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1 Wprowadzenie i kwestie 
bezpieczeństwa   

1.1 Wprowadzenie 

Cel niniejszej instrukcji 

Niniejsza instrukcja ma dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących następujących 
czynności: 

 Montaż 

 Eksploatacja 

 Konserwacja 

 PRZESTROGA: 

Przed zamontowaniem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten 
podręcznik. Niezgodne z przeznaczeniem użycie produktu może spowodować obrażenia i 
uszkodzenia ciała oraz skutkować utratą gwarancji. 

 

 

 UWAGA: 

Niniejszą instrukcję należy zachować w celu korzystania w przyszłości i przechowywać w 
lokalizacji montażu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu. 

1.1.1 Kwalifikowany personel 

 

OSTRZEŻENIE: 

Produkt ten jest przeznaczony do obsługiwania wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

 W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania konwertora częstotliwości, należy zapewnić 
poprawny transport, składowanie, działanie i konserwację. Urządzenie może instalować i 
obsługiwać tylko kwalifikowany personel. 

 Kwalifikowany personel to przeszkolona załoga upoważniona od instalacji, odbioru i 
konserwacji sprzętu, systemów i obwodów, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 
Personel taki musi być zaznajomiony z instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa, opisanymi w 
niniejszym podręczniku. 

1.2 Bezpieczeństwo 

 

OSTRZEŻENIE: 

 Aby zapobiec obrażeniom ciała, personel musi być świadomy wszelkich ostrzeżeń 
bezpieczeństwa. 

 Niezamierzone ruchy silników tworzą napięcia, mogą tworzyć ładunki elektryczne, które mogą 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenia sprzętu. Aby zapobiec 
niezamierzonym obrotom silników, należy zablokować ich wirniki. 

 Obsługa, instalacja lub konserwacja, niezgodna z niniejszym podręcznikiem, mogą 
powodować śmierć, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Dotyczy to również 
wszelkich modyfikacji sprzętu oraz użycia części innych, niż firmy Xylem. Jeśli są wątpliwości 
odnośnie zamierzonego użycia sprzętu, skontaktuj się wcześniej z reprezentantem firmy 
Xylem. 

 Nie należy zmieniać aplikacji obsługi urządzenia bez aprobaty upoważnionego przedstawiciela 
firmy Xylem. 
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PRZESTROGA: 

Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku muszą być przestrzegane. Niezastosowanie się do 
instrukcji może spowodować fizyczne obrażenia, uszkodzenia i przestoje. 

1.2.1 Poziomy ostrzeżeń bezpieczeństwa 

O ostrzeżeniach bezpieczeństwa 

Jest bardzo istotne, aby przed podjęciem obsługi urządzenia, personel przeczytał, zrozumiał i 
stosował ostrzeżenia bezpieczeństwa, oraz odnośne przepisy. Są one publikowane, w celu 
zapobieżenia wszelkim zagrożeniom: 

 Wypadki przy pracy a problemy zdrowotne 

 Uszkodzenia produktu 

 Awaria produktu. 

Definicje 

Poziom ostrzeżenia o zagrożeniach Znaczenie 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

 

OSTRZEŻENIE: 
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

 

PRZESTROGA: 
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń ciała 

 

Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem 
elektrycznym: 
 

 

Możliwość porażenia prądem, w przypadku 
niezastosowania się do instrukcji. 

 UWAGA: 
 

 

 Potencjalna sytuacja, która może skończyć się 
tragicznie, jeśli zabraknie środków zapobiegawczych 

 Praktyki niezwiązane z obrażeniami ciała 

Ryzyko oparzeń 

Niebezpieczeństwo dotknięcia gorących powierzchni jest sygnalizowane specjalnym symbolem, 
który zastępuje typowe symbole poziomów niebezpieczeństwa. 

 

PRZESTROGA: 

 

Ryzyko pola magnetycznego 

 

OSTRZEŻENIE: 

Silne pole magnetyczne tworzy się, kiedy wirnik wyjmujemy lub wkładamy do stojana silnika. 
Takie pole magnetyczne może być szkodliwe dla osób z rozrusznikami serca i innych osób z 
implantami medycznymi. Dodatkowo, pole takie może przyciągać elementy metalowe do wirnika 
powodując obrażenia ciała oraz uszkodzenia komutatora silnika. 

  



pl – Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 
 

7 

Opis symboli oznaczających użytkownika oraz instalatora 

 

Informacje przeznaczone specjalnie dla personelu kompetentnego w zakresie instalowania tego produktu w 
układzie (kwestie dotyczące orurowania i/lub układu elektrycznego) lub w zakresie konserwacji. 

 

Informacje przeznaczone specjalnie dla użytkowników produktu.  

1.3 Bezpieczeństwo użytkownika 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Zawsze należy: 

 Utrzymywać stanowisko pracy w czystości. 

 Zwracać uwagę na ryzyko gazów i oparów na stanowisku pracy. 

 Unikać zagrożeń elektrycznych. Pamiętać o ryzyku porażenia prądem i ryzyku stosowania 
łuków elektrycznych. 

 Zawsze pamiętać o ryzyku utonięcia, wypadkach porażeń prądem i oparzeń. 
Sprzęt bezpieczeństwa 

Sprzęt bezpieczeństwa zgodny z przepisami firmy. Sprzęt bezpieczeństwa należy stosować na 
stanowiskach roboczych: 

 Kaski 

 Okulary ochronne, możliwie z osłoną boczną 

 Buty ochronne 

 Rękawice ochronne 

 Maska gazowa 

 Ochrona słuchu 

 Apteczka pierwszej pomocy 

 Urządzenia bezpieczeństwa 

 UWAGA: 

Nigdy nie należy obsługiwać urządzeń bez zainstalowanych urządzeń bezpieczeństwa. Patrz 
również szczegółowe informacje bezpieczeństwa w innych rozdziałach tego podręcznika. 

Połączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez certyfikowanych elektryków, zgodnie z 
międzynarodowymi, narodowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami. Więcej informacji o 
wymaganiach patrz w rozdziałach opisujących połączenia elektryczne. 

Środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy 

Środki te należy stosować przed podjęciem pracy z urządzeniem lub w powiązaniu z nim: 

 Wokół stanowiska pracy należy zainstalować stosowne bariery, np poręcze. 

 Upewnić się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa są na miejscu i dobrze zamocowane. 

 Zapewnić sobie bezpieczną drogę ucieczki. 

 Upewnić się, że urządzenie się nie przewróci, nie przygniecie osób, ani nie zniszczy mienia. 

 Upewnić się, że sprzęt do podnoszenia jest w dobrym stanie. 

 Korzystać z uprzęży do podnoszenia, bezpiecznej liny oraz aparatu oddechowego, wg 
wymagań. 

 Przed obsługą komponentów systemu, upewnij się, że nie są gorące. 

 Upewnij się, że sprzęt został dokładnie oczyszczony. 

 Odłącz i zablokuj zasilanie, zanim rozpoczniesz serwis pompy. 

 Przed rozpoczęciem spawania lub obsługi urządzeń elektrycznych, sprawdź czy istnieje 
ryzyko eksplozji. 

Środki ostrożności w trakcie pracy 

Środki te należy stosować podczas pracy z urządzeniem lub w powiązaniu z nim: 

 Nigdy nie pracuj sam. 

 Zawsze noś ubranie ochronne i rękawice. 
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 Trzymaj się z dala od zawieszonych ciężarów. 

 Zawsze mocuj produkt za pomocą jego uchwytów mocowania. 

 Pamiętaj o ryzyku nagłego uruchomienia, w przypadku produktów z automatycznym 
sterowaniem. 

 Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy urządzenie nie jest pod napięciem. 

 Po rozmontowaniu pompy, umyj części w wodzie. 

 Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia pompy. 

 Nie otwieraj żadnych zaworów spustowych, ani zatyczek, kiedy system jest pod ciśnieniem. 
Upewnij się, że pompa została wymontowana z systemu a ciśnienie uwolnione, zanim 
rozpoczniesz demontaż pompy, wtedy usuń zatyczki lub odłącz przewody ciśnienia. 

 Nigdy nie uruchamiaj pompy bez właściwie zainstalowanej osłony sprzęgła. 

Umyj skórę i oczy 

Korzystaj z tej procedury w przypadku kontaktu z chemikaliami: 

Warunki Działania 

Chemikalia lub groźne płyny w 
kontakcie z okiem 

1. Powiekę górną i dolną rozewrzyj palcami. 
2. Przemywaj gałkę oczną płynem do oczu lub bieżącą wodą przez 15 minut.  
3. Udaj się do lekarza. 

Chemikalia lub groźne płyny w 
kontakcie ze skórą 

1. Usuń zanieczyszczone ubranie. 
2. Przemywaj skórę wodą z mydłem przez przynajmniej 1 min.  
3. Jeśli to konieczne, udaj się do lekarza. 

1.4 Niedoświadczeni użytkownicy 

 

OSTRZEŻENIE: 

Produkt ten jest przeznaczony do obsługiwania wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

Należy być świadomym konieczności stosowania następujących środków ostrożności: 

 Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie lub 
umysłowo ani osoby niedysponujące odpowiednim doświadczeniem lub wiedzą, chyba że 
osoby takie otrzymały instrukcje na temat korzystania z urządzenia oraz zostały 
poinformowane o powiązanych zagrożeniach i są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną. 

 Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się na produkcie lub obok niego. 

1.5 Ochrona środowiska 

Emisje i składowanie odpadów 

Przestrzegaj lokalnych przepisów i kodów dotyczących: 

 Zgłaszania emisji do odpowiednich władz. 

 Sortowania, recyclingu i składowania odpadów stałych i płynnych. 

 Sprzątania wycieków. 

