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1 Belangrijke veiligheidsbepalingen 

 

Voor de eerste ingebruikstelling moeten de 
bedieningshandleiding en de veiligheidsbepalingen zorgvuldig 

worden gelezen.  
Alle installatiewerken resp. wijzigingen moeten door 

gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd! 

 

 

 

Maakt erop attent dat bij niet aanhouden van de voorschriften er gevaar 
door elektrische energie bestaat. 

 

 

 
Maakt erop attent dat bij niet aanhouden van de voorschriften er gevaar 
bestaat voor lichamelijke letsels en/of materiële schade. 

 
Naast de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding moeten de algemeen geldende 
voorschriften m.b.t. veiligheid en ongevallenpreventie ook worden aangehouden. 
 
In principe moet de HYDROVAR van de netspanning worden gescheiden, alvorens aan het 
elektrische of mechanische gedeelte van de installatie werken uit te voeren. 
Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door geschoold, 
vakkundig geschikt en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. 
  
Eigenhandige ombouw of wijzigingen van de installatie sluiten elke waarborg uit. 
 
In de bedrijfstoestand kan de motor door openen van een digitale ingang of handmatige 
bediening worden gestopt, terwijl de HYDROVAR en de motor onder spanning blijven. 
Wanneer aan de machine werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de HYDROVAR om 
veiligheidsredenen van de netspanning worden gescheiden. 
 

 
 
 
 
 

 

Als de HYDROVAR op de stroomtoevoer is aangesloten zijn de componenten 
van de aandrijfeenheid en sommige componenten van de besturingseenheid 
ook op de stroomtoevoer aangesloten. 
 
Bij aanraken van deze componenten bestaat levensgevaar! 
 
Voor werkzaamheden aan de HYDROVAR moet daarom de complete installatie 
van het stroomnet worden gescheiden. Na het afschakelen van de 
netspanning moet minstens 5 minuten worden gewacht, voordat met het 
werken kan worden begonnen (de condensatoren in het tussencircuit van de 
HYDROVAR moeten eerst via de ingebouwde ontladingsweerstanden worden 
ontladen). 
 
Er zijn spanningen tot 800 Volt mogelijk (in geval van een defect kunnen ze 
ook hoger zijn) 
Alle werkzaamheden aan de HYDROVAR mogen alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd en bevoegd personeel. 
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Bij het aansluiten van de externe besturingsleidingen geen kortsluiting op de 
aangrenzende componenten veroorzaken. Ongebruikte open kabeleinden in 
ieder geval isoleren. 
 

 

De HYDROVAR bevat elektronische veiligheidsinrichtingen die in geval van een 
storing het besturingsgedeelte uitschakelen, waardoor de motor stroomloos, 
maar niet spanningsvrij wordt, en tot stilstand komt. De motor kan ook door 
mechanisch blokkeren worden stilgelegd. Bij een elektronische uitschakeling is 
de motor via de elektronica van de HYDROVAR van de netspanning 
gescheiden, maar niet potentiaalvrij geschakeld. 
 
Bovendien kunnen spanningsschommelingen, vooral stroomuitvallen, tot 
uitschakelen leiden. 
Het verhelpen van een storingsoorzaak kan ertoe leiden dat de 
aandrijving weer vanzelf opstart! 

 
 

 

De installatie mag alleen geaard in bedrijf worden genomen,  
Bovendien moet ook voor een equipotentiaal van alle geleidende 
buisleidingen worden gezorgd. 
Neem lokale installatienormen in acht! 
 

 

 

Bij hoogspanningstests van de HYDROVAR of van de aangesloten motor 
kunnen de elektronische componenten worden beschadigd! De in- en 
uitgangsklemmen L1 - L2 - L3 / U-V-W moeten daarom tevoren worden 
kortgesloten.  
Om meetfouten door de interne condensatoren in de elektronica te 
vermijden, moet de motor van de HYDROVAR worden gescheiden. 

 
 
 
 

 

De bedieningshandleiding moet door het bevoegde 
bedienende personeel worden gelezen, begrepen en 
nageleefd. Bovendien maken wij erop attent dat wij ons 
niet aansprakelijk stellen voor schade en bedrijfsstoringen 
die ontstaan doordat de bedrijfshandleiding niet wordt 
aangehouden. 
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Transport, omgang, opslag, verwijdering: 
 

• Controleer de HYDROVAR meteen bij levering/aankomst van de zending op 
volledigheid of schade. 

• Het transport van de HYDROVAR moet uiterst voorzichtig gebeuren.  
• Harde stoten in ieder geval vermijden. 

 
 
OPMERKING! 
 Het verpakkingsmateriaal en de HYDROVAR weggooien volgens de lokaal 

geldende voorschriften. Voor meer gedetailleerde informatie over het 
recyclen van dit product neemt u contact op met uw lokale overheid, uw 
lokale afvalverwerkingsdienst of de leverancier waar u het product hebt 
gekocht. 

