεις
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους
ηλεκτρολόγους, σε συμμόρφωση με όλους τους διεθνείς, εθνικούς, περιφερειακούς και
τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, ανατρέξτε
στις ενότητες που ασχολούνται ειδικά με τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Μέτρα προφύλαξης πριν από τις εργασίες

Πριν εκτελέσετε εργασίες με το προϊόν ή εργασίες που σχετίζονται με το προϊόν, τηρήστε τα
παρακάτω μέτρα ασφαλείας:
• Μεριμνήστε για την κατάλληλη περίφραξη της περιοχής εργασίας, π.χ. με προστατευτικό

κιγκλίδωμα.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά ασφαλείας βρίσκονται στη θέση τους και είναι

στερεωμένα με ασφάλεια.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελεύθερη δίοδο διαφυγής.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί ή να πέσει το προϊόν και να

προκαλέσει τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανυψωτικός εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε ζώνη ασφαλείας για ανάβαση, σχοινί ασφαλείας και αναπνευστήρα, εάν

είναι απαραίτητο.
• Αφήστε όλα τα μέρη του συστήματος και της αντλίας να κρυώσουν, πριν τα χειριστείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καθαριστεί με λεπτομέρεια.
• Αποσυνδέστε και διακόψτε την τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε σέρβις στην αντλία.
• Ελέγξτε το ενδεχόμενο έκρηξης, πριν την εκτέλεση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τη χρήση

ηλεκτρικών εργαλείων χειρός.

Μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των εργασιών

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών με το προϊόν ή εργασιών που σχετίζονται με το
προϊόν, τηρήστε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:
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• Ποτέ μην εργάζεστε μόνος.
• Φοράτε πάντοτε προστατευτικά ρούχα και προστατευτικά γάντια.
• Μείνετε μακριά από αναρτημένα φορτία.
• Πάντοτε ανυψώνετε το προϊόν από την ειδική διάταξη ανύψωσής του.
• Προσέξτε τον κίνδυνο απότομης εκκίνησης, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με σύστημα

αυτόματου ελέγχου στάθμης.
• Προσέξτε το απότομο τίναγμα του προϊόντος κατά την εκκίνησή του, καθώς μπορεί να

είναι πολύ δυνατό.
• Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με νερό, μετά την αποσυναρμολόγηση της αντλίας.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας.
• Μην ανοίξετε καμία βαλβίδα εξαερισμού ή αποστράγγισης και μην αφαιρέσετε καμία

τάπα, ενώ το σύστημα είναι υπό πίεση. Πριν από την αποσυναρμολόγηση της αντλίας,
την αφαίρεση ταπών ή την αποσύνδεση της σωλήνωσης, βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι
απομονωμένη από το σύστημα και ότι η πίεση έχει εκτονωθεί.

• Μη λειτουργείτε ποτέ την αντλία χωρίς ένα κατάλληλα τοποθετημένο προστατευτικό
συνδέσμου.

Πλύσιμο του δέρματος και των ματιών
Αν έρθουν σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα σας χημικά ή επικίνδυνα υγρά,
ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες.

Κατάσταση Ενέργεια
Χημικά ή επικίνδυνα
υγρά στα μάτια

1. Κρατήστε με δύναμη τα βλέφαρά σας ανοιχτά, με τα
δάχτυλά σας.

2. Ξεπλύνετε τα μάτια σας με ειδικό υγρό ή τρεχούμενο νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά.

3. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Χημικά ή επικίνδυνα
υγρά στο δέρμα

1. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.
2. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό για 1 λεπτό

τουλάχιστον.
3. Αν απαιτείται, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

1.4  Προστασία του περιβάλλοντος
Εκπομπές και απόρριψη λημμάτων

Τηρείτε πιστά τους τοπικούς κανονισμούς και κώδικες σχετικά με τα εξής:
• Αναφορά εκπομπών στις κατάλληλες αρχές
• Ταξινόμηση, ανακύκλωση και απόρριψη στερεών ή υγρών λημμάτων
• Καθαρισμός πιτσιλισμάτων

Ασυνήθιστοι χώροι εργασιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από ακτινοβολία
ΜΗΝ στέλνετε το προϊόν στην Xylem αν αυτό έχει εκτεθεί σε πυρηνική ακτινοβολία, εκτός αν
η Xylem έχει ενημερωθεί και έχουν συμφωνηθεί να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

Κατευθυντήριες οδηγίες ανακύκλωσης
Ακολουθείτε πάντα τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση.

1  Εισαγωγή και ασφάλεια
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Κατευθυντήριες οδηγίες λημμάτων και εκπομπών

Μην απορρίπτετε εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρολογικά
μέρη μαζί με οικιακά απόβλητα.
Συλλέξτε τα χωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική και
τωρινή νομοθεσία.

1.5  Εγγύηση
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, δείτε το παραστατικό αγοράς.

1.6  Ανταλλακτικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, για την αντικατάσταση φθαρμένων ή
ελαττωματικών εξαρτημάτων. Η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργίες, ζημιές και τραυματισμούς, καθώς και να ακυρώσει την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά του προϊόντος, απευθυνθείτε στο
τμήμα Πωλήσεων και Σέρβις.

1.7  Δήλωση συμμόρφωσης EE (Αρ. LVD/EMCD05)
1. Μοντέλο συστήματος/Προϊόν: → πινακίδα στοιχείων
2. Όνομα και διεύθυνση του
κατασκευαστή:

Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36100 Vicenza VI
Ιταλία

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
4. Στόχος της δήλωσης: Μετατροπέας συχνότητας (μεταβαλλόμενη ταχύτητα

μετάδοσης κίνησης) HYDROVAR® για ηλεκτρική
αντλία σε ένα από τα παρακάτω μοντέλα

HVL2.015-A0010 HVL4.015-A0010
HVL2.022-A0010 HVL4.022-A0010
HVL2.030-A0010 HVL4.030-A0010
HVL2.040-A0010 HVL4.040-A0010
HVL3.015-A0010 HVL4.055-A0010
HVL3.022-A0010 HVL4.075-A0010
HVL3.030-A0010 HVL4.110-A0010
HVL3.040-A0010 HVL4.150-A0010
HVL3.055-A0010 HVL4.185-A0010
HVL3.075-A0010 HVL4.220-A0010
HVL3.110-A0010
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5. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τη σχετική
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:
• Οδηγία 2014/35/ΕΕ στις 26 Φεβρουαρίου 2014 (ηλεκτρικός εξοπλισμός σχεδιασμένος

για χρήση ενός συγκεκριμένων ορίων τάσης)
• Οδηγία 2014/30/ΕΕ στις 26 Φεβρουαρίου 2014 (ηλακτρομαγνητική συμβατότητα)

6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των
λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:
• EN 61800-5-1:2007
• EN 61800-3:2004+A1:2012 (*), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN

61000-6-4:2007+A1:2011
(*) Κατηγορία C3
7. Κοινοποιημένο όργανο: -
8. Πρόσθετες πληροφορίες: -
Με την υπογραφή και εκ μέρους: Xylem Service Italia S.r.l.
Μοντέκιο Ματζόρε,18/04/2016
Amedeo Valente
Διευθυντής Engineering και R&D
ανάθ. 00

1.8  Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
1. Αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης
του ΗΗΕ:

Αριθ. HVL

2. Όνομα και διεύθυνση του
κατασκευαστή:

Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36100 Vicenza VI
Ιταλία

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
4. Στόχος της δήλωσης: Μετατροπέας συχνότητας (μεταβαλλόμενη ταχύτητα

μετάδοσης κίνησης) HYDROVAR® για ηλεκτρική
αντλία σε ένα από τα παρακάτω μοντέλα

HVL2.015-A0010 HVL4.015-A0010
HVL2.022-A0010 HVL4.022-A0010
HVL2.030-A0010 HVL4.030-A0010
HVL2.040-A0010 HVL4.040-A0010
HVL3.015-A0010 HVL4.055-A0010
HVL3.022-A0010 HVL4.075-A0010
HVL3.030-A0010 HVL4.110-A0010
HVL3.040-A0010 HVL4.150-A0010
HVL3.055-A0010 HVL4.185-A0010
HVL3.075-A0010 HVL4.220-A0010
HVL3.110-A0010

5. Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την οδηγία
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011,
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των
λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: -
7. Πρόσθετες πληροφορίες: -
Με την υπογραφή και εκ μέρους: Xylem Service Italia S.r.l.
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Μοντέκιο Ματζόρε,18/04/2016
Amedeo Valente
Διευθυντής Engineering και R&D
rev. 01
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2  Μεταφορά και αποθήκευση
2.1  Επιθεώρηση του παραδιδόμενου εξοπλισμού
2.1.1  Επιθεώρηση της συσκευασίας

1. Επιθεωρήστε τη συσκευασία, κατά την παράδοση, για να εξακριβώσετε εάν υπάρχουν
αντικείμενα που λείπουν ή που έχουν υποστεί ζημιά.

2. Καταγράψτε τυχόν αντικείμενα που λείπουν ή που έχουν υποστεί ζημιά στην απόδειξη
παραλαβής και στο τιμολόγιο/δελτίο αποστολής.

3. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε ζημιά ή απουσία αντικειμένων, υποβάλετε αξίωση στη
μεταφορική εταιρεία.
Εάν παραλάβατε το προϊόν σε έναν διανομέα, υποβάλετε αξίωση απευθείας στο
συγκεκριμένο διανομέα.

2.1.2  Επιθεώρηση της μονάδας
1. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν.

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
2. Επιθεωρήστε το προϊόν για να εξακριβώσετε εάν υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή

που έχουν υποστεί ζημιά.
3. Εάν είναι δυνατό, λύστε το προϊόν αφαιρώντας τυχόν βίδες, μπουλόνια ή λουριά.

Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικός κατά το χειρισμό καρφιών και λουριών.
4. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

2.2  Σύστημα ανύψωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι συναρμολογημένες μονάδες και τα μέρη τους είναι βαριά. Η ανύψωση και στήριξη αυτού
του εξοπλισμού με μη ενδεδειγμένο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και/ή
ζημιές στον εξοπλισμό. Ανυψώστε τον εξοπλισμό μόνο από τα ειδικά καθορισμένα σημεία
ανύψωσης. Οι διατάξεις ανύψωσης, όπως π.χ. κρίκοι ανύψωσης, αναρτήρες και πλαίσια
ανύψωσης, πρέπει να έχουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα, να επιλέγονται και να
χρησιμοποιούνται για ολόκληρο το φορτίο που πρόκειται να ανυψωθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος σύνθλιψης
1) Πάντοτε ανυψώνετε τη μονάδα από τα καθορισμένα σημεία ανύψωσης. 2) Χρησιμοποιείτε
κατάλληλο ανυψωτικό εξοπλισμό και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει δεθεί σωστά. 3) Φορέστε
κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 4) Μείνετε μακριά από καλώδια και
αναρτημένα φορτία.
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Διαγράμματα ανύψωσης

HVNG-IOM_LIFTING-1_A_SC

HVNG-IOM_LIFTING-2_A_SC

2.3  Κατευθυντήριες οδηγίες μεταφοράς
Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μείνετε μακριά από αναρτημένα φορτία.
• Τηρήστε τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
• Μην προκαλείτε ζημιά στα καλώδια κατά τη μεταφορά. Μην πιέζετε υπερβολικά, λυγίζετε

ή τραβάτε το καλώδιο.
• Πάντα να διατηρείτε τα άκρα του καλωδίου στεγνά.
• Ασφαλίστε τη μονάδα ώστε να αποτρέψετε πιθανό αναποδογύρισμα και ολίσθηση έως

ότου τοποθετηθεί και στερεωθεί στην τελική της θέση.
• Ανασηκώστε και χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο

εξοπλισμό ανύψωσης (μηχάνημα στοίβαξης, γερανός,συσκευή τοποθέτησης με γερανό,
μπλοκ ανύψωσης, ιμάντες, κ.λπ.).

• Πάντοτε ανυψώνετε τη μονάδα από τη λαβή ανύψωσής της. Ποτέ μην ανυψώσετε τη
μονάδα από το καλώδιο του κινητήρα ή από τον εύκαμπτο σωλήνα.

2.4  Κατευθυντήριες οδηγίες αποθήκευσης
Χώρος αποθήκευσης

Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγασμένο και στεγνό χώρο, χωρίς πηγές
θερμότητας, βρωμιά και κραδασμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία, τις πηγές θερμότητας και τις μηχανικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην τοποθετείτε μεγάλα βάρη πάνω στο συσκευασμένο προϊόν.

2  Μεταφορά και αποθήκευση
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3  Περιγραφή προϊόντος
3.1  Περιγραφή συστήματος
Διάταξη συστήματος

Οι εικόνες δείχνουν ένα σύστημα τυπική μονής αντλίας και πολλών αντλιών
χρησιμοποιώντας τη μονάδα.
Όταν το σύστημα συνδέεται απευθείας στην παροχή νερού, χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη
χαμηλής πίεσης στη μεριά της αναρρόφησης.

1

Εικόνα 1: Σύστημα μονής αντλίας

1

1

1

Εικόνα 2: Σύστημα πολλών αντλιών

1. Αντλία με HYDROVAR
2. Πιεστικό δοχείο
3. Πίνακας ηλεκτρικής παροχής
4. Βάνα
5. Βαλβίδα αντεπιστροφής
6. Ελεγκτής ύπαρξης νερού
7. Μανόμετρο
8. Αισθητήριο πιεσης
9. Τάπα αποστράγγισης

Δεξαμενή πίεσης
Ένα πιεστικό δοχείο χρησιμοποιείται στη μεριά εκκένωσης της αντλίας για να διατηρηθεί η
πίεση στους σωλήνες όταν δεν υπάρχει απαίτηση για νερό. Η μονάδα σταματά να λειτουργεί
σε μηδέν απαίτηση και μειώνει το μέγεθος της δεξαμενής που απαιτείται για λόγους
παροχής.
Η δεξαμενή πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και να είναι κατάλληλη για πίεση
συστημάτων.
Η χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να είναι 10% της μέγιστης ονομαστικής ροής του
συστήματος της αντλίας ή των αντλιών (0,1 φορές της ονομαστικής ροής σε l/min ή gal/min).
Απενεργοποιήστε τη μονάδα για να μειώσετε την πίεση του νερού για να ελέγξετε και να
ρυθμίσετε τη σωστή πίεση πριν από την πλήρωση.
Η πίεση πριν από την πλήρωση της δεξαμενής μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας τον
ακόλουθο πίνακα:

Απαιτούμενη πίεση ή Τιμή έναρξης όταν είναι ενεργή [bar]
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Πίεση πριν την πλήρωση [bar]

3.2  Λειτουργία και χρήση προϊόντος
Περιγραφή

Η HYDROVAR είναι μια αντλία στερέωσης με μεταβλητή ταχύτητα, μικροεπεξεργαστή που
βασίζεται σε ελεγκτή συστήματος. Μπορεί να τοποθετηθεί εικονικά σε κάθε μοντέλο κινητήρα
που ψύχεται με ανεμιστήρα και είναι απλή η ενσωμάτωση της σε συστήματα BMS με
επικοινωνία ModBus ή Bacnet ως βασική.
Σε ένα ελεγχόμενο σύστημα μεταβλητής ταχύτητας, η αντλία λειτουργεί κάθε φορά με την
ταχύτητα που παράγει στη μειωμένη ροή ακριβώς η απαιτούμενη κεφαλή. Επομένως, δεν
υπάρχει άσκοπη ενέργεια χάρη στο σύστημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή του
ελέγχου παράκαμψης.

Προβλεπόμενο πεδίο χρήσης
Η HYDROVAR κατασκευάζεται για τις ακόλουθες εφαρμογές αντλίας:
• Κανονισμός πίεσης, στάθμης και ροής
• Κλειστά συστήματα βρόχου
• Εφαρμογές άρδευσης με μονή ή πολλές αντλίες

Ακατάλληλη χρήση
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εφαρμογές συνεχούς ροπής.

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις
Η μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί διατήρησης θερμικής μνήμης UL508C.

3.3  Εφαρμογές
Επιλογές λειτουργίας

Οι επιλογές λειτουργίας είναι οι εξής:
• Ενεργοποιητής
• Ελεγκτής
• Σειριακός / Σύγχρονος σε σειρά
• Ρελέ σε σειρά

3.3.1  Ενεργοποιητής
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για μια μονάδα μόνο σε λειτουργία μονής αντλίας. Η
μονάδα λειτουργεί ως ενεργοποιητής σύμφωνα με ένα εξωτερικό σήμα ταχύτητας ή συνεχής
λειτουργία σε μία ή δύο προγραμματισμένες συχνότητες. Αυτό πραγματοποιείται
χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ψηφιακή είσοδο.

3.3.2  Ελεγκτής
Αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη ως προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και
χρησιμοποιείται για μια μονάδα σε λειτουργία μονής αντλίας.

3.3.3  Σειριακός / Σύγχρονος σε σειρά
Σε αυτές τις εφαρμογές, καθεμία από τις αντλίες (έως και οκτώ αντλίες) πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με μια μονάδα.
Οι μονάδες συνδέονται μέσω διασύνδεσης RS485 και επικοινωνούν μέσω του παρεχόμενου
πρωτοκόλλου.
Ο συνδυασμός των διαφορετικών μονάδων που χρησιμοποιούνται σε σύστημα πολλών
αντλιών εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήματος.
Είναι πιθανό να λειτουργήσουν όλες οι αντλίες σε σειριακή λειτουργία σε σειρά αλλά και σε
σύγχρονη λειτουργία. Αν μία μονάδα παρουσιάσει βλάβη, τότε η κάθε αντλία του συστήματος
μπορεί να γίνει η βασική αντλία και να πάρει τον έλεγχο.

3  Περιγραφή προϊόντος
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3.3.4  Ρελέ σε σειρά
Περιγραφή

Μία αντλία φέρει τη μονάδα και έως και πέντε βοηθητικές αντλίες μπορούν να
ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν κατ' απαίτηση. Η μονάδα χρησιμοποιεί μια πρόσθετη
κάρτα Premium Card για αυτόν τον σκοπό.
Για την ενεργοποίηση των βοηθητικών αντλιών απαιτείται η εγκατάσταση ενός εξωτερικού
πίνακα χειρισμού.

Παράδειγμα
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ένα σετ ενίσχυσης με τέσσερις αντλίες όπου μόνο μία αντλία με
ελεγχόμενη ταχύτητα και οι υπόλοιπες έχουν σταθερή ταχύτητα.

12

1. HYDROVAR
2. Εξωτερικό πάνελ

3.4  Η πινακίδα δεδομένων
Τύπος κωδικού ορισμού

. - -
3 4 5 6 7 821

.

Εικόνα 3: Κωδικός ορισμού και τοποθέτηση

Αρ. Περιγραφή Εναλλακτικές
1 Επωνυμία HVL - HYDROVAR
2 Παροχή ισχύος 2~ 1–230 VAC

3~ 3–230 VAC
4: 3~ 380–460 VAC

3 Ισχύς άξονα *10 [kW] 015: 1,5 kW (2,0 hp)
022: 2,2 kW (3,0 hp)
030: 3,0 kW (4,0 hp)
040: 4,0 kW (5,0 hp)
055: 5,5 kW (7,5 hp)
075: 7,5 kW (10,0 hp)
110: 11,0 kW (15,0 hp)
150: 15,0 kW (20,0 hp)
185: 18,5 kW (25,0 hp)
220: 22,0 kW (30,0 hp)

4 Ρυθμός κλεισίματος A: IP 55 / Τύπος1
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Αρ. Περιγραφή Εναλλακτικές
5 Δίαυλος επικοινωνίας 0: Βασική επικοινωνία
6 Προαιρετικές κάρτες 0: Καμία προαιρετική κάρτα
7 Εσωτερική οθόνη 1: Εγκατάσταση βασικής εσωτερικής οθόνης
8 Άλλες επιλογές 0: Καμία εγκατάσταση άλλης επιλογής

Παράδειγμα
. - -

3 4 5 6 7 821
075 A 0 0 1 04HVL .

Αρ. Παράδειγμα Περιγραφή
1 HVL HYDROVAR
2 4 Τροφοδοσία: 3~ 380–460 VAC
3 075 Ισχύς άξονα: 7,5 kW (10,0 HP)
4 A Ρυθμός κλεισίματος: IP 55 / Τύπος1
5 0 Βασική επικοινωνία
6 0 Καμία εγκατάσταση προαιρετικής κάρτας
7 1 Εγκατάσταση βασικής εσωτερικής οθόνης
8 0 Καμία εγκατάσταση άλλης επιλογής

3.5  Τεχνικά δεδομένα.
Ηλεκτρολογική προδιαγραφή

HVL
2.01
5

2.02
2

2.03
0

2.04
0

3.01
5

3.02
2

3.03
0

3.04
0

3.05
5

3.07
5

3.11
0

4.01
5

4.02
2

4.03
0

4.04
0

4.05
5

4.07
5

4.11
0

4.15
0

4.18
5

4.22
0

Εισαγωγή
Παροχή
ρεύματος

LN L1 L2 L3 L1 L2 L3

Ονομαστικ
ή τάση
εισόδου
(Vin):

208–240±10% 208–240±10% 380–460±15%

Μέγιστο
ρεύμα
εισόδου,
συνεχές
[A]:

11,6 15,1 22,3 27,6 7,0 9,1 13,3 16,5 23,5 29,6 43,9 3,9 5,3 7,2 10,1 12,8 16,9 24,2 33,3 38,1 44,7

αποδοτικότ
ητα,
ονομαστικ
ή [%],
τυπικά:

94,0 93,5 93,5 93,5 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,5 96,5 96,5 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Αποτέλεσμα
Τάση
εξόδου (V)

0–240 0–100% τάσης παροχής 0–100% τάσης παροχής

Μέγιστο
ρεύμα
εξόδου,
συνεχές
[A]:

7,5 10 14,3 16,7 7,5 10 14,3 16,7 24,2 31 44 4,1 5,7 7,3 10 13,5 17 24 32 38 44

Συχνότητα
εξόδου
(Hz)

15–70

Περιβαλλοντική προδιαγραφή

Θερμοκρασία φύλαξης από 30°C (22°F) έως 70°C (158°F)
Σχετική υγρασία 5%-95% - Η συμπύκνωση δεν επιτρέπεται
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Θερμοκρασία λειτουργίας από 10°C (14°F) έως 55°C (131°F)
100% ονομαστική ισχύς -10°C [-14°F] έως 40°C [104°F]
με απο-διαβάθμιση 40°C [104°F] έως 55°C [131°F]

Ρύπανση αέρα Ο αέρας μπορεί να περιέχει ξηρή σκόνη καθώς
βρίσκεται σε εργαστήρια όπου υπάρχει υπερβολική
σκόνη λόγω των μηχανημάτων. Οι υπερβολικές
ποσότητες σκόνης, οξέων, διαβρωτικών αερίων,
αλάτων, κ.λπ. δεν επιτρέπονται.

Υψόμετρο Μέγ. 1000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Για
εγκατάσταση σε υψόμετρο πάνω από 1000 m επάνω
από τη στάθμη της θάλασσας, η μέγιστη ισχύς εξόδου
πρέπει να απο-διαβαθμιστεί κατά 1% για κάθε επιπλέον
100 m. Αν ο τόπος εγκατάστασης είναι σε υψόμετρο
πάνω από 2000 m επάνω από τη στάθμη της
θάλασσας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο ή υπεύθυνο σέρβις.

Προδιαγραφή εγκατάστασης

Προστασία Η είσοδος της μονάδας μετάδοσης κίνησης του
κινητήρα πρέπει να προστατευτεί από έναν εξωτερικό
ασφαλειοδιακόπτη/ασφάλεια κυκλώματος

Τύπος καλωδίου κινητήρα προστατευμένο καλώδιο ισχύος
Μέγιστο μήκος καλωδίου κινητήρα (χωρίς συμμόρφωση
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), με προστασία

50 μέτρα (164 πόδια)

Μέγιστο μήκος καλωδίου κινητήρα (χωρίς συμμόρφωση
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), χωρίς προστασία

100 μέτρα (328 πόδια)

Συμμόρφωση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
Σύμφωνα με τα πρότυπα σειράς IEC 61800-3 και EN 61000, το προστατευμένο καλώδιο θα
χρησιμοποιηθεί για την έξοδο της μονάδας μετάδοσης κίνησης και την επικοινωνία του
κινητήρα.
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σωστές εγκαταστάσεις
EMC και την αποφυγή δημιουργίας πλεξίδας καλωδίων (στη μεριά της μετάδοσης κίνησης),
διαφορετικά η EMC δεν μπορεί να εγγυηθεί.

Τάξη προστασίας
• IP55, Κλείσιμο Τύπος 1
• Προστασία του προϊόντος από άμεσο ηλιακό φως
• Προστασία του προϊόντος από άμεση βροχόπτωση
• Η εγκατάσταση εξόδου χωρίς προστασία, για να διατηρήσετε τα όρια θερμοκρασίας του

προϊόντος, δεν επιτρέπεται

3.6  Θερμική προστασία κινητήρα
Η θερμική προστασία κινητήρα μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές:
αισθητήρα PTC στις περιελίξεις του κινητήρα ή Software Thermal Control (STC).
Προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα που προέρχεται από το άρτιο. 290 "STC Motor
Protection", που από προεπιλογή έχει προ-οριστεί στην τιμή δεδομένων "STC trip".
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία STC εκκινείται στα 1,125 x ονομαστικό ρεύμα κινητήρα και
ονομαστική συχνότητα κινητήρα. Η λειτουργία STC παρέχει προστασία από υπερθέρμανση
κινητήρα τάξης 20 σύμφωνα με το NEC.
Η θερμική προστασία κινητήρα προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση. Η λειτουργία
STC είναι μια ηλεκτρονική λειτουργία που μιμείται ένα διμεταλλικό ρελέ που βασίζεται σε
εσωτερικές μετρήσεις. Το χαρακτηριστικό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Ο άξονας Χ δείχνει τη σχέση ανάμεσα στον πραγματικό και τον ονομαστικό Imotor. Ο άξονας
Υ δείχνει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα πριν το STC αποκοπεί και μετακινήσει τον μετατροπέα
συχνότητας. Οι καμπύλες δείχνουν την χαρακτηριστική ονομαστική ταχύτητα, στο διπλάσιο
της ονομαστικής ταχύτητας και στο 20% της ονομαστικής ταχύτητας. Η καμπύλη δείχνει ότι
σε χαμηλή ταχύτητα το STC αποκόβεται σε χαμηλότερη ταχύτητα λόγω λιγότερης ψύξης
στον κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο, ο κινητήρας προστατεύεται από υπερθέρμανση ακόμη
και σε χαμηλή ταχύτητα. Η λειτουργία STC υπολογίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα που
βασίζεται στο πραγματικό ρεύμα και ταχύτητα.
Το υπολογιζόμενο ποσοστό της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας είναι ορατό ως
ένδειξη σε συμφωνία. 293 "Θερμότητα κινητήρα".
Με τον κινητήρα STC να προστατεύεται από υπερθέρμανση, δεν υπάρχει ανάγκη για καμία
επιπλέον προστασία του κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο κινητήρας θερμαίνεται, το
χρονόμετρο STC ελέγχει για πόση ώρα ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σε υψηλή
θερμοκρασία πριν διακόψει τη λειτουργία του με σκοπό να αποφύγει την υπερθέρμανση.
Η θερμική προστασία κινητήρα μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη χρήση εξωτερικού
θερμίστορ: ορισμένη επεξεργασία. 290 "Προστασία κινητήρα STC" σε τιμή δεδομένων
"Προστασία θερμίστορ".

3.7  Διαστάσεις και βάρη
Οδηγίες για ενδείξεις

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.
Οι εικόνες δεν είναι υπό κλίμακα.