Specjalnych obszarów 

 

PRZESTROGA: Ryzyko promieniowania 

NIE odsyłaj produktu do firmy Xylem, jeśli został wystawiony na promieniowanie radioaktywne, 
chyba że Xylem została poinformowana i ustalono dokładne procedury. 

 

Wytyczne recyklingu 

Zawsze stosuj lokalne przepisy i zasady recyklingu. 
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Wytyczne emisji i odpadów 

 

 

Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego do śmieci domowych. 
Oddawaj je oddzielnie, wg lokalnych i aktualnych przepisów. 

1.6 Gwarancja 

Informacje gwarancyjne w kontrakcie sprzedaży 

1.7 Części zamienne 

 

OSTRZEŻENIE: 

Do wymiany zużytych lub wadliwych komponentów należy używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych. Użycie nieodpowiednich części zamiennych może spowodować awarie, 
uszkodzenia i obrażenia ciała, a także utratę gwarancji. 

Więcej informacji o częściach zamiennych w sklepach i serwisach firmowych 

1.8 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

1.8.1 Deklaracja zgodności EC (przekład oryginału) 

Xylem Service Italia S.r.l., z biurem w Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI - 
Włochy, Niniejszym deklarujemy, że produkt: 

Elektryczna pompa z zintegrowany napęd zmiennej szybkości, z przekaźnikami ciśnienia lub bez 
nich (patrz etykieta na pierwszej stronie) 

spełnia odpowiednie wymogi następujących dyrektyw europejskich: 

 Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (ZAŁĄCZNIK II - osoba fizyczna lb prawna 
uprawniona do tworzenia dokumentacji technicznej: Xylem Service Italia S.r.l.) 

 Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE, Rozporządzenie (UE) nr 547/2012 (Pompa 
wodna), jeśli ma oznaczenie MEI, 

oraz następujące normy techniczne: 

 EN 809:1998+A1:2009, EN 60204-1:2006+A1:2009 

 EN 50598-1:2014, EN 50598-2:2014 

Montecchio Maggiore, 22/03/2017  
Amedeo Valente 
(dyrektor ds. inżynierii, badań i 
rozwoju) 

 

kor.01  

1.8.2 Deklaracja zgodności UE (nr EMCD24) 

1. Model urządzenia/produktu:  
patrz etykieta na pierwszej stronie 

2. Nazwa i adres producenta:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot deklaracji: 

Elektryczna pompa z zintegrowany napęd zmiennej szybkości, z przekaźnikami ciśnienia lub 
bez nich (patrz etykieta na pierwszej stronie) 

5. Przedmiot deklaracji jest zgodny ze stosownymi  
przepisami harmonizacji unijnych: 
Dyrektywa 2014/30/UE z 26 lutego 2014 r. 
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(dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej) 
6. Odniesienia do odnośnych standardów  

lub innych standardów technicznych,  
w relacji do których zgodność jest  
deklarowana: 
EN 60730-1:2011, EN 61800-3:2004+A1:2012 (Kategoria C2),  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+  
A2:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Komisja Notyfikacji: - 
8. Informacje dodatkowe: 

Podpisano w imieniu: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/03/2017  
Amedeo Valente 
(dyrektor ds. inżynierii, badań i 
rozwoju) 

 

kor.01  

Lowara jest znakiem towarowym firmy Xylem Inc. lub jednej z jej spółek zależnych. 
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2 Składowanie i transport  
2.1 Zbadać opakowanie 

1. Należy zbadać opakowanie produktu pod względem uszkodzonych lub brakujących 
elementów. 

2. Zaznaczyć brakujące lub uszkodzone elementy w liście przewozowym lub na fakturze. 
3. Jeśli występują jakiekolwiek braki złożyć reklamację u przewoźnika. 
4. Jeśli produkt został zakupiony u dystrybutora, złożyć reklamację do dystrybutora. 

2.2 Wytyczne dotyczące przechowywania 

Miejsce przechowywania 

Produkt musi być przechowywany w zakrytym, suchym miejscu, wolnym od ciepła, brudu i drgań. 

 UWAGA: 

Chronić produkt przed wilgocią, źródłami ciepła i uderzeniami. 
 

 UWAGA: 

Nie umieszczać dużych ciężarów na zapakowanych produktach. 
 

 UWAGA: 

Patrz również punkt 3.4 odnośnie limitów składowania. 

2.3 Sprawdzanie urządzenia 
1. Usunąć z produktu wszystkie elementy opakowania. 
2. Pozbyć się wszystkich elementów opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. 
3. Sprawdzić produkt w celu stwierdzenia, czy jakieś części nie zostały uszkodzone i czy czegoś 

nie brakuje. 
4. Jeśli to konieczne, odczepić produkt, demontując wszystkie śruby, wkręty lub taśmy. Ze 

względu na osobiste bezpieczeństwo, należy zachować ostrożność podczas pracy z 
gwoźdźmi i pasami. 

5. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym reprezentantem firmy. 

2.4 Wytyczne transportu 

Środki zaradcze 

 

OSTRZEŻENIE: 

 Trzymaj się z dala od zawieszonych ciężarów. 

 Stosuj aktualne przepisy zapobiegania wypadkom. 

 Podczas transportu uważaj, aby nie uszkodzić przewodów; nie zgniataj, nie zginaj, ani nie 
ciągnij wlekących się przewodów. 

 Końcówki przewodów powinny być zawsze suche. 

 Do czasu zamocowania na stanowisku docelowym, zabezpiecz urządzenie przed 
przewróceniem lub ześlizgnięciem. 

 Produkt należy podnosić ostrożnie korzystając ze stosownego sprzętu do podnoszenia 
(układarki, dźwigi, urządzenia dźwigowe, podnośniki, zawiesia, itp.). 

 Zawsze podnoś urządzenie za jego uchwyty. 
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2.5 Podnoszenie systemowe 

 

OSTRZEŻENIE: 

Zmontowane urządzenia i ich komponenty są ciężkie. Niewłaściwe podnoszenie i zawieszenie 
mogą spowodować poważne obrażenia ciała oraz/lub zniszczenia mienia. Podnoś urządzenie za 
specyficznie oznaczone punkty zawieszenia. Urządzenia dźwigowe, takie jak śruby oczkowe, 
zawiesia i rozpory muszą być ocenione, wybrane i stosowane w zależności od natury 
podnoszonego ładunku. 

 

 

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo upadku 

1. Zawsze podnoś urządzenie za specyficznie oznaczone punkty zawieszenia. 
2. Korzystaj ze stosownego sprzętu podnoszenia i upewnij się że urządzenie jest stosownie 

zawieszone. 
3. Używaj środków ochrony osobistej. 
4. Trzymaj się z dala od przewodów i zawieszonych ciężarów. 

2.5.1 Schemat podnoszenia 

 

Rysunek 1: Podnoszenie 
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3 Opis produktu   
3.1 Konstrukcja produktu 

Niniejszy produkt to jednostopniowa pompa rzędowa wyposażona w następujące elementy: 

 Dopływ wody znajdujący się po tej samej stronie co odpływ wody 

 Króciec ssawny i wylotowy z kołnierzem o takiej samej średnicy nominalnej 

Pompa wyposażona jest w pojedynczy wirnik promieniowy o zamkniętej konstrukcji. Napędza 
ją silnik elektryczny o bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej. 

Produktu można używać do pompowania: 

 Ciepłej lub zimnej wody 

 Czystych cieczy 

 Żrących cieczy, które nie działają chemicznie i mechanicznie żrąco na materiały pompy. 

Przeznaczenie 

Produkt nadaje się do następujących zastosowań: 

 Zasilanie wodą 

 Zasilanie wodą ciepłą i chłodzącą w instalacjach przemysłowych i budynkach 

 Układy filtrowania 

 Układy ogrzewania 

 Transport skroplin 

Dodatkowe zastosowania materiału opcjonalnego: 

 Ciepłownictwo 

 Zastosowania ogólnoprzemysłowe 

 Branża spożywcza 

Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

 

OSTRZEŻENIE: 

Nieprawidłowe użycie produktu może stwarzać warunki niebezpieczne oraz powodować 
obrażenia ciała i uszkodzenia mienia. 

Używanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem prowadzi do utraty uprawnień gwarancyjnych. 

Przykłady niewłaściwego użycia: 

 Ciecze nieodpowiednie ze względu na materiały konstrukcyjne produktu 

 Ciecze niebezpieczne (na przykład ciecze toksyczne, wybuchowe, palne lub korozyjne) 

 Płyny spożywcze inne niż woda, na przykład wino lub mleko 

Przykłady niewłaściwej instalacji: 

 Lokalizacje niebezpieczne (takie jak lokalizacje z atmosferą wybuchową lub korozyjną) 

 Miejsca o wysokiej temperaturze powietrza lub o słabej wentylacji 

 instalacje poza pomieszczeniami w miejscach, gdzie brak jest zabezpieczenia przed 
deszczem lub ujemnymi temperaturami. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

Nie należy używać produktu do cieczy palnych i/lub wybuchowych. 

 

 UWAGA: 

 Nie należy używać produktu do cieczy zawierających substancje ścierne, ciała stałe lub 
włókniste. 

 Nie używać produktu przy natężeniach przepływu niezgodnych z wartościami podanymi na 
tabliczce znamionowej. 
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Zastosowania specjalne 

Kontaktować się z lokalnym przedstawicielem działem sprzedaży i serwisu w następujących 
przypadkach: 

 jeżeli wartości gęstości i/lub lepkości pompowanej cieczy przekraczają odpowiednie wartości 
dla wody, jak w przypadku wody z glikolem, gdyż konieczne może być zastosowanie silnika 
o większej mocy; 

 jeżeli pompowana ciecz jest poddawana obróbce chemicznej (np. woda zmiękczona, 
dejonizowana, demineralizowana itp.); 

 w każdej sytuacji odmiennej od opisanych i mającej związek z właściwościami płynu. 

Aprobaty i certyfikaty 

Aprobaty na tabliczce znamionowej silnika: 

  

  + . 