 
 
OPGELET! 

 

De hefinrichtingen (heftruck, kraan, kraanmontage-inrichting, takelblokken, 
kabelstroppen etc.) moeten de correcte afmetingen hebben, zodat ze het 
gewicht van de HYDROVAR kunnen dragen.  

 
 
OPGELET! 

 

Het is verboden om de HYDROVAR te verplaatsen door aan de aangesloten 
kabels te trekken. 
De kabel tijdens het transport niet beschadigen (niet knellen, plooien of 
slepen). De kabeleinden moeten droog worden gehouden. 

  
 
WAARSCHUWING! 

 

• Niet onder opgehangen lasten gaan staan. 
• De algemene instructies over ongevallenpreventie in acht nemen. 
• De HYDROVAR moet worden beveiligd tegen omkantelen en wegglijden 

tot hij op zijn uiteindelijke plaats is bevestigd. 
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2 Installatieschema 
De onderstaande afbeeldingen tonen de typische opbouw van een installatie met ÉÉN resp. 
met meerdere pompen waarbij het HYDROVAR-regeltoestel wordt toegepast. De 
aansluiting van de installatie kan direct op het plaatselijke waterleidingnet. Bij directe 
aansluiting moet aan zuigzijde een lagedrukschakelaar worden ingebouwd. 
 

Uitvoering met ÉÉN pomp Uitvoering met meerdere pompen 

 

 

(1) Pomp met HYDROVAR 
(2) Membraanreservoir 
(3) Schakelkast 

(4) Afsluitklep 
(5) Terugstroomblokkering 
(6) Toeloopdrukschakelaar 

(7) Manometer 
(8) Druksensor 
(9) Aftapkraan 

 

2.1 Membraanreservoir 
Het membraanreservoir wordt aan drukzijde na de pomp aangesloten om de druk in het 
systeem op te slaan als er geen verbruik is. Dit voorkomt dat de pompen ingeschakeld 
blijven bij nulverbruik. Met de HYDROVAR zijn geen grote tanks vereist voor 
toevoerdoeleinden, als bij standaard hydrofoorinstallaties.  
Het reservoir moet tegen de installatiedruk bestand zijn en moet een capaciteit van min. 
10% van het maximale debiet (in l/min.) van één pomp hebben (ook geldig voor installatie 
met meerdere pompen).  
 

Voorbeeld:  
Maximaal pompdebiet = 250 liter per minuut  
Minimaal volume van het membraanreservoir = 250 x 0,10 = 25 liter  
 

De voorpersdruk van het reservoir kan met behulp van de volgende tabel worden afgelezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 OPMERKING De juiste voorpersdruk kan alleen in drukloze toestand door de 
HYDROVAR uit te schakelen worden gecontroleerd resp. ingesteld. 

 
 gewenste druk (bar) 

voorpersduk (bar) 
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3 Productoverzicht 
3.1 Hardwareconfiguraties 

De HYDROVAR is een modulair concept dat in wezen uit twee hoofdelementen bestaat: de 
voedingseenheid/omvormer en de besturingskaart. In zijn BASIS configuratie (alleen de 
voedingseenheid/omvormer) kan de HYDROVAR worden gebruikt als zogeheten “BASIC-
omvormer” zonder dat de besturingskaart nodig is. In die uitvoering kan de HYDROVAR als 
een seriële pomp worden gebruikt in een installatie met meerdere pompen, maar ook als 
een zelfstandige BASIC frequentieomvormer in een installatie met ÉÉN pomp.  
Als de BASIC-omvormer met één van de besturingskaarten wordt gecombineerd, kan de 
HYDROVAR worden uitgebreid tot de zogeheten SINGLE of MASTER omvormer.   
 

BASIC-omvormer – HYDROVAR BASIC unit (niet leverbaar voor HV 4.150 – 4.220)  
 

Toepassing:  
- Gebruik als seriële pomp in een installatie met meerdere pompen en als 

frequentieomvormer in installaties met ÉÉN pomp.  
 

SINGLE omvormer – HYDROVAR BASIC-omvormer met besturingskaart die ontwikkeld is 
voor ÉÉN pompbedrijf. Deze SINGLE omvormer kan geen optionele modules ondersteunen 
zoals de relaiskaart. 
 

Toepassing:  
- Eenvoudige toepassingen met ÉÉN POMP. 
 

MASTER-omvormer – HYDROVAR BASIC-omvormer met inbegrip van de hoge niveau 
besturingskaart (deze ondersteunt ook de optionele modules zoals de relaiskaart en alle 
speciale softwaremogelijkheden). 
 

Toepassing:  
- Besturing van ÉÉN pomp met inbegrip van alle uitgebreide mogelijkheden 
- Meerpompinstallatie van MASTER- en BASIC-omvormers (maximaal 8 pompen) 
- Meerpompinstallatie uitgerust met maximaal 8 MASTER-omvormers 
- In combinatie met de optionele relaiskaart kunnen met deze configuratie maximaal 5 

pompen met constant toerental worden bestuurd. 
 