Ελεύθερη απόσταση

Περιοχή Μοντέλα Ελεύθερη απόσταση
Πάνω από τη μονάδα Όλα 300 χιλιοστά (12 ίντσες)
Κεντρική απόσταση μεταξύ
των μονάδων (για
διασφάλιση του χώρου για
καλωδίωση):

HVL 2.015 ÷ 2.022 | 3.015 ÷
3.022 | 4.015 ÷ 4.040

300 χιλιοστά (12 ίντσες)

HVL 2.030 ÷ 2.040 | 3.030 ÷
3.055 | 4.055 ÷ 4.110

430 χιλιοστά (17 ίντσες)

HVL 3.075 ÷ 3.110 | 4.150 ÷
4.220

550 χιλιοστά (21,6 ίντσες)
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Σχέδια με διαστάσεις

216

243

170

205

HVNG-IOM_HVLA_DIMENSIONS_A_SC

Εικόνα 4: HVL2.015, HVL2.022, HVL3.015, HVL3.022, HVL4.015 ÷ HVL4.040

276

305

185

265
HVNG-IOM_HVLB_DIMENSIONS_A_SC

Εικόνα 5: HVL2.030, HVL2.040, HVL3.030 ÷ HVL3.055, HVL4.055 ÷ HVL4.110

366

407

200

337
HVNG-IOM_HVLC_DIMENSIONS_A_SC

Εικόνα 6: HVL3.075 ÷ HVL3.110, HVL4.150 ÷ HVL4.220
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Βάρος

Μοντέλα Μέγιστο βάρος
HVL 2.015 ÷ 2.022 | 3.015 ÷ 3.022 | 4.015 ÷
4.040

5,6 kg (12,3 lbs)

HVL 2.030 ÷ 2.040 | 3.030 ÷ 3.055 | 4.055 ÷
4.110

10,5 kg (23 lbs)

HVL 3.075 ÷ 3.110 | 4.150 ÷ 4.220 15,6 kg (34,4 lbs)

3.8  Σχεδιασμός και διάταξη
Εξαρτήματα και περιγραφές

Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί με τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η εφαρμογή.

4

3

1

2
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Αριθμός θέσης Περιγραφή
1 Πίνακας ισχύος, απαγωγέας θερμότητας, φίλτρο ηλεκτρομαγνητικής

συμβατότητας (EMC)
2 Πίνακας ελέγχου
3 Κάλυμμα
4 Πλαστικό κάλυμμα

3.9  Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα στερέωσης
Περιλαμβανό

μενα
εξαρτήματα

Εξωτερική διάμετρος
καλωδίου

Μοντέλο

(mm) ίντσες HVL 2.015 ÷ 2.022
| 3.015 ÷ 3.022 |

4.015 ÷ 4.040

HVL 2.030 ÷ 2.040
| 3.030 ÷ 3.055 |

4.055 ÷ 4.110

HVL 3.075 ÷ 3.110
| 4.150 ÷ 4.220

Στυπιοθλίπτης(
ες) καλωδίου
και παξιμάδι(α)
ασφάλισης

M12 3,5 ÷ 7,0 0.138 ÷
0.275

3 3 3

M16 5,0 ÷ 10,0 0.197 ÷
0.394

2 2 2

M20 7,0 ÷ 13,0 0.275 ÷
0.512

2   

M25 10,0 ÷ 17,0 0.394 ÷
0.669 

 2  

M32 13,0 ÷ 21,0 0.512  ÷
0.827

2

M40 19,0 ÷ 28,0 0.748 ÷
1.102

  2

Μειωτήρας
νήματος
εισόδου

M40 ->
M32

2

Βύσμα(τα) για
στυπιοθλίπτη
ς(ες) καλωδίου

M12  3 3 3
M16  2 2 2

Κοχλίες M5x30 4   
M5x40 4
M6x40 4 4
M6x50 4 4

Σύνδεση(εις)
συσσωρευτή
για αγωγούς
PE

RF-U 4 2 2
BF-U 4 2 2
GF-U 4 2 2

Στατικός
στεγανοποιητικ
ός
ανταλλακτικών

2

Πείρος
κεντραρίσματο
ς

1 1 1

Σφιγκτήρες
στερέωσης

4 4 4

Για HVL 3,075 ÷ 3,110 ή HVL 4,150 ÷ 4,220, αν η εξωτερική διάμετρος των καλωδίων δεν
είναι συμβατή με τους περιλαμβανόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων, χρησιμοποιήστε τους
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παρεχόμενους μειωτήρες νήματος εισόδου (και τους ανταλλακτικούς δακτύλιους
στεγανότητας).

M40 M40 M40XM32

38X48

M32

H
V
N
G
-IO

M
_H

V
LC

_R
ED

U
C
ER

_A
_S

C

3.10  Προαιρετικά εξαρτήματα
Εξαρτήματα

Στοιχείο Περιγραφή
Καλώδια κινητήρα Το καλώδιο κινητήρα που είναι έτοιμο για σύνδεση

στη μονάδα.
δακτύλιος στερέωσης Αν ο ανεμιστήρας του κινητήρα έχει φτιαχτεί από

πλαστικό, τότε χρησιμοποιείται δακτύλιος
στερέωσης.
Διατίθεται σε δύο διαμέτρους: 140 mm (5,5 in) και
155 mm (6,1 in).

Αισθητήρες Οι παρακάτω αισθητήρες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τη μονάδα:
• Μορφοτροπέας πίεσης
• Μορφοτροπέας πίεσης διαφορικής λειτουργίας
• Αισθητήρας θερμοκρασίας
• Δείκτης ροής (πλάκα επιστομίου, αγώγιμος

μετρητής ροής)
• Αισθητήρας στάθμης

Premium Card HYDROVAR κάρτα για να ρυθμίσετε έως και πέντε βοηθητικές
αντλίες και να συνδέσετε επιπλέον αναλογικές και
ψηφιακές I/O

Κάρτα Wi-Fi HYDROVAR Για σύνδεση και ασύρματη αλληλεπίδραση με
HYDROVAR
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4  Εγκατάσταση
4.1  Κατάλογος ελέγχου επιτόπιας εγκατάστασης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ελεγκτή του συστήματος σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να συμβουλεύεστε πάντοτε τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς, νόμους

και κώδικες σε ό,τι αφορά την επιλογή του χώρου εγκατάστασης και τις συνδέσεις νερού
και ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο, τα σχέδια και τα διαγράμματα σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για
λεπτομερή εγκατάσταση και οδηγίες λειτουργίας. Είναι σημαντικό το εγχειρίδιο να είναι
διαθέσιμο στους χειριστές του εξοπλισμού.

• Εγκαταστήστε τη μονάδα στο κάλυμμα του ανεμιστήρα του κινητήρα. Διατηρείτε τα
καλώδια του κινητήρα όσο πιο κοντά γίνεται. Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του κινητήρα για
πραγματικές αντοχές.

• Για τοποθετήσεις επίτοιχης στερέωσης με καλώδια μεγάλου μήκους, χρησιμοποιήστε την
επιλογή του φίλτρου εξόδου για να προστατεύσετε τον κινητήρα.

• Βεβαιωθείτε ότι ηο ονομαστικός βαθμός προστασίας εισόδου υγρασίας του Hydrovar
(IP55, Τύπος 1) είναι κατάλληλη για το περιβάλλον εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Προστασία εισόδου υγρασίας. Η εγγύηση του ονομαστικού βαθμού προστασίας IP55

(Τύπος 1) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν η μονάδα είναι σωστά κλειστή.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρό στη μονάδα πριν ανοίξετε το πλαστικό κάλυμμα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι στυπιοθλίπτες καλωδίου και μη χρησιμοποιούμενες οπές για

στυπιοθλίπτες έχουν σφραγιστεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.
• Ζημιά συσκευής διαμέσου μόλυνσης. Μην αφήνετε το Hydrovar ακάλυπτο.

4.2  Κατάλογος ελέγχου μετατροπέα συχνότητας και προεγκατάσταση
κινητήρα

• Σύγκρινε τον αριθμό του μοντέλου της μονάδας στην πινακίδα ονομασίας που
παραγγέλθηκε ώστε να επιβεβαιωθείτε ότι έχετε τον σωστό εξοπλισμό.

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε μοντέλο αξιολογείται για την ίδια τάση:
– Ρεύμα (τροφοδοσία)
– Μετατροπέας συχνότητας
– Κινητήρας

• Βεβαιωθείτε ότι το ονομαστικό ρεύμα εξόδου του μετατροπέα συχνότητας ισούται ή είναι
μεγαλύτερο από το ρεύμα του συντελεστή συντήρησης του κινητήρα για τη μέγιστη
απόδοση του κινητήρα.
– Το μέγεθος του κινητήρα και ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει να αντιστοιχεί για τη

σωστή προστασία από υπερφόρτωση.
– Αν το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα συχνότητας είναι μικρότερο του κινητήρα,

τότε δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η πλήρης ισχύς του κινητήρα.
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5  Μηχανική εγκατάσταση
5.1  Ψύξη

• Ο μετατροπέας συχνότητας ψύχεται μέσω κυκλοφορίας του αέρα. Για να προστατεύσετε
τη μονάδα από υπερθέρμανση, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τη μέγιστη θερμοκρασία που δηλώνεται για τον
μετατροπέα συχνότητας και ότι ο μέσος όρος 24ωρης θερμοκρασίας δεν υπερβαίνεται.

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η υποβάθμιση ισχύος για θερμοκρασίες μεταξύ 40°C
(104°F) και 50°C (122°F) και ανύψωση 1000 m (3300 ft) πάνω από τη στάθμη της
θάλασσας.

• Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μειωμένη
απόδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας, οι επιφάνειες της πηγής θερμότητας μπορεί
να είναι πολύ θερμές, ως εκ τούτου θα πρέπει να αγγίζετε μόνο τα κουμπιά για την αποφυγή
εγκαυμάτων.

5.2  Ανύψωση
• Ελέγξτε το βάρος της μονάδας για να ορίσετε μια ασφαλή μέθοδο ανύψωσης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανύψωσης είναι κατάλληλη για την εργασία.
• Αν απαιτείται, φροντίστε για ένα μηχάνημα ανύψωσης, έναν γερανό ή ένα περονοφόρο

ανυψωτικό με την κατάλληλη ονομαστική τιμή ώστε να μετακινήσετε τη μονάδα.
• Για ανύψωση, χρησιμοποιήστε δακτυλίους ανύψωσης στη μονάδα, όταν παρέχονται.

5.3  Τοποθέτηση
• Εγκαταστήστε τη μονάδα στο κάλυμμα του ανεμιστήρα του κινητήρα. Διατηρείτε τα

καλώδια του κινητήρα όσο πιο κοντά γίνεται. Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του κινητήρα για
πραγματικές αντοχές.
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HVNG-IOM_MOUNT_EXPLOD-1_B_SC

1

3

6

4

8

2

5

7

9

1. Πραγματική τιμή αισθητήρα
2. Κιβώτιο ηλεκτρικών καλωδίων κινητήρα
3. Κάλυμμα ανεμιστήρα κινητήρα
4. Καλώδιο κινητήρα
5. Σφιγκτήρες στερέωσης
6. Πείρος κεντραρίσματος
7. Βίδες για τους σφιγκτήρες τοποθέτησης
8. Πλαστικό κάλυμμα
9. Βίδες για το πλαστικό κάλυμμα
Ανατρέξτε στις ενδείξεις στις παραπάνω εικόνες.
1. Τοποθετήστε τον ελαστικό πείρο κεντραρίσματος [6] στο κάτω μέρος του HYDROVAR®.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρησιμοποιείτε πάντα διακτύλιο στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα αν το κάλυμμα του
ανεμιστήρα του κινητήρα είναι φτιαγμένο από πλαστικό.

2. Κεντράρετε τη μονάδα στο κάλυμμα του ανεμιστήρα του κινητήρα [3] χρησιμοποιώντας
τον πείρο κεντραρίσματος [6].

3. Ρυθμίστε το μήκος των σφιγκτήρων στερέωσης [5] για μικρότερα μεγέθη κινητήρων,
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα που ακολουθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φροντίστε για τα αιχμηρά άκρα και αφαιρέστε τα προσεκτικά.

4. Δέστε τη μονάδα:
a. Δέστε τους σφιγκτήρες στερέωσης [5] και τις σχετικές βίδες [7].
b. Σφίξτε τις βίδες [7] έως ότου τα δύο κάτω δόντια στους βραχίονες σφίξουν καλά στο

κάλυμμα του ανεμιστήρα.
c. Σφίξτε τις βίδες έως ότου η μονάδα ασφαλίσει σωστά.

5. Αφαιρέστε τις βίδες για πλαστικό κάλυμμα [9].
6. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα [8].
7. Ολοκληρώστε τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις.

– Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα πραγματοποιήσετε τις
ηλεκτρολογικές συνδέσεις, βλ. Ηλεκτρική εγκατάσταση (σελίδα 27).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να αφαιρέσετε την μεταλλική πλακέτα για να πραγματοποιήσετε την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση ευκολότερα.

8. Τοποθετήστε και σφίξτε το πλαστικό κάλυμμα [8] με ροπή σύσφιξης 2.0 Nm.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων έχουν τοποθετηθεί
σωστά και ότι όλες οι μη χρησιμοποιούμενες είσοδοι καλωδίων φέρουν
βύσματα ασφάλισης.

Σφιγκτήρες στερέωσης
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6  Ηλεκτρική εγκατάσταση
6.1  Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Οι άξονες περιστροφής και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να συμμορφώνονται
με τους εθνικούς και τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες. Οι εργασίες εγκαταστάσεις,
εκκίνησης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
προσωπικό. Η αποτυχία τήρησης αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών θα μπορούσε να
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
• Όλη η ηλεκτρολογική καλωδίωση πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο

ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς που ισχύουν τοπικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ. Θέστε σε λειτουργία την ισχύ εισόδου, την καλωδίωση του
κινητήρα και την καλωδίωση του ελέγχου σε τρία διαφορετικά μεταλλικά κιβώτια
ηλεκτρολογικών καλωδίων ή χρησιμοποιήστε ξεχωριστό προστατευμένο καλώδιο για
μόνωση θορύβου υψηλής συχνότητας. Η αποτυχία μόνωσης του καλωδίου ισχύος, του
κινητήρα και της καλωδίωσης ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρότερη απόδοση
από την μέγιστη του μετατροπέα συχνότητας και του σχετικού εξοπλισμού.

Για την ασφάλειά σας συμμορφωθείτε με την παρακάτω απαίτηση:
• Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ελέγχου έχει συνδεθεί με επικίνδυνη τάση ρεύματος. Θα

πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να προστατευτείτε από ηλεκτρολογικούς κινδύνους όταν
θέτετε ισχύ στη μονάδα.

Απαιτήσεις γείωσης (επίγειας)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για την ασφάλεια του χειριστή, είναι σημαντικό να γειώνεται τον μετατροπέα συχνότητας
σωστά σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες, καθώς και οδηγίες
που εμπεριέχονται σε αυτό το έγγραφο. Τα ρεύματα γείωσης είναι υψηλότερα από 3,5 mA. Η
αποτυχία για σωστή γείωση του μετατροπέα συχνότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι ευθύνη του χρήστη ή του πιστοποιημένου υπεύθυνου εγκατάστασης να διασφαλίσει ότι
θα γίνει σωστή γείωση του εξοπλισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και ηλεκτρολογικούς
κώδικες και πρότυπα.

• Τηρήστε όλους τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες για σωστή γείωση
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

• Η σωστή προστατευτική γείωση για εξοπλισμό με γειωμένα ρεύματα μεγαλύτερα από 3,5
mA πρέπει να πραγματοποιηθεί. Δείτε στην ενότητα Ρεύμα (>3,5 mA) διαρροής για
λεπτομέρειες.

• Ένα αποκλειστικό καλώδιο γείωσης απαιτείται για την καλωδίωση ισχύος εισόδου, την
καλωδίωση ισχύος του κινητήρα και την καλωδίωση ελέγχου.

• Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες που παρέχονται με τον εξοπλισμό για σωστές
συνδέσεις γείωσης.
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• Μην γειώνετε έναν μετατροπέα συχνότητας με άλλο τρόπο τύπου «αλυσιδωτής
σύνδεσης».

• Διατηρήστε το μήκος των συνδέσεων της καλωδίωσης γείωσης όσο πιο κοντό γίνεται.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο πολύκλωνου σύρματος για να μειώσετε τον ηλεκτρολογικό

θόρυβο όπως προτείνεται.
• Τηρήστε τις απαιτήσεις καλωδίωσης του κατασκευαστή του κινητήρα.

Ρεύμα διαρροής (>3,5 mA)
Τηρείτε τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες σχετικά με την προστατευτική γείωση του
εξοπλισμού με ρεύμα διαρροής > 3,5 mA. Η τεχνολογία του μετατροπέα συχνότητας
συνεπάγεται υψηλή συχνότητα που αλλάζει σε υψηλή ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται
ρεύμα διαρροής στη σύνδεση γείωσης. Ένα λάθος ρεύμα στον μετατροπέα συχνότητας
στους ακροδέκτες ισχύος εξόδου ενδέχεται να περιέχει ένα στοιχείο DC που μπορεί να
φορτίσει τους πυκνωτές του φίλτρου και να προκαλέσει παροδικό ρεύμα γείωσης. Το ρεύμα
διαρροής γείωσης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους του συστήματος
συμπεριλαμβανομένων του φίλτρου RFI, καλωδίων παρακολούθησης κινητήρα και την ισχύ
του μετατροπέα συχνότητας.
Το πρότυπο EN/EC61800–5–1 (Πρότυπο προϊόντος συστήματος μετάδοσης κίνησης)
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αν το ρεύμα διαρροής υπερβαίνει τα 3,5 mA. Η επίγεια γείωση
πρέπει να πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Επίγειο καλώδιο γείωσης τουλάχιστον 8 AWG ή 10 mm2 Cu (ή 16mm2 Al).
• Δύο ξεχωριστά καλώδια γείωσης στην ίδια επιφάνεια διατομής.

Βλ. EN60364–5–54 στην ενότητα 543.7 για περαιτέρω πληροφορίες.
Στην HYDROVAR, ο αγωγός φάσης και ο αντίστοιχος προστατευτικός αγωγός γείωσης
μπορεί να βρίσκονται στην ίδια επιφάνεια διατομής, δεδομένου ότι είναι κατασκευασμένοι
από μέταλλο (επειδή η επιφάνεια διατομής του αγωγού φάσης είναι μικρότερη από 16 mm2).
Η επιφάνεια διατομής κάθε προστατευτικού αγωγού γείωσης, η οποία δεν αποτελεί μέρος
του καλωδίου παροχής ή του περιβλήματος του καλωδίου, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι
μικρότερη από:
• 2,5 mm2 αν παρέχεται μηχανική προστασία ή
• 4 mm2 αν δεν παρέχεται μηχανική προστασία. Για εξοπλισμό συνδεδεμένο με καλώδια, οι

διατάξεις θα είναι έτσι ώστε ο προστατευτικός αγωγός γείωσης στο καλώδιο, σε
περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας του μηχανισμού ανακούφισης καταπόνησης, θα είναι ο
τελευταίος αγωγός που πρόκειται να διακοπεί η λειτουργία του.

6.2  Συσκευές προστασίας
Ασφάλειες και ασφαλειοδιακόπτες

• Μια προγραμματιστικά ενεργοποιούμενη λειτουργία του μετατροπέα συχνότητας παρέχει
προστασία από υπερφόρτωση στον κινητήρα. Η υπερφόρτωση υπολογίζει το επίπεδο
της αύξησης για την ενεργοποίηση του συγχρονισμού για τη λειτουργία ενεργοποίησης
(διακοπή εξόδου ελεγκτή). Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του ρεύματος, τόσο πιο
γρήγορη είναι η ενεργοποίηση. Η υπερφόρτωση παρέχει προστασία κινητήρα Τάξης 20.
Δείτε τις Προειδοποιήσεις και συναγερμούς για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
εκκίνησης.

• Το Hydrovar πρέπει να προστατεύεται με προστασία από βραχυκύκλωμα και
υπερφόρτωση ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση των καλωδίων στην εγκατάσταση.
Για την παροχή αυτής της προστασίας απαιτούνται ασφάλειες και/ή ασφαλειοδιακόπτες
εισόδου. Οι ασφάλειες και οι ασφαλειοδιακόπτες πρέπει να παρέχονται από τον
υπεύθυνο εγκατάστασης ως μέρος των εγκαταστάσεων.

• Χρησιμοποιείτε προτεινόμενες ασφάλειες και/ή ασφαλειοδιακόπτες στη μεριά της
παροχής ως προστασία σε περίπτωση βλάβης των στοιχείου στο εσωτερικό της
ρυθμιζόμενης μονάδας μετάδοσης συχνότητας (πρώτο σφάλμα). Η χρήση
προτεινόμενων ασφαλειών και ασφαλειοδιακοπτών διασφαλίζει ότι η πιθανή βλάβη στη
ρυθμιζόμενη μονάδα μετάδοσης συχνότητας περιορίζεται σε βλάβες στο εσωτερικό της
μονάδας. Για άλλους τύπους ασφαλειοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια μέσα στη
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ρυθμιζόμενη μονάδα μετάδοσης συχνότητας ισούται ή είναι χαμηλότερη της ενέργειας
που παρέχεται από τους προτεινόμενους τύπους.

• Οι παρακάτω ασφάλειες είναι κατάλληλες για χρήση σε κύκλωμα κατάλληλο για
παραγωγή 100.000 Ams (συμμετρικό), 480 V το πολύ. Με τη χρήση κατάλληλων
ασφαλειών ο υπολογισμός του ρεύματος βραχυκύκλωσης (SCCR) της ρυθμιζόμενης
μονάδας μετάδοσης συχνότητας είναι 100.000 Ams.

Πίνακας 1: Προτεινόμενες ασφάλειες και ασφαλειοδιακόπτες

Παροχή
τάσης HVL

Fuse Ασφαλειο
διακόπτη

ς
UL Χωρίς UL

Bussman
n

Edison Littelfuse Ferraz-
Shawmut

Fuse ABB

Τύπος Τ Τύπος gG MCB
S200

1~ 230
VAC

2.015 JJN-20 TJN (20) JLLN 20 A3T20 20 S201-C20
2.022 JJN-25 TJN (25) JLLN 25 A3T25 25 S201-C25
2.030 JJN-35 TJN (35) JLLN 35 A3T35 35 S201-C32
2.040 JJN-35 TJN (35) JLLN 35 A3T35 35 S201-C40

3~ 230
VAC

3.015 JJN-15 TJN (15) JLLN 15 A3T15 16 S203-C16
3.022 JJN-15 TJN (15) JLLN 15 A3T15 16 S203-C16
3.030 JJN-20 TJN (20) JLLN 20 A3T20 16 S203-C20
3.040 JJN-25 TJN (25) JLLN 25 A3T25 25 S203-C25
3.055 JJN-30 TJN (30) JLLN 30 A3T30 25 S203-C32
3.075 JJN-50 TKN (50) JLLN 50 A3T50 50 S203-C50
3.110 JJN-60 TJN (60) JLLN 60 A3T60 63 S203-C63

3~ 380–
460 VAC

4.015 JJS-10 TJS (10) JLLS 10 A6T10 10 S203-C10
4.022 JJS-10 TJS (10) JLLS 10 A6T10 10 S203-C13
4.030 JJS-15 TJS (15) JLLS 15 A6T15 16 S203-C13
4.040 JJS-15 TJS (15) JLLS 15 A6T15 16 S203-C16
4.055 JJS-20 TJS (20) JLLS 20 A6T20 20 S203-C20
4.075 JJS-20 TJS (20) JLLS 20 A6T20 20 S203-C25
4.110 JJS-30 TJS (30) JLLS 30 A6T30 30 S203-C32
4.150 JJS-50 TJS (50) JLLS 50 A6T50 50 S203-C50
4.185 JJS-50 TJS (50) JLLS 50 A6T50 50 S203-C50
4.220 JJS-60 TJS (60) JLLS 60 A6T60 63 S203-C63

Οι ασφάλειες τύπου gG στον πίνακα αναφέρουν το ονομαστικό ρεύμα των ασφαλειών.

Συσκευές με προστασία υπόλοιπου ρεύματος, RCDs (GFCI)
Όπου χρησιμοποιούνται Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος διαρροής (GFCI) και συσκευές με
προστασία υπόλοιπου ρεύματος (RCD), επίσης γνωστοί ως ασφαλειοδιακόπτες κυκλώματος
διαρροής γείωσης (ELCD), απαιτείται συμμόρφωση με τα παρακάτω:
• για HVL 2.015 2.040, χρησιμοποιήστε GFCI (RCD) τα οποία έχουν τη δυνατότητα

εντοπισμού ρευμάτων AC και ρευμάτων με παλμούς με εξαρτήματα DC. Αυτές οι

συσκευές GFCI (RCD) σημειώνονται με το παρακάτω σύμβολο: 
• για HVL 3.015 ÷ 3.110 και 4.015 ÷ 4.220, χρησιμοποιήστε GFCI (RCD) τα οποία

διαθέτουν δυνατότητα εντοπισμού ρευμάτων AC και DC. Αυτές οι συσκευές GFCI (RCD)
σημειώνονται με τα παρακάτω σύμβολα: 
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• Χρησιμοποιήστε τις συσκευές GFCI (RCD) με καθυστέρηση εκκινήσεως για να
αποφύγετε σφάλματα λόγω μεταβατικών ρευμάτων γείωσης.

• Διάσταση GFCI (RCD) σύμφωνα με τη διαμόρφωση του συστήματος και των
περιβαλλοντικών συνθηκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν επιλεγεί ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος διαρροής γείωσης ή διακόπτης κυκλώματος
σφάλματος γείωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική διαρροή ρεύματος όλου του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση.

6.3  Τύπος καλωδίων και διαβαθμίσεις
• Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις τοπικές και εθνικές νομοθεσίες

σχετικά με την εγκάρσια τομή και τις απαιτήσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
• Χρησιμοποιείτε καλώδια με ελάχιστη αντοχή θερμότητας +70 °C (158 °F). Για να τηρήσετε

τους κανονισμούς της UL (Underwriters Laboratories), συνιστάται όλες οι συνδέσεις
τροφοδοσίας να είναι φτιαγμένες απο καλώδιο χαλκού με διαβάθμιση τουλάχιστον 75°C
των ακόλουθων τύπων: THW, THWN.

Πίνακας 2: Συνιστώμενα καλώδια σύνδεσης τροφοδοσίας

HVL Καλώδιο εισόδου τροφοδοσίας + PE Καλώδια εξόδου κινητήρα + PE
Αριθμοί

καλωδίων x Μεγ.
Ένωση από

χαλκό

Αριθμοί
καλωδίων x Μεγ.

AWG

Αριθμοί
καλωδίων x Μεγ.

Ένωση από
χαλκό

Αριθμοί
καλωδίων x Μεγ.