3.2 Zastosowania 

Alternatywne zastosowania: 

3.2.1 Siłownik (przy stałej szybkości) 

Przy określonej szybkości obrotów, pompa może zasilać siłownik; sterownie z poziomu interfejsu 
użytkownika, odpowiedniego wejścia analogowego lub magistrali komunikacyjnej. 

3.2.2 Sterownik (stałego ciśnienia) 

Ten tryb działania jest trybem domyślnym stosowanym w układach jednopompowych. 

3.3 Tabliczki znamionowe 

3.3.1 Silnik 

Tabliczka znamionowa silnika 

 

Rysunek 2: Tabliczka znamionowa silnika 
 

1. Kod definicji typu 
2. Napięcie znamionowe 
3. Częstotliwość znamionowa 
4. Moc znamionowa [kW] 
5. Moc znamionowa [HP] 
6. Numer elementu 
7. Klasa izolacji i ochrony 
8. Numer seryjny 
9. Maksymalna temperatura otoczenia 
10. Czynnik mocy 
11. Natężenie znamionowe 

15. Typ żywotności 
16. Typ zamknięcia 
17. Masa 
18. Klasa ochrony 
19. Moc wału 
20. Napięcie 
21. Natężenie 
22. Numer elementu 
23. Numer seryjny 
24. Czynnik mocy 
25. Prędkość 
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12. Wydajność napędu 
13. Zakres mocy maksymalnej 
14. Litera kodu blokady wirnika 

26. Klasa wydajności napędu (wg EN 50598-2) 
27. Wydajność przy pełnym obciążeniu 

Kod definicji typu silnika 

 

Rysunek 3: Kod definicji typu silnika 
 

1. Serie ESM 
2. Wymiary 

obramowania silnika 
90R: Kołnierz XL 
80: Standardowy kołnierz 

3. Przedłużenie wału □□: Standardowe przedłużenie wału 
S8: Niestandardowe przedłużenie wału 

4. Zasilanie 1: jednofazowe 
3: trójfazowe 

5. Moc wałka•10 [kW] 03: 0,37 kW (0,50 HP) 
05: 0,55 kW (0,75 HP) 
07: 0,75 kW (1,00 HP) 
11: 1,10 kW (1,50 HP) 
15: 1,50 kW (2,00 HP) 
22: 2,20 kW (3,00 HP) 

6. Układ obramowania 
silnika 

SVE: Kołnierz z gwintowanymi otworami i wałkiem w otworze wału 
B14: Kołnierz z gwintowanymi otworami 
B5: Kołnierz z niegwintowanymi otworami 
HMHA: stosowny dla pomp monolitycznych 1÷5 e-HM 
HMHB: stosowny dla pomp kołnierzowych 1÷5 e-HM 
HMVB: stosowny dla pomp 1÷5 e-VM 
HMHC: stosowny dla pomp 10÷22 e-HM 
HMVC: stosowny dla pomp 10÷22 e-VM 
LNEE: Stosowny dla pomp In-Line 
56J: Zgodny ze standardem NEMA 56 Jet 
56C: Zgodny ze standardem NEMA 56C 

7. Rynek zastosowań □□: Standard 
EU: EMEA 
US: Północna Ameryka 

8. Napięcie 208-240 : 208-240 VAC 50/60 Hz  
380-460 : 380-460 VAC 50/60 Hz 
230/400: 208-240/380-460 VAC 50/60 Hz 
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3.3.2 Pompa 

Tabliczka znamionowa e-LNEEE/e-LNESE/e-LNTSE 

 

Rysunek 4: tabliczka znamionowa e-LNEEE/e-LNESE/e-LNTSE 
 

1. Typ zespołu pompy elektrycznej 
2. Numer seryjny (data+kolejny numer) 
3. Zakres wydajności 
4. Minimalne głowicy (EN 60335-2-41) 
5. Maksymalne ciśnienie operacyjne 
6. Zakres napięcia nominalnego 
7. Częstotliwość 
8. Indeks minimalnej wydajności 
9. Kod zespołu pompy elektrycznej 
10. Sprawność hydrauliczna w optymalnym punkcie pracy 

11. Zakres wysokości podnoszenia 
12. Nominalna moc silnika 
13. Maksymalna robocza temperatura cieczy 
14. Klasa ochrony 
15. Natężenie 
16. Moc pobierana przez zespół pompy elektrycznej 
17. Średnica wirnika zredukowanego (umieszczana tylko 

w przypadku wirników zredukowanych) 
18. Całkowita średnica wirnika (umieszczana tylko 

w przypadku wirników zredukowanych) 

Kod identyfikacyjny zespołu e-LNEEE/e-LNESE/e-LNTSE 

 

Rysunek 5: kod identyfikacyjny zespołu e-LNEEE/e-LNESE/e-LNTSE 
 

1. Typ pompy [LNE] = pojedyncza, rzędowa 
[LNT] = podwójna, rzędowa 

2. Sprzęgło [E] = wał przedłużony 
[S] = wał krótki 

3. Praca silnika [E] = e-SM 
4. Wielkość pompy Średnica wylotu — nominalna średnica wirnika 
5. Moc silnika kW x 10 
6. Specjalny wirnik 

zredukowany 
[A lub B] = Zredukowana średnia średnica nie powodująca maksymalizacji mocy silnika  
[X] = Zredukowana średnia średnica odpowiadająca punktowi pracy wymaganemu przez 
klienta 

7. Typ silnika [/E] = e-SM 
8. Liczba biegunów [P] = e-SM 
9. Napięcie elektryczne + 

częstotliwość 
[02] = 1x208-240 V 
[04] = 3x380-460 V 
[05] = 3x208-240/380-460 V 

10. Materiał obudowy [C] = żeliwo 
11. Materiał wirnika [C] = żeliwo 

[S] = stal nierdzewna obrabiana 
[B] = brąz 



pl – Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 
 

17 

[N] = stal nierdzewna odlewana (1.4408) 
[R] = stal typu dupleks (1.4517) 

12. Uszczelnienie 
mechaniczne + 
zestawienie pierścieni 
uszczelniających 

[4] = węglik krzemu/węgiel/EPDM 
[2] = węglik krzemu/węgiel/FKM 
[Z] = węglik krzemu/węglik krzemu/EPDM 
[W] = węglik krzemu/węglik krzemu/FKM 
[L..] = węglik wolframu/węgiel impregnowany metalem/EPDM  
[U..] = węglik wolframu/węgiel impregnowany metalem/FKM  
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3.4 Techniczne dane silnika 

Tabela 1: Specyfikacje elektryczne, środowiskowe i instalacyjne 

 Model napędu e-SM 

 103 105 107 111 115 303 305 307 311 315 322 

Wejście 

Częstotliwość wejścia [Hz] 50/60 ± 2 

Zasilanie główne LN L1 L2 L3 

Nominalne napięcie wejścia [V] 208÷240 ±10% 208÷240 / 380÷460 ±10% 380÷
460 

±10% 

Maks stałe natężenie prądu [A] 2,3 3,3 4,4 6,3 8,6 - - - - - - 

Klasa wydajności PDS IES2 

Wyjście 

Prędkość min. ÷ maks. 
[obr./min] 

800÷3600 

Prąd upływu [mA] < 3,5 

I/O dodatkowe + zasilanie 
15VDC [mA] 

I maks. < 40 

Przekaźnik sygnału błędu 1 x NO Vmax < 250 [VAC] 
Imax < 2 [A] 

2 x NO Vmax < 250 [VAC] 

Imax < 2 [A] 

EMC (Kompatybilność 
elektromagnetyczna) 

Patrz p.1.8 DEKLARACJA ZGODNOŚCI. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dobrymi praktykami EMC  

(np. bez warkoczy po stronie napędu) 

Natężenie dźwięku LpA 
[dB(A) @obr./min] 

<62 @3000 
<66 @3600 

 

Klasa izolacji 155 F 

Stosunek obudowy IP 55, Typ obudowy 1 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu  

Wilgotność względna 
(składowania i działania) 

5% ÷ 95% 

Temperatura składowania  
[°C (°F)] 

-25÷65 (-13÷149) 

Temperatura operacyjna  
[°C (°F)] 

-20÷50 (-4÷122) 

Stopień zanieczyszczenia 
powietrza 

2 

Wysokość [m (ft)] Maks. 1000 (3280) nad poziomem morza 
Przy instalacjach 1000 (3280) nad poziomem morza parametry mogą ulec zmianie 

3.5 Wymiary I Masy 

Instrukcje odczytu 

Wymiary na rysunkach podane są wyłącznie w milimetrach. 
Rysunki nie są skalowane. 
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  Rysunek 6: Wymiary 
 

  Tabela 2: Wymiary I Masy 

Model 

Masa netto (silnik + napęd) 
[kg] 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2 

30 (900 W) 60 (1700 W) [mm] 

90R...LNEE 7,4 8,9 376 

224 149 

- 79 

70 224 80 117 23 68 74 M16 M12 

M20 

- - 

90RS8....LNEE 7,3 8,8 343 - 79 - - 

90R...B14-SVE 7,5 9 292 - 79 - - 

90R...B5 7,5 9 292 - 100 - - 

80...HMHA 
80...HMHA US 
80...HMHA EU 

7,5 9 263 90 79 100 125 

80...HMHB 
80...HMHB US 
80...HMHB EU 

7,6 9,2 268 90 80 100 125 

80...HMVB 
80...HMVB US 
80...HMVB EU 

7,4 8,9 268 - 80 - - 

80...HMHC 
80...HMHC US 
80...HMHC EU 

7,9 9,4 272 90 91 100 125 

80...HMVC 
80...HMVC US 
80...HMVC EU 

7,6 9,1 272 - 91 - - 

80...BG 7,3 8,8 282 - 108 - - 

90R...56J 7,5 9,1 307 89 83 NPT 
1/2" 

76 124 

90R...56C 7,2 8,8 294 - 83 - - 

… = 103, 105, 107, 111, 115 
Pusta komórka = brak podstawy silnika 

Minimalny odstęp 

Tabela 3: Minimalny odstęp 

Obszar Model napędu e-SM Minimalny odstęp [mm (in)] 

Nad urządzeniem 103..105..107..111..115 >260 (10,2) 

Minimalny odstęp lub odległość między środkiem 
poszczególnych pomp 

103..105..107..111..115 >260 (10,2) 

303..305..307..311..315..322 ≥300 (11,8) 
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3.6 Konstrukcja i układ 

Części i opis 
Urządzenie może być wyposażone w dodatki wg wymogów różnych zastosowań. 