3.2 Bedrijfsmodussen 

3.2.1 Actuator (alleen voor ÉÉN pompbedrijf!) 
In deze bedrijfsmodus functioneert de HYDROVAR als een actuator op basis van een extern 
snelheidssignaal of functioneert hij continu op één of beide geprogrammeerde frequenties 
met behulp van de bewuste digitale ingang.  
  

!!! Houd er rekening mee dat deze modus alleen mogelijk is bij gebruik van een 
HYDROVAR MASTER OF SINGLE omvormer en beperkt is tot ÉÉN pompbedrijf.  

 
3.2.2 Regelaar 
Deze modus is ingesteld als standaard bedrijfsmodus en wordt gebruikt wanneer er slechts 
één HYDROVAR bij ÉÉN pompbedrijf in gebruik is en er geen verbinding is met enige 
andere HYDROVAR via de interne RS-485 interface. 
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aansluiting 

uitgebreid tot 
max. 8 pompen 

Master-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer 

3.2.3 Cascadeserie/Synchroon (uitgezonderd de SINGLE uitvoering) 
In deze bedrijfsmodus zijn er verschillende mogelijkheden om de verschillende omvormers 
in de BASIC-uitvoering en de MASTER-uitvoering te combineren. 
In principe is elke pomp uitgerust met een HYDROVAR-regeltoestel. Alle toestellen zijn 
aangesloten op de RS-485 interface en communiceren via standaard MODBUS-formaat 
(9600 Baud, RTU, N81). 
 

Voor een volledig geregelde installatie is ten minste één “MASTER-omvormer” nodig, voor 
de andere pompen volstaat een “BASIC-omvormer”. 
De regelaar in de “MASTER-omvormer” krijgt continu informatie over de status en 
eventuele storingen van de “BASIC-omvormers”. Alle storingen worden op de MASTER 
eenheid weergegeven, inclusief datum en tijdstip.  

 

De volledige regeling gebeurt telkens via de “MASTER-omvormer”, ook de automatische 
volgordeverandering van de volgpompen voor een gelijkmatige slijtage en een gelijk aantal 
bedrijfsuren is mogelijk.  
 

Als de besturingskaart van de MASTER-omvormer defect raakt, kunnen de BASIC-
omvormer(s) met een externe schakelaar door het sluiten van het solo run contact worden 
gestart en wordt op die manier de werking in geval van nood van de installatie 
gewaarborgd. 
 

Functioneel voorbeeld 
 

Elke pomp van de installatie (uitgebreid tot maximaal 8 pompen) is uitgerust met een 
HYDROVAR-regeltoestel (ten minste één MASTER-omvormer, de andere kunnen BASIC-
omvormers zijn). Alle toestellen zijn op elkaar aangesloten via de seriële interface (RS-485). 
 

De combinatie van de verschillende HYDROVAR-regelaars in een meerpompeninstallatie 
wordt bepaald door de systeemvereisten (d.w.z. in een zespompeninstallatie kunnen om 
veiligheidsredenen twee MASTER-omvormers worden gebruikt en vier BASIC-omvormers – 
of om het even welke andere configuratie). 

 

Minimumvereiste: 1 MASTER-omvormer en de andere pompen uitgerust met BASIC-
omvormers  
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Om de veiligheid van een dergelijke installatie te verbeteren, wordt geadviseerd ook een 
tweede MASTER-omvormer te gebruiken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Volledig uitgeruste mogelijke installatie: Elke pomp is uitgerust met een MASTER-omvormer 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In deze modus kunnen alle pompen zowel in de bedrijfsmodus Cascadeserie als Synchroon 
werken. 
 
Deze configuratie laat toe dat elke pomp van de installatie als hoofdpomp functioneert. Dit 
garandeert een correcte werking als één MASTER-omvormer defect is. In dit geval neemt 
een andere HYDROVAR de "volle verantwoordelijkheid” voor de continuïteit in de regeling 
van de installatie op zich. Dit garandeert dat de individuele pompen hetzelfde aantal 
bedrijfsuren hebben met een gelijkmatige slijtage als gevolg. 

Master-omvormer Master-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer 
uitgebreid tot 
max. 8 pompen 

aansluiting 

Master-omvormer Master-omvormer Master-omvormer Master-omvormer
uitgebreid tot 
max. 8 pompen 

aansluiting 
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3.2.4 Cascaderelais (uitgezonderd de BASIC en SINGLE uitvoering) 
 
Één pomp is uitgerust met een HYDROVAR MASTER-omvormer en maximaal 5 slave-
pompen, deze worden in- (AAN) en uitgeschakeld (UIT). Hiervoor moet een aanvullende 
module met 5 relais geplaatst worden in de MASTER-omvormer. Er is een externe 
schakelkast nodig voor de motorrelais van de slave-pompen, omdat de relaismodule in de 
HYDROVAR de slave-pompen niet rechtstreeks kunnen inschakelen (deze relais zijn alleen 
als stuurcontacten te gebruiken). 
 