AWG

2.015 3 x 2mm2 3 x 14AWG 4 x 2mm2 4 x 14AWG
2.022
2.030 3 x 6mm2 3 x 10AWG 4 x 6mm2 4 x 10AWG
2.040
3.015 4 x 2mm2 4 x 14AWG 4 x 2mm2 4 x 14AWG
3.022
3.030 4 x 6mm2 4 x 10AWG 4 x 6mm2 4 x 10AWG
3.040
3.055
3.075 4 x 16mm2 4 x 5AWG 4 x 16mm2 4 x 5AWG
3.110
4.015 4 x 2mm2 4 x 14AWG 4 x 2mm2 4 x 14AWG
4.022
4.030
4.040
4.055 4 x 6mm2 4 x 10AWG 4 x 6mm2 4 x 10AWG
4.075
4.110
4.150 4 x 16mm2 4 x 5AWG 4 x 16mm2 4 x 5AWG
4.185
4.220
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Πίνακας 3: Ροπές σύσφιξης για καταναλώσεις ισχύος

HVL

Ροπή σύσφιξης
Ακροδέκτες καλωδίων ρεύματος
και κινητήρα

Αγωγός γείωσης

Nm lb-in Nm lb-in
2.015 ÷ 2.022
3.015 ÷ 3.022
4.050 ÷ 4.040

0,8 7,1 3 26,6

2.030 ÷ 2.040
3.030 ÷ 3.055
4.055 ÷ 4.110

1,2 10,6 3 26,6

3.075 ÷ 3.110
4.150 ÷ 4.220

1,2 10,6 3 26,6

Καλώδια ελέγχου
Όλα τα καλώδια ελέγχου που είναι συνδεδεμένα στον πίνακα ελέγχου πρέπει να είναι
μπλενταρισμένα.
Οι εξωτερικές επαφές χωρίς τάση πρέπει να είναι κατάλληλες για διακοπή < 10 VDC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δέν χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου μπλεντάζ, τότε τα εισερχόμενα σήματα και η
λειτουργία της μονάδος μπορεί να επηρρεαστούν απο παρεμβολές.

Πίνακας 4: Προτεινόμενα καλώδια ελέγχου

Καλώδια
ελέγχου
Hydrovar

Ένωση από χαλκό Ροπή σύσφιξης
mm2 AWG Nm lb-in.

Όλοι οι αγωγοί
I/O

0,2 ÷ 1,6 25 ÷ 16 0,5–0,6 4,5–5,4

6.4  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
6.4.1  Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

Το Hydrovar πληροί το πρότυπο EN61800-3:2004 + A1:2012, που ορίζει τις κατηγορίες (C1
έως C4) για τοποθεσίες εφαρμογής συσκευής.
Ανάλογα με το μήκος του καλωδίου του κινητήρα, μια ταξινόμηση του Hydrovar κατά
κατηγορία (με βάση το πρότυπο EN61800-3) αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5: Κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

HVL Ταξινόμηση του Hydrovar κατά
κατηγορίες με βάση το πρότυπο 61800-3

2.015 ÷ 2.040 C1 (*)
3.015 ÷ 3.110 C2 (*)
4.015 ÷ 4.220 C2 (*)

(*) μήκος καλωδίου κινητήρα 0,75. Επικοινωνήστε με την Xylem για περαιτέρω πληροφορίες
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν απαιτείται κανένα εξωτερικό φίλτρο EMC ώστε το Hydrovar να είναι
συμβατό με τις τιμές ορίου για την κάθε κατηγορία που αναγράφονται στον παραπάνω
πίνακα. Το καλώδιο του κινητήρα πρέπει να είναι μπλενταρισμένο.
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6.4.2  Ενσυρμάτωση των καλωδίων
Για να διασφαλίσετε ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των παρακάτω σημείων πρέπει να
ελέγχεται η εγκατάσταση καλωδίων:
• Το μήκος των καλωδίων γειώσεων θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντό γίνεται και με την

χαμηλότερη δυνατή αντίσταση.
• Τα καλώδια σήματος θα πρέπει να επιδέχονται παρακολούθησης για να αποφεύγετε τις

εξωτερικές παρεμβολές. Συνδέστε το προστατευτικό με τη γείωση μόνο στο ένα άκρο (για
να αποφεύγετε τους βρόχους γείωσης), ιδανικά σε HYDROVAR GND χρησιμοποιώντας
τα προτοποθετημένα κλιπ καλωδίου. Για να συνδέσετε ένα προστατευτικό με τη
χαμηλότερη αντίσταση στη γείωση, αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο σήματος και
συνδέστε το προστατευτικό στη γείωση, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

• Το μήκος του προστατευμένου καλωδίου κινητήρα θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντό
γίνεται. Συνδέστε το προστατευτικό με τη γείωση και στα δύο άκρα!

HVNG-IOM_FIX-CAVI_A_SC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα καλώδια γείωσης πρέπει να είναι τοποθετημένα ξεχωριστά τόσο από το καλώδιο του
κινητήρα όσο και από το καλώδιο παροχής τροφοδοσίας. Αν τα καλώδια σήματος είναι
τοποθετημένα παράλληλα στο καλώδιο παροχής τροφοδοσίας ή στο καλώδιο του κινητήρα
για μεγαλύτερη απόσταση, η απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα καλώδια θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 200mm. Μην διασταυρώνετε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια
ελέγχου - αν αυτό δεν είναι δυνατό, να τα διασταυρώνετε μόνο σε γωνία 90°.
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6.4.3  Διακόπτης RFI
Σε περίπτωση που η παροχή τροφοδοσίας είναι γειωμένη μέσω σύνθετης αντίστασης (IT), η
μονάδα AC πρέπει να διαθέτει επίπεδο προστασίας EMC C4 καθώς το πρότυπο προϊόντος
είναι EN61800-3:2004 + A1:2012: επομένως είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε το
φίλτρο RFI του Hydrovar, ξεβιδώνοντας τον διακόπτη RFI που παρουσιάζεται στην
παρακάτω εικόνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην πραγματοποιείτε αλλαγές στο Hydrovar όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα: Βεβαιωθείτε
ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε τη βίδα.

U     V     W
L1/L  L2  L3/N

RFI
SWITCH

HVNG-IOM_RFI-SWITCH_A_SC

SWITCH
RFI

6.5  Ρεύμα AC και ακροδέκτες σύνδεσης κινητήρα
Ξεβιδώστε τις 6 συγκεκριμένες βίδες και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα του Hydrovar, ώστε
να συνεχίσετε με την καλωδίωση της τροφοδοσίας και τον ακροδέκτη του κινητήρα, όπως
περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους.

6.5.1  Σύνδεση (τροφοδοσία) ρεύματος AC
1. Το μέγεθος της καλωδίωσης με βάση το ρεύμα εισόδου του Hydrovar

Για τα μεγέθη των καλωδίων συμμορφωθείτε με τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρολογικούς
κώδικες.

2. Συνδέστε την καλωδίωση ρεύματος εισαγωγής AC φάσης 1 στους ακροδέκτες L και N:
βεβαιωθείτε ότι η φάση και το ουδέτερο καλώδιο έχουν ευθυγραμιστεί σωστά στους
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παρεχόμενους ακροδέκτες L και N.

HVNG-IOM_SUPPLY-CABLE-1F_A_SC

U     V     W

L1/L  L2  L3/N

RFI
SWITCH

L1/L    L2   L3/N

3. Συνδέστε την καλωδίωση ρεύματος εισαγωγής AC φάσης 3 στους ακροδέκτες L1, L2 και
L3.

HVNG-IOM_SUPPLY-CABLE-3F_A_SC

U     V     W

L1/L  L2  L3/N

RFI
SWITCH

L1/L    L2   L3/N
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4. Γειώστε το καλώδιο σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες γείωσης.
5. Αν απαιτείται διπλή γείωση, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη γείωσης κάτω από την πηγή

θερμότητας της μονάδας μετάδοσης κίνησης. HVNG-IOM_2ND_EARTHPOINT_A_SC

6.5.2  Σύνδεση κινητήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ. Τοποθετήστε τα καλώδια εξόδου απο πολλούς μετατροπείς
συχνότητας χωριστά. Η επαγομένη τάση από τα καλώδια εξόδου του κινητήρα που είναι
τοποθετημένα μαζί μπορεί να φορτίσει τους πυκνωτές του εξοπλισμού ακόμη και όταν ο
εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένος και ασφαλισμένος. Η αποτυχία ξεχωριστής
τοποθέτησης των καλωδίων εξόδου του κινητήρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.

• Συμμόρφωση με τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες
• Μην εγκαθιστάτε του πυκνωτές διόρθωσης συντελεστών ισχύος ανάμεσα στον

μετατροπέα συχνότητας και τον κινητήρα
• Μην καλωδιώνετε μια συσκευή εκκίνησης ή αλλαγής πόλων ανάμεσα στο Hydrovar και

τον κινητήρα
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• Συνδέστε την καλωδίωση του τριφασικού κινητήρα στους ακροδέκτες U, V και W.

HVNG-IOM_MOTOR-SUPPLY_A_SC

U     V     W

L1/L   L2    L3/N

RFI
SWITCH

U        
V      W

• Γειώστε το καλώδιο σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες γείωσης
• Περιστρέψτε τους ακροδέκτες σύμφωνα με τα παρεχόμενα στοιχεία.
• Τηρήστε τις απαιτήσεις καλωδίωσης του κατασκευαστή του κινητήρα
• Η σύνδεση του καλωδίου του κινητήρα εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα και μπορεί

να πραγματοποιηθεί σε σύνδεση αστέρα ή δέλτα: η δεξιά σύνδεση του κινητήρα έχει
επιλεγεί όπως φαίνεται στην ετικέτα του κινητήρα σύμφωνα με την τάση εξόδου του
Hydrovar.

• Η προστασία του καλωδίου του κινητήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας
τρίχες συνδεδεμένες σε βίδα PE (βλ. παρακάτω εικόνα), ή χρησιμοποιώντας έναν
μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίων με μεταλλικό κουτί διαύλου σε περίπτωση που ο
κινητήρας με το μεταλλικό κουτί διαύλου είναι συνδεδεμένος στη βίδα PE.

U
V
W

U
V
W

H 
Y 
D 
R 
O 
V 
A 
R 

H 
Y 
D 
R 
O 
V 
A 
R 

U

V

W

U

V

W

MOT_CONN_A-SC

6.6  Ακροδέκτες ελέγχου
Ξεβιδώστε τις 6 συγκεκριμένες βίδες και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα του Hydrovar, ώστε
να συνεχίσετε την καλωδίωση των ακροδεκτών ελέγχου, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες
παραγράφους. Για αναφορά, το σχέδιο καλωδίωσης αναγράφεται και στο πίσω μέρος του
πλαστικού καλύμματος.
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COVER_B-SIDE_A_SC

Εικόνα 7: Κάλυμμα

Μην συνδέετε τη γείωση της κάρτας ελέγχου στα υπόλοιπα δυναμικά τάσης. Όλοι οι
ακροδέκτες γείωσης και η γείωση της σύνδεσης RS485 συνδέονται εσωτερικά.

HVNG-IOM_CONTROL-BOARD_A_SC

Εικόνα 8: Πίνακας ελέγχου

6.6.1  Σύνδεση αισθητήρα κινητήρα
Οι ακροδέκτες X1/7 και X1/8 χρησιμοποιούνται για σύνδεση ενός αισθητήρα του κινητήρα
(PTC ή θερμικός διακόπτης) για να διακόψετε τη λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση
βλάβης. οποιαδήποτε άλλη συσκευή προστασίας μπορεί να συνδεθεί σε αυτούς τους
ακροδέκτες.
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.6 θερμική προστασία κινητήρα, αυτή η λειτουργία
μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη ρύθμιση του στοιχείου. 290 "Προστασία κινητήρα STC" σε
τιμή δεδομένων "Προστασία θερμίστορ".
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Πίνακας 6: Ακροδέκτες PTC

Τερματικά Περιγραφή
X1/7 PTC ή λειτουργία θερμικού διακόπτη
X1/8 PTC λειτουργία θερμικού διακόπτη (Γείωση)

6.6.2  Είσοδος για βασικές λειτουργίες έκτακτης ανάγκης
Οι ακροδέκτες X1/20 και X1/21 χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε εξωτερικό διακόπτη που
ωθεί (όταν είναι κλειστός) την Hydovar να πραγματοποιήσει χειροκίνητη εκκίνηση έως ότου
επιτευχθεί η μέγιστη συχνότητα (σταθερή ταχύτητα) που ορίζεται κατά ονομαστική αξία. 245
"Μέγιστη συχνότητα

Πίνακας 7: SL ακροδέκτες

Τερματικά Περιγραφή
X1/20 Είσοδος εξωτερικού διακόπτη (ΜΟΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
X1/21 Είσοδος εξωτερικού διακόπτη (ΜΟΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Γείωση)

6.6.3  Ψηφιακές και αναλογικές I/O
Αρκετοί ακροδέκτες, από X1/1 έως X1/24, χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ψηφιακών και
αναλογικών I/O για ανταπόκριση σινιάλων εισόδου, οι περισσότεροι διαμορφώνονται από
συγκεκριμένους παραμέτρους.

Πίνακας 8: Ακροδέκτες I/O

Στοιχείο Τερματικά Περιγραφή Σχόλια

Αισθητήρας 1

X1/1 Τροφοδοσία για
εξωτερικό αισθητήρα
1

24VDC, Σ μεγ.
100mA

X1/2 Πραγματική τιμή
ρεύματος/τάσης
αισθητήρα 1 εισόδου

0-20mA / 4-20mA /
0-10 VDC / 2-10 VDC

X1/3 Γείωση για εξωτερικό
αισθητήρα 1

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/2)

Αισθητήρας 2

X1/4 Τροφοδοσία για
εξωτερικό αισθητήρα
2

24VDC, Σ μεγ.
100mA

X1/5 Πραγματική τιμή
ρεύματος/τάσης
αισθητήρα 2 εισόδου

0-20mA / 4-20mA /
0-10 VDC / 2-10 VDC

X1/6 Γείωση για εξωτερικό
αισθητήρα 2

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/5)

Βοηθητική

X1/9 Βοηθητική
τροφοδοσία

10VDC, μεγ. 3mA

X1/10 Γείωση για βοηθητική
τροφοδοσία

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/9)

Ψηφιακή εισόδου

X1/14 Διαμορφούμενη
ψηφιακή είσοδος 1

Ενεργή χαμηλή

X1/15 Γείωση για
διαμορφούμενη
ψηφιακή είσοδο 1

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/14)

6  Ηλεκτρική εγκατάσταση

38 HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης



Στοιχείο Τερματικά Περιγραφή Σχόλια

Χαμηλό νερό

X1/16 Είσοδος χαμηλής
στάθμης νερού

Ενεργή χαμηλή

X1/17 Γείωση για είσοδο
χαμηλής στάθμης
νερού

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/16)

Εξωτερική ON/OFF

X1/18 Εξωτερική είσοδος
ON/OFF

Ενεργή χαμηλή

X1/19 Γείωση για εξωτερική
είσοδο ON/OFF

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/18)

Εξωτερικός
ανεμιστήρας (Δεν
προορίζεται για
χρήση: μόνο για
σύνδεση με κιτ

επίτοιχης
τοποθέτησης!)

X1/22 Έλεγχος εξωτερικού
ανεμιστήρα

 

X1/23 Γείωση για έλεγχο
εξωτερικού
ανεμιστήρα

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X1/22)

6.6.4  Σύνδεση RS485
Οι ακροδέκτες X1/11, X1/12 και X1/13 χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ανάμεσα σε 8
Hydrovar σε εφαρμογή αντλίας πολλαπλής χρήσης. Ένας ειδικός διακόπτης αντιστάτη
τερματισμού (BUS1, βλ. παρακάτω εικόνα) διατίθεται για να προσθέσετε έναν παράλληλο
αντιστάστη τερματισμού σε αυτήν τη θύρα RS485: αν ο αντιστάτης πρέπει να τοποθετηθεί
στον διακόπτη BUS1 στη θέση ON.
Οι ακροδέκτες X1/24, X1/25 και X1/26 χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (μέσω Modbus
ή πρωτόκολλο Bacnet) με εξωτερική συσκευή ελέγχου (π.χ. PLC, BMS ή και PC). Ένας
ειδικός διακόπτης αντιστάτη τερματισμού (BUS2, βλ. παρακάτω εικόνα) διατίθεται για να
προσθέσετε έναν παράλληλο αντιστάτη τερματισμού σε αυτήν τη θύρα RS485: αν ο
αντιστάτης πρέπει να τοποθετηθεί στον διακόπτη BUS2 στη θέση ON.
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Πίνακας 9: Θύρες RS485

Τερματικά Περιγραφή Σχόλια
X1/11 Θύρα 1 RS485: RS485-1N

Θύρα 1 RS485 για
συστήματα αντλιών πολλών

χρήσεων

X1/12 Θύρα 1 RS485: RS485-1P
X1/13 GND, ηλεκτρολογική γείωση
BUS1 Αντιστάτης τερματισμού για

θύρα 1
X1/24 Θύρα 2 RS485: RS485-2N

Θύρα 2 RS485 για εξωτερική
επικοινωνία

X1/25 Θύρα 2 RS485: RS485-2P
X1/26 GND, ηλεκτρολογική γείωση
BUS2 Αντιστάτης τερματισμού για

θύρα 2

6.6.5  Ρελέ κατάστασης
Οι ακροδέκτες X1/4, X2/5 και X2/6 χρησιμοποιούνται ώστε να είναι διαθέσιμες οι επαφές
Ρελέ κατάστασης 2, για την καθοδήγηση ενός εξωτερικού ρελέ που χρησιμοποιείται ως
διαμορφωμένη ένδειξη κατάστασης της αντλίας.
Οι ακροδέκτες X2/1, X2/2 και X2/3 χρησιμοποιούνται ώστε να είναι διαθέσιμες οι επαφές
Ρελέ κατάστασης 2, για την καθοδήγηση ενός εξωτερικού ρελέ που χρησιμοποιείται ως
διαμορφωμένη ένδειξη κατάστασης της αντλίας.

Πίνακας 10: Ρελέ κατάστασης

Τερματικά Περιγραφή Σχόλια
X2/1 Ρελέ κατάστασης 2: ΟΧΙ Ρελέ κατάστασης 2

Μέγιστο 250 VAC, 0,25 A
Μέγιστο 220 VDC, 0,25 A

Μέγιστο 30 VDC, 2 A

X2/2 Ρελέ κατάστασης 2: NC
X2/3 Ρελέ κατάστασης 2: CC

X2/4 Ρελέ κατάστασης 1: ΟΧΙ Ρελέ κατάστασης 1
Μέγιστο 250 VAC, 0,25 A
Μέγιστο 220 VDC, 0,25 A

Μέγιστο 30 VDC, 2 A

X2/5 Ρελέ κατάστασης 1: NC
X2/6 Ρελέ κατάστασης 1: CC

6.7  Ακροδέκτες κύριας κάρτας
6.7.1  Ψηφιακές και αναλογικές I/O (X3)

Αρκετοί ακροδέκτες, από X3/1 έως X3/12, χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ψηφιακών και
αναλογικών I/O για ανταπόκριση σινιάλων εισόδου, οι περισσότεροι διαμορφώνονται από
συγκεκριμένους παραμέτρους.

Πίνακας 11: Ακροδέκτες PC I/O

Στοιχείο Τερματικά Περιγραφή Σχόλια

Ψηφιακή εισόδου

X3/1 Διαμορφούμενη
ψηφιακή είσοδος 2

Ενεργή χαμηλή

X3/2 Γείωση για
διαμορφούμενη
ψηφιακή είσοδο 2

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X3/1)

Σήμα 1

X3/3 Αναλογικό σήμα
εξόδου 1

4-20 mA

X3/4 Γείωση για αναλογικό
σήμα εξόδου 1

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X3/3)
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Στοιχείο Τερματικά Περιγραφή Σχόλια

Σήμα 2

X3/5 Αναλογικό σήμα
εξόδου 2

0-10 VDC

X3/6 Γείωση για αναλογικό
σήμα εξόδου 2

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X3/5)

Αισθητήρας 3

X3/7 Τροφοδοσία για
εξωτερικό αισθητήρα
3

24VDC, Σ μεγ.
100mA

X3/8 Πραγματική τιμή
ρεύματος/τάσης
αισθητήρα 3 εισόδου

0-20mA / 4-20mA /
0-10 VDC / 2-10 VDC

X3/9 Γείωση για εξωτερικό
αισθητήρα 3

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X3/8)

Αισθητήρας 4

X3/10 Τροφοδοσία για
εξωτερικό αισθητήρα
4

24VDC, Σ μεγ.
100mA

X3/11 Πραγματική τιμή
ρεύματος/τάσης
αισθητήρα 4 εισόδου

0-20mA / 4-20mA /
0-10 VDC / 2-10 VDC

X3/12 Γείωση για εξωτερικό
αισθητήρα 4

GND, γείωση
ηλεκτρονικών (για
X3/11)

6.7.2  Ρελέ (Χ4)
Αρκετοί ακροδέκτες, από X4/1 έως X4/6, χρησιμοποιούνται για σύνδεση έως και 5 αντλίες
σταθερής ταχύτητας μέσω ενός εξωτερικού πίνακα.

Πίνακας 12: Ακροδέκτες ρελέ

Τερματικά Περιγραφή Σχόλια
X4/1 Ρελέ 1: ΟΧΙ Μέγιστο 250 VAC, 0,25 A

Μέγιστο 220 VDC, 0,25 A
Μέγιστο 30 VDC, 0,25 A

X4/2 Ρελέ 2: ΟΧΙ
X4/3 Ρελέ 3: ΟΧΙ
X4/4 Ρελέ 4: ΟΧΙ
X4/5 Ρελέ 5: ΟΧΙ
X4/6 Γείωση για ρελέ  
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7  Λειτουργία
7.1  Διαδικασία προ-εκκίνησης

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
Αν οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου έχουν συνδεθεί λάθος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει
υψηλή τάση σε αυτούς τους ακροδέκτες. Αν οι αγωγοί τροφοδοσίας για πολλούς κινητήρες
λειτουργούν λάθος στην ίδια σωλήνωση, υπάρχει πιθανότητα για διαρροή ρεύματος για
φόρτιση των πυκνωτών εντός του μετατροπέα συχνότητας, ακόμη κι όταν είναι
αποσυνδεδεμένος από την είσοδο ρεύματος. Για την αρχική εκκίνηση, μην κάνετε καμία
υπόθεση για τα στοιχεία τροφοδοσίας. Τηρήστε τις διαδικασίες προ-εκκίνησης. Η αποτυχία
τήρησης των διαδικασιών προ-εκκίνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά
στον εξοπλισμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα εισόδου στη μονάδα είναι στη θέση OFF και έχει κλειδώσει.
Μην βασίζεστε στους διακόπτες αποσύνδεσης του μετατροπέα συχνότητας για τη
μόνωση της τροφοδοσίας εισόδου.

2. Σε περίπτωση τροφοδοσίας εισόδου AC μονοφασικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει τάση στους ακροδέκτες εισόδου L και N, φάση-σε-φάση και φάση-σε-γείωση.

3. Σε περίπτωση τροφοδοσίας εισόδου AC τριφασικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει τάση στους ακροδέκτες εισόδου L1, L2 και L3, φάση-σε-φάση και φάση-σε-
γείωση.

4. Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει τάση σε ακροδέκτες εξόδου U, V και W, φάση-σε-φάση και
φάση-σε-γείωση.

5. Επαληθεύστε τη συνέχεια του κινητήρα μετρώντας τις τιμές ohm σε U-V, V-W και W-U.
6. Ελέγξτε για σωστή γείωση του μετατροπέα συχνότητας καθώς και του κινητήρα.
7. Επιθεωρήστε τον μετατροπέα συχνότητας για χαλαρές συνδέσεις στους ακροδέκτες.
8. Καταγράψτε τα παρακάτω δεδομένα στην πινακίδα στοιχείων του κινητήρα: ρεύμα, τάση,

συχνότητα, ρεύμα πλήρους φορτίου και ονομαστική ταχύτητα. Αυτές οι τιμές απαιτούνται
αργότερα για τον προγραμματισμό των δεδομένων της πινακίδας στοιχείων του κινητήρα.

9. Επιβεβαιώστε ότι η τάση παροχής είναι σε αντιστοιχία με την τάση του μετατροπέα
συχνότητας και του κινητήρα.

7.2  Επιθεωρήσεις εκκίνησης
Στοιχείο προς
επιθεώρηση

Περιγραφή Ελέγχθηκ
ε

Βοηθητικός εξοπλισμός • Ψάξτε για βοηθητικό εξοπλισμό, διακόπτες, αποσυνδέσεις ή ασφάλειες/
ασφαλειοδιακόπτες εισόδου που μπορεί να βρίσκονται στην πλευρά της
ισχύος εισόδου του μετατροπέα συχνότητας ή την πλευρά εξόδου του
κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμα για λειτουργία με πλήρη ταχύτητα.

• Ελέγξτε τη λειτουργία και εγκατάσταση για πιθανούς αισθητήρες που
χρησιμοποιούνται για ανατροφοδότηση στον μετατροπέα συχνότητας.

• Αφαιρέστε τα πώματα του συντελεστή διόρθωσης ισχύος στον
κινητήρα(ες), αν απαιτείται.

Δρομολόγηση
καλωδίου

• Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εισόδου, η καλωδίωση του κινητήρα και η
καλωδίωση ελέγχου διαχωρίζονται ή υπάρχουν σε τρία μεταλλικά κιβώτια
ηλεκτρολογικών συνδέσεων για μόνωση θορύβου υψηλής συχνότητας.
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Στοιχείο προς
επιθεώρηση

Περιγραφή Ελέγχθηκ
ε

Καλωδίωση ελέγχου • Ελέγξτε για χαλασμένα ή κατεστραμμένα καλώδια και συνδέσεις.
• Ελέγξτε ότι η καλωδίωση ελέγχου έχει μονωθεί από ισχύ και καλωδίωση

κινητήρα για ατρωσία στο θόρυβο.
• Ελέγξτε την πηγή τάσης των σημάτων, αν απαιτείται.
• Προτείνεται η χρήση των προστατευμένων καλωδίων ή συστρεμμένου

ζεύγους. Βεβαιωθείτε ότι η προστασία έχει τερματιστεί σωστά.
Άνοιγμα ψύξης • Μετρήστε ότι το επάνω και το κάτω άνοιγμα επαρκεί για διασφάλιση της

σωστής ροής αέρα για ψύξη.
Κανόνες EMC • Ελέγξτε για σωστή εγκατάσταση με γνώμονα την ηλεκτρομαγνητική

ικανότητα.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες

• Βλ. την ετικέτα τεχνολογικού εξοπλισμού για τα μέγιστα όρια
θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος.

• Τα επίπεδα υγρασίας πρέπει να είναι 5–95%, μη συμπυκνούμενη.
Ασφάλειες και
ασφαλειοδιακόπτες

• Ελέγξτε για σωστές ασφάλειες ή ασφαλειοδιακόπτες.
• Ελέγξτε ότι όλες οι ασφάλειες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν

και ότι όλοι οι ασφαλειοδιακόπτες είναι ανοικτοί.
Γείωση • Ελέγξτε για καλές συνδέσεις γείωσης, ότι δηλ. οι γειώσεις έχουν σφίξει

και δεν έχουν οξειδωθεί.
• Η αντίστοιχη επαφή γείωσης στο κιβώτιο ηλεκτρολογικών συνδέσεων

παρέχει ικανή και κατάλληλη γείωση.
Καλωδίωση ισχύος
εισόδου και εξόδου

• Ελέγξτε για χαλαρές συνδέσεις.
• Ελέγξτε ότι ο κινητήρας και το ρεύμα είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικό

κιβώτιο ηλεκτρολογικών συνδέσεων ή σε ξεχωριστά θωρακισμένα
καλώδια.

Διακόπτες • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις διακοπτών και ρυθμίσεων βρίσκονται
στις σωστές θέσεις.

Κραδασμοί • Ελέγξτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σταθερά.
• Ελέγξτε για ασυνήθιστο αριθμό κραδασμών.

Έγινε έλεγχος από:
Ημερομηνία:

7.3  Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ. Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν υψηλή τάση όταν συνδέονται σε

ρεύμα AC. Η εγκατάσταση, η εκκίνηση και η συντήρηση θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αποτυχία συμμόρφωσης θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

• ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Όταν ο μετατροπέας συχνότητας είναι συνδεδεμένος σε ρεύμα
AC, ο κινητήρας θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή. Ο
μετατροπέας συχνότητας, ο κινητήρας και οποιοσδήποτε εξοπλισμός που κινείται πρέπει
να βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα. Η αποτυχία συμμόρφωσης θα μπορούσε να
οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό, ζημιά στον εξοπλισμό ή σε υλικά.

• ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!
Κίνδυνος τραυματισμού όταν ο μετατροπέας συχνότητας δεν έχει κλείσει σωστά. Πριν
ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα ασφάλειας βρίσκονται
στη θέση τους και έχουν προσδεθεί σωστά.
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1. Επιβεβαιώστε ότι η τάση εισόδου έχει ισορροπήσει εντός του 3%. Αν όχι, διορθώστε την
ανισορροπία τάσης πριν συνεχίσετε. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μετά τη διόρθωση
της τάσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι η προαιρετική καλωδίωση του εξοπλισμού, αν υπάρχει, αντιστοιχεί με την
ισχύ της εγκατάστασης.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές χειριστή και εκκίνησης βρίσκονται στη θέση OFF
(απενεργοποίηση). Οι πόρτες του πάνελ θα πρέπει να είναι κλειστές ή να έχει
τοποθετηθεί κάλυμμα.

4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. ΜΗΝ εκκινείτε τον μετατροπέα συχνότητας τη δεδομένη
στιγμή. Για μονάδες με αποσυνδεδεμένο διακόπτη, περιστρέψτε τον στη θέση ON
(ενεργοποίηση) για να τροφοδοτήσετε τον μετατροπέα συχνότητας.

7.4  Χρόνος αποφόρτισης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αποσυνδέστε και διακόψτε το ρεύμα και περιμένετε τον ελάχιστο χρόνο αναμονής που
ορίζεται παρακάτω. Η αποτυχία αναμονής του οριζόμενου χρόνου μετά την διακοπή
τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση σέρβις ή την επισκευή θα μπορούσε να
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν πυκνωτές σύνδεσης DC που παραμένουν
φορτισμένοι ακόμη και όταν ο μετατροπέας συχνότητας δεν τροφοδοτείται. Προς αποφυγή
ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε:
• Το ρεύμα AC
• Κάθε μόνιμο κινητήρα μαγνητικού τύπου
• Κάθε απομακρυσμένη παροχή ρεύματος σύνδεσης DC, συμπεριλαμβανομένων

τροφοδοτικών μπαταρίας, ups και συνδέσεων DC σε άλλους μετατροπείς συχνότητας.
Περιμένετε έως οι πυκνωτές αποφορτιστούν εντελώς πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία
σέρβις ή επισκευής. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τους χρόνους αναμονής:

HVL Ελάχιστοι χρόνοι αναμονής (ελαχ.)
2.015 ÷ 2.040 15
3.015 ÷ 3.055 4
3.075 ÷ 3.110 15
4.015 ÷ 4.110 4
4.150 ÷ 4.220 15

Η υψηλή τάση ενδέχεται να υπάρχει ακόμη και όταν οι προειδοποιητικές ενδείξεις LED είναι
σβηστές.
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8  Προγραμματισμός
Σημείωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας προτού ξεκινήσετε τον
προγραμματισμό. Ο λόγος είναι η αποτροπή εσφαλμένων ρυθμίσεων οι οποίες προκαλούν
δυσλειτουργία. Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένους
τεχνικούς!

8.1  Οθόνη και πίνακας ελέγχου

1 2 3

4

5 6 7

HVNG-IOM_BUTTONS_A_SC.DRW

1. Ισχύς
2. Λειτουργία
3. Σφάλμα
4. Αριστερό
5. Επάνω
6. Προς τα κάτω
7. Δεξί

8.2  Λειτουργίες των μπουτόν
Μπουτόν Περιγραφή
▲ Εκκίνηση της μονάδας στο 1ο παράθυρο.
▼ Διακοπή της μονάδας στο 1ο παράθυρο.
◄ και ► Επαναφορά: πατήστε και τα δύο μπουτόν ταυτόχρονα για 5

δευτερόλεπτα.
▲ Αύξηση τιμής / επιλογής του υπομενού.
▼ Μείωση τιμής / επιλογής του υπομενού.
▲ + σύντομο ▼ Αλλαγή σε ταχύτερη κύλιση προς τα επάνω μιας τιμής.
▼ + σύντομο ▲ Αλλαγή σε ταχύτερη κύλιση προς τα κάτω μιας τιμής.
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Μπουτόν Περιγραφή
Σύντομο πάτημα ► Μετάβαση σε υπομενού / αλλαγή στην επόμενη παράμετρο στο

μενού.
Σύντομο πάτημα ◄ Έξοδος από υπομενού / αλλαγή στην προηγούμενη παράμετρο

στο μενού.
Παρατεταμένο πάτημα ◄ Επιστροφή στο κύριο μενού.

Οι λειτουργίες που σχετίζονται με κάθε μπουτόν μπορεί να αλλάξουν, αλλά εμφανίζονται ανά
πάσα στιγμή για λόγους αναφοράς στη χαμηλότερη σειρά της οθόνης.

8.3  Παράμετροι λογισμικού
Οι παράμετροι οργανώνονται σε 2 διακριτές ομάδες:
• Το σύνολο παραμέτρων που καθορίζει μενού
• Το σύνολο παραμέτρων που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση παραμέτρων του

HYDROVAR
Όσον αφορά στο πρώτο σύνολο (οι παράμετροι που καθορίζουν μενού), κάθε μία από αυτές
παρουσιάζεται με μια εικόνα της οθόνης που περιέχει (για παράδειγμα) τις ακόλουθες
πληροφορίες:

M20 KATAΣTAΣH

ΜΕΝΟΥ
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

όπου:
• M20: είναι ο αριθμός του μενού
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: είναι το όνομα του μενού
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• ΣYXNOTHTA ΕΞΟΔ: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• ENTER/ΠΡΟΗΓ./ΕΠΟΜΕΝΟ: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

Όσον αφορά στο δεύτερο σύνολο (οι παράμετροι για τη ρύθμιση παραμέτρων )HYDROVAR,
κάθε μία από αυτές παρουσιάζεται με μια εικόνα της οθόνης που περιέχει (για παράδειγμα)
τις ακόλουθες πληροφορίες:

P09 XPONOΣ ΛEIT.

xxxxx.xx
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου:
• P09: είναι ο αριθμός της παραμέτρου
• XPONOΣ ΛEIT: είναι το όνομα της παραμέτρου
• XXXXX.XX: είναι η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405
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• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Λειτουργία Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιάοι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

Οι παράμετροι ισχύουν για όλα τα HYDROVAR με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

• Εάν μια ρύθμιση μεταφέρεται αυτόματα σε όλα τα HYDROVAR
σε ένα σύστημα, σημειώνεται με το σύμβολο (Καθολικό): G

• Εάν μια παράμετρος είναι μόνο για ανάγνωση, σημειώνεται με
το σύμβολο (Μόνο για ανάγνωση):

8.3.1  M00 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ
Πεδίο εφαρμογής μενού

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Αρχική σελίδα
• Επιλογή της απαιτούμενης τιμής
• Τιμή επανεκκίνησης ρύθμισης
• Επιλογή γλώσσας
• Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
• Αυτόματη εκκίνηση
• Ώρες λειτουργίας

ΑΡΧΙΚΗ
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σελίδα 58)
Όταν το P105ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε Ελεγκτής ή EΞΩTEP ΠHΓH, η οθόνη εμφανίζει
τις εξής πληροφορίες:

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Πραγματική τιμή
Κατάσταση HV Συχν. εξόδου

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

Πραγματική τιμή
Κατάσταση HV Συχν. εξόδου

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

όπου:
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (καθορίζεται στο μενού 400)
• Κατάσταση HV: είναι η HYDROVARκατάσταση (ON / OFF / ΔΙΑΚΟΠΗ) ανάλογα με την

μη αυτόματη ρύθμιση στα μπουτόν και την εξωτερική επαφή (X 1/18-19)
• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• ΠΡΟΗΓ./ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΠΟΜΕΝΟ: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών

μπουτόν
Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA PEΛE, η οθόνη εμφανίζει τις
εξής πληροφορίες:
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ΡΕΛΕ ΣΕ ΣΕΙΡΑ #1+4

Πραγματική τιμή
Κατάσταση HV Συχν. εξόδου

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

όπου:
• OMAΔA PEΛE: είναι η τιμή της παραμέτρου 105
• #1+4: είναι η ένδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί με 1 Master (#1) και, για παράδειγμα, 4

αντλίες σταθερής ταχύτητας (+4)
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (καθορίζεται στο μενού 400)
• Κατάσταση HV: είναι η HYDROVARκατάσταση (ON / OFF / ΔΙΑΚΟΠΗ) ανάλογα με την

μη αυτόματη ρύθμιση στα μπουτόν και την εξωτερική επαφή (X 1/18-19)
• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• ΠΡΟΗΓ./ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΠΟΜΕΝΟ: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών

μπουτόν
Όταν το P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η οθόνη
εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ@1-P4

Πραγματική τιμή
Κατάσταση HV Συχν. εξόδου

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΣΥΓΧΡΟΝ. ΣΕ ΣΕΙΡΑ @1-P4

Πραγματική τιμή
Κατάσταση HV Συχν. εξόδου

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

όπου:
• OMAΔA HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV: είναι η τιμή της παραμέτρου 105
• @1: εμφανίζει, για παράδειγμα, την τιμή της παραμέτρου 1220 (ΔIEYΘYNΣH)
• P4: εμφανίζει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση της αντλίας που λειτουργεί ως κύρια της

σειράς, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του μενού 500
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (καθορίζεται στο μενού 400)
• Κατάσταση HV: είναι η HYDROVARκατάσταση (ON / OFF / ΔΙΑΚΟΠΗ) ανάλογα με την

μη αυτόματη ρύθμιση στα μπουτόν και την εξωτερική επαφή (X 1/18-19)
• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• ΠΡΟΗΓ./ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΠΟΜΕΝΟ: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών

μπουτόν

P02 EΠIΘYMHTH TIMH G
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(σελίδα 58)
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Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε Ελεγκτής, OMAΔA PEΛE, OMAΔA
HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

P02 ΑΠΑΙΤ. TIMH D1

xxx.xx bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου:
• EΠIΘYMHTH TIMH: είναι η περιγραφή της παραμέτρου
• D1: (για παράδειγμα) είναι η επιλεγμένη πηγή για την παράμετρο, που έχει οριστεί από

το υπομενού 800
• XXX.XX: είναι η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου.
• bar: είναι η μονάδα διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιά: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε EΞΩTEP ΠHΓH, η οθόνη εμφανίζει
τις εξής πληροφορίες:

P02 ΣΥΧΝ. ΕΝΕΡΓ. D1

xx.x Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου:
• ΣYX ENEPΓ 1.: είναι η περιγραφή της παραμέτρου
• D1: (για παράδειγμα) είναι η επιλεγμένη πηγή για την παράμετρο, που έχει οριστεί από

το υπομενού 800
• XX.X: είναι η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου
• Hz: είναι η μονάδα διάστασης
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιά: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

P03 ENEPΓH TIMH
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(σελίδα 58)
Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε Ελεγκτής, OMAΔA PEΛE, OMAΔA
HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:
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P03 ΟΝΟΜ. ΑΠΑΙΤ. ΤΙΜ. D1

xxx.xx bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου:
• ENEPΓH TIMH: είναι η περιγραφή της παραμέτρου
• D1: (για παράδειγμα) είναι η επιλεγμένη πηγή για την παράμετρο, που έχει οριστεί από

το υπομενού 800
• XXX.XX: είναι η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου.
• bar: είναι η μονάδα διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιά: οι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

Όταν η παράμετρος 105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε EΞΩTEP ΠHΓH P03, δεν εμφανίζεται!
Η παράμετρος 03 ENEPΓH TIMH δείχνει την τρέχουσα απαιτούμενη τιμή που υπολογίζεται
με βάση την παράμετρο 505 ΠΕΡ.ΑΝΟΔ.ΤΙΜ., την παράμετρο 510 ΜΗΠΕΡ.ΠTΩΣ.TIM. και
την παράμετρο 330 TIMH ANYΨΩΣHΣ. Εάν η απαιτούμενη τιμή επηρεάζεται από ένα σήμα
μετατόπισης (ορίζεται από το υπομενού 900), τότε η τρέχουσα ενεργή απαιτούμενη τιμή
εμφανίζεται επίσης σε αυτό το παράθυρο.

P04 TIMH EKKINHΣHΣ G

P04 TIMH EKKINHΣHΣ

100%
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος καθορίζει σε ποσοστό (0-100%) της απαιτούμενης τιμής (P02
EΠIΘYMHTH TIMH), την τιμή εκκίνησης μετά από τη διακοπή της αντλίας.
Αν πληρούται η παράμετρος P02 και δεν υπάρχει πλέον κατανάλωση η αντλία σταματά.
EΠIΘYMHTH TIMH Η αντλία ξαναξεκινά όταν η πίεση πέσει κάτω από το P04 TIMH
EKKINHΣHΣ.
Η τιμή 100% καθιστά αυτή την παράμετρο μη ενεργή (100% = απενεργοποίηση)!

P05 ΓΛΩΣΣΑ

P05 ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Διαμέσου αυτής της παραμέτρου επιλέγεται η γλώσσα εμφάνισης.
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P06 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

P06 HMEPOMHNIA

XX.XX.20XX
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει την τρέχουσα ημερομηνία.

P07 ΩΡΑ

P07 ΩPA

HH.MM
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει την τρέχουσα ώρα.

P08 AYTOMATH EKKIN G

P08 AYTOMATH EKKIN

Ενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αν AYTOMATH EKKIN = Ενεργοποίηση, τότε ξεκινά η HYDROVAR αυτόματα (σε
περίπτωση ζήτησης) μετά από διακοπή ρεύματος.

P09 XPONOΣ ΛEIT 

P09 XPONOΣ ΛEIT.

0000h
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος εμφανίζει το σύνολο του χρόνου λειτουργίας (σε ώρες).
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μηδενισμού του μετρητή, ανατρέξτε στο P1135
ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.INV.

8.3.2  M20 KATAΣTAΣH
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Χρησιμοποιώντας αυτό το υπομενού είναι δυνατό να ελέγξετε την κατάσταση
(συμπεριλαμβανομένων των αποτυχιών και των ωρών κινητήρα) όλων των συνδεδεμένων
μονάδων.
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P21 ΚΑΤΑΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ G
Αυτή η παράμετρος δίνει μια επισκόπηση σχετικά με την κατάσταση των συνδεδεμένων
μονάδων.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σελίδα 58).
Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA HYDROV ή ΣYΓXP
HYDROV, η οθόνη εμφανίζει (για παράδειγμα) τις εξής πληροφορίες:

P21 ΚΑΤΑΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ

11001000
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου εμφανίζεται η κατάσταση όλων (μέγ. 8) των συνδεδεμένων μονάδων (1 =
ενεργοποιηθεί / 0 = απενεργοποιημένη).
Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA PEΛE, η οθόνη εμφανίζει
(για παράδειγμα) τις εξής πληροφορίες:

P21 ΚΑΤΑΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ

10100
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου εμφανίζεται (το HYDROVAR διαθέτει πρόσθετη κάρτα Premium) η κατάσταση των 5
ρελέ - εναλλαγής επαφών. (όπου 1 = ενεργοποιημένη / 0 = απενεργοποιημένη).

P22 EΠIΛ. ΣΥΣΚ.
Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξτε μια συγκεκριμένη μονάδα (1-8) σε ένα
σύστημα σειράς, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η τρέχουσα κατάσταση, οι ώρες κινητήρα
και οι τελευταίες αποτυχίες.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σελίδα 58).

P22 EΠIΛOΓH ΣYΣK.

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Όταν η P105ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η
επιλεγμένη τιμή για την P22 EΠIΛ. ΣΥΣΚ. καθορίζει τη διεύθυνση των HYDROVAR
μονάδων,
Όταν η P105ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA PEΛE, η επιλεγμένη τιμή για την
P22EΠIΛ. ΣΥΣΚ. τηρεί τον πίνακα που ακολουθεί:

Συσκευή ενεργοποιημένη από
1 ΚΥΡΙΟΣ αναστροφέας
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Συσκευή ενεργοποιημένη από
2 αντλία σταθερής ταχύτητας Ρελέ 1 X 1/4
3 αντλία σταθερής ταχύτητας Ρελέ 2 X 2/4
4 αντλία σταθερής ταχύτητας Ρελέ 3 X 3/4
5 αντλία σταθερής ταχύτητας Ρελέ 4 X 4/4
6 αντλία σταθερής ταχύτητας Ρελέ 5 X 5/4
7 Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο
8 Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

P23 KAT ΣYΣKEYHΣ G  
Αυτή η παράμετρος εμφανίζει την κατάσταση της επιλεγμένης συσκευής (μέσω της
παραμέτρου 22 EΠIΛ. ΣΥΣΚ.).
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει γίνει
στην παράμετρο 105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα P105
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σελίδα 58).
Όταν η P105ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η οθόνη
δείχνει (για παράδειγμα) τις παρακάτω πληροφορίες:

P23 KATΑΣΤ.ΣΥΣΚ.

Διακόπηκε
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου η εμφανιζόμενη τιμή μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εμφανιζόμενη τιμή Περιγραφή
Εκτέλεση Η αντλία λειτουργεί.
Διακόπηκε Η αντλία έχει διακοπεί καθώς δεν ζητήθηκε.
Απενεργ/νο Η αντλία έχει διακοπεί με μη αυτόματο τρόπο

χρησιμοποιώντας: - κουμπιά - παράμετρος
P24 ENEPΓ. ΣΥΣΚ.- εξωτερική συσκευή

Απενεργοποιημένο Η αντλία δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στην
παροχή ισχύος του RS485.

Προετοιμασία Μια νέα μονάδα είναι συνδεδεμένη με το
σύστημα και πραγματοποιείται μεταφορά
δεδομένων.

Σφάλμα Μια αποτυχία που παρουσιάστηκε στην
τρέχουσα μονάδα.

Όταν η P105ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε OMAΔA PEΛE, η εμφανιζόμενη τιμή μπορεί να
αλλάξει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εμφανιζόμενη τιμή Περιγραφή
Ρελέ Ενεργ. Η επαφή του ρελέ είναι κλειστή και λειτουργεί

η αντλία σταθερής ταχύτητας.
Ρελέ απενεργ. Η επαφή του ρελέ είναι ανοιχτή και δεν

λειτουργεί η αντλία σταθερής ταχύτητας.
Σφάλμα Μια αποτυχία που παρουσιάστηκε στην

τρέχουσα μονάδα.
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P24 ENEPΓ. ΣΥΣΚ. G
Χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει και να
απενεργοποιήσει την επιλεγμένη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο (μέσω της παραμέτρου 22
EΠIΛ. ΣΥΣΚ.).
Όταν η παράμετρος P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έχει οριστεί σε Ελεγκτής, OMAΔA PEΛE, OMAΔA
HYDROV ή ΣYΓXP HYDROV, η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

P24 ENEPΓ.ΣΥΣΚ.

Ενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου οι δυνατές ρυθμίσεις είναι: «Ενεργοποιημένο» ή «Απενεργ/νο»

P25 ΩPEΣ KINHTHPA G
Αυτή η παράμετρος δείχνει τον χρόνο λειτουργίας της επιλεγμένης συσκευής σε ώρες. Κατά
συνέπεια, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το HYDROVAR παρέχει ισχύ στον κινητήρα.

P25 ΩPEΣ KINHTHPA

XXXXX h
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μηδενισμού του μετρητή, ανατρέξτε στην παράμετρο
1130 ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.KIN

P26 μέσω P30: ΣΦΑΛΜΑ μνήμη G
Αυτές οι παράμετροι φυλλάσουν τις πληροφορίες σφαλμάτων μνήμης. Όλα τα σφάλματα
αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε αυτές τις παραμέτρους.

P26 1ο ΣΦΑΛΜΑ

XX Σφάλμα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Τα σφάλματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
• XX = κωδικός σφάλματος / Σφάλμα = περιγραφή
• Ημερομηνία και ώρα που παρουσιάστηκε το σφάλμα

P35 METPHTHΣ KWH G
Αυτή η παράμετρος καταχωρεί την κατανάλωση ισχύος του κινητήρα ως μέση τιμή πάνω
από 1 ώρα.
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P35 METPHTHΣ KWH

XXXXX kWh
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μηδενισμού του μετρητή, ανατρέξτε στην παράμετρο
1140 ΕΚΑΘ.KWH

8.3.3  M40 ΔIAΓNΩΣTIKA
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Ημερομηνία παραγωγής
• Πραγματική θερμοκρασία
• Πραγματικό ρεύμα εξόδου
• Πραγματική τάσης εισόδου
• Πραγματική συχνότητα εξόδου
• Έκδοση λογισμικού της πλακέτας ισχύος.

Κατά τη λειτουργία, οι πληροφορίες σε αυτές τις παραμέτρους είναι μόνο για ανάγνωση. Δεν
επιτρέπονται αλλαγές.

P41 HMEP. ΚΑΤΑΣΚ 
Εμφανίζει την ημερομηνία παραγωγής της πλακέτας ελέγχου. Η μορφή εμφάνισης είναι
YYYYWW (έτος, εβδομάδα).

P41 HMEP.ΚΑΤΑΣΚ.

20YYWW
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P42 EΠIΛOΓH INV G
Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα αναστροφέα (1-8).

P42 EΠIΛOΓH INV

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P43 ΘEMOKPAΣIA INV G
Εμφανίζει τη θερμοκρασία εντός της επιλεγμένης μονάδας (μέσω της παραμέτρου 42),
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P43 ΘEMOKPAΣIA INV

XX% XX°C
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

με τα ακόλουθα δεδομένα:
• Εσωτερική θερμοκρασία (°C)
• % της μέγιστης θερμοκρασίας

P44 PEYMA INVERTER G
Εμφανίζει το ρεύμα εξόδου σε ποσοστό του μέγιστου ονομαστικού ρεύματος για την
επιλεγμένη μονάδα (μέσω της παραμέτρου 42),

P44 PEYMA INVERTER

XXX %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P45 TAΣH INVERTER G
Εμφανίζει την τάση εισόδου (V) της επιλεγμένης μονάδας (μέσω της παραμέτρου 42).

P45 TAΣH INVERTER

XXX V
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P46 ΣYXNOTHTA ΕΞΟΔ G
Εμφανίζει τη συχνότητα εξόδου (Hz) της επιλεγμένης μονάδας (μέσω της παραμέτρου 42),

P46 ΣYXNOTHTA ΕΞΟΔ

X.XX Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P47 EKΔOΣH INVERTR : ΙΣΧΥΣ G
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού της πλακέτας ισχύος για την
επιλεγμένη μονάδα (μέσω της παραμέτρου 42),
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P47 EKΔOΣH INVERTR

1,00
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για λεπτομέρειες, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Εμφανιζόμενη τιμή Εκδόσεις (μεγέθη ισχύος) Πρόσθετες πληροφορίες
1,00 Όλα Πρώτη έκδοση: 12/2015

8.3.4  M60 PYΘMIΣEIΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
• ΩΘΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν αλλάξετε οποιαδήποτε παράμετρο σε αυτό το
υπομενού. Ο ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από καταρτισμένα και εξειδικευμένα άτομα: Οι
εσφαλμένες ρυθμίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία.

Είναι δυνατόν να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αλλά
συνιστούμε να διακόπτετε τη λειτουργία του συστήματος πριν την αλλαγή των παραμέτρων.

P61 ΚΩΔΙΚΟΣ
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης συστήματος, ο οποίος δίνει πρόσβαση σε όλες τις
παραμέτρους συστήματος: η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 00066.

P61 ΚΩΔΙΚΟΣ

XXXX
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Όταν εισαγάγετε έναν σωστό κωδικό πρόσβασης το σύστημα παραμένει ξεκλείδωτο για 10
λεπτά.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P62 XEIPOKINHTO
Αυτή η παράμετρος απενεργοποιεί τον εσωτερικό ελεγκτή της HYDROVAR και αλλάζει σε μη
αυτόματη λειτουργία. Η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

P62 XEIPOKINHTO

x.xx Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Όπου:
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• XEIPOKINHTO: είναι η περιγραφή της παραμέτρου
• X.XX: είναι η τρέχουσα τιμή παραμέτρου (0Hz - P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT.). Στα 0,0 Hz, η

μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της.
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Λειτουργία Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιάοι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

8.3.5  M100 BAΣIKEΣ PYΘMIΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Κατάσταση λειτουργίας
• Διεύθυνση αντλίας
• Κωδικός πρόσβασης
• Λειτουργία κλειδώματος
• Αντίθεση οθόνης
• Φωτεινότητα οθόνης

P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια κατάσταση
λειτουργίας.

P105 ΛEITOYPΓΙΑ

Ελεγκτής
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου οι δυνατές ρυθμίσεις είναι:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λειτουργίσιμες μονάδες
Ελεγκτής
(Προεπιλογή)

1 Hydrovar

OMAΔA PEΛE 1 Hydrovar και κάρτα Premium
OMAΔA HYDROV Περισσότερες από μία αντλίες
ΣYΓXP HYDROV Όλες οι αντλίες λειτουργούν στην ίδια

συχνότητα
EΞΩTEP ΠHΓH 1 Hydrovar

Η λειτουργία EΞΩTEP ΠHΓH χρησιμοποιείται εάν η είναι ένα τυπικό VFD με:HYDROVAR
• Σταθερές απαιτήσεις ταχύτητας ή
• Είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα: Κατάσταση λειτουργίας P105
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ (σελίδα 109).

P106 ΔIEYΘYNΣH
Επιλέγει μια διεύθυνση (1-8) για κάθε HYDROVAR
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P106 ΔIEYΘ.ΑΝΤΛ.

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αν αρκετοί ΚΥΡΙΟΙ αναστροφείς είναι συνδεδεμένοι μέσω της εσωτερικής διασύνδεσης
RS-485 (μέγιστο οκτώ σε κατάσταση λειτουργίας OMAΔA HYDROV), τότε πρέπει να
ισχύουν τα εξής:
• Για κάθε HYDROVAR απαιτείται μια ξεχωριστή διεύθυνση αντλίας (1-8)
• Κάθε διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

P110 AΛΛAΓH KΩΔIKOY
Ορισμός κωδικού πρόσβασης συστήματος (00000 - 09999). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
00066.

P110 ΟΡΙΣΜ.KΩΔ.

00066
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P115 KΛEIΔΩMA
Χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο, ο χρήστης μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει
ρυθμίσεις παραμέτρων στο κύριο μενού.

P115 KΛEIΔ.ΛΕΙΤ.

Απενεργοποίηση
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

όπου οι δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή
Ενεργοποιημένο Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καμίας

παραμέτρου χωρίς τον κωδικό πρόσβασης
του συστήματος.

Απενεργοποιημένο Είναι δυνατή η αλλαγή όλων των
παραμέτρων στο κύριο μενού.

P120 ANTIΘEΣH OΘON
Ρυθμίζει την αντίθεση της οθόνης (10-100%)

P120 ΕΛΕΓΚΤ.OΘON.

75 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P125 ΦΩΤΕΙΝΟΤ OΘON
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης (10 - 100%).
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P125 ΦΩΤΕΙΝ.OΘON.

100 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P130 ΠEPIΣTPOΦH
Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί την περιστροφή, κατά 180°, της εμφάνισης και των
πιεζόμενων κουμπιών που σχετίζονται με την βασική θέση.

P130 ΕΜΦ.ΠΕΡΙΣΤΡ.

ΨΕΥΔΕΣ
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P135 ΣΥΜΒ.ΠΡΟΗΓ.ΕΚΔ.

P135 ΣΥΜΒ.ΠΡΟΗΓ.ΕΚΔ.