 

Rysunek 7: W modelach napędów 103, 105, 107, 111, 115 - otwierana pokrywa zacisków 
 

Tabela 4: Opis części 

Numer 
pozycji 

Opis Docisk 

[Nm (funt-siła x cal)] 

1 Śruby mocowania 1,2 (11) 

2 Pokrywa skrzynki rozdzielczej - 

3 Moduł alternatywny z taśmą - 

4 Wiązka IO M12 (3x) / M16 (1x) 0,7/2 (6,4/18,3) 

5 Wiązka kabli zasilania M20 2,7 (24,75) 
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3.7 Fabrycznie zmontowane elementy 

Tabela 5: Komponenty załączone 

Komponenty załączone Zewnętrzna średnica kabla 

[mm (cale)] 

Model napędu e-SM 

103, 105, 107, 
111, 115 

303, 305, 307, 
311, 315, 322 

Wiązka(i) okablowania 
oraz nakrętka(i) 

M12 3,7÷7,0 (0,145÷0,275) 3 3 

M16 4,5÷10,0 (0,177÷0,394) 1 1 

Wiązka okablowania M20 7,0÷13,0 (0,275÷0,512) 1 1 

Wtyczka(i) wiązki(ek) 
okablowania 

M12 załączone 3 3 

M16 załączone 1 1 

M20 załączone 1 1 

3.8 Komponenty opcjonalne 

Tabela 6: Komponenty opcjonalne 

Komponent Opis 

Czujniki Następujące czujniki mogą być stosowane przy 
urządzeniu: 

 Przetwornik różnicy ciśnień 

Moduł RS485 Do przewodowej interakcji z napędem e-SM 

Moduł bezprzewodowy Do bezprzewodowej interakcji z napędeme-SM 

Przetwornica Przetwornica M20 Metric to 1/2" NPT (zawsze 
dołączona do produktu produkowanego na rynek 
amerykański) 
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4 Instalacja mechaniczna  
4.1 Lista sprawdzająca instalacji w zakładzie 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

Nigdy nie instaluj urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem lub pożarem. 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

 W odniesieniu do wyboru miejsca instalacji oraz podłączeń wodnych i elektrycznych, zawsze 
należy stosować państwowe i lokalne przepisy oraz kodeksy. 

 Podręcznik, rysunki i schematy zawsze powinny być pod ręką. Podręcznik instrukcji powinien 
być zawsze dostępny dla operatorów urządzeń. 

 Należy zapewnić stosowną klasę ochrony urządzenia (IP 55, Typu 1) w środowisku instalacji. 
 

 

PRZESTROGA: 

 Stopień ochrony. IP55 (Typ 1) jest zagwarantowany, kiedy urządzenie jest stosownie 
zamknięte. 

 Przed podniesieniem plastykowej pokrywy, upewnij się, że nie ma na niej rozlanych płynów. 

 Upewnij się że otwory na wiązki kablowe i niewykorzystane otwory są stosownie uszczelnione. 

 Upewnij się, że pokrywa plastykowa jest stosownie zamknięta. 

 Uszkodzenia na skutek zanieczyszczeń. Nie opuszczaj urządzenia bez zamkniętej pokrywy 
rozdzielni. 

4.2 Instalacja urządzenia 

Zainstaluj urządzenie wg systemu przepływów. 

 Zwykle, strzałki na pompie oznaczają kierunki przepływów i obrotów. 

 Standardowy kierunek obrotów pompy jest w prawo (patrząc od strony pokrywy wentylatora). 
Więcej informacji można uzyskać w serwisie. 

 Urządzenie należy zainstalować zgodnie ze schematem, Rysunek 8. 

 Po stronie ssania należy zawsze zainstalować urządzenie/zawór bezpowrotny. 

 Zawsze należy zainstalować wylotowy przekaźnik ciśnienia (jeśli konieczne), w pakiecie. 

 

Rysunek 8: Instalacja urządzenia 
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4.3 Instalacje zewnętrzne 

W przypadku instalacji zewnętrznych, należy zapewnić stosowne osłony. Patrz Rysunek 9. 

 

Rysunek 9: Instalacje zewnętrzne 

Osłony powinny być wymiarowane, aby śnieg, deszcz i promienie słoneczne nie padały na 
urządzenie. Mocując osłony silnika, należy przestrzegać instrukcji zawartych w p. 3.6, Tabela 4. 
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5 Instalacja elektryczna  
5.1 Środki zaradcze 

 

OSTRZEŻENIE: 

ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZENIA. Wirujące wałki i elementy elektryczne stanowią 
zagrożenia. Podłączenia elektryczne muszą spełniać przepisy państwowe i lokalne. Instalacja, 
utrzymania i konserwacja muszą być przeprowadzane przez przeszkolony personel. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów może skutkować śmiercią i poważnymi obrażeniami ciała. 

 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: 

Wszelkie elektryczne okablowanie musi być wykonane przez autoryzowanego elektryka, zgodnie 
z obowiązującymi, aktualnymi przepisami. 

5.2 Wymogi elektryczne 

Lokalnie obowiązujące przepisy mają moc nadrzędną w stosunku do poniższych instrukcji. 

Wykaz czynności kontrolnych układu elektrycznego 

Sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania: 

 Przewody elektryczne powinny być chronione przed wysokimi temperaturami, wibracjami i 
kolizją. 

 Typ natężenia i napięcia muszą odpowiadać specyfikacjom tabliczki znamionowej pompy. 

 Linia zasilania powinna być zasilana przez: 

 Wysokiej czułości wyłącznik różnicowy (30 mA) [ang. residual current device RCD] stosowny 
dla prądów doziemienia DC lub pulsujący DC (zalecany Typ B RCD). 

 wyłącznik sieciowy z przerwą stykową co najmniej 3 mm. 

Wykaz czynności kontrolnych tablicy połączeń elektrycznych 

 UWAGA: 

Tablica połączeń elektrycznych musi odpowiadać parametrom znamionowym pompy 
elektrycznej. Niestosowne kombinacje połączeń mogą nie zagwarantować bezpieczeństwa 
urządzenia. 

Sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania: 

 Panel sterowania musi chronić pompę przed zwarciami. Do zabezpieczenia pompy można 
użyć bezpiecznika opóźnionej reakcji lub wyłącznika (zalecany Typu C). 

 Pompa posiada wbudowany system ochrony przed przeciążeniem oraz przed przegrzaniem, 
inny nie jest wymagany. 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: 

Przed uruchamianiem, upewnij się, że pompa i panel sterowania są odizolowane od zasilania. 

Uziemienie (masa) 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: 

Zawsze przyłączać przewód zewnętrznego zabezpieczenia do zacisku uziemienia (masy), zanim 
zostaną wykonane inne połączenia elektryczne. 
Wszelki sprzęt elektryczny musi być uziemiony. Również pompa i urządzenia powiązane. 
Sprawdź, czy uziemienie pompy jest podłączone. 
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 Należy zapewnić stosowne uziemienia o przepływie wyższym, niż 3.5 mA. Patrz paragraf 
dotyczący prądu upływu (>3.5 mA). 

 Przewody uziemienia powinny być możliwie jak najkrótsze. 

 Użyj przewodu wysokiego pasma w celu zmniejszenia zakłóceń elektrycznych. 

5.3 Typ kabli a parametry 

 Wszelkie przewody muszą spieniać lokalne i państwowe przepisy w odniesieniu do 
zalecanych przekrojów i temperatur otoczenia. 

 Wg przepisów UL (ang. Underwriters Laboratories), należy stosować przewody o minimalnej 
odporności ogniowej +70 °C (158 °F), zaleca się połączenia zasilania o parametrze 75°C z 
nominalnego drutu miedzianego następujących typów: THW, THWN. 

 Przewody nigdy nie mogą dotykać obudowy silnika, pompy lub rurowania. 

 Przewody połączone do terminali zasilania i przekaźnika sygnału błędu (NO,C) muszą być 
nawzajem odizolowane wzmocnioną izolacją. 

Tabela 7: Zalecane przewody podłączeń zasilania 

Modeli napędu  
e-SM 

Przewód zasilania + PE Moment dokręcania  
[Nm (funt-siła x cal)] 

Liczba przewodów x 
maksymalny rozmiar 

przewodnika miedziowego 
[mm2 (cal2)] 

Liczba przewodów 
x max. AWG 

Zasilanie 
bezpieczników 
głównych oraz 

zacisków silnika 

Przewód 
uziemienia 

103, 105, 107, 111, 
115 

3x1,5 (3x0,0023) 3x15 Złącza 
sprężynowe 

Złącza 
sprężynowe 

303, 305, 307, 311, 
315, 322 

4x1,5 (4x0,0023) 4 x 15 0,8 (7,1) 3 (26,6) 

Przewody sterowania 

Dla przekazywania < 10 VDC, należy stosować zewnętrzne zaciski bez-napięciowe. 