In deze bedrijfsmodus is ook een automatische volgordeverandering van de pompen 
mogelijk om een gelijkmatige slijtage en een gelijk aantal bedrijfsuren te realiseren.  

Deze configuratie is een eenvoudig alternatief in vergelijking met andere oplossingen. Er 
moet echter extra aandacht aan de installatie worden besteed, omdat de HYDROVAR (+ 
druksensor) de complete installatie aanstuurt. 

Functioneel voorbeeld 

Drukverhoging met maximaal 6 pompen, waarvan slechts één pomp met toerentalregeling 
door een HYDROVAR en de andere pompen met constant toerental (1 HYDROVAR MASTER-
omvormer + 5 met constant toerental). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max. 5 toestellen met constant toerental 

Externe schakelkast 
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4 Typeaanduidingscode 
 
 

 

 
Softwareversie 

Taal 
1 = West-Europees 

3 = Oost /Noord-Europees 
 

Hardwareversie 
Optionele componenten 

Optionele kaart 
Relaiskaart (0= zonder / R= geleverd) 

Buskaart 
Display  (0= zonder / 1= geleverd) 

 

EMC-beveiligingsfilter 

A = A- Filter (industriële omgeving) 
B = B- Filter (huishoudelijke omgeving) 

   

Beschermingsklasse (IP-klasse) 
2= IP 21 
5= IP 55 

 

Hardware configuraties 
M = eenheid voor motormontage 
W = eenheid voor wandmontage 

1=    BASIC-omvormer 
2=   SINGLE omvormer 
3= MASTER-omvormer 

 

Nominaal vermogen 
022= 2,2 kW 055= 5,5 kW 
030= 3,0 kW 075= 7,5 kW 

 040= 4,0 kW    110= 11kW 
 150=15,0kW     185=18,5kW   220=22,0kW 

  

Nominale netspanning 
  1= 1~/1~ 230VAC  3= 3~/3~ 230VAC 

           2= 1~/3~ 230VAC 4= 3~/3~ 380-460VAC 
Voorbeeld 

 
 

 

De HYDROVAR die in dit voorbeeld is genoemd, heeft de volgende technische gegevens: 
 

Nominale netspanning:  3~/3~ 380-460VAC 
Nominaal vermogen:  4 kW 
Hardwareconfiguraties:  Eenheid voor motormontage - MASTER-omvormer  
Beschermingsklasse:  IP 55 
EMC-filter:    B - Filter (huishoudelijke omgeving) 
Optionele componenten: display, relaiskaart 
Hardwareversie:   G 
Taal:     1 (West-Europees) 
Softwareversie:   V01.4 

HV   .    -   -  -  -     -  -  -    .  

HV  4 . 0 4 0 - M 3 - 5 - B - 1 0 R 0 - G - 1 - V 0 1 . 4 



 
 
                                                                                         
  

 

14 
 

5 Technische gegevens 

HYDROVAR Voedingsspanning 

type nominaal 
vermoge

n 

Spanningsgrenzen 
48-62 Hz 

Nominale 
ingangsstroo

m 

aanbevolen 
lijnbeveiliging 

max. 
doorsnede 

HV [kW] [V] [A] [A] [mm²] 

2.015 1,5 14,0 20 
2.022 2,2 

1~230 ± 15% 
20,0 25 

10 

4.022 2,2  7,6  13 
4.030 3  9,1  13 
4.040 4  

3~380-460 ± 15% 
11,4 16 

10 

4.055 5,5  15,1 20 
4.075 7,5 19,6 25 
4.110 11 

3~380-460 ± 15% 
27,8 32 

10 

4.150 15 31,6 40 
4.185 18,5 39 50 
4.220 22 

3x380-460 ± 15% 
46,3 63 

25 

 

HYDROVAR Uitgang naar de motor 

type nominaal 
vermoge

n  

Max. uitgangsspanning Nominale 
uitgangsstroo

m 

motoraansluitkabels 

HV [kW] [V] [A]  mm² 

2.015 1,5 7 
2.022 2,2 

3x Uin 10 
4x1,5 – 4x4 

4.022 2,2 5,7 
4.030 3 7,3 
4.040 4 

3x Uin 

9 

4x1,5 – 4x4 

4.055 5,5  13,5 
4.075 7,5 17 
4.110 11 

3x Uin 

23 

4x2,5 – 4x6 

4.150 15 30 
4.185 18,5 37 

4x6 – 4x25 

4.220 22 
3x Uin 

43 4x10 – 4x25 
 

Zorg dat de elektrische gegevens van de HYDROVAR overeenstemmen met 
deze van de elektrische pomp. Verkeerde combinaties kunnen een foutieve 
werking als gevolg hebben en kunnen de bescherming van de elektrische 
motor niet garanderen. 