OXI
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η περίμετρος ενεργοποιεί της λειτουργίας Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις:
όταν ορίζεται σε YES (Ναι), η αντλία HYDROVAR λειτουργεί με εφαρμογή πολλών αντλιών
που ενεργούν και επικοινωνούν όπως οι αντλίες HYDROVAR προηγούμενης γενιάς (HV
2.015-4.220).
Το πρωτόκολο επικοινωνίας πολλών αντλιών HVL και HV 2.015-4.220 δεν είναι συμβατό!
Επομένως, σε μια εφαρμογή πολλών αντλιών όπου υπάρχει τουλάχιστον μία αντλία
HYDROVAR προηγούμενης γενιάς (HV 2.015-4.220), όλα τα υπόλοιπα μοντέλα HVL θα
τεθούν σε λειτουργία συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες,
ελέγξτε τον παρεχόμενο οδηγό εγκατάστασης και προγραμματισμού της λειτουργίας
Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις για αντλίες HVL.

8.3.6  M200 ΠAPAMETPOI INV
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Λογισμικό
• Αριθμός μονάδων
• Ρυθμίσεις ράμπας
• Ρυθμίσεις κινητήρα
• Ρυθμίσεις συχνότητας
• Προστασία STC

P202 ΛOΓIΣMIKO 
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού της πλακέτας ελέγχου.
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P202 ΛOΓIΣMIKO

1,00
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για λεπτομέρειες, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Εμφανιζόμενη τιμή Πρόσθετες πληροφορίες
1,00 Πρώτη έκδοση: 12/2015

P205 MEΓIΣTH TIMH G
Ορίζει τον μέγιστο αριθμό μονάδων που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

P205 MEΓ.ΜΟΝΑΔΕΣ

6
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Εύλογες τιμές είναι:

Τιμή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1–8 OMAΔA HYDROV
2–6 OMAΔA PEΛE

P210 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ G
Επιλέξτε τη διεύθυνση HYDROVAR για παραμετροποίηση.

P210 INVERTER

Όλα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή
Όλα Όλες οι μονάδες στην ομάδα έχουν

προγραμματιστεί ταυτόχρονα. Σε κάθε
περίπτωση όλες οι νέες ρυθμίσεις
αντιγράφονται σε όλες τις μονάδες.

1– 8 Χρησιμοποιείται εάν έχει προγραμματιστεί
μία συγκεκριμένη μονάδα. Επιλέξτε αυτή τη
μονάδα (1-8).

8  Προγραμματισμός

HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 61



P215 PAMΠA 1 G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο ταχύς χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει σφάλματα (υπερφόρτωση) κατά την

εκκίνηση.
• Ο αργός χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης λειτουργίας

εξόδου.

P215 PAMΠA 1

4 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ρυθμίζει τον χρόνο ταχείας επιτάχυνσης και επηρεάζει τον έλεγχο της
αντλίας. Η ράμπα εξαρτάται από τον τύπο HYDROVAR και τον τύπο της αντλίας.

HVL Δυνατή ρύθμιση (δευτ.) Προεπιλεγμένη ρύθμιση
(δευτ.)

2.015 ÷ 2.040 1–250 4
3.015 ÷ 3.040
4,015 ÷ 4,040
3.055 ÷ 3.110 1–1000 8
4.055 ÷ 4.110
4.150 ÷ 4.220 1–1000 12

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα: Ρυθμίσεις ράμπας P200 (σελίδα 109).

P220 PAMΠA 2 G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο ταχύς χρόνος επιβράδυνσης προκαλεί συχνά υπέρταση.
• Ο αργός χρόνος επιβράδυνσης προκαλεί συχνά υπερπίεση.

P220 PAMΠA 2

4 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ρυθμίζει τον χρόνο ταχείας επιβράδυνσης και επηρεάζει τον έλεγχο της
αντλίας. Η ράμπα εξαρτάται από τον τύπο HYDROVAR και τον τύπο της αντλίας.

HVL Δυνατή ρύθμιση (δευτ.) Προεπιλεγμένη ρύθμιση
(δευτ.)

2.015 ÷ 2.040 1–250 4
3.015 ÷ 3.040
4,015 ÷ 4,040
3.055 ÷ 3.110 1–1000 8
4.055 ÷ 4.110
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HVL Δυνατή ρύθμιση (δευτ.) Προεπιλεγμένη ρύθμιση
(δευτ.)

4.150 ÷ 4.220 1–1000 12

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα: Ρυθμίσεις ράμπας P200 (σελίδα 109).

P225 PAMΠA 3 G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο ταχύς χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει ταλάντωση και υπερφόρτωση.
• Ο αργός χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης λειτουργίας

εξόδου κατά τη διάρκεια της διακύμανσης της ζήτησης.

P225 PAMΠA 3

70 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ρυθμίζει τον αργό χρόνο επιτάχυνσης καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο:
• Η ταχύτητα ρύθμισης του εσωτερικού HYDROVAR ελεγκτή για μικρές αλλαγές στη

ζήτηση.
• Η σταθερή πίεση εξόδου.

Η ράμπα (προεπιλεγμένη τιμή 70 δευτ., δυνατές ρυθμίσεις 1-1000 δευτ.) εξαρτάται από το
σύστημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα:
Ρυθμίσεις ράμπας P200 (σελίδα 109).

P230 PAMΠA 4 G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο ταχύς χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει ταλάντωση της μονάδας και της

αντλίας
• Ο αργός χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις της πίεσης κατά τη

διάρκεια της διακύμανσης της ζήτησης.

P230 PAMΠA 4

70 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ρυθμίζει τον αργό χρόνο επιβράδυνσης, καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο:
• Η ταχύτητα ρύθμισης του εσωτερικού HYDROVAR ελεγκτή για μικρές αλλαγές στη

ζήτηση.
• Η σταθερή πίεση εξόδου.

Η ράμπα (προεπιλεγμένη τιμή 70 δευτ., δυνατές ρυθμίσεις 1-1000 δευτ.) εξαρτάται από το
σύστημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα:
Ρυθμίσεις ράμπας P200 (σελίδα 109).
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P235 PAMΠA FMIN ΑΝΟ G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ταχύς χρόνος επιτάχυνσης μπορεί να προκαλέσει σφάλματα (υπερφόρτωση) κατά την
εκκίνηση.

P235 PAMΠA FMIN ΑΝΟ

2,0 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 2,0 δευτ., δυνατές ρυθμίσεις 1,0- 25,0 δευτ.) ορίζει
την επιτάχυνση Fmin της ράμπας (ταχύς χρόνος επιτάχυνσης), και λειτουργεί HYDROVAR
μέχρι να φθάσει στην επιλεγμένη P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT.. Όταν γίνει υπέρβαση του Fmin, η
P215 PAMΠA 1 ξεκινά να λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Παράδειγμα:
Ρυθμίσεις ράμπας P200 (σελίδα 109).

P240 PAMΠA FMIN ΚΑΘ G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ταχύς χρόνος επιβράδυνσης προκαλεί συχνά υπέρταση.

P240 PAMΠA FMIN ΚΑΘ

2,0 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 2,0 δευτ., δυνατές ρυθμίσεις 1,0- 25,0 δευτ.) ορίζει
την επιβράδυνση Fmin της ράμπας (ταχύς χρόνος επιβράδυνσης), και σταματά το
HYDROVAR όταν φθάσει κάτω από την P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT.. Για περισσότερες
λεπτομέρειες δείτε το παράδειγμα: P200 Ρυθμίσεις ράμπας.

P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT. G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ρυθμίσεις οι οποίες είναι ταχύτερες από τις τυπικές ενδέχεται να προκαλέσουν
υπερφόρτωση του κινητήρα.

P245 ΣYXNOTHTA MAX

50,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 50 Hz, δυνατές ρυθμίσεις 30,0- 70,0 Hz) ορίζει τη
μέγιστη συχνότητα και ως εκ τούτου τη μέγιστη ταχύτητα της αντλίας. Η τυπική ρύθμιση
σύμφωνα με την ονομαστική συχνότητα του συνδεδεμένου κινητήρα.
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P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT. G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ελάχιστη συχνότητα εξαρτάται από τον τύπο της επιλεγμένης αντλίας και την εφαρμογή.
Για εφαρμογές γεώτρησης ειδικότερα, η ελάχιστη συχνότητα πρέπει να οριστεί σε ≥ 30 Hz*.

P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT.

20,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 20 Hz, δυνατές ρυθμίσεις 0,0 Hz - P245 ΜΕΓ.
ΣYXNOT.) ορίζει την ελάχιστη συχνότητα. Οι εργασίες κάτω από αυτήν την τιμή με P235
PAMΠA FMIN ΑΝΟ και P240 PAMΠA FMIN ΚΑΘ.

P255 PYΘMIΣH FMIN G
Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λειτουργία στην ελάχιστη συχνότητα.

P255 PYΘMIΣH FMIN

f -> 0
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή
f -> 0 Μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση και

δεν απαιτείται επιπλέον κατανάλωση, η
συχνότητα που μειώνεται στην επιλεγμένη
P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT.: HYDROVAR στη
συνέχεια, θα συνεχίσει να λειτουργεί για την
επιλεγμένη P260 XPONOΣ FMIN και όταν
παρέλεθει αυτό το χρονικό διάστημα θα
σταματήσει αυτόματα.

f-> fmin Με αυτή τη ρύθμιση η αντλία δεν σταματά
ποτέ αυτόματα: η συχνότητα μειώνεται στην
επιλεγμένη P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT.: Να
σταματήσει η αντλία πρέπει να ανοίξει το
εξωτερικό κουμπί ON/OFF ή να πατηθεί το
παρεχόμενο μπουτόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για συστήματα κυκλοφορίας, η ρύθμιση «f-> fmin» μπορεί να υπερθερμάνει την αντλία σε
περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου ροή!

P260 XPONOΣ FMIN G
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 0 δευτ., δυνατές ρυθμίσεις 0-100 δευτ.) ορίζει τον
χρόνο καθυστέρησης πριν γίνει διακοπή λειτουργίας κάτω από το P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT..
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P260 XPONOΣ FMIN

0 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιείται για την πρόληψη προβλημάτων με διακοπή λειτουργίας της αντλίας όταν
δεν υπάρχει ζήτηση (πολύ μικρή ή ανύπαρκτη δεξαμενή πίεσης), καθώς αυξάνεται η πίεση
του συστήματος κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου καθυστέρησης. Η παράμετρος αυτή είναι
ενεργή μόνο αν η P255 PYΘMIΣH FMIN έχει οριστεί σε «f -> 0».

P261 PYΘΜ SKIPFRQ G
Αυτή η παράμετρος (δυνατές ρυθμίσεις P250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT. -P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT.) ορίζει
το κέντρο συχνότητας παράβλεψης.

P261 ΠΑΡ.ΕΛΕΓΚΤ.ΣΥΧΝ.

20,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P262 EYPOΣ SKIPFRQ G
Αυτή η παράμετρος (δυνατές ρυθμίσεις 0,0 - 5,0 Hz) ορίζει το εύρος συχνότητας
παράβλεψης.

P262 ΠΑΡ.ΕΥΡ.ΣΥΧΝ.

0,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P265 ON IΣX KINHTPA
Ορίζει την ονομαστική ισχύ του κινητήρα που είναι συνδεδεμένος με HYDROVAR, όπως
αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του κινητήρα.

P265 ON.IΣX.KINHTΗΡΑ

1,5 kW
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

HVL Κινητήρας
μικρών
διαστάσεων 2

Κινητήρας
μικρών
διαστάσεων 1

Προεπιλογή Κινητήρας
μεγάλων
διαστάσεων

2,015 0,75 kW -
1,0 ίπποι

1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

2,022 1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι
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HVL Κινητήρας
μικρών
διαστάσεων 2

Κινητήρας
μικρών
διαστάσεων 1

Προεπιλογή Κινητήρας
μεγάλων
διαστάσεων

2,030 1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

2,040 2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

3,015 0,75 kW -
1,0 ίπποι

1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,022 1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

3,030 1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

3,040 2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

3,055 3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

3,075 4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

11,0 kW -
15,0 ίπποι

3,110 5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

11,0 kW -
15,0 ίπποι

15,0 kW -
20,0 ίπποι

4,015 0,75 kW -
1,0 ίπποι

1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

4,022 1,1 kW -
1,5 ίπποι

1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,030 1,5 kW -
2,0 ίπποι

2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

4,040 2,2 kW -
3,0 ίπποι

3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

4,055 3,0 kW -
4,0 ίπποι

4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

4,075 4,0 kW -
5,0 ίπποι

5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

11,0 kW -
15,0 ίπποι

4,110 5,5 kW -
7,5 ίπποι

7,5 kW -
10,0 ίπποι

11,0 kW -
15,0 ίπποι

15,0 kW -
20,0 ίπποι

4,150 7,5 kW -
10,0 ίπποι

11,0 kW -
15,0 ίπποι

15,0 kW -
20,0 ίπποι

18,5 kW -
25,0 ίπποι

4,185 11,0 kW -
15,0 ίπποι

15,0 kW -
20,0 ίπποι

18,5 kW -
25,0 ίπποι

22,0 kW -
30,0 ίπποι

4,220 15,0 kW -
20,0 ίπποι

18,5 kW -
25,0 ίπποι

22,0 kW -
30,0 ίπποι

30,0 kW -
40,0 ίπποι

P266 TAΣH KINHTHPA
Ορίζει την ονομαστική τάση του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα, σύμφωνα με την
• επιλεγμένη σύνδεση κινητήρα
• η τάση εξόδου του HYDROVAR
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P266 ΟΝ.TAΣH KINHTHPA

230 V
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

HVL Δυνατή ρύθμιση (V) Προεπιλεγμένη ρύθμιση (V)
2.015 ÷ 2.040 208–240 230
3.015 ÷ 3.110 208–240 230
4.015 ÷ 4.220 380–460 400

P267 ΣYXN KINHTHPA
Ορίζει την ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα.

P267 ΟΝ.ΣYXN.ΚΙΝΗΤ.

50,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P268 PEYMA KINHTHPA
Ορίζει το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα, σύμφωνα με την
• επιλεγμένη σύνδεση κινητήρα
• η τάση εξόδου του HYDROVAR

P268 ΟΝ.PEYMA KINHTHPA

7,5 A
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P269 RPM KINHTPA
Ορίζει την ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα

P269 ΟΝ.ΤΑΧΥΤ.ΚΙΝΗΤ.

3000 rpm
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P270 ΠOΛOI KINHTHPA
Αυτή η παράμετρος (δυνατές ρυθμίσεις 2 ή 4) ορίζει τον αριθμό πόλων κινητήρα (η οθόνη
εμφανίζει για παράδειγμα τις ακόλουθες πληροφορίες)
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P270 ΠOΛOI KINHTHPA

2
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P275 AMPI

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Για την καλύτερη προσαρμογή του HYDROVAR, εκτελέστε το AMPI σε κρύο κινητήρα
• AMPI δεν είναι δυνατή όταν λειτουργεί ο κινητήρας
• AMPI δεν είναι δυνατή σε κινητήρα με ένα μεγαλύτερο ονομαστική ισχύ από HYDROVAR

δηλαδή όταν ένας κινητήρας 5,5 kW συνδέεται με έναν με μια μονάδα 4 kW
• Αποφεύγετε τη δημιουργία εξωτερικής ροπής κατά τη διάρκεια της AMPI.

Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί την αυτόματη αναγνώριση παραμέτρου κινητήρα. Δυνατές
ρυθμίσεις είναι «Off» (AMPIμη ενεργό), «Πλήρης» ή «Μειωμένη» (διαδικασία να εκτελεστεί
μόνο σε περίπτωση εφαρμογής φίλτρων LC στο καλώδιο του κινητήρα).
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P275 AMPI

Πλήρης
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Από τη στιγμή που AMPI ενεργοποιηθεί η διαδικασία (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
«Πλήρης» ή «Μειωμένη»), απαιτούνται έως 3 λεπτά για την ταυτοποίηση του κινητήρα: κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου το HYDROVAR αποτρέπει τον χρήστη από το να προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια (Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «Running» [Σε λειτουργία] και τα
μπουτόν είναι απενεργοποιημένα).
Πιθανά αποτελέσματα είναι «ΟΚ» (AMPI επιτυχής αυτορρύθμιση του κινητήρα) ή «Σφάλμα»
(AMPI ανεπιτυχές αποτέλεσμα): όταν εμφανιστεί ένα από αυτά τα δύο μηνύματα,
HYDROVARξεκλειδώνουν τα μπουτόν και είναι δυνατές οι τυπικές σχετιζόμενες ενέργειες.

P280 PYΘΜ SWITCHING G

P280 PYΘΜ.ΕΛΕΓΧ.

HVC
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τη μέθοδο ελέγχου του κινητήρα. Δυνατές ρυθμίσεις είναι «V/f» ή «HVC»
(προεπιλεγμένη)
Το «V/f» αντιπροσωπεύει τον βαθμωτό έλεγχο: ο έλεγχος ανοικτού βρόχου βολτ/hertz ενός
επαγωγικού κινητήρα είναι μακράν η πιο δημοφιλής μέθοδος για τον έλεγχο της ταχύτητας
λόγω της απλότητάς του.
Εδώ το «HVC» αντιπροσωπεύει την HYDROVAR έλεγχο διανύσματος: αυτή η μέθοδος
βελτιώνει τη δυναμική και τη σταθερότητα, τόσο όταν αλλάζει ταχύτητα αναφοράς και σε
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σχέση με τη ροπή φορτίου. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι προσαρμοστικός στο φορτίο
κινητήρα και η προσαρμογή στις αλλαγές της ταχύτητας και της ροπής πραγματοποιείται σε
λιγότερο από 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ροπή του κινητήρα μπορεί να παραμένει
σταθερή ανεξάρτητα σε αλλαγές ταχύτητας.

P281 ΕΝΙΣΧΥΣΗ G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί πολύ χαμηλά ή πολύ ψηλά, τότε υπάρχει κίνδυνος

υπερφόρτωσης λόγω του πολύ υψηλού ρεύματος εκκίνησης.
• Διατηρήστε τις ρυθμίσεις στο χαμηλότερο δυνατό για να μειωθεί ο κίνδυνος θερμικής

υπερφόρτωσης του κινητήρα σε χαμηλότερες συχνότητες.

P281 ENIΣXYΣH

5 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (δυνατές ρυθμίσεις 0-25%) ορίζει την τάση εκκίνησης του κινητήρα σε %
της συνδεδεμένης τάσης τροφοδοσίας, καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα
χαρακτηριστικά της καμπύλης τάσης/συχνότητας.
Η προεπιλεγμένη τιμή εξαρτάται από τον τύπο HYDROVAR:

HVL Προεπιλεγμένη ρύθμιση (%)
2.015 ÷ 2.040

53.015 ÷ 3.040
4,015 ÷ 4,040
3.055 ÷ 3.110

8
4.055 ÷ 4.110
4.150 ÷ 4.220 10

P282 ΣYXN AΠOKOΠHΣ G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η παράμετρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειδικές εφαρμογές. Μια εσφαλμένη
ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση ή βλάβη του κινητήρα.

P282 ΣYXN.AΠOK.

50,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 50 Hz, δυνατές ρυθμίσεις 30,0- 90,0 Hz) ορίζει τον
χρόνο αποκοπής, όπου το HYDROVAR παράγει τη μέγιστη τάση εξόδου. Για τις
τυποποιημένες εφαρμογές, ορίστε αυτήν την τιμή σύμφωνα με την ονομαστική συχνότητα
του κινητήρα.
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P283 ΣYXN SWITCHING G
Αυτή η παράμετρος καθορίζει την εναλλαγή συχνότητας.

P283 ΕΠΙΛ.ΣYXN.SW.

10 kHz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

HYDROVAR, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να μειώσει αυτόματα τη συχνότητα εναλλαγής
εφαρμόζοντας τα κριτήρια μείωσης ονομαστικών τιμών. Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Δυνατές ρυθμίσεις
HVL Προεπιλογ

ή
2,015 Τυχαίο

~5 kHz
2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

2,022 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

2,030 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

2,040 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,015 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,022 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,030 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,040 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,055 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

3,075 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz
3,110 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz
4,015 Τυχαίο

~5 kHz
2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,022 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,030 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,040 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,055 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,075 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,110 Τυχαίο
~5 kHz

2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

4,150  2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz
4,185  2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz
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Δυνατές ρυθμίσεις
HVL Προεπιλογ

ή
4,220  2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz

P284ΜΙΝ SWITCHING G
Αυτή η παράμετρος ρυθμίσει την ελάχιστη συχνότητα αλλαγής που μπορεί να παράγει η
HYDROVAR.

P284 ΕΛΑΧ.ΣΥΧΝ.Δ.

2 kHz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη ώστε να μπορέσει η HYDROVAR να παράγει:
• συχνότητες εναλλαγής σε ορισμένο εύρος ζώνης (το άνω όριο ορίζεται από P283 - το

κάτω όριο ορίζεται από P284)
• μια σταθερή συχνότητα εναλλαγής (όταν P283 = P284).

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

HVL Προεπιλογή     
2,015 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
2,022 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
2,030 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
2,040 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,015 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,022 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,030 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,040 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,055 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,075 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
3,110 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,015 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,022 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,030 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,040 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,055 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,075 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,110 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,150 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,185 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz
4,220 2 kHz 4 kHz 8 kHz 10 kHz 16kHz

P290 ΠPOΣTAΣIA STC
Αυτή η παράμετρος ορίζει την τεχνική προστασίας από την υπερθέρμανση του κινητήρα.
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P290 ΠPOΣT.ΚΙΝΗΤ.STC

Εμπ. STC
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι «Thermistor trip» ή «Εμπ. STC» (προεπιλεγμένη)

P291 ΘEPMIKO STC

P291 ΘEPM.ΚΙΝΗΤ.STC

77 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος δείχνει το υπολογιζόμενο ποσοστό της επιτρεπόμενης μέγιστης
θερμοκρασίας (για τον κινητήρα) που υπολογίζεται από το STC, με βάση το τρέχον ρεύμα
και ταχύτητα.

P295 OPIO PEYMATOΣ
Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί (ON) ή απενεργοποιεί (OFF, προεπιλογή) τη
λειτουργικότητα ορίου ρεύματος.

P295 ΛΕΙΤ.OP.ΡΕΥΜ.

Απενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P296 OPIO ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 110%, δυνατές ρυθμίσεις 10-300%) ορίζει το όριο
ρεύματος για τον κινητήρα (σε % του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα).
Εάν η τιμή που έχει οριστεί είναι μεγαλύτερη από τη HYDROVAR μέγιστη ονομαστική ισχύ
τότε το ρεύμα συνεχίζει να περιορίζεται στη μέγιστη ονομαστική ισχύ.

P296 ΡΥΘΜ.ΟΡ.ΡΕΥΜ.

110 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

8.3.7  M300 PYΘMIΣH
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Ώθηση
• Παράθυρο
• Υστέρηση
• Κατάσταση ρύθμισης
• Ρυθμίσεις ανύψωσης

8  Προγραμματισμός

HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 73



P305 XEIPOKINHTO
Αυτή η παράμετρος απενεργοποιεί τον εσωτερικό ελεγκτή της HYDROVAR και αλλάζει σε μη
αυτόματη λειτουργία.
Η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

P305 XEIPOKINHTO

x.xx Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Όπου:
• XEIPOKINHTO: είναι η περιγραφή της παραμέτρου
• X.XX: είναι η τρέχουσα τιμή παραμέτρου (0Hz - P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT.). Στα 0,0 Hz, η

μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της.
• Πραγματική τιμή: είναι το σήμα εισόδου που παρέχεται από τον επιλεγμένο

μορφοτροπέα (που έχει οριστεί από το υπομενού 400) και εκφράζεται με τη μονάδα
διάστασης που έχει οριστεί από την παράμετρο 405

• Συχνότητα εξόδου: τρέχουσα συχνότητα που παρέχεται από τη μονάδα στον κινητήρα
• Λειτουργία Αριστερά/Πάνω/Κάτω/Δεξιάοι πραγματικές λειτουργίες των σχετικών μπουτόν

P310 ΠEPIΘΩPIO G

P310 ΠEPIΘΩPIO

10 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 10%, δυνατές ρυθμίσεις 0-100%) ορίζει το όριο για
τον έλεγχο της ράμπας από αργό σε γρήγορο.

P315 YΣTEPYΣH G
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 80%, δυνατές ρυθμίσεις 0-100%) ορίζει την
υστέρηση για την εναλλαγή της ράμπας. Καθορίζει πού γίνεται η κανονική ρύθμιση. Η τιμή =
99% υποδεικνύει έναν ακριβή έλεγχο χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση.

P315 YΣTEPYΣH

80 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

P320 MEΘOΔOΣ ΛEIT G
Διαμέσου αυτής της παραμέτρου επιλέγεται η λειτουργία ρύθμισης.
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P320 ΣΥΧΝ.ΛEIT.

Κανονική
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή
Κανονική Αυξημένη ταχύτητα με μειούμενο σήμα

πραγματικής τιμής.
Αντίστροφη Μειωμένη ταχύτητα με μειούμενο σήμα

πραγματικής τιμής.

P325 ΣYXNOTHTA ΙΣΟΡ G
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 30,0 Hz, δυνατές ρυθμίσεις 0,0- -70,0 Hz) ορίζει το
όριο συχνότητας για την απαιτούμενη τιμή ανύψωσης όπου η απαιτούμενη πίεση αρχίζει να
αυξάνεται.

P325 ΑΝΥΨ.ΣΥΧΝ.

30,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Η σωστή συχνότητα είναι όταν η αντλία φθάσει την πίεση που έχει οριστεί σε μηδενική ροή.
Αυτό μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας τη P305 XEIPOKINHTO.

P330 TIMH ANYΨΩΣHΣ G
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 0,0%, δυνατές ρυθμίσεις 0,0 %-200,0%) ορίζει την
ποσότητα ανύψωσης για την απαιτούμενη τιμή ανύψωσης σε συστήματα HVAC ή για
αντιστάθμιση των απωλειών τριβής σε μακρύ σωλήνα.

P330 ΠΟΣΟ ΑΝΥΨ.

0,0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Καθορίζει την αύξηση της τιμής που έχει οριστεί μέχρι να φθάσει στη μέγιστη ταχύτητα (και
στον μέγιστο όγκο).
Για ένα παράδειγμα της εφαρμογής, δείτε το παράδειγμα P330 TIMH ANYΨΩΣHΣ.

8.3.8  M400 AIΣΘHTHPΑΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για όλους τους αισθητήρες
πραγματικής τιμής που είναι συνδεδεμένοι με το HYDROVAR. Ωστόσο, ισχύουν οι
ακόλουθοι περιορισμοί:
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• Είναι δυνατόν να υπάρχουν το πολύ δύο μορφοτροπείς με έξοδο ρεύματος ή με έξοδο
τάσης-σήματος.

• Οι τύποι μορφοτροπέων: δεν είναι δυνατό να εγκατασταθούν δύο διαφορετικοί τύποι
μορφοτροπέων επειδή η κύρια ρύθμιση παραμέτρων είναι η ίδια για όλους τους
συνδεδεμένους αισθητήρες.

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Μονάδα διάστασης
• Ρύθμιση παραμέτρων
• Τύπος αισθητήρα
• Περιοχή τιμών αισθητήρα
• Καμπύλη αισθητήρα
• Βαθμονόμηση

P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
Επιλέγει τη μονάδα μέτρησης για το σύστημα.

P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή αυτής της παραμέτρου, καλό θα ήταν να αλλάξετε και
την P420 EYPOΣ AIΣΘHT στην αντίστοιχη μονάδα διάστασης!

P410 ΚΑΛΙΜΠΡΑ AIΣΘ
Ορίζει πώς χρησιμοποιούνται οι συνδεδεμένοι αισθητήρες και ποιος αισθητήρας είναι
ενεργός.
Είναι επίσης δυνατόν να μετρηθεί η διαφορά δύο συνδεδεμένων αισθητήρων ή να ρυθμίσετε
μια αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση ελαττωματικού αισθητήρα.