 UWAGA: 

Przewody sterownicze muszą być izolowane zarówno w stosunku do kabla zasilającego, jak i 
kabla przekaźnika sygnału błędu. Jeśli przewody sterowania są instalowane równolegle do 
przewodów zasilania lub przewodu przekaźnika sygnału błędu na dłuższym dystansie, odległość 
pomiędzy nimi powinna wynosić powyżej 200 mm (7,9 cala). Przewodów zasilania nie należy 
krzyżować. Jeśli to niemożliwe, należy je krzyżować pod kątem 90°. 

 

Tabela 8: Zalecane przewody sterowania 

Przewody sterowania  
e-SM 

Liczba przewodów x Maks. rozmiarem 
przewodnika miedziowego 

[mm2 (cal2)] 

AWG Docisk 

[Nm (funt-siła x cal)] 

Wszelkie przewodniki I/O 0,75÷1,5 (0,00012÷0,0023) 18÷16 0,6 (5,4) 

5.4 Podłączenia zasilania 

 

OSTRZEŻENIE: 

Nie należy wykonywać żadnych połączeń w rozdzielni sterowania pompy przed upływem 
przynajmniej: czasy oczekiwania, patrz tabela 12. 
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Tabela 9: Procedura podłączania przewodów zasilania 

 Patrz Rysunek 

Modeli napędu  
e-SM 103, 105, 107, 

111, 115 

Modeli napędu  
e-SM 303, 305, 307, 

311, 315, 322 

1. Otwórz pokrywę rozdzielni, usuń wkręty (1). 
2. Dla połączeń zasilania użyj wiązki M20. 

Rys. 7 - 

3. Podłącz przewody wg schematu okablowania. 
4. Przyłączyć przewód masy (uziemienia). Zadbać, aby przewód masy 

(uziemienia) był dłuższy od przewodów fazowych. 
5. Przyłączyć przewody fazowe. 

Rys. 10 

Rys. 11 

- 

6. Zamknij pokrywę rozdzielni i wkręć wkręty. Rys. 7 - 
 

 

Rysunek 10: Schemat okablowania 
 

 

Rysunek 11: Etykieta połączenia 

5.5 Połączenie WE/WY (I/O) 

 

OSTRZEŻENIE: 

Napęd elektryczny należy podłączać tylko do obwodów o bardzo niskim napięciu znamionowym 
(ang. Safety Extra Low Voltage, SELV). Obwody przeznaczone do komunikacji zewnętrznej 
i urządzeń sterujących zapewniają izolację od sąsiednich niebezpiecznych obwodów wewnątrz 
napędu. Obwody komunikacyjne i sterujące wewnątrz napędu ecocircXL są zawieszone 
i sklasyfikowane jako SELV. Mogą być podłączane wyłącznie do innych obwodów SELV 
w sposób pozwalający utrzymać limity SELV i zapobiegający powstawaniu pętli zwarciowych 
doziemnych. Należy zadbać o fizyczne i elektryczne oddzielenie obwodów komunikacyjnych 
i sterujących od obwodów elektrycznych niesklasyfikowanych jako SELV wewnątrz, jak i 
na zewnątrz falownika. 
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Tabela 10: Procedura okablowania I/O 

 Patrz Rysunek 

Modeli napędu  
e-SM 103, 105, 107, 

111, 115 

Modeli napędu  
e-SM 303, 305, 307, 

311, 315, 322 

1. Otwórz pokrywę rozdzielni, usuń wkręty (1) 
2. W przypadku okablowania I/O należy stosować wiązki M12 i M16.  

Rys. 7 - 

3. Podłącz przewody wg schematu okablowania. Rys. 11 - 

4. Zastosuj dodatkowe wymagania z tabeli 11.  

5. Zamknij pokrywę rozdzielni i wkręć wkręty. Rys. 7 - 
 

Tabela 11: Zaciski I/O 

Element Zaciski Numer Opis Komentarze 

Sygnał błędu C 4  W przypadku przewodów 
zasilania: wykorzystaj wiązkę 
M20 

Nie 5 

Dodatkowe napięcie 
zasilania 

15V 6 Zasilanie napięciem 15VDC, I max. 100mA 

Analogowo 0-10V S+ 7 Rzeczywista wartość napięcia 0÷10 VDC 
GND, Uziemienie elektroniczne 
(for S+) 

S- 8 Uziemienie elektroniczne 
czujników zewnętrznych lub 
zewnętrznego sterowania 
szybkością obrotów 

Zewnętrzny czujnik 
ciśnienia [również 
różnicowy] 

P+ 9 Rzeczywista wartość 
natężenia 

4÷20 mA 
GND, Uziemienie elektroniczne 
(dla P+) 

P- 10 Uziemienie elektroniczne dla 
czujników zewnętrznych 

Zewnętrzne 
uruchomienie 
/zatrzymanie 

Uruchomienie 11 Zewnętrzne wejście WŁ/WYŁ Zwarcie domyślne 
Pompa włączona do PRACY 

Zatrzymanie 12 Uziemienie wejścia WŁ/WYŁ 

Zewnętrzny brak 
wody [ang. Lack of 
Water (LoW)] 

LoW+ 13 Zewnętrzny brak wody [ang. 
Lack of Water (LoW)] 

Zwarcie domyślne 
Wykrywanie braku wody: 
Wyłączone 

LoW- 14 Uziemienie zewnętrznego 
obwodu braku wody 

Magistrala 
komunikacyjna 

B 15 RS485 port 1: RS485 
-1N 

Tryb sterowania ACT, HCS: 
RS 485 port1 dla zewnętrznej 
komunikacji 
Tryb sterowania MSE, MSY: 
RS 485 port1 w systemach 
wielu pomp 

A 16 RS485 port 1: RS485 
-1P 

GND 
(uziemienie) 

17 GND, uziemienie 
elektroniczne 

Magistrala 
komunikacyjna 

B 18 RS485 port 2: RS485 
-2N 

RS 485 port2 dla komunikacji 
zewnętrznej 

A 19 RS485 port 2: RS485 
-2P 

GND 
(uziemienie) 

20 GND, uziemienie 
elektroniczne 
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6 Eksploatacja  
W przypadku współwystępowania dwu lub więcej poniższych warunków: 

 wysoka temperatura otoczenia 

 wysoka temperatura pompowanego płynu 

 kilku czynników wymagających maksymalnej mocy 

 utrzymujące się wysokie napięcie z sieci, 
żywotność urządzenia może zostać ograniczona z równoczesnym pogorszeniem parametrów: 
skontaktuj się wówczas z działem sprzedaży lub serwisu. 

6.1 Czas rozładowania 

 

OSTRZEŻENIE: 

Należy odłączyć i zablokować zasilanie i odczekać czas minimalny podany poniżej. Niespełnienie 
tego wymogu i rozpoczęcie napraw lub konserwacji mogą skutkować obrażeniami ciała lub 
śmiercią. 

Kondensatory konwertorów częstotliwości DC-link mogą pozostać naładowane nawet przy braku 
zasilana. Aby uniknąć zagrożeń, odłącz: 

 Główne zasilanie AC 

 Wszelkie silniki magnetyczne 

 Wszelkie zasilania zdalne typu DC-link, włącznie z akumulatorami ups, ups oraz połączeniami 
DC-link do innych konwerterów częstotliwości. 

Przed rozpoczęciem pracy, naprawy lub konserwacji, poczekaj aż kondensatory zupełnie się 
rozładują. Patrz Tabela 12 odnośnie czasów oczekiwania. 

Tabela 12: Czasy oczekiwania 

Model napędu e-SM Minimalne czasy oczekiwania [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 - 
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7 Programowanie  
Środki zaradcze 

 UWAGA: 

Przed rozpoczęciem programowania, przeczytaj i przestrzegaj instrukcje operacyjne. Wymóg ten 
ma na celu uniknięcie niewłaściwych ustawień, które mogą spowodować awarie. Wszelkie 
modyfikacje powinien wykonać kwalifikowany technik. 

7.1 Panel sterowania 

 

Rysunek 12: Panel sterowania 
 

Tabela 13: Opis części 

Numer 
pozycji 

Opis Patrz paragraf 

1 LED Communication 7.3.4 

2 LED Power 7.3.1 

3 Diody LED jednostek pomiarów 7.3.5 

4 Zespół diod LED obrotów 7.3.3 

5 LED Status 7.3.2 

6 Wyświetlacz cyfrowy 7.4 

7  przycisk 7.2 

8  przycisk 7.2 

9  przycisk 7.2 
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7.2 Funkcje i przyciski 

Tabela 14: Funkcje i przyciski 

Przycisk Funkcja 

 

1. Widok główny (Patrz par. 7.4.1): zmniejszenie wymaganej wartości wybranego trybu 
sterowania.  

2. Parametry w widoku menu (Patrz par. 7.4.2): zmniejszenie indeksu wyświetlanego 
parametru. 

3. Parametry edycji/widoku (Patrz par. 7.4.2): zmniejszenie indeksu wyświetlanego 
parametru. 

4. Zero Pressure Autocalibration (Patrz par. 7.5, P44): wykonanie auto-kalibracji czujnika 
ciśnienia. 

 

1. Widok główny (Patrz par. 7.4.1): zwiększenie wymaganej wartości wybranego trybu 
sterowania 

2. Wybór trybu sterowania: zmiana trybu sterowania. 

3. Widok Menu parametrów (Patrz par. 7.4.2): zwiększenie indeksu wyświetlanego 
parametru. 

4. Widok/Edycja parametrów: zwiększenie wartości parametru.  

5. Zero Pressure Autocalibration (P44): wykonuje autokalibrację czujnika ciśnienia. 

 

1. Widok główny: URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE pompy  

2. Widok Menu Parametry: przejście do widoku edycji parametrów.  

3. Widok/Edycja parametrów: zapis wartości parametru.  

 wcisnąć i 
przytrzymać 

Widok główny: przełączniki wyboru parametrów. 