 

De nominale motorstroom moet lager zijn dan de nominale stroom van de HYDROVAR 
om oververhitting of uitschakeling door OVERBELASTING te voorkomen. 
 

De max. uitgangsstroom van de HYDROVAR kan 110% bedragen van de nominale 
stroom gedurende max. 60 seconden vóór de storing OVERBELASTING optreedt. 
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5.1 Algemene technische gegevens 
 

Omgevingstemperatuur: 
 
0° C ... +40°C 
Bij hogere temperaturen is een reductie van de uitgangsstroom of het 
gebruik van een groter vermogen Hydrovar noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De isolatieklasse van de HYDROVAR is IP55 en hetzelfde als andere IP55 
systemen, let op het volgende: 

• Bescherm de HYDROVAR tegen rechtstreeks zonlicht! 
• Bescherm de HYDROVAR tegen rechtstreekse regen. 
• Het is verboden om de HYDROVAR in de open lucht te 

installeren zonder bescherming met name om de 
temperatuurgrenzen te handhaven! 

Opslagtemperatuur: -25° C ... +55° C (+70°C gedurende max. 24 uur.) 

Vochtigheid: 

RH max. 50% bij 40°C, onbeperkt 
RH max. 90% bij 20°C, max. 30 dagen per jaar 
75% jaargemiddelde (klasse F) 
Condensatie is niet toegestaan! 
Tijdens langdurige perioden van stilstand of geen gebruik moet de 
HYDROVAR op de netspanning aangesloten blijven. Het externe on/off 
contact moet daarentegen uitgeschakeld Worden om de werking van 
de pomp te verhinderen. Hierdoor blijft de verwarming in de 
HYDROVAR te allen tijde Ingeschakeld en wordt de kans op condensatie 
tegen gegaan. 

Luchtverontreiniging: 
 
 

De lucht kan droge stof, zoals deze in werkruimten met bijzondere 
stofontwikkeling door machines voorkomt, bevatten. 
Uitzonderlijk grote hoeveelheden stof, zuren, corrosieve gassen, zouten 
enz. zijn niet toegestaan. 

Plaatsingshoogte: 

Max. 1.000 m boven zeeniveau  
Bij hoger gelegen opstellingsplaatsen moet een vermogensreductie van 
1% per bijkomende 100 m worden ingesteld.  
Neem bij opstelling op een hoogte van meer dan 2.000 m boven 
zeeniveau contact op met de verkoper in de regio of de technische 
service.  

Beschermingsklasse: 

HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040      IP 55, NEMA 4 (alleen binnen) 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
HV 4.150 / 4.185 / 4.220 

Certificaties: CE, UL, C-Tick, cUL 
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5.2 EMC vereisten (elektromagnetische compatibiliteit) 

In principe zijn de verschillende EMC-vereisten tussen twee omgevingen afhankelijk van de 
gewenste toepassing. 
 
• Eerste omgeving - klasse B (EN 61800-3: Klasse C2) 
Met dit type omgeving worden woongebouwen bedoeld, maar ook panden die 
rechtstreeks zijn aangesloten (zonder tussengeschakelde spanningsomvormers) op een 
laagspanningsvoedingnet voor gebouwen met een woonkarakter. Huizen, appartementen, 
commerciële gebouwen of kantoren in een woongebouw zijn voorbeelden van locaties van 
het type Eerste omgeving. 
 
Voorzichtig: De geldende EMC-richtlijnen waarvoor de HYDROVAR is getest in de eerste 
omgeving bepalen dat de HYDROVAR een beperkt beschikbaar product is. Dat betekent dat 
de spanning van de omvormer minder dan 1.000 V bedraagt, dat de HYDROVAR geen 
insteekapparaat noch een verplaatsbaar apparaat is, en dat de installatie en inbedrijfstelling 
bij gebruik in de eerste omgeving alleen mag worden uitgevoerd door een persoon of een 
organisatie met de nodige kwalificaties op het vlak van installeren en in bedrijf stellen van 
aandrijfsystemen, inclusief de EMC-eigenschappen ervan. 
  
• Tweede omgeving - klasse A (EN 61800-3: Klasse C3) 
Dit type omgeving omvat alle andere panden dan diegene die rechtstreeks zijn aangesloten 
op een laagspanningsvoedingnet voor gebouwen met een woonkarakter. 
 
Industriezones, technische zones van alle gebouwen die gevoed worden door een eigen 
transformator zijn voorbeelden van locaties van het type Tweede omgeving. 
 