P410 ΒΑΘΜ.ΑΙΣΘ.

Αισθητήρας 1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Πίνακας 13: Δυνατές ρυθμίσεις

Ρύθμιση Ιδιότητα Περιγραφή
Αισθητήρας 1 Συνεχώς ενεργός Σήμα 0/4 - 20 mA:

συνδεδεμένο με X1/2 και
X1/1 (+ 24V)
Σήμα 0/2 - 10 V: συνδεδεμένο
με X1/2, X1/1 (+24V) και X1/3
(GND)

Aισθητήρας 2 Συνεχώς ενεργός Σήμα 0/4 - 20 mA:
συνδεδεμένο με X1/5 και
X1/4 (+ 24V)
Σήμα 0/2 - 10 V: συνδεδεμένο
με X1/5, X1/4 (+24V) και X1/6
(GND)
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Ρύθμιση Ιδιότητα Περιγραφή
Aυτόματο Αυτόματη εναλλαγή Σε περίπτωση ελαττωματικού

αισθητήρα
Διακόπτης ψηφ. 1 Μη αυτόματη εναλλαγή Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 1

(X1/14 - X1/15)
Διακόπτης ψηφ. 2 Μη αυτόματη εναλλαγή Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 2

(X3/1 - X3/2, σε κάρτα
Premium)

Διακόπτης ψηφ. 3 Μη αυτόματη εναλλαγή Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 3
(X3/5 - GND)

Διακόπτης ψηφ. 4 Μη αυτόματη εναλλαγή Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 4
(X3/15 - 16)

Aυτόμ. χαμηλό Αυτόματη εναλλαγή Ο αισθητήρας με τη
χαμηλότερη πραγματική τιμή
είναι ενεργός

Aυτόμ. υψηλό Αυτόματη εναλλαγή Ο αισθητήρας με την
υψηλότερη πραγματική τιμή
είναι ενεργός

Αισθ. 1 - Αισθ. 2 - Η διαφορά των
συνδεδεμένων αισθητήρων
ως πραγματική τιμή

P415 EΠIΛOΓH AIΣΘHT
Επιλέγει τον τύπο του αισθητήρα και το τερματικό εισόδου.

P415 ΤΥΠΟΣ AIΣΘHT.

4-20 mA
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Πίνακας 14: Επιλογή του τύπου αισθητήρα και τους ακροδέκτες εισόδου

Ρύθμιση Ακροδέκτες εισόδου Πραγματική τιμή
• Αναλογικό I 4 - 20 mA
• Αναλογικό I 0 - 20 mA

• X1/2:
Αισθητήρας 1

• X1/5:
Aισθητήρας 2

Καθορίζεται από ένα τρέχον
σήμα που είναι συνδεδεμένο
στον δεδομένο ακροδέκτη
εισόδου.

Αναλογικό U 0-10 V • X1/2:
Αισθητήρας 1

• X1/5:
Aισθητήρας 2

Καθορίζεται από ένα σήμα
τάσης που είναι συνδεδεμένο
στον δεδομένο ακροδέκτη
εισόδου.

P420 EYPOΣ AIΣΘHT G
Ορίζει την τελική τιμή εύρους (20 mA ή 10 V) του συνδεδεμένου αισθητήρα.
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P420 EYPOΣ AIΣΘHT.

20mA - 10,00bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ειδικότερα, η τελική τιμή εύρους (20mA ή 10V) πρέπει να είναι πάντα ίση με το 100% του
εύρους του αισθητήρα (δηλαδή, για ένα αισθητήρα διαφορικής πίεσης 0,4 bar, είναι 20 mA =
0,4 bar).

P425 KAMΠYΛH AIΣΘHT
Ορίζει τη μαθηματική συνάρτηση (καμπύλη) για να καθορίσει την πραγματική τιμή που
βασίζεται στο σήμα του αισθητήρα.

P425 KAMΠYΛH AIΣΘHT.

Γραμμικό
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Εφαρμογή
Γραμμικό • Έλεγχος πίεσης

• Διαφορικός έλεγχος πίεσης
• Επίπεδο
• Θερμοκρασία
• Έλεγχος ροής (επαγωγικός ή μηχανικός)

Τετραγωνικό • Έλεγχος ροής (χρησιμοποιώντας μια
πλάκα στομίου με αισθητήρα διαφορικής
πίεσης)

P430 AIΣΘ1 BAΘΜON 0
Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση της ελάχιστης τιμής του αισθητήρα 1.

P430 AIΣΘ1 BAΘΜON 0

0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Μετά τη ρύθμιση των P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ και P420 EYPOΣ AIΣΘHT, το μηδενικό
σημείο για αυτόν τον αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -10% και +10%.

P435 AIΣΘ1 BAΘΜON X
Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση της τιμής άνω εύρους του αισθητήρα
1.
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P435 AIΣΘ1 BAΘΜON X

0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Μετά τη ρύθμιση των P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ και P420 EYPOΣ AIΣΘHT, η τιμή άνω
εύρους για αυτόν τον αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -10% και +10%.

P440 AIΣΘ2 BAΘΜON 0
Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση της ελάχιστης τιμής του αισθητήρα 2.

P440 AIΣΘ2 BAΘΜON 0

0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Μετά τη ρύθμιση των P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ και P420 EYPOΣ AIΣΘHT, το μηδενικό
σημείο για αυτόν τον αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -10% και +10%.

P445 AIΣΘ2 BAΘΜON X
Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση της τιμής άνω εύρους του αισθητήρα
2.

P445 AIΣΘ2 BAΘΜON X

0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Μετά τη ρύθμιση των P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ και P420 EYPOΣ AIΣΘHT, η τιμή άνω
εύρους για αυτόν τον αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -10% και +10%.

8.3.9  M500 ΕΛΕΓΚΤ. AKOΛ.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τη λειτουργία ενός
συστήματος πολλών αντλιών. Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους
λογισμικού:
• Πραγματική τιμή (αύξηση, μείωση)
• Συχνότητα (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, πτώση)
• Καθυστέρηση (ενεργοποίηση, εναλλαγή, απενεργοποίηση)
• Υπέρβαση τιμής
• Καθυστέρηση υπέρβασης τιμής
• Διαστήματα εναλλαγής
• Όριο και παράθυρο σύγχρονης συχνότητας

Για παράδειγμα και περισσότερες πληροφορίες, δείτε P500.Παράδειγμα: P500 ΥΠΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. (σελίδα 111).
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P505 ΠΕΡ.ΑΝΟΔ.ΤΙΜ. G

P505 ΠΕΡ.ΑΝΟΔ.ΤΙΜ.

0,35 bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τιμή ανύψωσης στο εύρος 0,00 - P420 EYPOΣ AIΣΘHT.

P510 ΜΗΠΕΡ.ΠTΩΣ.TIM. G

P510 ΜΗΠΕΡ.ΠTΩΣ.TIM.

0,15 bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τιμή πτώσης στο εύρος 0,00 - P420 EYPOΣ AIΣΘHT.

P515 ΣΥΧN ENEPΓOΠ. G
Αυτή η παράμετρος (προεπιλεγμένη τιμή 48,0Hz, δυνατές ρυθμίσεις 0,0- -70,0Hz) ορίζει την
επιθυμητή συχνότητα αποδέσμευσης για τις ακόλουθες αντλίες.

P515 ΣΥΧN ENEPΓOΠ.

48,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Η επόμενη αντλία ξεκινά όταν επιτευχθεί αυτή η τιμή και η πίεση του συστήματος πέσει κάτω
από τη διαφορά (P02 EΠIΘYMHTH TIMH - P510 ΜΗΠΕΡ.ΠTΩΣ.TIM.).

P520 KAΘΥΣΤ ENEPΓOΠ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!

P520 KAΘΥΣΤ.ENEPΓ.

5 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την ενεργοποίηση χρόνου καθυστέρησης: η αντλία σταθερής ταχύτητας ξεκινά μετά
την επιλεγμένη ώρα.

P525 KAΘYΣT ΕΝAΛΛAΓ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!
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P525 KAΘYΣT.ΕΝAΛΛAΓ.

5 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τον χρόνο καθυστέρησης εναλλαγής, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
επαναλαμβανόμενη εναλλαγή που προκαλείται από τη διακύμανση της κατανάλωσης.

P530 ΣΥΧN AΠENEPΓΟΠ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!

P530 ΣΥΧN.AΠENEPΓ.

30 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τη συχνότητα απενεργοποίησης των αντλιών σταθερής ταχύτητας. Αν ο ΚΥΡΙΟΣ
αναστροφέας πέσει κάτω από αυτή τη συχνότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την
προεπιλεγμένη P535KAΘΥΣT AΠENEPΓ και η πίεση του συστήματος είναι υψηλότερη από
την P03 ENEPΓH TIMH, ο ΚΥΡΙΟΣ αναστροφέας διακόπτει τη λειτουργία μιας άλλης
βοηθητικής αντλίας.

P535 KAΘΥΣT AΠENEPΓ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!

P535 KAΘΥΣT.AΠENEPΓ.

5 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τον χρόνο καθυστέρησης πριν την απενεργοποίηση των βοηθητικών αντλιών.

P540 ΣYXN ΠTΩΣHΣ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!

P540 ΣYXN.ΠTΩΣHΣ

42 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιείται για την προστασία του συστήματος από πλήγματα πίεσης. Πριν ο ΚΥΡΙΟΣ
αναστροφέας θέσει σε λειτουργία μια νέα βοηθητική αντλία, μειώνει τη συχνότητα και στη
συνέχεια (όταν φτάσει στη συχνότητα) τίθεται σε λειτουργία η βοηθητική αντλία. Σε αυτό το
σημείο ο ΚΥΡΙΟΣ αναστροφέας επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

P545 OPIO TIMHΣ
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!
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P545 OPIO TIMHΣ

Απενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος προστατεύει το σύστημα από υπερπίεση σε περίπτωση εσφαλμένης
παραμετροποίησης της HYDROVAR: εάν φτάσει στην επιλεγμένη τιμή πραγματοποιείται
άμεση απενεργοποίηση των συνεπακόλουθων αντλιών.
Οι δυνατές ρυθμίσεις είναι «Off» (προεπιλεγμένη) ή P420 EYPOΣ AIΣΘHT.

P550 KAΘΥΣT OPIOY
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ρελέ σειράς!

P550 KAΘΥΣT. OPIOY

0,0 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει τον χρόνο καθυστέρησης για την απενεργοποίηση μιας
βοηθητικής αντλίας σε περίπτωση που η πραγματική αξία υπερβεί το όριο P545.OPIO
TIMHΣ

P555 XPONOΣ ENAΛΛAΓ G
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για σειράς και σύγχρονες!

P555 XPONOΣ ENAΛΛAΓ.

24 ώρες
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει το διάστημα εναλλαγής για την κυκλική μετάβαση: επιτρέπει μια
αυτόματη μετάβαση της ΚΥΡΙΑΣ αντλίας και των βοηθητικών αντλιών.
Μόλις φτάσει ο χρόνος εναλλαγής η επόμενη αντλία γίνεται ΚΥΡΙΑ και γίνεται επανεκκίνηση
του μετρητή. Έτσι εξασφαλίζεται ομοιόμορφη φθορά και παρόμοιες ώρες λειτουργίας για
όλες τις αντλίες. Το διάστημα εναλλαγής είναι ενεργό, αρκεί η ΚΥΡΙΑ να μη σταματά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης της σωστής ρύθμισης, δείτε 
Παράδειγμα: P500 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. (σελίδα 111)

P560 OPIO ΣYΓXPONIΣ G
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για σύγχρονο ρελέ!

P560 OPIO ΣYΓXPON.

0,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.
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Αυτή η παράμετρος ορίζει το όριο συχνότητας: η πρώτη βοηθητική αντλία απενεργοποιείται
αν η συχνότητα πέσει κάτω από την τιμή αυτής της παραμέτρου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης της σωστής ρύθμισης, δείτε 
Παράδειγμα: P500 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. (σελίδα 111)

P565 EYPOΣ ΣYΓXPON G
Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για σύγχρονο ρελέ!

P565 EYPOΣ ΣYΓXPON.

2,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει το παράθυρο συχνότητας: το όριο για την απενεργοποίηση της
επόμενης βοηθητικής αντλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης της σωστής ρύθμισης, δείτε 
Παράδειγμα: P500 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. (σελίδα 111)

8.3.10  M600 ΣΦΑΛΜΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Ελάχιστο όριο κατωφλίου
• Χρόνος καθυστέρησης
• Αυτόματη επαναφορά σφαλμάτων

P605 EΛAXIΣTO OPIO

P605 EΛAX.OPIO

Απενεργ/νο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το ελάχιστο όριο κατωφλίου: εάν δεν επιτευχθεί μια προσαρμοσμένη τιμή > 0,00
στο P610ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ., τότε η μονάδα σταματά: EΛAXIΣTO OPIO(μήνυμα αποτυχίας).

P610 ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ. G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η λειτουργία ελάχιστου κατωφλίου είναι επίσης ενεργή στη φάση εκκίνησης της αντλίας.
Επομένως, ο χρόνος καθυστέρησης που θα οριστεί πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
χρόνο που απαιτείται για την εκκίνηση της αντλίας και την πλήρωση του συστήματος.

P610 KAΘYΣT.-ΧΡΟΝΟΣ

2 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.
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Επιλέγει το χρόνο καθυστέρησης του ελάχιστου ορίου κατωφλίου: απενεργοποιεί το
HYDROVAR εάν η πραγματική τιμή πέσει κάτω από P605 ή εάν ανοίξει μια προστασία
ρηχίας (στους ακροδέκτες X 1/16-17).EΛAXIΣTO OPIO

P615 AYTOΜ. EΠANAΦOPA G

P615 AYTOΜ. EΠANAΦOPA

Ενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει την αυτόματη επαναφορά σφαλμάτων. Εάν έχει επιλεγεί η μη αυτόματη επαναφορά
κάντε εναλλαγή ενός αυτόματού διακόπτη ON/OFF στον ακροδέκτη X1/18-19. Δυνατές
ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή
Ενεργοποιημένο • Επιτρέπει αυτόματη επανεκκίνηση πέντε

φορές όταν παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα

• Απενεργοποιεί τη μονάδα μετά την
πέμπτη επανεκκίνηση.

• Ο εσωτερικός μετρητής μειώνεται κατά
ένα μετά από κάθε ώρα λειτουργίας.

Απενεργοποιημένο • Κάθε σφάλμα εμφανίζεται στην οθόνη.
• Πρέπει να γίνει επαναφορά κάθε

σφάλματος με μη αυτόματο τρόπο.

8.3.11  M700 EΞOΔOI
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Αναλογική έξοδος 1 και 2
• Ρύθμιση παραμέτρων του ρελέ κατάστασης 1 και 2

P705 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 1

P705 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 1

Συχνότητα εξόδου
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει την πρώτη αναλογική έξοδο που είναι συνδεδεμένη στον ακροδέκτη X3/3-4 στην
κάρτα Premium (αναλογική έξοδος 0-10 V = 0-100%).

P710 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 2

P710 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 2

Πραγματική τιμή
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.
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Επιλέγει τη δεύτερη αναλογική έξοδο που είναι συνδεδεμένη στον ακροδέκτη X3/5-6 στην
κάρτα Premium (αναλογική έξοδος 4-20 mA = 0-100%).

P715 ΔIAMOPΦ.PEΛE 1

P715 ΔIAMOPΦ.PEΛE 1

Εκτέλεση
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το ρελέ κατάστασης 1 (X2/4 - 5 - 6). Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή Ενέργεια αν η κατάσταση =
ΝΑΙ

Iσχύς Το HYDROVAR είναι
συνδεδεμένο με την παροχή
ισχύος.

Ρελέ 1: X2/ 4 - 6 κλειστά

Εκτέλεση Ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία

Ρελέ 1: X2/ 4 - 6 κλειστά

Σφάλματα Παρουσιάστηκε κάποια
σφάλμα στο HYDROVAR
(συμπεριλαμβανόμενης
διακοπής ισχύος).

Ρελέ 1: X2/ 5 - 6 κλειστά

ΠPOEIΔ/ΣEIΣ Υπάρχει μια προειδοποίηση
για το HYDROVAR

Ρελέ 1: X2/ 5 - 6 κλειστά

Αναμονή Η αντλία αποδεσμεύεται με
μη αυτόματο τρόπο και με
εξωτερική αποδέσμευση, δεν
εμφανίζεται κάποιο σφάλμα/
προειδοποίηση και το δεν
βρίσκεται σε
λειτουργία.HYDROVAR

Ρελέ 1: X2/ 4 - 6 κλειστά

Errorreset Αν η παράμετρος P615
AYTOΜ. EΠANAΦOPA
ενεργοποιείται και μια
εμφανίζεται μια
προειδοποίηση πέντε φορές -
> Σφάλμα - >

Ρελέ 1: X2/ 4 - 6 κλειστά

P720 ΔIAMOPΦ PEΛE 2

P720 ΔIAMOPΦ. PEΛE 2

Σφάλματα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το ρελέ κατάστασης 2 (X2/1 - 2 - 3). Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή Ενέργεια αν η κατάσταση =
ΝΑΙ

Iσχύς Το HYDROVAR είναι
συνδεδεμένο με την παροχή
ισχύος.

Ρελέ 2: X2/ 1 - 3 κλειστά
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Ρύθμιση Περιγραφή Ενέργεια αν η κατάσταση =
ΝΑΙ

Εκτέλεση Ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία

Ρελέ 2: X2/ 1 - 3 κλειστά

Σφάλματα Παρουσιάστηκε κάποια
σφάλμα στο HYDROVAR
(συμπεριλαμβανόμενης
διακοπής ισχύος).

Ρελέ 2: X2/ 2 - 3 κλειστά

ΠPOEIΔ/ΣEIΣ Υπάρχει μια προειδοποίηση
για το HYDROVAR

Ρελέ 2: X2/ 2 - 3 κλειστά

Αναμονή Η αντλία αποδεσμεύεται με
μη αυτόματο τρόπο και με
εξωτερική αποδέσμευση, δεν
εμφανίζεται κάποιο σφάλμα/
προειδοποίηση και το δεν
βρίσκεται σε
λειτουργία.HYDROVAR

Ρελέ 2: X2/ 1 - 3 κλειστά

Errorreset Αν η παράμετρος P615
AYTOΜ. EΠANAΦOPA
ενεργοποιείται και μια
εμφανίζεται μια
προειδοποίηση πέντε φορές -
> Σφάλμα - >

Ρελέ 2: X2/ 1 - 3 κλειστά

8.3.12  M800 ΑΠΑΙΤ. TIMEΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Ρύθμιση παραμέτρων της απαιτούμενης τιμής
• Εναλλαγή μεταξύ των απαιτούμενων τιμών
• Απαιτούμενες συχνότητες για λειτουργία ενεργοποιητή

Για παράδειγμα, δείτε Παράδειγμα: Κατάσταση λειτουργίας P105 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ (σελίδα
109).

P805 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMH 1

P805 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMH 1

Ψηφιακό
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ρυθμίζει την απαιτούμενη τιμή 1. Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή Συνδέθηκε στους
ακροδέκτες (κάρτα
Premium)

Ψηφιακό Χρησιμοποιείται η εσωτερική
απαιτούμενη τιμή 1. Για
ρύθμιση, βλ. P02
EΠIΘYMHTH TIMH ή P820
ΑΠΑΙΤ.TIMH 1

-

Αναλογικό U 0-10V Η απαιτούμενη τιμή 1 ορίζεται
από την τιμή του σήματος
τάσης.

X3/8-9
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Ρύθμιση Περιγραφή Συνδέθηκε στους
ακροδέκτες (κάρτα
Premium)

Αναλογικό I 0-20 mA Η απαιτούμενη τιμή 1 ορίζεται
από την τιμή του τρέχοντος
σήματος.

X3/7-8

Αναλογικό I 4-20 mA Η απαιτούμενη τιμή 1 ορίζεται
από την τιμή του τρέχοντος
σήματος.

X3/7-8

P810 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMΗ 2

P810 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMΗ 2

Απενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ρυθμίζει την απαιτούμενη τιμή 2. Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Περιγραφή Συνδέθηκε στους
ακροδέκτες (κάρτα
Premium)

Απενεργοποίηση Η απαιτούμενη τιμή 2 δεν
χρησιμοποιείται.

-

Ψηφιακό
Ψηφιακό

Χρησιμοποιείται η εσωτερική
απαιτούμενη τιμή 2. Για
ρύθμιση, βλ. P02
EΠIΘYMHTH TIMH ή P825
ΑΠΑΙΤ.TIMH 2

-

Αναλογικό U 0-10V Η απαιτούμενη τιμή 2 ορίζεται
από την τιμή του σήματος
τάσης.

X3/11-12

Αναλογικό I 0-20 mA Η απαιτούμενη τιμή 2 ορίζεται
από την τιμή του τρέχοντος
σήματος.

X3/10-11

Αναλογικό I 4-20 mA Η απαιτούμενη τιμή 2 ορίζεται
από την τιμή του τρέχοντος
σήματος.

X3/10-11

P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ

P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ

Σημ. ρύθμ. 1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ρυθμίζει την εναλλαγή μεταξύ της απαιτούμενης τιμής 1 και 2. Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Δυνατότητες εναλλαγής Ενέργεια
Σημ. ρύθμ. 1 Όχι Μόνο η απαιτούμενη τιμή 1

είναι ενεργή
Σημ. ρύθμ. 2 Όχι Μόνο η απαιτούμενη τιμή 2

είναι ενεργή
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Ρύθμιση Δυνατότητες εναλλαγής Ενέργεια
Ψηφ.διακόπ. 1 Μη αυτόματο Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 1

(X1/14 - -15)
Ψηφ.διακόπ. 2 Μη αυτόματο Κλείσιμο ψηφιακής εισόδου 2

(X3/1-2) σε κάρτα Premium

P820 ΑΠΑΙΤ.TIMH 1

P820 ΑΠΑΙΤ.TIMH 1

XX.X bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την ψηφιακή απαιτούμενη τιμή 1 σε bar (δυνατές ρυθμίσεις 0,0 - P420 EYPOΣ
AIΣΘHT).
Η τιμή είναι ενεργή σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας (όχι όμως σε λειτουργία
Ενεργοποιητή), αν ισχύουν τα εξής:
• P805 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMH 1 ορίζεται σε Ψηφιακό.
• H P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ έχει οριστεί σε σημείο ρύθμισης Σημ. ρύθμ. 1 ή η

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1 έχει επιλεχθεί μέσω ψηφιακής εισόδου (ανοικτή).
Εάν η τρέχουσα απαιτούμενη τιμή είναι ενεργή, η P02 EΠIΘYMHTH TIMH, μπορεί να
παρακάμψει την προεπιλεγμένη απαιτούμενη τιμή.

P825 ΑΠΑΙΤ.TIMH 2

P825 ΑΠΑΙΤ.TIMH 2

XX.X bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την ψηφιακή απαιτούμενη τιμή 2 σε bar (δυνατές ρυθμίσεις 0,0 - P420 EYPOΣ
AIΣΘHT).
Η τιμή είναι ενεργή σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας (όχι όμως σε λειτουργία
Ενεργοποιητή), αν ισχύουν τα εξής:
• P810 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMΗ 2 ορίζεται σε Ψηφιακό.
• H P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ έχει οριστεί σε σημείο ρύθμισης Σημ. ρύθμ. 1 ή η

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2 έχει επιλεχθεί μέσω ψηφιακής εισόδου (ανοικτή).
Εάν η τρέχουσα απαιτούμενη τιμή είναι ενεργή, η P02 EΠIΘYMHTH TIMH, μπορεί να
παρακάμψει την προεπιλεγμένη απαιτούμενη τιμή.

P830 ΣΥΧ. ΕΝΕΡΓ.1

P830 ΣΥΧ. ΕΝΕΡΓ.1

0,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την απαιτούμενη συχνότητα 1 για λειτουργία ενεργοποιητή (δυνατές ρυθμίσεις 0,0 Hz
- P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT.).
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Η επιλεγμένη συχνότητα είναι ενεργή μόνο σε λειτουργία ενεργοποιητή, αν ισχύουν τα εξής:
• P805 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMH 1 ορίζεται σε Ψηφιακό.
• H P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ έχει οριστεί σε σημείο ρύθμισης Σημ. ρύθμ. 1 ή η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ 1 έχει επιλεχθεί μέσω ψηφιακής εισόδου (ανοικτή).

P835 ΣYX.ENEPΓ.2

P835 ΣYX.ENEPΓ.2

0,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την απαιτούμενη συχνότητα 2 για λειτουργία ενεργοποιητή (δυνατές ρυθμίσεις 0,0 Hz
- P245 ΜΕΓ. ΣYXNOT.).
Η επιλεγμένη συχνότητα είναι ενεργή μόνο σε λειτουργία ενεργοποιητή, αν ισχύουν τα εξής:
• P810 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMΗ 2 ορίζεται σε Ψηφιακό
• H P815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ έχει οριστεί σε σημείο ρύθμισης Σημ. ρύθμ. 2 ή η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ 2 έχει επιλεχθεί μέσω ψηφιακής εισόδου (κλειστή).

8.3.13  M900 OFFSET
Πεδίο εφαρμογής μενού

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Μετατόπιση (είσοδος, εύρος)
• Επίπεδο (1, 2)
• Μετατόπιση (X1, Y1)
• Μετατόπιση (X2, Y2)

Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P905 EIΣOΔOΣ OFFSET

P905 EIΣOΔOΣ OFFSET

Απενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει την είσοδο μετατόπισης. Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Υπολογισμός μετατόπισης
Απενεργοποίηση Απενεργ/νο
Αναλ. U1 0-10V Υπολογίζεται από το σήμα τάσης (0-10 V)

συνδεδεμένο στους ακροδέκτες X3/7-8-9
(απαιτούμενη τιμή 1)

Αναλ. U2 0-10V Υπολογίζεται από το σήμα τάσης (0-10 V)
συνδεδεμένο στους ακροδέκτες X3/10-11-12
(απαιτούμενη τιμή 2)

Αναλ. I1 0-20mA Υπολογίζεται από το σήμα ρεύματος (0 -20
mA) συνδεδεμένο στους ακροδέκτες X3/7-8
(απαιτούμενη τιμή 1)
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Ρύθμιση Υπολογισμός μετατόπισης
Αναλ. I1 4-20mA Υπολογίζεται από το σήμα ρεύματος (4-20

mA) συνδεδεμένο στους ακροδέκτες X3/7-8
(απαιτούμενη τιμή 1)

Αναλ. I2 0-20mA Υπολογίζεται από το σήμα ρεύματος (0 -20
mA) συνδεδεμένο στους ακροδέκτες
X3/10-11 (απαιτούμενη τιμή 2)

Αναλ. I2 4-20mA Υπολογίζεται από το σήμα ρεύματος (4-20
mA) συνδεδεμένο στους ακροδέκτες
X3/10-11 (απαιτούμενη τιμή 2)

Αν το εισερχόμενο σήμα πέσει κάτω από 4 mA, ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη. Ωστόσο, η εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς τη λειτουργία
μετατόπισης.HYDROVAR

P907 EYPOΣ AΠOKΛIΣ

P907 EYPOΣ AΠOKΛIΣ.

100
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την απεικόνιση του εύρους του αισθητήρα: η τιμή εξαρτάται από το μέγιστο εύρος του
συνδεδεμένου αισθητήρα μετατόπισης. Ένα υψηλότερο εύρος μετατόπισης δίνει μια
υψηλότερη ανάλυση εισόδου του σήματος.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P910 EΠΙΠEΔO 1

P910 EΠΙΠEΔO 1

0
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το πρώτο επίπεδο μέχρι η λειτουργία μετατόπισης 1 να είναι ενεργή.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P912 AΠOKΛIΣH X1

P912 AΠOKΛIΣH X1

0
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τιμή σήματος μετατόπισης (X1), η οποία είναι ένα σταθερό σημείο.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).
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P913 AΠOKΛIΣH Y1

P913 AΠOKΛIΣH Y1

0,00 bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίστε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση σε P912 AΠOKΛIΣH X1.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P915 EΠΙΠEΔO 2

P915 EΠΙΠEΔO 2

100
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το δεύτερο όριο όπου ενεργοποιείται η λειτουργία μετατόπισης 2.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P917 AΠOKΛIΣH X2

P917 AΠOKΛIΣH X2

100
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τιμή σήματος μετατόπισης (X2), η οποία είναι ένα σταθερό σημείο.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

P918 AΠOKΛIΣH Y2

P918 AΠOKΛIΣH Y2

0,00 bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την απαιτούμενη πίεση με αυτόν τον ρυθμό ροής.
Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας μετατόπισης και για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (σελίδα 112).