Widok Menu parametrów: przyciski głównego widoku  

 oraz  

Widok główny: przełączanie pomiędzy jednostkami miar szybkości obrotów oraz ciśnienia 
głowicy (Patrz par. 7.3.4). 

 oraz  

Widok główny: przełączanie pomiędzy jednostkami miar szybkości obrotów oraz ciśnienia 
głowicy (Patrz par. 7.3.4). 

7.3 Opis diod LED 

7.3.1 LED Power (2) 

Kiedy świeci LED POWER (zielona), pompa jest zasilana a urządzenia elektroniczne działają. 

7.3.2 LED Status (5) 

 Jeśli LED STATUS nie świeci, pompa jest zatrzymana lub unieruchomiona (silnik pompy nie 
pracuje). 

 Jeśli LED STATUS (zielona) świeci, pompa pracuje. 

 Jeśli LED STATUS (pomarańczowa) świeci - wykryto alarm nieblokujący, pompa zatrzymana. 

 Jeśli LED STATUS (pomarańczowa) świeci na przemian z diodą STATUS (zielona) - wykryto 
alarm nieblokujący, pompa pracuje. 

 Jeśli LED STATUS (czerwona) świeci - wykryto błąd blokujący, pompa zatrzymana (silnik 
pompy nie pracuje). 

7.3.3 Zespół diod LED obrotów (4) 

Panel diodowy obrotów, składa się z 10 diod typu LED, z których każda reprezentuje % obrotów 
(od 10% do 100%) w zakresie wartości od absolutnie minimalnych (P27) oraz maksymalnych 
(P26). 
Diody świecą, jeśli silnik pracuje z szybkością % maksymalnych obrotów. 
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Kiedy przy pracującym silniku jego szybkość obrotów jest niższa od minimalnej (P27), pierwsza 
LED błyska. 
Przy zatrzymanym silniku, wszystkie diody nie świecą. 

7.3.4 LED Communication (1) 

To, czy LED  świeci (stale), czy błyska, zależy od kilku ustawień i warunków podanych 
poniżej. 

Warunek 1 

Kiedy moduł alternatywnej komunikacji jest używany a protokół komunikacji magistrali, to 
Modbus RTU (parametr P50 jest ustawiony na wartość „Modbus”): 

 Jeśli LED  nie świeci, wtedy napęd nie wykrywa ważnego komunikatu Modbus na 
zaciskach magistrali 

 Jeśli LED COM (zielona) świeci stale, napęd wykrywa komunikację z magistralą na zaciskach 
zapewniając poprawne adresowanie impulsów 

 Jeśli LED COM (zielona) błyska z 50% jasnością, napęd wykrywa na zaciskach, że magistrala 
nie jest poprawnie adresowana. 

Poszczególne zachowania (w tych warunkach) tej diody są następujące: 

 Jeśli LED COM (zielona) zapala się i gaśnie, napęd nie wykrywa poprawnego komunikatu 
Modbus RTU, przynajmniej przez ostatnie 5 sekund 

 Jeśli LED COM (zielona) zapala się i przygasa do 50% swej intensywności świecenia w ciągu 
każdej sekundy, napęd nie został poprawnie zaadresowany, przynajmniej w ciągu ostatnich 5 
sekund. 

Warunek 2 

Kiedy moduł alternatywnej komunikacji nie jest używany a protokół komunikacji magistrali, to 
BACnet MSTP (parametr P50 jest ustawiony na wartość „BACnet”): 

 Jeśli LED  nie świeci, wtedy napęd nie otrzymuje poprawnych żądań od innego 
urządzenia BACnet MSTP, przynajmniej przez ostatnie 5 sekund 

 Jeśli LED COM (zielona) LED świeci stale, wtedy napęd wymienia informacje z innym 
urządzeniem BACnet MSTP. 

Warunek 3 

Kiedy moduł alternatywnej komunikacji jest używany: 

 Jeśli LED  nie świeci, wtedy połączenia z bezprzewodowym modułem jest uszkodzone 
lub zerwane 

 Jeśli LED COM (zielona) błyska z 10% jasnością co sekundę, wtedy napęd wymienia 
informacje z modułem komunikacji. 

7.3.5 Diodowy opis jednostek miar (3) 

Prędkość 

Kiedy (szybkość obrotów wirnika) wybrana jest do pomiaru: 

 Aktualny pomiar prędkości obrotowej – wyrażony jako liczba obrotów na minutę podzielona 
przez 10 –wyświetlany jest na wyświetlaczu cyfrowym 

 LED 10xRPM świeci. 

Głowica 

Kiedy głowica (hydrauliczna głowica wodna) wybrana jest do pomiaru: 

 Aktualny pomiar ciśnienia głowicy wyrażany jest w barach lub psi (w zależności od wartości 
P41, patrz par. 7.5.4) i wyświetlany na wyświetlaczu cyfrowym 

 LED BAR (lub PSI) świeci. 

7.4 Wyświetlacz cyfrowy (6) 

7.4.1 Widok główny 

Tryb Wył (OFF) 
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OFF taki widok jest prezentowany, gdy styki 11 i 12 (patrz par. 5.4) są rozwarte. 
Tryb Wył. ma niższy priorytet, niż tryb Zatrzymania. 

Tryb zatrzymania  

STP pojawia się, kiedy pompa jest zatrzymana ręcznie. 
Aby zatrzymać pompę ręcznie, patrz poniższe przykłady: 

 Przykład 1 (dla trybów sterowania CPP, PPP przy wymaganej wartości wstępnej [Head] 4,20 

bar i minimalnej wartości 0,5 bar): 

BAR 4.20   pojedyncze wciśnięcie  STP. 

 Przykład 2 (dla trybu ACT z wymaganą wartością początkową (Obroty) 200 [10xrpm] i 

minimalną wartością 80 [10xrpm]): 

10xRPM 200  pojedyncze wciśnięcie STP. 

Tryb uruchomienia 

ON świeci przez kilka sekund, kiedy styki [11,12] są zwarte, a pompa nie jest w trybie 
zatrzymania/Stop. 
Takie wyświetlenie oznacza, że pompa jest włączona i silnik może być uruchomiony (w 
zależności od wybranego trybu sterowania). 
Aby ręczne włączyć tryb Uruchomienia, patrz kolejne przykłady: 

 Przykład 1 (dla trybów sterowania CPP, PPP przy osiąganej wymaganej wartości [Head] 4,20 
bar po ręcznym zatrzymaniu): 

STP   pojedyncze wciśnięcie  ON  po kilku sekundach… 4.20 BAR. 

 Przykład 2 (dla trybu sterowania ACT przy osiąganej wymaganej wartości [Speed] 200 [10 x 
obr./min] po ręcznym zatrzymaniu): 

STP   pojedyncze wciśnięcie  ON  po kilku sekundach… 200 10xRPM. 

Gdy pompa działa, zarówno aktualne wartości Head [ciśnienie głowicy], jak i Speed [obroty] 
mogą być wyświetlone na wyświetlaczu cyfrowym wg poniższych przykładów: 

 Przykład 3 (dla trybów sterowania CPP, PPP z aktualną wartością głowicy 4,20 bar 
i wartością obrotów 352 [10 x obr./min]): 

BAR 4.20   pojedyncze wciśnięcie  352 10xRPM  po 10 sekundach… 4.20 

BAR. 

 Przykład 4 (dla trybu ACT przy aktualnej wartości obrotów 200 10xRPM i odpowiednio - 

ciśnienia głowicy 2.37 BAR): 

 10xRPM 200   pojedyncze wciśnięcie  2.37 BAR po 10 sekundach… 200 

10xRPM. 

7.4.2 Widok menu parametrów 

Menu to pozwala na wybór parametrów napędu (Patrz par. 7.5) i dostępu (Patrz par. 7.2) do 
edycji/wyświetlania każdego z parametrów. 

Dostęp do menu parametrów 

Dostęp do menu parametrów, jeśli parametr P23 = ON, wyświetlacz cyfrowy pokazuje wartość 
P20 błyskającą w następujący sposób (patrz par. 7.2 i par. 7.5.1): 

P20P20 
Aby odblokować wyświetlanie i edycję parametrów, konieczne jest hasło. 

Czas na wprowadzenie hasła 

Przy P23 = ON i kiedy żaden przycisk nie jest wciśnięty przez dłużej, niż 10 minut po ostatnim 
wyświetlaniu Menu Parametrów (Patrz par. 7.2), wyświetlanie i edytowanie parametrów zostanie 
zablokowane. 
Po uzyskaniu dostępu do menu parametrów sposób wyświetlania nie ulegnie zmianie. 
Aby odblokować wyświetlanie i edycję parametrów, konieczne jest znowu hasło. 
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Menu Parametrów 

Przy P23 = OFF lub po poprawnym wprowadzeniu hasła (P20), wyświetlanie i edycja 
parametrów zostaną odblokowane. 
Dostęp do menu parametrów, wyświetlacz cyfrowy pokazuje:  

P01P01 

P02P02 
... 

P69P69 
Indeks parametru błyska, co oznacza, że można wybrać wartość.  

Edycja / Wyświetlanie parametrów 

Uzyskując dostęp do wartości parametru, jeśli parametr można zarówno czytać, jak i zapisać, 
jego wartość można zmienić przy użyciu przycisków lub poprzez protokół komunikacji (Modbus 
lub BACnet). 
Po powrocie no Menu Parametrów, indeks wyświetlanego parametru jest automatycznie 
powiększany. 
Szczegółowy opis parametru w par. 7.5. 
Niektóre przykłady Edycji/Wyświetlania Parametrów podano poniżej: 

 Przykład 1 (P20) od 000 do 066: 

P20P20 000000  … aż … 066066   uzyskamy pożądaną 
wartość  

 

 P21P21 

 Przykład 2 (P26) od 360 do 300: 

P26P26 360360  … aż … 300300   uzyskamy pożądaną 
wartość 

  

 P26P26. 