De HYDROVAR is in overeenstemming met de algemene EMC-richtlijnen en is 
volgens onderstaande normen gekeurd: EN 61800-3/2004 
 
EN 55011 (2002) Storingsspanningen / Storingsveldsterkte 
 
 Eerste omgeving - klasse B / 

klasse C2 
Tweede omgeving - klasse A / 

klasse C3 
Storingsspanningen OK OK 
Storingsveldsterkte *) OK 
*) Waarschuwing - In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken; in dit geval kunnen 
extra ontstorende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
EN 61000-4-2  (2001) Elektrostatische ontlading 
EN 61000-4-3  (2002) Immuniteitstest voor elektromagnetische velden 
EN 61000-4-4  (2001) Immuniteitstest van snelle elektrische transiënten 
EN 61000-4-5  (2001) Immuniteitstest van overspanningen 
EN 61000-4-6   (1996) Immuniteit tegen door radiofrequente velden geïnduceerde 

geleide storingen 
 



 
 
                                                                                         
 

 

17 
 

6 Afmetingen en gewichten 
HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
 

 

Alle afmetingen in millimeter! De tekeningen zijn niet op schaal! 
  

 

 

 

Type Gewicht [kg] 

 BASIC 
MASTER/ 
SINGLE 

HV 2.015 
HV 2.022 
HV 4.022 
HV 4.030 
HV 4.040 

4,00 4,40 

a … minimale hartafstand tussen de HYDROVAR-units 300 [mm] 
b … vrije ruimte voor onderhoud 300 [mm] 
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HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
 
 

Alle afmetingen in millimeter! De tekeningen zijn niet op schaal! 
Hefinrichtingen moeten de correcte 

afmetingen hebben. 
 

 

 

 
 
 
 
  

Type Gewicht [kg] 

 BASIC 
MASTER/ 
SINGLE 

HV 4.055 
HV 4.075 
HV 4.110 

7,70 8,10 

a … minimale hartafstand tussen de HYDROVAR-units 430 [mm] 
b … vrije ruimte voor onderhoud 300 [mm] 
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HV 4.150 / 4.185 / 4.220 
 
 

Alle afmetingen in millimeter! De tekeningen zijn niet op schaal! 
Hefinrichtingen moeten de correcte afmetingen 

hebben. 
 

 

  
 
 
 
  

Type Gewicht [kg] 
 MASTER  

HV 4.150 
HV 4.185 
HV 4.220 

14,00 

a … minimale hartafstand tussen de HYDROVAR-units 550 [mm] 
b … vrije ruimte voor onderhoud 300 [mm] 
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4 

5 

4 

5 

7 Modules 
Naargelang de toepassing kan de specifieke configuratie worden geselecteerd die 
beschikbaar is voor de HYDROVAR. Dankzij deze mogelijkheid kunt u de HYDROVAR 
configureren met aandacht voor de bedrijfsveiligheid en rentabiliteit voor elk soort 
toepassing. 
 

HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 

1 

3 

2 

HV 4.150 / 4.185 / 4.220 

6 

1 
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(1) 

Vermogenseenheid 
Zonder één van de besturingskaarten kan deze worden gebruikt als BASIC-
omvormer of als gewone frequentieomvormer in een installatie met ÉÉN pomp! 
Bij gebruik van een SINGLE of MASTER-configuratie wordt de vermogenseenheid 
uitgerust met een extra besturingskaart (4). 

(2) Filterkaart (niet leverbaar voor HV4.150-4.220, standaard model van klasse A) 
Om de EMC-richtlijnen voor woonomgevingen te respecteren (klasse B). 

(3) 

Montageframe 
Het montageframe bestaat uit een metalen en plastic gedeelte. Op het plastic 
gedeelte zijn de volgende zaken bevestigd: de besturingskaart, de display en ook 
de relaiskaart indien deze wordt gebruikt. De voorgemonteerde kabelklemmen die 
noodzakelijk zijn om het scherm van alle signaalkabels aan te sluiten op de 
HYDROVAR-aarding, maken het mogelijk om storingen op de signalen te 
voorkomen.  

(4) Besturingskaart 
Voor de MASTER- of SINGLE omvormer. 

(5) Displayeenheid 
Duidelijke tekstweergave op 2 regels voor programmeren en aflezen. 

(6) 
Relaiskaart 
De optionele relaiskaart voor regeling van maximaal 5 pompen (alleen mogelijk in 
combinatie met de MASTER-omvormer). 
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8 Mechanische componenten 
8.1 Geleverd montagemateriaal 

Geleverde 
componenten 

Kabelwarteldoorvoer + Contramoer Afsluitpakking PTC-
motor 

Montage-
klemmen 

Centreer
stuk 

 M M M M M M M M 
 12 16 20 25 32 40 12 16 

Kabeldiameter 
[mm] 3,

7 
- 

7 

 4
,5

 -
 1

0 

7 
- 

13
 

9 
- 

17
 

    

   