8.3.14  M1000 ΔOKIM. ΛEIT.
Πεδίο εφαρμογής μενού

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:

8  Προγραμματισμός

HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 91



• Αυτόματο τεστ λειτουργίας
• Συχνότητα τεστ λειτουργίας
• Ενίσχυση τεστ λειτουργίας
• Χρόνος τεστ λειτουργίας
• Επιλογή αναστροφέα για την τεστ λειτουργίας
• Μη αυτόματο τεστ λειτουργίας

P1005 ΔOKIM. ΛEIT. G

P1005 ΔOKIM. ΛEIT.

Μετά από 100 ώρες
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ελέγχει το αυτόματο τεστ λειτουργίας που εκκινεί την αντλία μετά την τελευταία διακοπή
προς αποφυγή φραγής της αντλίας (είναι δυνατή η ρύθμιση «Απενεργοποίηση» ή «Μετά
από 100 ώρες».
Το αυτόματο τεστ λειτουργίας είναι ενεργό μόνο όταν συμβούν και τα δύο από τα εξής:
• HYDROVARΗ διακοπεί αλλά αποδεσμευτεί με μη αυτόματο τρόπο.
• Η εξωτερική επαφή ON/OFF (X 1/18 - 19) είναι κλειστή.

P1010 ΣYX ΔOK ΛEIT G

P1010 ΣYXΝ.ΔOK.ΛEIT.

30,0 Hz
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τη συχνότητα για μη αυτόματο και αυτόματο τεστ λειτουργίας.

P1015 ENIΣX ΔOK ΛEIT G

P1015 ENIΣX.ΔOK.ΛEIT.

10,0 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τάση εκκίνησης του κινητήρα (δυνατές ρυθμίσεις 0 -25%) ως ποσοστό της
ονομαστικής τάσης εισόδου.
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P1020 XPON ΔOK ΛEIT G

P1020 XPON.ΔOK.ΛEIT.

5 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τον χρόνο για το τεστ λειτουργίας.

P1025 EΠIΛ ΜΟΝΑΔΟΣ

P1025 EΠIΛ.ΣΥΣΚ.

* 1 *
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τον αναστροφέα για το μη αυτόματο τεστ λειτουργίας.

P1030 XEIP ΔOK ΛEIT

P1030 XEIP.ΔOK.ΛEIT.

Πατήστε > για 3 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Πραγματοποιείται χειροκίνητη εκτέλεση δοκιμής για τη μονάδα επιλέγοντας P1025 EΠIΛ
ΜΟΝΑΔΟΣ: αυτή η λειτουργία ισχύει επίσης για αντλίες με σταθερή ταχύτητα στη λειτουργία
ρελέ Cascade.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

8.3.15  M1100 ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης
• Κωδικός πρόσβασης 2
• Απαλοιφή σφάλματος μνήμης
• Απαλοιφή ωρών κινητήρα
• Απαλοιφή χρόνου λειτουργίας

P1110 EPΓ. EΠANAΦOPA

P1110 EPΓ. EΠANAΦOPA

Ευρώπη
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.
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Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

Ρύθμιση Υπολογισμός μετατόπισης
Ευρώπη Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης για

ευρωπαϊκές εκδόσεις.
ΗΠΑ Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης για

εκδόσεις ΗΠΑ.

Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P1120 KΩΔIKOΣ 2

P1120 KΩΔIKOΣ 2

0000
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης συστήματος, ο οποίος δίνει πρόσβαση στις
εργοστασιακές παραμέτρους.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P1125 EKAΘ.ΣΦAΛMATΩΝ

P1125 EKAΘ.ΣΦAΛMATΩΝ

Όλα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιείται για την απαλοιφή σφάλματος μνήμης (1-8) για μία συγκεκριμένη μονάδα ή
ΟΛΕΣ τις μονάδες σειράς ή σύγχρονες.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P1130 ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.KIN

P1130 ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.KIN

Όλα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιείται για την απαλοιφή ωρών κινητήρα (1-8) για μία συγκεκριμένη μονάδα ή
ΟΛΕΣ τις μονάδες σειράς ή σύγχρονες.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).
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P1135 ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.INV

P1135 ΕΚΑΘ.ΩPΩΝ.INV

Πατήστε ► 3 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Απαλοιφή του χρόνου λειτουργίας, όπου αποθηκεύεται ο συνολικός χρόνος που η είναι
HYDROVAR συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

P1140 ΕΚΑΘ.KWH

P1140 ΕΚΑΘ.KWH

Όλα
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιείται για την απαλοιφή του μετρητή κιλοβατώρων (1-8) για μία συγκεκριμένη
μονάδα ή ΟΛΕΣ τις μονάδες σειράς ή σύγχρονες.
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).

8.3.16  M1200 ΔΙΕΠΑΦΗ RS-485
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους λογισμικού:
• Διεπαφή χρήστη (διεύθυνση, ρυθμός baud, μορφή)
• Εσωτερική διεπαφή (διεύθυνση αντλίας)

Οι παρακάτω παράμετροι είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ του HYDROVAR και
μιας εξωτερικής συσκευής (π.χ. PLC) μέσω τυποποιημένου πρωτοκόλλου Modbus. Ορίστε
την επιθυμητή διεύθυνση, τον ρυθμό baud και τη Μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις
συστήματος.

P1203 ΠPΩΤΟΚΟΛΛΟ

P1203 ΠPΩΤΟΚΟΛΛΟ

MODBUS RTU
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει το επιθυμητό πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Δυνατές ρυθμίσεις είναι:
• Απενεργ/νο
• Modbus RTU
• Modbus ASCII
• BACNet MS/TP
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P1205 ΔIEYΘ

P1205 ΔIEYΘ

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την επιθυμητή διεύθυνση (δυνατές ρυθμίσεις 1-247) για τη διεπαφή χρήστη.

P1210 ΡΥΘΜΟΣ BAUD

P1210 ΡΥΘΜΟΣ BAUD

9600
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τον ΡΥΘΜΟΣ BAUD για τη διεπαφή χρήστη.
Δυνατές ρυθμίσεις είναι:
• 1200
• 2400
• 4800
• 9600
• 14400
• 19200
• 38400
• 57600
• 76800
• 115200

P1215 ΜΟΡΦΗ

P1215 ΜΟΡΦΗ

8, N, 1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει τα δεδομένα ΜΟΡΦΗ για τη θύρα επικοινωνίας, ανάλογα με την τιμή του
P1203ΠPΩΤΟΚΟΛΛΟ
Δυνατές ρυθμίσεις είναι:
• 8, E, 1
• 8, O, 1
• 8, N, 2
• 8, N, 1
• 7, E, 1
• 7, O, 1
• 7, N, 2
• 7, N, 1
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P1220 ΔIEYΘYNΣH

P1220 ΔIEYΘ.ΑΝΤΛ.

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει μια διεύθυνση για κάθε αναστροφέα

P1221 BACNET DEV. Αναγνωριστικό

P1221 BACNET DEV. ID

84001
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει το αναγνωριστικό αντικειμένου συσκευής Bacnet

P1225 ΑΡ.SSID

P1225 ΑΡ.SSID

01234567
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος δείχνει τον αριθμό αναγνώρισης του δικτύου Wi-Fi που δημιουργείται
όταν η ασύρματη μονάδα συναρμολογείται σε HYDROVAR.
Συγκεκριμένα, το όνομα δικτύου θα είναι: «hydrovar__P1225__», όπου P1225 είναι η τιμή
αυτής της παραμέτρου, η οποία εκφράζεται ως λέξη οκτώ χαρακτήρων.
Παράδειγμα: Αν P1225 = a1b2c3d4, όνομα δικτύου wifi = «hydrovara1b2c3d4»

P1226 ΑΡ.ΔΕΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ

P1226 ΑΡ.ΔΕΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ

01234567
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος δείχνει τον αριθμό του κλειδιού ασφαλείας για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργείται όταν η ασύρματη μονάδα συναρμολογείται σε
HYDROVAR.
Συγκεκριμένα, το όνομα του κλειδιού ασφαλείας θα είναι: «xylem__P1226__», όπου P1226
είναι η τιμή αυτής της παραμέτρου, η οποία εκφράζεται ως λέξη οκτώ χαρακτήρων.
Παράδειγμα: Αν P1226 = b5c6d7e8, αριθμός κλειδιού ασφαλείας = «xylemb5c6d7e8»

8.3.17  M1300 EKKINHΣHΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΟΥ

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για μια
γρήγορη εκκίνηση του HYDROVAR:

8  Προγραμματισμός

HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 97



• Γλώσσα
• Διαμόρφωση κινητήρα (ισχύς, τάση,...)
• Παραμετροποίηση μίας/πολλαπλών αντλιών
• Απαιτούμενη τιμή

P1301 ΓΛΩΣΣΑ

P1301 ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Διαμέσου αυτής της παραμέτρου επιλέγεται η γλώσσα εμφάνισης.

P1302 ON IΣX KINHTPA

P1302 ON.IΣX.KINHTΗΡΑ

1,5 kW
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ορίζει την ονομαστική ισχύς του κινητήρα που είναι συνδεδεμένος με
HYDROVAR, όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του κινητήρα. Για δυνατές ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στο P265 ON IΣX KINHTPA (σελίδα 66)

P1303 TAΣH KINHTHPA

P1303 ΟΝ.TAΣH KINHTHPA

230 V
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την ονομαστική τάση του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα, σύμφωνα με την
• επιλεγμένη σύνδεση κινητήρα
• η τάση εξόδου του HYDROVAR

Για δυνατές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο P266 TAΣH KINHTHPA (σελίδα 67)

P1304 ΠPOPYΘΜ ΚΙΝ;

P1304 ΠPOPYΘΜ ΚΙΝ;

ΝΑΙ
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγοντας «Nαι», ο χρήστης δηλώνει τη χρήση του διπολικού κινητήρα επιφανείας Lowara
IE3 50Hz (χωρίς φίλτρο του κινητήρα): στην περίπτωση αυτή, οι ηλεκτρικές παράμετροι του
κινητήρα είναι ήδη διαθέσιμες στο HYDROVAR, έτσι η διαδικασία εκκίνησης παραβλέπει το
P1308 ΠPOΣTAΣIA STC.
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Επιλέγοντας «ΟΧΙ», ο χρήστης δηλώνει τη χρήση οποιουδήποτε αλλού κινητήρα: στην
περίπτωση αυτή οι ηλεκτρικές παράμετροι του κινητήρα πρέπει να οριστούν στο
HYDROVAR, έτσι ώστε η διαδικασία εκκίνησης να μεταβεί στο επόμενο βήμα (P1305
PEYMA KINHTHPA)

P1305 PEYMA KINHTHPA

P1305 ΟΝ.PEYMA KINHTHPA

7,5 A
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα, σύμφωνα με την
• επιλεγμένη σύνδεση κινητήρα
• η τάση εξόδου του HYDROVAR

P1306 RPM KINHTPA

P1306 ΟΝ.ΤΑΧΥΤ.ΚΙΝΗΤ.

3000 rpm
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα όπως αναφέρεται στην πλακέτα στοιχείων του
κινητήρα.

P1307 AMPI

P1307 AMPI

Πλήρης
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος ενεργοποιεί την αυτόματη αναγνώριση παραμέτρου κινητήρα. Δυνατές
ρυθμίσεις είναι «Off» (AMPI μη ενεργό), «Πλήρης» ή «Μειωμένη» (διαδικασία να εκτελεστεί
μόνο σε περίπτωση εφαρμογής φίλτρων LC στο καλώδιο του κινητήρα).
Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα P275 AMPI (σελίδα 69)

P1308 ΠPOΣTAΣIA STC

P1308 ΠPOΣT.ΚΙΝΗΤ.STC

Εμπ. STC
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.
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Η παραμέτρος αυτή καθορίζει την τεχνική προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης του
κινητήρα. Δυνατές ρυθμίσεις είναι «Εμπ. θερμίστορ» (Thermistor trip) ή «Εμπ. STC»
(προεπιλογή).

P1309 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

P1309 ΛEITOYPΓΙΑ

Ελεγκτής
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας.
Για δυνατές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο P105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σελίδα 58).

P1310 ΔIEYΘYNΣH

P1310 ΔIEYΘ.ΑΝΤΛ.

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αυτή η παράμετρος επιλέγει μια διεύθυνση (1-8) για κάθε HYDROVAR. Αν αρκετοί ΚΥΡΙΟΙ
αναστροφείς είναι συνδεδεμένοι μέσω της εσωτερικής σύνδεσης RS-485 (μέγιστο οκτώ σε
κατάσταση λειτουργίας σειράς), τότε πρέπει να ισχύουν τα εξής:
• Για κάθε HYDROVAR απαιτείται μια ξεχωριστή διεύθυνση αντλίας (1-8)
• Κάθε διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

P1311 ΛΕΙΤ.ΕΛΕΓΧ.

P1311 ΛΕΙΤ.ΕΛΕΓΧ.

Σταθερά
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για αυτήν την παράμετρο σημειώστε ότι μόλις τεθεί σε κατάσταση επεξεργασίας (πατώντας
το παρεχόμενο μπουτόν), ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη νέα τιμή πατώντας για 3
δευτερόλεπτα το μπουτόν δεξιά (►).
Η παράμετρος αυτή ορίζει τη λειτουργία ελέγχου πίεσης για το σύστημα αντλία (μίας και
πολλαπλών αντλιών): ανάλογα με τη ρύθμιση («Σταθερή» ή «Διαφορική») μια σειρά από
περαιτέρω παραμέτρων ρυθμίζονται αυτόματα.
Κάθε φορά που το P1311 ΛΕΙΤ.ΕΛΕΓΧ. ορίζεται σε μια νέα τιμή, κάθε παράμετρος στον
παρακάτω πίνακα αντικαθίσταται με τη δική του καθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από
προηγούμενες διαφορετικές ρυθμίσεις.

 P1311 = Σταθερή P1311 = Διαφορική
ΡΑΜΠΑ 3 P225 70 δευτ. 90 δευτ.
ΡΑΜΠΑ 4 P230 70 δευτ. 90 δευτ.
P250 ΕΛ. ΣΥΧΝ. 20 Hz 25 Hz
P255 ΠΑΡΑΜ. FMIN f -> 0 f-> fmin
ΧΡΟΝΟΣ FMIN P260 0 δευτ. 3 δευτ.

8  Προγραμματισμός

100 HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης



 P1311 = Σταθερή P1311 = Διαφορική
ΥΣΤΕΡΗΣΗ P315 80% 90%
P410ΚΑΛΙΜΠΡΑ AIΣΘ Αισθητήρας 1 Αισθ. 1 - Αισθ. 2

P1312 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
Επιλέγει τη μονάδα μέτρησης για το σύστημα.

P1312 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα P405 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (σελίδα
76)

P1313 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ;

P1313 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ;

Όχι
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Εάν η εφαρμογή του είναι πολλών αντλιών τότε η διαδικασία εκκίνησης για τις πρώτες
αντλίες [N-1] διακόπτεται εδώ αν έχει γίνει η επιλογή «Ναι».
Εάν η εφαρμογή του είναι μιας αντλίας ή η τελευταία αντλία πολλαπλών αντλιών, τότε
επιλέξτε «Όχι».

P1314 EYPOΣ AIΣΘHT

P1314 EYPOΣ AIΣΘHT.

20mA - 10,00bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τελική τιμή εύρους (20 mA ή 10 V) του συνδεδεμένου αισθητήρα. Ειδικότερα, η
τελική τιμή εύρους (20 mA ή 10 V) πρέπει να είναι πάντα ίση με το 100% του εύρους του
αισθητήρα (δηλαδή, για ένα αισθητήρα διαφορικής πίεσης 0,4 bar, είναι 20 mA = 0,4 bar).

P1315 EΠIΘYMHTH TIMH

P1315 ΑΠΑΙΤ.ΤΙΜΗ

XXXXX bar
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότηταP02 EΠIΘYMHTH TIMH (σελίδα 48).
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P1316 TIMH EKKINHΣHΣ

P1316 ΤΙΜΗ ΕΚΚ.

100 %
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την τελική τιμή εύρους (20 mA ή 10 V) του συνδεδεμένου αισθητήρα. Ειδικότερα, το
τελικό εύρος. Αυτή η παράμετρος καθορίζει σε ποσοστό (0-100%) της απαιτούμενης τιμής
(P1314 EΠIΘYMHTH TIMH), την τιμή εκκίνησης μετά από τη διακοπή της αντλίας.
Αν P1315 EΠIΘYMHTH TIMH πληρούται η παράμετρος και δεν υπάρχει πλέον κατανάλωση
η αντλία σταματά. Η αντλία ξαναξεκινά όταν η πίεση πέσει κάτω από το P04 TIMH
EKKINHΣHΣ. Η τιμή 100% καθιστά αυτή την παράμετρο μη ενεργή (100% =
απενεργοποίηση)!

P1317 EΛAXIΣTO OPIO

P1317 EΛAX.OPIO

Απενεργ/νο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το ελάχιστο όριο κατωφλίου: εάν δεν επιτευχθεί μια προσαρμοσμένη τιμή > 0,00
στο P1317 ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ., τότε η μονάδα σταματά (μήνυμα αποτυχίας:
MIN.THRESH.ERROR).

P1318 ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ.

P1318 KAΘYΣT.-ΧΡΟΝΟΣ

2 δευτ.
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Επιλέγει το χρόνο καθυστέρησης του ελάχιστου ορίου κατωφλίου: απενεργοποιεί το
HYDROVAR εάν η πραγματική τιμή πέσει κάτω από P1317 EΛAXIΣTO OPIO ή εάν ανοίξει
μια προστασία ρηχίας (στους ακροδέκτες X 1/16-17).

P1319 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

P1319 HMEPOMHNIA

XX.XX.20XX
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την παράμετρο ορίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.
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P1320 ΩΡΑ

P1320 ΩPA

HH.MM
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την παράμετρο ορίζεται η τρέχουσα ώρα.

P1321 AYTOMATH EKKIN

P1321 AYTOM.-EKKIN.

Ενεργοποιημένο
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Αν AYTOMATH EKKIN = ON, τότε ξεκινά η αυτόματα HYDROVAR (σε περίπτωση ζήτησης)
μετά από επανασύνδεση ισχύος όταν έχει προηγηθεί διακοπή ρεύματος.

P1322 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ;

P1322 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ;

Όχι
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Εάν ο χρήστης έχει ρυθμίσει όλη την εφαρμογή επιλέγοντας «ΝΑΙ» τότε το HYDROVAR δεν
θα καθιστά διαθέσιμο το μενού εκκίνησης σε κάθε ενεργοποίηση.
Αν επιλέξετε «ΟΧΙ» στην επόμενη ενεργοποίηση, το HYDROVAR καθιστά διαθέσιμη στον
χρήστη τη διαδικασία εκκίνησης.

P1323 ΔIEYΘ

P1323 ΔIEYΘ

1
Πραγματική τιμή Συχν. εξόδου

Αριστερή λειτ. Επάνω λειτ. Κάτω λειτ. Δεξιά λειτ.

Ορίζει την επιθυμητή διεύθυνση (δυνατές ρυθμίσεις 1-247) για τη διεπαφή χρήστη.
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9  Συντήρηση
9.1  Γενικά

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
Πριν από οποιαδήποτε εργασία ή συντήρηση αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και
περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν ξεκινήσετε εργασίες επάνω ή μέσα στη μονάδα (οι
πυκνωτές στο ενδιάμεσο κύκλωμα έχουν αποφορτιστεί από τους εσωτερικούς αντιστάτες
εκκένωσης).

Η μονάδα δεν απαιτεί καμία ειδική συντήρηση.

Λίστα ελέγχου
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας ψύξης και οι αεραγωγοί δεν έχουν σκόνη.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σωστή σύμφωνα με τα όρια της

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιεί όλες τις τροποποιήσεις της

μονάδας.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα πριν διεξάγεται οποιαδήποτε

εργασία. Πάντα έχετε κατά νου τις οδηγίες αντλίας και κινητήρα.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

9.2  Ελέγξτε τους κωδικούς σφαλμάτων
Ελέγχετε τους κωδικούς σφαλμάτων στις παραμέτρους P26 – P30 τακτικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις, βλέπε P26 μέσω P30: ΣΦΑΛΜΑ
μνήμη (σελίδα 54).
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων, βλ. Προειδοποιήσεις και
σφάλματα (σελίδα 105).

9.3  Ελέγξτε τις λειτουργίες και τις παραμέτρους
Αν το υδραυλικό σύστημα αλλάξει, τότε ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία.
1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες και οι παράμετροι είναι σωστές.
2. Ρυθμίστε τις λειτουργίες και τις παραμέτρους αν απαιτείται.
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10  Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προφύλαξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πάντα αποσυνδέετε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε

οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης και συντήρησης.

Προειδοποιήσεις και σφάλματα
• Οι προειδοποιήσεις και τα σφάλματα εμφανίζονται στην οθόνη και/ή με την ένδειξη LED

σε κόκκινο χρώμα.
• Όταν μια προειδοποίηση είναι ενεργή και το πρόβλημα δεν επανορθωθεί μέσα σε 20

λεπτά, τότε ένα σφάλμα αναγράφεται και η μονάδα σταματά να λειτουργεί. Για μερικές
προειδοποιήσεις, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος.

• 'Όταν ένα σφάλμα είναι ενεργό, ο συνδεδεμένος κινητήρας σταματά να λειτουργεί
αμέσως. Όλα τα σφάλματα εμφανίζονται σε απλό κείμενο και αποθηκεύονται στη μνήμη
σφαλμάτων και συμπεριλαμβάνουν την ημερομηνία και ώρα εμφάνισης του σφάλματος.

• Μια αυτόματη επαναφορά-σφάλμα ενεργοποιήθηκε σε P600 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥ
για να επαναφέρετε ένα σφάλμα που παρουσιάστηκε αυτόματα πέντε φορές. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία, βλ. P615 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ.

• Όλα τα σημάδια και οι προειδοποιήσεις σφαλμάτων μπορούν να επισημανθούν μέσω
των δύο ρελέ κατάστασης στους ακροδέκτες X2/1-3 ή X2/4-6 ανάλογα με τη
διαμόρφωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. P715 ΡΕΛ. ΔΙΑΜ. 1 και P720 ΡΕΛ.
ΔΙΑΜ. 2.

Η επαναφορά σφαλμάτων μπορεί να γίνει αυτόματα (ανάλογα με τη ρύθμιση στην
παράμετρο P615 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) ή χειροκίνητα με τους ακόλουθους τρόπους:
• Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.
• Πατήστε ◄ και ► ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
• Ανοίξτε και κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη ON/OFF (X1/18-19).

10.1  Μήνυμα σφάλματος στην οθόνη
Σφάλμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Χωρίς ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ μετά την
αποτυχία τροφοδοσίας.

Η παράμετρος P08 ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ έχει οριστεί στο OFF.

Ελέγξτε την παράμετρο P08
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

Η πίεση του συστήματος
δεν είναι σταθερή.

Η πίεση υψηλότερη από την
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ή ΚΑΝ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ άλλαξε σε
Αντίστροφη.

Ελέγξτε την παράμετρο P04
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και/ή
P320 ΚΑΝ. Λειτουργία
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10.2  Μήνυμα σφάλματος στην οθόνη
Σφάλμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
ΥΠΕΡΡΕΥΜΑ
ΣΦΑΛΜΑ 11

Υπέρβαση του ορίου
ισχύος - εξαιρετικά
υψηλό ρεύμα
κινητήρα (εντοπίστηκε
γρήγορη αύξηση).

Ελέγξτε τα εξής:
• Τους ακροδέκτες σύνδεσης της μονάδας
• Τους ακροδέκτες σύνδεσης του κινητήρα και το

καλώδιο του κινητήρα
• Την περιέλιξη του κινητήρα

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις, τα καλώδια και οι
περιελίξεις είναι ΟΚ και επαναρυθμίστε το σφάλμα
απενεργοποιώντας την τροφοδοσία για περισσότερα
από 60 δευτερόλεπτα.

Η αυτόματη επαναρρύθμιση σφάλματος δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη βλάβη, κι έτσι η
τροφοδοσία πρέπει να διακοπεί για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα για να
πραγματοποιήσετε επαναρρύθμιση του σφάλματος.

Σφάλμα Αιτία Ελέγξτε τα εξής:
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ 12

Υπέρβαση του ορίου
ισχύος - εξαιρετικά
υψηλό ρεύμα κινητήρα
(εντοπίστηκε αργή
αύξηση).

• Μήπως είναι η παράμετρος P215/P220
RAMP 1/RAMP 2 εξαιρετικά κοντή και
P265 BOOST εξαιρετικά αργή;

• Λειτουργούν τα καλώδια και η
σύνδεση;

• Μήπως η αντλία έχει μπλοκάρει;
• Μήπως ο κινητήρας περιστρέφεται

προς την λάθος κατεύθυνση πριν
λειτουργήσει (ελάττωμα βαλβίδας
αντεπιστροφής); Το μη επιτρεπόμενο
σημείο λειτουργίας ή η παράμετρος
P245 ΜΕΓ.ΣΥΧΝ. είναι υπερβολικά
υψηλή, επίσης ελέγξτε την τιμή P265
ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ 13

Η τάση είναι πολύ
χαμηλή.

• Είναι η παράμετρος P220 RAMP 2
ιδιαίτερα γρήγορη;

• Είναι η τροφοδοσία ιδιαίτερα υψηλή;
• Είναι οι τάσεις κορυφής ιδιαίτερα

υψηλές;
Αν το σφάλμα σχετίζεται με την
τροφοδοσία ή την τάση, τα φίλτρα
γραμμής, τους επαγωγείς γραμμής ή τα
στοιχεία RC μπορεί να γίνει εγκατάσταση
για επίλυση του προβλήματος.

ΑΝΤΙΣΤΡ.
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ 14

Η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της μονάδας
είναι ιδιαίτερα υψηλή.

• Σίγουρα η μονάδα ψύχεται σωστά;
• Μήπως οι αεραγωγοί του κινητήρα της

μονάδας έχουν μολυνθεί;
• Μήπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος

είναι ιδιαίτερα υψηλή;
ΘΕΡΜ. ΚΙΝ./ΕΞ.
ΣΦΑΛΜΑ 15

Ο αισθητήρας PTC
έφτασε στη
θερμοκρασία
ελευθέρωσής του.

• Κλείστε τον X1/PTC αν δεν υπάρχει
συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή
προστασίας...

• Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση
αισθητήρα κινητήρα (σελίδα 37) για
περισσότερες πληροφορίες.
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Σφάλμα Αιτία Ελέγξτε τα εξής:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΣΗΣ
ΣΦΑΛΜΑ 16

Μία φάση της
τροφοδοσίας δεν
λειτουργεί.

• Η τροφοδοσία υπό πλήρες φορτίο
• Αν παρουσιαστεί βλάβη φάσης στην

είσοδο.
• Οι ασφαλειοδιακόπτες
• Και οπτικά επιθεωρήστε τα σημεία

στους ακροδέκτες εισόδου.
ΥΠΟΤΑΣΗ Η τάση είναι πολύ

χαμηλή.
• Είναι η τάση τροφοδοσίας ιδιαίτερα

χαμηλή;
• Είναι η βλάβη φάσης στην είσοδο;
• Υπάρχει ασυμμετρία μεταξύ των

φάσεων;
ΕΠΙΚΟΙΝ. ΧΑΘ. Η επικοινωνία μεταξύ

της μονάδας
τροφοδοσίας και του
πίνακα ελέγχου δεν
λειτουργεί σωστά.