7.4.3 Wyświetlanie błędów i alarmów 

Alarmy 

W przypadku wystąpienia alarmu, wyświetlacz cyfrowy wyświetla kod alarmu na przemian 
z aktualnym widokiem menu, jak poniżej (przykłady wyświetleń): 

A01  3.56 (Np. bar) 

A02  285 (Np. 10xrpm) 
… 
Kod błędu A01..A0x, oznacza typ alarmu wykrytego przez cyrkulator. 
Więcej szczegółów dot. kodów alarmów, patrz par.7.6. 

Błędy 

W przypadku awarii wyświetlacz cyfrowy wyświetla stale kod błędu w następujący sposób: 

E01 

E02 
… 
Kod błędu E01..E0x, oznacza typ błędu wykrytego przez cyrkulator.  
Więcej szczegółów dot. wykrywania i zarządzania kodami alarmów, patrz par.7.6. 

7.5 Parametry oprogramowania 

Wprowadzenie 

Parametry stosują się do wielu napędów z poniższymi wyjątkami: 

 Jeśli ustawienia przekazywane są automatycznie do wielu napędów w jednym systemie, 

zaznaczone jest to symbolem (Global)  

 Jeśli dany parametr jest tylko do odczytu, zaznaczone jest to symbolem (Read-only)  
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7.5.1 Parametry statusu 

P01. Required Value  

Pokazuje ŹRÓDŁO oraz WARTOŚĆ aktualnie wymaganej wartości. 
Cykle wyświetleń ŹRÓDŁA i WARTOŚCI co 3 sekundy.  
ŹRÓDŁA: 

 SP (SP):  wewnętrzna wartość ustawienia zrelatywizowana do wybranego trybu sterowania. 

 VL (UL):  zewnętrzna, wymagana wartość ustawienia obrotów zrelatywizowana do wejścia 0-
10V. 

WARTOŚĆ: może dotyczyć obrotów lub ciśnienia głowicy, w zależności od wybranego trybu 
sterowania. 
W przypadku Głowicy, jednostka miary jest zdefiniowana przez parametr P41. 

P05. Operating time months  

Pokazuje łączny czas pracy (zasilania napędu) wyrażony jako liczba miesięcy, która ma być 
dodana do P06. 

P06. Operating time hours  

Pokazuje łączny czas pracy wyrażony jako liczba godzin, która ma być dodana do P05. 

P07. Motor Time Months  

Pokazuje czas pracy silnika wyrażony jako liczba miesięcy, która ma być dodana do P08. 

P08. Motor time hours  

Pokazuje czas pracy silnika wyrażony jako liczba godzin, która ma być dodana do P07. 

P09. 1ST ERROR  

Wyświetla ostatni błąd. Wyświetlana informacja podaje wartości: 

 (Exx): xx podaje kod błędu 

 (Hyy): yy stanowi ilość godzin wspomnianych w P05-P06 kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Dww):ww stanowi ilość dni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Uzz):zz stanowi ilość tygodni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 
Przykład wyświetlenia: 

E04K10d03U15 

P10. 2ND ERROR  

Wyświetla drugi błąd. Wyświetlana informacja podaje wartości: 

 (Exx): xx podaje kod błędu 

 (Hyy): yy stanowi ilość godzin wspomnianych w P05-P06 kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Dww):ww stanowi ilość dni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Uzz):zz stanowi ilość tygodni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 
Przykład wyświetlenia patrz P09. 

P11. 3RD ERROR  

Wyświetla trzeci błąd. Wyświetlana informacja podaje wartości: 

 (Exx): xx podaje kod błędu 

 (Hyy): yy stanowi ilość godzin wspomnianych w P05-P06 kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Dww):ww stanowi ilość dni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Uzz):zz stanowi ilość tygodni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 
Przykład wyświetlenia patrz P09. 

P12.  4TH ERROR  

Wyświetla czwarty błąd. Wyświetlana informacja podaje wartości: 

 (Exx): xx podaje kod błędu 

 (Hyy): yy stanowi ilość godzin wspomnianych w P05-P06 kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Dww):ww stanowi ilość dni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 

 (Uzz):zz stanowi ilość tygodni wspomnianych w P05-P06, kiedy zdarzył się błąd Exx 
Przykład wyświetlenia patrz P09. 
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P13.  Power Module Temperature  

Pokazuje temperaturę modułu zasilania, wyrażoną w °C. 

P14. Inverter Current  

Pokazuje aktualne natężenie przetwornika częstotliwości, wyrażone w amperach. 

P15. Inverter Voltage  

Pokazuje aktualne szacowane napięcie wejściowe przetwornika częstotliwości, wyrażone 
w woltach. 

P16. Motor Speed  

Pokazuje aktualną prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obrotach na minutę. 

P17. Software version  

Pokazuje wersję oprogramowania tablicy sterowniczej. 

7.5.2 Parametry ustawień 

P20. Password [0÷999] 

Tutaj użytkownik może wprowadzić hasło systemowe, które umożliwia dostęp do parametrów 
systemowych: wartość tego pola porównywana jest z zapisem P22. 
Po wprowadzeniu poprawnego hasła, system pozostaje odblokowany przez 10 minut i umożliwia 
dostęp do wszystkich parametrów. 
Jeśli wprowadzone hasło nie pasuje do wartości zapisu P22, dostępne są jedynie parametry do 
P20. 

P21. Jog mode [P27÷ P26] 

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tego parametru, dezaktywuje sterownik wewnętrzny 
napędu i wymusza zmianę aktualnego trybu sterowania na ACT przez cały czas korzystania z 
tego parametru: silnik uruchamia się, a wartość P21 staje się wartością zadaną ACT. 
Można go zmienić wybierając nową wartość w P21 (w zakresie od P27 do P26), bez 
potwierdzenia (potwierdzenie spowoduje wyjście z tych ustawień tymczasowych). 

P22. Set password [1÷999] 

Ustawia hasło systemowe (domyślnie 66), któremu odpowiada hasło ustawione w P20 

PASSWORD; wartość domyślna to 066 (066). 

P23. Lock Function [OFF, ON] 

Z pomocą tego parametru użytkownik może zablokować lub odblokować ustawienie parametru w 
głównym menu; domyślne ustawienie OFF [WYŁ.], aby wszystkie parametry były dostępne. 
Jeśli użytkownik ustawi P23=ON [WŁ.], żaden parametr nie może być zmieniony bez 
wprowadzenia hasła systemowego P20. 

7.5.3 Parametry konfiguracji napędu 

P25. Control mode [0÷2]  

Włącza tryb sterowania: ACT=0, CPP=1 oraz PPP=2. 

 Tryb siłownika (ACT) 

ACT  ACT 
Jest to tryb sterowania w którym pojedyncza pompa utrzymuje stałe obroty przy jakimkolwiek 
zapotrzebowaniu na wodę. 
ACT zawsze minimalizuje błąd pomiędzy punktem ustawienia obrotów a aktualną wartością 
obrotów silnika. 

 Stałe ciśnienie PI (CPP) 

CPP  CPP 
Jest to domyślny tryb sterowania, w którym pompa utrzymuje stałe ciśnienie przy dowolnym 
zapotrzebowaniu. 
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Nie jest konieczne stosowanie czujnika ciśnienia bezwzględnego w pompowni. Algorytm 
regulacji będzie działać bez czujnika. Niemniej zewnętrzny czujnik ciśnienia można stosować 
(wejścia 9 i 10, par. 5,4, konfiguracja w P40) jako alternatywę: CPP zawsze próbuje 
zminimalizować błąd pomiędzy punktem ustawienia ciśnienia a wartością zwrotną sygnału 
ciśnienia. 

 Ciśnienie proporcjonalne PI (CPP) 

PPP  PPP 
Jest to tryb sterowania, w którym pompa utrzymuje ciśnienie proporcjonalne przy dowolnym 
zapotrzebowaniu. Ciśnienie wzrasta wraz ze wzrostem przepływu. 
Algorytm regulacji będzie działać bez czujnika. Niemniej zewnętrzny czujnik ciśnienia można 
stosować (wejścia 9 i 10, par. 5,4, konfiguracja w P40) jako alternatywę: CPP zawsze próbuje 
zminimalizować błąd pomiędzy punktem ustawienia ciśnienia a wartością zwrotną sygnału 
ciśnienia. 

P26. Max rpm set [ACT set÷Max]  

Ustawia maksymalną prędkość obrotową pompy, wyrażoną jako 10 x obr./min. Obroty 
maksymalne zależą od modelu. 

P27. Min rpm set [Min÷ACT set]  

Ustawia minimalną prędkość obrotową pompy, wyrażoną jako 10 x obr./min. Obroty minimalne 
zależą od modelu. 

7.5.4 Parametry konfiguracji czujnika 

P40. Sensor Selection [0÷2]  

Ustawia parametry zewnętrznego czujnika ciśnienia: 

 Brak czujnika = NOS  

 Czujnik różnicowy 4÷20 mA = d1 

 Dwa pojedyncze czujniki ciśnienia 4÷20 mA oraz 0÷10 V = d2. 

P41. Pressure Sensor Unit Of Measure [bAr, PSI]  

Parametr ten (domyślna wartość: bar) ustawia jednostkę miary dla czujnika ciśnienia i wpływa na 
parametr LED dla widoku Head (patrz par. 7.3.4, warunek 2). 

P42.Pressure Sensor Full Scale -4÷20 mA [0.0÷25.0 bar] / [0.0÷363 psi]  

Ustawia wartość Pełnego Zakresu (w barach lub psi, w zależności od P41) dla czujnika ciśnienia 
4÷20 mA podłączonego do wejścia analogowego 9 i 10 (patrz par. 5.4). 

P43.Pressure Sensor Full Scale -0÷10 V [0.0÷25.0 bar] / [0.0÷363 psi]  

Ustawia wartość Pełnego Zakresu (w barach lub psi, w zależności od P41) dla czujnika ciśnienia 
0÷10 V podłączonego do wejścia analogowego 7 i 8 (patrz par. 5.4). 