2.015 – 2.022 2 (3) 2 2    3 1 1 4 1 
4.022 – 4.040 2 (3) 2 2    3 1 1 4 1 
4.055 – 4.110 2 (3) 2  2   3 1 1 4 1 
4.150 – 4.185 4 2   2  5 2 1 4  
4.220 4 2    2 5 2 1 4  

 

( ) max. beschikbare kabelingangen 
 

8.2 Optionele componenten 

8.2.1 Montage-accessoires 

 

 Montagering 
Beschikbaar voor de diameters: 

140 mm 
155 mm 

 

  
8.2.2 Sensoren 

• druksensor • temperatuursensor 
• differentiaaldruksensor • debietmeter  
• niveausensor (meetflens, inductieve debietmeter) 

 
8.2.3 Filter 

• Lijnspoelen 
 

8.2.4 Kabelinvoering (alleen HV4.150 – 4.220) 
• Meervoudige kabelinvoering (M50) 
 

8.2.5 Kant-en-klare motorkabels 
• Beschikbaar voor HV 2.015 - 4.220 

Montagering 

OPGELET! 
Bij montage van de HYDROVAR op een 
motor met plastic ventilatorkap moet in 
ieder geval een roestvrijstalen 
montagering worden gebruikt om het 
gewicht van de HYDROVAR te dragen. 



 
 
                                                                                         
 

 

23 
 

8.3 Montage-instructie 

HV 2.015 – HV 4.110                 HV 4.150 – HV 4.220 
 

 

Display   
 

Druktransmitter voor 
montage in de pomp 
of in de installatie 

Motoraansluitdoos 
 

4 Montageklemmen 

Centreerstuk 

4 schroeven 
M5x70 

Motorkabel 
 

HYDROVAR kap 

4 schroeven voor 
bevestiging kap 
M4x50            M5x20 

PTC 

Motorventilator- 
kap 

 
Motor 

4 schroeven 
M6x100 
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Om de kap van de HYDROVAR te verwijderen, moeten de vier schroeven worden 
losgedraaid. 

 

• Let op! Bij het openen van de deksel mogen er geen vloeistofresten het toestel 
binnendringen. 
 

• De HYDROVAR moet op de ventilatorkap van de motor worden geplaatst en het toestel 
proberen te centreren met het rubberen centreerstuk. 

 

• Bij montage van de HYDROVAR op een motor met plastic ventilatorkap moet in ieder 
geval een extra roestvrijstalen montagering worden gebruikt (kan als optie erbij 
worden geleverd). 
 

• De HYDROVAR wordt met behulp van de montageklemmen, de vier schroeven en de 
bijbehorende borgschijfjes op de ventilatorkap van de motor gemonteerd. 

• De HYDROVAR moet worden gecentreerd, alvorens de vier schroeven vast te zetten. 
• Elke bevestigingsschroef vastdraaien tot de twee onderste tanden van de spanhaken 

rond de ventilatorkap beginnen te klemmen. Daarna gelijkmatig de schroeven 
aantrekken. 

 

• Nadat de elektrische componenten zijn aangesloten, kan de kap van de HYDROVAR 
worden gemonteerd en met de vier schroeven vastgezet. 

 

• Aardaansluiting van de kap controleren. 
• Alvorens de bevestigingsschroeven aan te halen, controleren of de pakking van de 

HYDROVAR kap op de goede plaats zit. 
• Aandraaien van de kabelwarteldoorvoer zodat de kabel wordt gefixeerd en een goede 

(stof en vocht) afdichting wordt gerealiseerd. 
 

*Voor HV4.150-4.220:  meet de juiste afstand met de tolerantiewaarde, de klem en de 
schroef bij elkaar 
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9 Elektrische installatie en bedrading 

 

Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten door goed 
opgeleid en gekwalificeerd personeel met geschikt gereedschap worden 
uitgevoerd! 
Persoonlijke beschermingsuitrusting dragen is verplicht. 

 

 

In geval van een storing moet het stroomnet worden gescheiden of 
uitgeschakeld. Ten minste 5 minuten wachten, alvorens de HYDROVAR 
open te maken. Pas na deze tijd zijn de condensatoren ontladen. 
Niet-naleving hiervan kan een shock, brandwonden of de dood tot 
gevolg hebben! 

 

9.1 Veiligheidsmaatregelen  

Welke veiligheidsmaatregelen in uw toepassingsgeval nodig zijn, kunt u in geval van twijfel 
bij uw elektriciteitsbedrijf navragen.  
 

Gebruikt 
worden: 

• randaarding 
• voor alle stroomsoorten sensitieve installatieautomaat 
• TN-aardingssystemen 

 

Randaarding:  

• De aanwezigheid van de condensatoren in het ingangsfilter kan een aardlekstroom 
veroorzaken. 

• Er moet een aangepaste beschermingseenheid worden gekozen (in overeenstemming 
met lokale richtlijnen). 