Είναι η σύνδεση μεταξύ του πίνακα
ελέγχου και της μονάδας τροφοδοσίας
σωστή;

ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΦΑΛΜΑ 21

Η χαμηλή σύνδεση του
αισθητήρα νερού,
στους ακροδέκτες
X3/11-12, είναι ανοικτή.
Ο αισθητήρας είναι
ενεργός μόνο όταν η
αντλία λειτουργεί.

• Η εισερχόμενη πίεση ή οι τιμές της
ελάχιστης στάθμης νερού έχουν
ρυθμιστεί ιδιαίτερα χαμηλά, τότε
αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

• Το σφάλμα συμβαίνει μόνο για λίγο,
τότε ρυθμίστε την παράμετρο P610
DELAY TIME.

Αν ένας αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται,
τότε οι ακροδέκτες X3/11-12 πρέπει να
γεφυρώνονται.1

Ελάχ. ΣΦΑΛΜΑ
ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 22

Η ορισμένη τιμή
παραμέτρου P605
MIN.THRESH. δεν
επιτευχθεί κατά την
προεπιλεγμένη τιμή
P610 DELAY TIME.

• Η μονάδα ενίσχυσης και ρυθμίστε την
παράμετρο P610 DELAY TIME.

• Ρυθμίστε την παράμετρο P615
ERROR RESET στο ON, για να
ενεργοποιήσετε πέντε επανεκκινήσεις
στο άδειο σύστημα.

ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤ 1,
ACT. TIM. Αισθητήρας 1
ΣΦΑΛΜΑ 23

Το σημάδι αισθητήρα
στους ακροδέκτες X3/2
είναι μικρότερο από 4
mA που πρέπει να
παράγει ένας ενεργός
αισθητήρας.

• Το σημάδι Πραγματική τιμή από τον
μορφοτροπέα πίεσης είναι εσφαλμένο.

• Η σύνδεση είναι εσφαλμένη.
• Ο αισθητήρας ή τα καλώδια είναι

λάθος.
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση των

αισθητήρων στην παράμετρο P400
SUBMENU SENSOR.

ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤ 2,
ACT. TIM. Αισθητήρας 2
ΣΦΑΛΜΑ 24

Το σήμα αισθητήρα
στους ακροδέκτες X3/4
είναι μικρότερο από 4
mA που πρέπει να
παράγει ένας ενεργός
αισθητήρας.

• Το σημάδι Πραγματική τιμή από τον
μορφοτροπέα πίεσης είναι εσφαλμένο.

• Η σύνδεση είναι εσφαλμένη.
• Ο αισθητήρας ή τα καλώδια είναι

λάθος.
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση των

αισθητήρων στην παράμετρο P400
SUBMENU SENSOR.

ΣΗΜΕΙΟ ΡΥΘΜ 1
I<4mA, ΣΗΜΕΙΟ
ΡΥΘΜ 1 I < 4 mA
ΣΦΑΛΜΑ 25

Το τωρινό σήμα των
απαιτούμενων τιμών
είναι ενεργό, αλλά δεν
υπάρχει σήμα μεταξύ
4-20 mA συνδεδεμένο.

• Εξωτερικό αναλογικό σήμα στους
ακροδέκτες X3/17-18

• Διαμόρφωση των απαιτούμενων τιμών
στην παράμετρο P800 SUBMENU
REQUIRED VALUES.

1 Γίνεται επαναρρύθμιση της μονάδας όταν οι ακροδέκτες X3/11-12 κλείνουν.
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Σφάλμα Αιτία Ελέγξτε τα εξής:
ΣΗΜΕΙΟ ΡΥΘΜ 2 I < 4
mA, ΣΗΜΕΙΟ ΡΥΘΜ 2
I < 4 mA
ΣΦΑΛΜΑ 26

Το τωρινό σήμα των
απαιτούμενων τιμών
είναι ενεργό, αλλά δεν
υπάρχει σήμα μεταξύ
4-20 mA συνδεδεμένο.

• Εξωτερικό αναλογικό σήμα στους
ακροδέκτες X3/22-23

• Διαμόρφωση των απαιτούμενων τιμών
στην παράμετρο P800 SUBMENU
REQUIRED VALUES.

10.3  Εσωτερικό σφάλμα, στην οθόνη ή κόκκινη ένδειξη LED ON
(Ενεργοποιημένη)

Για επαναρρύθμιση σφαλμάτων, η τροφοδοσία πρέπει να διακοπεί για περισσότερο από 60
λεπτά. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, τότε επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο και παρέχετε μια λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος.

Σφάλμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
ΣΦΑΛΜΑ 1 EEPROM-ERROR,

δυσλειτουργία μπλοκ
δεδομένων

Επαναρρυθμίστε τη μονάδα. Αν το μήνυμα
σφάλματος επαναλαμβάνεται, τότε αλλάξτε τον
πίνακα ελέγχου.

ΣΦΑΛΜΑ 4 Σφάλμα κουμπιού, για
παράδειγμα ένα
χαλασμένο πλήκτρο

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα πιεζόμενα κουμπιά
είναι ΟΚ. Αν τα πιεζόμενα κουμπιά είναι λάθος,
τότε αλλάξτε τον πίνακα οθόνης.

ΣΦΑΛΜΑ 5 EPROM-ERROR,
σφάλμα αθροίσματος
ελέγχου

Επαναρρυθμίστε τη μονάδα. Αν το μήνυμα
σφάλματος επαναλαμβάνεται, τότε αλλάξτε τον
πίνακα ελέγχου.

ΣΦΑΛΜΑ 6 Σφάλμα προγράμματος:
Σφάλμα επαγρύπνησης

Επαναρρυθμίστε τη μονάδα. Αν το μήνυμα
σφάλματος επαναλαμβάνεται, τότε αλλάξτε τον
πίνακα ελέγχου.

ΣΦΑΛΜΑ 7 Σφάλμα προγράμματος:
Σφάλμα παλμού
επεξεργαστή

Επαναρρυθμίστε τη μονάδα. Αν το μήνυμα
σφάλματος επαναλαμβάνεται, τότε αλλάξτε τον
πίνακα ελέγχου.

ΣΦΑΛΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΥ

Σφάλμα κωδικού: μη
έγκυρη εντολή
επεξεργαστή

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι:
• Η εγκατάσταση των καλωδίων, η σύνδεση της

οθόνης και η πιθανή ισοστάθμιση είναι
σωστά.

• Η γείωση έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Το σήμα είναι αρκετά δυνατό, αν όχι,

τοποθετήστε επιπλέον περιελίξεις φερίτη για
ενίσχυση του σήματος.
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11  Τεχνικές παραπομπές
11.1  Παράδειγμα: Κατάσταση λειτουργίας P105 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
Γράφημα

1/3f [Hz] 

10Vdc
20mA
20mA

0Vdc
0mA
4mA

fmax

fmin

(0255)f->fmin
(0255)f->0

2/3

OFF ON

3/3

2

1

Τοποθέτηση αριθμών
1. Εύρος σήματος * (fmin / fmax) + μηδενικό σημείο
2. Εύρος ελέγχου

11.2  Παράδειγμα: Ρυθμίσεις ράμπας P200
Γράφημα

1 2

4

5

6

3

7

H  [bar] 

t [s] 

Τοποθέτηση αριθμών
1. P02 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
2. P315 ΥΣΤΕΡΗΣΗ σε % ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ P310.
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3. P310 ΠΑΡΑΘΥΡΟ στο % ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ του P02.
4. P260 ΧΡΟΝΟΣ FMINΧΡΟΝΟΣ FMIN
5. P250 ΕΛ. ΣΥΧΝ.
6. Πραγματική τιμή
7. Συχνότητα εξόδου

Περιγραφή
RA:ΡΑΜΠΑ FMIN Α
RD: ΡΑΜΠΑ FMIN Δ
R1: ΡΑΜΠΑ 1 - γρήγορη αύξηση ράμπας ταχύτητας
R2: ΡΑΜΠΑ 2 - γρήγορη μείωση ράμπας ταχύτητας
R3: ΡΑΜΠΑ 3 - αργή αύξηση ράμπας ταχύτητας
R4: ΡΑΜΠΑ 4 - αργή μείωση ράμπας ταχύτητας

Προσαρμογή ρυθμίσεις ράμπας
Για να ρυθμίσετε τις ράμπες που παρουσιάζονται ανωτέρω, δείτε ξεχωριστές ενότητες στο 
M200 ΠAPAMETPOI INV (σελίδα 60).

11.3  Παράδειγμα: P330 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δείτε το σύνολο ανύψωσης.
1. Εισαγάγετε την πίεση που έχει οριστεί.

Ανατρέξτε στην ενότητα P02 EΠIΘYMHTH TIMH (σελίδα 48).
2. Κλείστε όλες οι βαλβίδες στο σύστημα και θέστε σε λειτουργία το HYDROVAR ® για να

δείτε τη συχνότητα που εμφανίζεται.
Ένας άλλος τρόπος να μάθετε τη συχνότητα για την πίεση που έχει οριστεί σε μηδενική
ζήτηση είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία P305 ΩΘΗΣΗ. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλέπε P305 XEIPOKINHTO (σελίδα 74).

3. Ορίζει την τιμή συχνότητας (πίεση που έχει οριστεί σε μηδενική ζήτηση) στη P325 ΣΥΧΝ.
ΑΝΥΨΩΣΗΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε P325 ΣYXNOTHTA ΙΣΟΡ (σελίδα 75).

4. Ορίστε το P330 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (αύξηση σε % της πίεσης που έχει οριστεί) για
την αντιστάθμιση των απωλειών τριβής στο σύστημα.
Παράδειγμα: πίεση που έχει οριστεί = 4 bar, σύνολο ανύψωσης: α) 0% (= 4 bar, χωρίς
ανύψωση), β) 100% (= 8 bar), γ) 200% (= 12 bar)
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε P330 TIMH ANYΨΩΣHΣ (σελίδα 75). Ορίζεται ως
% της πίεσης που έχει οριστεί.
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Γράφημα

Τοποθέτηση αριθμών

2

H

Q

1

f = 100 %

1. Η πίεση σε μηδενική ζήτηση (όλες οι βαλβίδες κλειστές).
2. Η πίεση συν το σύνολο ανύψωσης για αντιστάθμιση της απώλειας από

την τριβή.

11.4  Παράδειγμα: P500 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ.
Γράφημα
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Διαδικασία υπολογισμού για την κεντρική τιμή ακολουθίας
1. Η κύρια αντλία φθάνει την P515 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝ..
2. Η πραγματική τιμή πέφτει στην τιμή αποκοπής της 1ηςβοηθητικής αντλίας. Η 1η

βοηθητική αντλία ενεργοποιείται αυτόματα. (Τιμή αποκοπής = P02 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ - P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ.)

3. Μια νέα απαιτούμενη τιμή, P03 ΟΝΟΜ. ΑΠΑΙΤ. ΤΙΜ. υπολογίζεται μετά την εκκίνηση. P03
ΟΝΟΜ. ΑΠΑΙΤ. ΤΙΜ. = P02 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. + P505
ΑΥΞ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ.

Υπολογισμοί της νέας απαιτούμενης τιμής για εφαρμογές πολλαπλών αντλιών
k.... αριθμός ενεργών αντλιών (k > 1)
p = pset + (k–1) * (P505 ΑΥΞ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. - P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ.)
• P505 ΑΥΞ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. = P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. → σταθερή πίεση, ανεξάρτητα

από το πόσες αντλίες είναι σε λειτουργία.
• P505 ΑΥΞ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. > P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ.→ η πίεση αυξάνεται όταν

ενεργοποιείται η βοηθητική αντλία.
• P505 ΑΥΞ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ. < P510 ΜΕΙΩΣ. ΤΙΜ. ΕΝΕΡΓ.→ η πίεση μειώνεται όταν

ενεργοποιείται η βοηθητική αντλία.

Για να μάθετε τη σωστή ρύθμιση για σύγχρονο έλεγχο
1. Εκκινήστε την πρώτη αντλία σε λειτουργία P62 ΩΘΗΣΗ.
2. Αύξηση της συχνότητας, μέχρι να φτάσει στην απαιτούμενη τιμή. Ελέγξτε τη συχνότητα

σε μηδενική κατανάλωση, f0.
3. Ορίστε το σύγχρονο όριο, f0 + 2..3 Hz.
4. Ορίστε το σύγχρονο παράθυρο μεταξύ Hz 1 ή 2, ανάλογα με την καμπύλη της αντλίας και

το σημείο ρύθμισης.

11.5  Παράδειγμα: P900 ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
Γενικές ρυθμίσεις

Σταθερή πίεση συστήματος με την απαιτούμενη τιμή των 5 bar.
Επιπλέον, ένας αισθητήρας ροής είναι συνδεδεμένος με την είσοδο μετατόπισης.
Παράμετρος P907 ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠ. = 160 (μέγιστο εύρος του αισθητήρα ροής = 16 m3/
ώ.).

Απαίτηση συστήματος 1
• Σταθερή πίεση: 5 bar
• Ρυθμός ροής: 5 - 12 m3/ώ.

Κάτω από 5 m3/ώ. μειώστε την πίεση στο μέγιστο 2,5 bar με ρυθμό ροής 2 m3/ώ.
Ρυθμίσεις:
• Παράμετρος P910 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 = 50 = 5 m3/ώ. Πρώτο όριο όπου η λειτουργία

μετατόπισης είναι ενεργή.
• Παράμετρος P912 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ X1 = 20 = 2 m3/ώ. Σταθερό σημείο σύμφωνα με τις

απαιτήσεις.
• Παράμετρος P913 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Y1 = 2,5 = 2,5 bar. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση με

αυτόν τον ρυθμό ροής.

Απαίτηση συστήματος 2
• Σταθερή πίεση: 5 bar
• Ρυθμός ροής: 5 - 12 m3/ώ.

Πάνω από 12 m3/ώ. αυξήστε την πίεση στο μέγιστο με το όριο να έχει μέγιστη τιμή 6,0 bar με
μέγιστο ρυθμό ροής 16 m3/ώ.
Ρυθμίσεις:

11  Τεχνικές παραπομπές

112 HVL 2.015-4.220 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης



• Παράμετρος P915 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 = 120 = 120 m3/ώ. Δεύτερο όριο όπου η λειτουργία
μετατόπισης είναι ενεργή.

• Παράμετρος P917 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ X2 = 160 = 16 m3/ώ. Σταθερό σημείο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις.

• Παράμετρος P918 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Y2 = 6 = 6 bar. Απαιτούμενη πίεση με αυτόν τον ρυθμό
ροής.

Γράφημα
Δείτε το γράφημα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Τοποθέτηση αριθμών
1. EΠΙΠEΔO 1
2. EΠΙΠEΔO 2
3. AΠOKΛIΣH X1
4. AΠOKΛIΣH X2
5. AΠOKΛIΣH Y1
6. AΠOKΛIΣH Y2
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11.6  Διαγράμματα ροής προγραμματισμού
Υπομενού 0-40

Υπομενού 0-40 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

HOME0 2 3

9

26

7 08

20 21 22 23 2524

40 41 42 43 4544

4 5

29

6

27

20

28

47 4046

35

30

0 KENTPIKO MENOY
ΑΡΧΙΚΗ Πραγματική τιμή
2 EΠIΘYMHTH TIMH 3,5 bar
3 ENEPΓH TIMH 3,5 bar
4 TIMH EKKINHΣHΣ Απενεργοποίηση
5 ΓΛΩΣΣΑ Ελληνικά
6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ xx.xx.20xx
7 ΩΡΑ xx:xx
8 AYTOMATH EKKIN Απενεργοποίηση
9 XPONOΣ ΛEIT xxxxx:xx
20 KATAΣTAΣH
21 ΚΑΤΑΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ 00000000
22 EΠIΛ. ΣΥΣΚ. * 1 *
23 KAT ΣYΣKEYHΣ Εκτέλεση
24 ENEPΓ. ΣΥΣΚ. Ενεργοποιημένο
25 ΩPEΣ KINHTHPA xxxxx:xx
26 1ο ΣΦΑΛΜΑ Κανένα σφάλμα
27 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΦΑΛΜΑ Κανένα σφάλμα
28 3ο ΣΦΑΛΜΑ Κανένα σφάλμα
29 4ο ΣΦΑΛΜΑ Κανένα σφάλμα
30 5ο ΣΦΑΛΜΑ Κανένα σφάλμα
35 METPHTHΣ KWH kWh
40 ΔIAΓNΩΣTIKA
41 HMEP. ΚΑΤΑΣΚ xx.xx.20xx
42 EΠIΛOΓH INV * 11
43 ΘEMOKPAΣIA INV x: <xx % <xx C
44 PEYMA INVERTER x: xx %
45 TAΣH INVERTER x: xxx V
46 ΣYXNOTHTA ΕΞΟΔ x: xx.x Hz
47 EKΔOΣH INVERTR x: xx
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Υπομενού 60-300

Υπομενού 60-300 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

100 105 106 110 100115 120 125

60 61 62

200 202 205 210 215 220 225

230 235 240 245 250 255

260 261 262 265 266 267

270 275 280 281

300 305 310 315 300320 325 330

295 296 200

268 269

282 283 290 291

60 60 PYΘMIΣEIΣ
61 ΚΩΔΙΚΟΣ 0000
62 XEIPOKINHTO xx.x Hz

3,5 bar
100 BAΣIKEΣ PYΘMIΣ
105 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ελεγκτής
106 ΔIEYΘYNΣH 1
110 AΛΛAΓH KΩΔIKOY 0066
115 KΛEIΔΩMA Απενεργοποιημένο
120 ANTIΘEΣH OΘON 75 %
125 ΦΩΤΕΙΝΟΤ OΘON 100 %
200 ΠAPAMETPOI INV
202 ΛOΓIΣMIKO HV V01.4
205 MEΓIΣTH TIMH 6
210 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ Όλα
215 PAMΠA 1 4 δευτ.
220 PAMΠA 2 4 δευτ.
225 PAMΠA 3 70 δευτ.
230 PAMΠA 4 70 δευτ.
235 PAMΠA FMIN ΑΝΟ 2,0 δευτ.
240 PAMΠA FMIN ΚΑΘ 2,0 δευτ.
245 ΜΕΓ. ΣYXNOT. 50 Hz
250 ΕΛΑΧ. ΣYXNOT. 20 Hz
255 PYΘMIΣH FMIN f->0
260 XPONOΣ FMIN 0 δευτ.
261 PYΘΜ SKIPFRQ 20,0 Hz
262 EYPOΣ SKIPFRQ 0,0 Hz
265 ON IΣX KINHTPA 1,5 kW
266 TAΣH KINHTHPA 230 V
267 ΣYXN KINHTHPA 50,0 Hz
268 PEYMA KINHTHPA 7,5 A
269 RPM KINHTPA 3000 rpm
270 ΠOΛOI KINHTHPA 2
275 AMPI Πλήρης
280 PYΘΜ SWITCHING HVC
281 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5 %
282 ΣYXN AΠOKOΠHΣ 50,0 Hz
283 ΣYXN SWITCHING 10 kHz
290 ΠPOΣTAΣIA STC Εμπ. STC
291 ΘEPMIKO STC 77 %
295 OPIO PEYMATOΣ Απενεργοποίηση
296 OPIO ΡΕΥΜΑΤΟΣ 110 %
300 PYΘMIΣH
305 XEIPOKINHTO 0,0 Hz

3,5 bar
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Υπομενού 60-300 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

310 ΠEPIΘΩPIO 10 %
315 YΣTEPYΣH 80 %
320 MEΘOΔOΣ ΛEIT Κανονική
325 ΣYXNOTHTA ΙΣΟΡ 30,0 Hz
330 TIMH ANYΨΩΣHΣ 0,0 %

Υπομενού 400-500

Υπομενού 400-500 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

400 405 410 415 420 425 430

435 440 445 400

500 505 510 515 520 525 530

535 540 545 550 555 560

565 500

400 AIΣΘHTHPΑΣ
405 ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
bar

410 ΚΑΛΙΜΠΡΑ AIΣΘ Αισθητήρας 1
415 EΠIΛOΓH AIΣΘHT Αναλογικό I 4 - 20

mA
420 EYPOΣ AIΣΘHT 10,00 bar
425 KAMΠYΛH AIΣΘHT γραμμικό
430 AIΣΘ1 BAΘΜON 0 0% = x,xx bar
435 AIΣΘ1 BAΘΜON X 0% = xx,xx bar
440 AIΣΘ2 BAΘΜON 0 0% = xx,xx bar
445 AIΣΘ2 BAΘΜON X 0% = xx,xx bar
500 ΕΛΕΓΚΤ. AKOΛ.
505 ΠΕΡ.ΑΝΟΔ.ΤΙΜ. 0,35 bar
510 ΜΗΠΕΡ.ΠTΩΣ.TIM. 0,15 bar
515 ΣΥΧN ENEPΓOΠ. 48 Hz
520 KAΘΥΣΤ ENEPΓOΠ 5 δευτ.
525 KAΘYΣT ΕΝAΛΛAΓ 2 δευτ.
530 ΣΥΧN AΠENEPΓΟΠ 30,0 Hz
535 KAΘΥΣT AΠENEPΓ 5 δευτ.
540 ΣYXN ΠTΩΣHΣ 42,0 Hz
545 OPIO TIMHΣ Απενεργ/νο
550 KAΘΥΣT OPIOY 0,0 δευτ.
555 XPONOΣ ENAΛΛAΓ 24 ώρες
560 OPIO ΣYΓXPONIΣ 0,0 Hz
565 EYPOΣ ΣYΓXPON 2,0 Hz
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Υπομενού 600-1200

Υπομενού 600-1200 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

600 605 610 615 600

700 705 710 715 700720

800 805 810 815 825820

830 800835

900 905 907 910 913912

915 917 900918

1000 1005 1010 1015 10251020

10001030

1100 1110 1120

1200 1205 1210 1215 12001220

600 ΣΦΑΛΜΑ
605 EΛAXIΣTO OPIO Απενεργ/νο
610 ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ. 2 δευτ.
615 AYTOΜ.

EΠANAΦOPA
Ενεργοποίηση

700 EΞOΔOI
705 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 1 Συχνότητα εξόδου
710 ANAΛΟΓ EΞOΔ. 2 Πραγματική τιμή
715 ΔIAMOPΦ.PEΛE 1 Εκτέλεση
720 ΔIAMOPΦ PEΛE 2 Σφάλματα
800 ΑΠΑΙΤ. TIMEΣ
805 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMH 1 Ψηφιακό
810 TPΕX.ΑΠΑΙΤ.TIMΗ 2 Απενεργοποίηση
815 ΑΠΑΙΤ.TIM.ΛOΓIΣ Σημ. ρύθμ. 1
820 ΑΠΑΙΤ.TIMH 1 3,5 bar
825 ΑΠΑΙΤ.TIMH 2 3,5 bar
830 ΣΥΧ. ΕΝΕΡΓ.1 0,0 Hz
835 ΣYX.ENEPΓ.2 0,0 Hz
900 OFFSET
905 EIΣOΔOΣ OFFSET Απενεργοποίηση
907 EYPOΣ AΠOKΛIΣ 100
910 EΠΙΠEΔO 1 0
912 AΠOKΛIΣH X1 0
913 AΠOKΛIΣH Y1 0,00 bar
915 EΠΙΠEΔO 2 100
917 AΠOKΛIΣH X2 100
918 AΠOKΛIΣH Y2 0,00 bar
1000 ΔOKIM. ΛEIT.
1.005 ΔOKIM. ΛEIT.
1.010 ΣYX ΔOK ΛEIT 30,0 Hz
1015 ENIΣX ΔOK ΛEIT 10%
1.020 XPON ΔOK ΛEIT 5 δευτ.
1.025 EΠIΛ ΜΟΝΑΔΟΣ *1*
1.030 XEIP ΔOK ΛEIT Πατήστε > για 3 δευτ.
1100 ΡΥΘΜΙΣΗ
1.110 EPΓ. EΠANAΦOPA Ευρώπη
1120 KΩΔIKOΣ 2 0000
1200 ΔΙΕΠΑΦΗ RS-485
1203 ΠPΩΤΟΚΟΛΛΟ Modbus RTU
1.205 ΔIEYΘ 1
1210 ΡΥΘΜΟΣ BAUD 9600
1.215 ΜΟΡΦΗ RTU N81
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Υπομενού 600-1200 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

1220 ΔIEYΘYNΣH 1
1221 BACNET DEV.

Αναγνωριστικό
84001

Υπομενού 1300

Υπομενού 1300 Αναγνω
ριστικό

Όνομα Παράδειγμα μενού

1300 1301 1302 1303 13051304

1300

1306 1307 1308 13101309

1311 1312 1313 13151314

1317 1318 132013191316

1322 13231321

1300 EKKINHΣHΣ
1301 ΓΛΩΣΣΑ Ελληνικά
1302 ON IΣX KINHTPA
1303 TAΣH KINHTHPA
1304 ΠPOPYΘΜ ΚΙΝ; Nαι
1305 PEYMA KINHTHPA
1306 RPM KINHTPA
1307 AMPI Πλήρης
1308 ΠPOΣTAΣIA STC Εμπ. STC
1309 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ελεγκτής
1310 ΔIEYΘYNΣH 1
1311 ΛΕΙΤ.ΕΛΕΓΧ. Σταθερά
1312 ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
bar

1313 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ; Όχι
1314 EYPOΣ AIΣΘHT
1315 EΠIΘYMHTH TIMH
1316 TIMH EKKINHΣHΣ 100 %
1317 EΛAXIΣTO OPIO Απενεργ/νο
1318 ΧΡ.-ΚΑΘΥΣΤ. 2 sec
1319 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ XX.XX.20XX
1320 ΩΡΑ HH.MM
1321 AYTOMATH EKKIN Ενεργοποίηση
1322 ΟΛΟΚΛ.EKKINΗΣ; Όχι
1323 ΔIEYΘ 1
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Xylem |’zīləm|
1) Ο ιστός στα φυτά που μεταφέρει νερό προς τα πάνω από τις ρίζες
2) Μια πρωτοπόρος παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας νερού

Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία ενοποιημένη για έναν κοινό σκοπό: τη δημιουργία
καινοτόμων λύσεων που να ανταποκρίνονται τις ανάγκες νερού στη γη. Βασική
αρχή των εργασιών μας είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσει τον
τρόπο με τον οποίο το νερό χρησιμοποιείται, διατηρείται και επαναχρησιμοποιείται
στο μέλλον. Μετακινούμε, επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και επιστρέφουμε το νερό
στο περιβάλλον και βοηθούμε κόσμο να χρησιμοποιήσει το νερό αποτελεσματικά
στα σπίτια, στα κτίρια, στα εργοστάσια και στα αγροκτήματά του. Σε περισσότερες
από 150 χώρες, έχουμε αναπτύξει δυνατές, μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες που
μας γνωρίζουν για τον ισχυρό συνδυασμό των εξειδικευμένων πρωτοπόρων
προϊόντων και των εφαρμογών που υποστηρίζονται από πληθώρα καινοτομιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που η Xylem μπορεί να σας
βοηθήσει, μεταβείτε στον ιστότοπο xyleminc.com.

Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
Montecchio Maggiore VI 36075
Ιταλία
Contact your supplier or local sales
and service representative

Για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγγράφου κ αι
να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τ ον
ιστότοπό μας

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα Αγγλικ ά. Όλες οι οδηγίες
που δεν είναι στα Αγγλικά αποτελούν μετάφραση τ ων
πρωτότυπων οδηγιών.

© 2016 Xylem Inc

cod. 001085102 rev. A ed. 01/2016 el-GR
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