P44. Zero Pressure Auto-Calibration 

Umożliwia użytkownikowi wykonanie autokalibracji czujnika ciśnienia, tak aby napęd 
kompensował sygnał offsetu czujnika przy zerowym ciśnieniu (ze względu na tolerancję samego 
czujnika). 
Kroki autokalibracji: 
1. Należy wejść do P44, kiedy pompownia wykazuje 0 ciśnienia (bez wody w obwodach) lub 

kiedy czujnik ciśnienia jest wymontowany z obwodu: aktualna wartość ciśnienia 0 zostanie 
wyświetlana 

2. Uruchom autokalibrację, naciskając przycisk  lub  (patrz par 7.2) 

3. Na koniec autokalibracji, wyświetlane jest ciśnienie 0 (lub powiadomienie „---” (---) jeśli 
sygnał czujnika jest poza dozwoloną tolerancję). 
Wykryto błąd ciśnienia. 

P48. Lack Of Water Switch Input [DIS, ALR, ERR] 

Parametr ten (domyślnie ALr) włącza/wyłącza dla napędu zarządzanie wejściem Lack Of Water 
[wejścia 13 i 14, patrz par 5.4], a ponadto definiuje zachowanie napędu w warunkach, gdy 
wejście braku wody jest włączone a przełącznik otwarty: 
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• Jeśli P48 = DIS, napęd nie zarządza informacją przychodzącą od wejścia LoW (które 
praktycznie jest wyłączone) 

• Jeśli P48 = ALR, napęd odczytuje wejście LoW (włączone) i reaguje odpowiednio na otwarcie 
przełącznika LoW, wyświetlając stosowny alarm A06 na wyświetlaczu, utrzymując jednak 
działanie silnika 

Jeśli P48 = Err, napęd odczytuje wejście LoW (włączone) i reaguje odpowiednio na otwarcie 
przełącznika LoW, zatrzymując silnik i generując stosowany kod błędu E11; następnie warunki 
błędu są usuwane (i silnik uruchamia się), kiedy przełącznik LoW zamknie się ponownie. 

7.5.5 Parametry interfejsu RS485 

P50. BMS Comm Protocol [MOD, BAC] 

Parametr ten (domyślnie MOD) wybiera specyficzny port protokołu komunikacji: możliwe 
ustawienia MOD (Modbus RTU) lub bAC (BACnet MS/TP) 

P51. BMS Comm Protocol – Address 1÷247 / 0÷127 

Parametr ten ustawia wymagany adres napędu podłączonego do jakiegokolwiek zewnętrznego 
urządzenia, w zależności do protokołu ustawionego w P50: 
• Jeśli P50 = MOd, adresem może być każda wartość w zakresie 1÷247 
• Jeśli P50 = bAC, adresem może być każda wartość w zakresie 0÷127. 

P52. BMS Comm Protocol – Baudrate [4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 38.4, 56.0, 57.6 Kbps] 

Parametr ten (4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 38.4, 56.0, 57.6, domyślnie 9.6) ustawia wymaganą 
szybkość transmisji portu komunikacyjnego. 

P53. BACnet Device ID Offset [0÷999] 

Parametr ten (domyślnie 000) ustawia setki, dziesiątki i jednostki urządzenia BACnet Device ID. 
(BACnet Device ID domyślnie = 84000). 

P54. COM Port Configuration [0÷3] 

Parametry te ustawiają konfigurację wewnętrznego portu komunikacji:  
• Domyślnie [Bitów danych = 8, Parzystość = Brak, Bitów stopu = 1] = 0 
• [Bitów danych = 8, Parzystość = Brak, Bitów stopu = 2]   = 1 
• [Bitów danych = 8, Parzystość = Parzystość, Bitów stopu = 1]  = 2 
• [Bitów danych = 8, Parzystość = Nieparzystość, Bitów stopu = 1]  = 3 

7.5.6 Uruchomienie testujące Parametry Konfiguracji 

Uruchomienie testujące jest funkcją, która uruchamia pompy po ostatnim zatrzymaniu, aby nie 
dopuścić do ich zablokowania. 

P65. Test Run – Time Start [0÷100]  

Parametr ten (domyślnie 100), wyrażony w [godzinach], ustawia czas, po którym może nastąpić 
uruchomienie testowe, od czasu ostatniego zatrzymania. 

P66. Test Run – Speed [Min÷Max]  

Parametr ten (domyślnie 200) ustawia obroty pompy dla Uruchomienia Testującego, wyrażone w 
rpmx10. Minimalne i maksymalne obroty zależą od modelu. 

P67. Test Run – Time Duration [0÷180]  

Parametr ten (domyślnie 10) ustawia czas trwania Uruchomienia Testującego, wyrażony w 
sekundach. 

7.5.7 Parametry Specjalne 

P68. Default Values Reload [NO, RES] 

Parametr ten, w przypadku wyboru i potwierdzeniu RES, przywraca fabryczne ustawienia 
wartości domyślnych. 

P69.  Avoid Frequently Parameters Saving [NO, YES] 
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Ustawiając tego parametru (domyślnie NO) na YES, użytkownik może ograniczyć częstotliwość 
zapisu wymaganych wartości P02 w pamięci EEPROM; jest to szczególnie użyteczne, ponieważ 
oszczędza żywotność pamięci EEPROM, szczególnie w zastosowaniach ze sterownikiem BMS, 
który może wymuszać ciągłe zmiany wymaganej wartości dla celów dokładnej regulacji. 

7.6 Szukanie błędów 

Patrz par. 7.4.3: 
• W przypadku alarmu, który umożliwia dalszą pracę silnika, wyświetlacz pokazuje 

alternatywnie kod alarmu i aktualną wartość obrotów silnika (szacowanych i 
faktycznych/mierzonych) oraz wartość ciśnienia, kiedy LED STATUS świeci na 
pomarańczowo. 

• W przypadku defektów, które zatrzymują silnik, wyświetlacz pokazuje stale kod błędu (patrz 
par. 7.6.1 i 7.6.2), a LED STATUS świeci na czerwono. 

7.6.1 Kody alarmów 

Tabela 15: Kody alarmów 

Kod alarmu Opis Przyczyna 

A03 Obniżenie wartości znamionowych Temperatura zbyt wysoka 

A05 Alarm pamięci danych Pamięć danych uszkodzona 

A06 Alarm NISKICH poziomów Wykryto brak wody (if P48 = ALR) 

A15 Awaria zapisu w EEPROM  

A20 Alarm wewnętrzny  

7.6.2 Kody błędów 

Tabela 16: Kody błędów 

Kod błędu Opis Przyczyna 

E01 Błąd komunikacji wewnętrznej Utrata komunikacji wewnętrznej 

E02 Błąd przeciążenia silnika Wysokie natężenie silnika 

E03 Błąd nadmiaru napięcia w DC-bus Nadmierne napięcie DC-bus 

E04 Błąd Bezpiecznika Silnik zablokowany 

E05 Błąd pamięci danych EEPROM Pamięć danych EEPROM uszkodzona 

E06 Błąd napięcia sieci Napięcie zasilania poza zakresem nominalnego 

E07 Błąd uzwojenia silnika Wyłączenie bezpiecznika temperatury silnika 

E08 Błąd przegrzania modułu zasilania Wyłączenie bezpiecznika przetwornika 
częstotliwości 

E09 Rodzajowy błąd sprzętowy Błąd sprzętowy 

E10 Błąd pracy „na sucho” Wykryto pracę „na sucho” 

E11 Błąd NISKICH poziomów Wykryto brak wody (if P48 = ERR) 

E12 Błąd czujnika ciśnienia Brak czujnika ciśnienia 
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8 Konserwacja  
8.1 Uwagi ogólne 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: 

Przed jakimkolwiek serwisem lub konserwacją, należy wyłączyć zasilanie i odczekać 
przynajmniej 4 minuty przed podjęciem prac (kondensatory obwodu pośredniego rozładowują się 
przez wewnętrzne oporniki rozładowania). 

Urządzenie nie wymaga szczególnych konserwacji. 

Lista sprawdzająca 

 Upewnij się, że wentylator i jego otwory są wolne od kurzu. 

 Upewnij się, że temperatura otoczenia jest poprawna i zgodna z limitem urządzenia. 

 Upewnij się, że wszelkie modyfikacje zostały wykonane przez kwalifikowany personel. 

 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, zanim podejmiesz jakiekolwiek prace. 
Zawsze stosuj instrukcje dot. pompy i silnika. 

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. 

8.2 Sprawdź funkcje i parametry 

Jeśli zmieni się system hydrauliczny, wykonaj poniższe procedury: 
1. Upewnij się, że funkcje i parametry są poprawne 
2. Wyreguluj funkcje i parametry, jeśli to konieczne. 
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9 Referencje techniczne  
9.1 Przykład: Tryb sterowania ACT z wejściem analogowym 0-10V 

Wykres 

 

Rysunek 13: Schemat trybu sterowania ACT 
 

Tabela 17: Opis 

Szary obszar  Brak progu wykrywania napięcia wejściowego 

Obroty [rpm]  Aktualne obroty zakładają wartość napięcia wejściowego 0-10 V (patrz par. 5.4, styki 7 i 8) 

Maks  P26 (Max rpm set) 

min  P27 (Minimum rpm set) 

Punkt 
ustawienia 

 Przykład aktualnych obrotów w stosunku do wartości napięcia Vset 

Sby  Napięcie wejścia, przy którym silnik przechodzi w stan wyczekiwania  

Vin [V]  Wartość napięcia wejścia do sterowania pompą w trybie ACT  
Różnymi progami zarządza pompa, od Brak wykrywania do Obroty Maks)  

Dalsze informacje dot. trybu ACT i regulacji parametrów, patrz par. 7.5.3. 
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