 

Installatieautomaat (RCD/RCCB): 

• Bij gebruik van een Installatieautomaat moet u zorgen dat deze ook wordt geactiveerd 
in het geval van een kortsluiting in het DC-gedeelte van de HYDROVAR naar aarding! 

o EENFASIGE HYDROVAR => impulsgevoelige installatieautomaat gebruiken 
o DRIEFASIGE HYDROVAR => AC/DC-gevoelige installatieautomaat gebruiken 

• De installatieautomaat moet in overeenstemming met lokale richtlijnen worden 
geïnstalleerd! 

 

Automatische veiligheidsschakelaar: 

• Automatische veiligheidsschakelaar met karakteristiek van C-type gebruiken 
• Evaluatie van de lijnbeveiliging (zie hoofdstuk Technische gegevens) 
   

Interne beveiligingen van de HYDROVAR: 

• De storingen, kortsluiting, dal- en piekspanning, overbelasting en de 
oververhitting van de elektronische componenten worden intern door de 
HYDROVAR opgevolgd. 

 

Externe beveiligingen: 

• Extra beschermende functies zoals de beveiliging tegen oververhitting van de 
motor en watergebrek in de pomp, worden door externe apparatuur geregeld.  
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9.2 EMC - elektromagnetische compatibiliteit 

Om de elektromagnetische compatibiliteit te garanderen, moeten onderstaande punten in 
acht worden genomen voor het installeren van de kabel: 
 

Aarding / massa om EMC te garanderen 
• Randaarding 

Het is belangrijk om de HYDROVAR op PE aan te sluiten, omwille van de 
aardlekstroom. 

• HF-aardverbinding 
De aardingskabels moeten zo kort mogelijk zijn en een zo laag mogelijke impedantie 
bezitten.  
 

Signaalkabels 
Stuur- en signaalkabels moeten zijn afgeschermd om externe storingen te voorkomen. 

 

De afscherming mag slechts aan één zijde met de massa zijn verbonden; anders kunnen er 
zwerfstromen in de afscherming optreden. De afscherming moet extensief met 
kabelklemmen op HYDROVAR GND (aarding) aangesloten worden (gebruik 
voorgemonteerde kabelklemmen). 
Bij kleine kabeldiameters kunnen de kabelklemmen ingedrukt worden om een goede 
bevestiging te waarborgen. 
 

 
Signaalkabels moeten gescheiden van de motor- en stroomtoevoerkabels worden 
geïnstalleerd. 
Als de signaalkabels parallel met de stroomtoevoerkabels (motorkabels) over een lange 
afstand zijn geïnstalleerd, moet de afstand tussen deze kabels meer dan 200 mm 
bedragen. 
Laat stroomkabels niet met signaalkabels kruisen; als dit niet mogelijk is, laat ze elkaar dan 
alleen in een hoek van 90° kruisen. 
 

 
 
  

 
Om een afscherming met laagste impedantie met de aarde te verbinden, verwijdert u de 
isolatie van de signaalkabel en sluit u de afscherming extensief aan op massa. 

Voorgemonteerde kabelklemmen  
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Motorkabels 
Om de EMC-compatibiliteit te garanderen en het geluidsniveau evenals lekstromen tot een 
minimum te beperken, moet de motorkabel zo kort mogelijk worden gehouden (gebruik 
alleen afgeschermde kabels als de totale lengte meer is dan 1,5 meter, bij lengtes > 20 
meter adviseren wij een smoorspoel toe te passen). 
 

Extra component lijnsmoorspoel 
Lijnspoelen zijn optioneel verkrijgbaar en moeten tussen de HYDROVAR en de 
hoofdzekering worden gemonteerd. De lijnspoel moet zich zo dicht mogelijk bij de 
HYDROVAR bevinden (max. 30 cm).  
 

Voordelen: 
• grotere efficiëntie 
• vermindering van harmonische stromen 

Voor de onderstaande toepassingen zijn extra lijnspoelen ten zeerste aanbevolen: 
• hoge kortsluitstromen 
• compensatiemodule zonder spoel 
• asynchrone motoren die verantwoordelijk zijn voor een spanningsdaling van >20% 

van de lijnspanning 
 

EMC samenvatting 
 

• Potentiaalvereffening installeren conform lokale richtlijnen 
• De stroomkabels niet parallel met signaalkabels installeren  
• Afgeschermde signaalkabels gebruiken 
• Bij gebruik van afgeschermde motorkabels beide uiteinden van de afscherming op 

de massa aansluiten 
• Slechts één zijde van de afscherming van een signaalkabel op de massa aansluiten, 

bij voorkeur bij de bron. 
• Motorkabel zo kort mogelijk houden. 
• Losse kabeluiteinden moeten worden vermeden 

 
9.3 Aanbevolen kabeltypes 

Om de bovenstaande punten na te leven en zodoende EMC-compatibiliteit en een correcte 
werking van de HYDROVAR te garanderen, moeten de onderstaande kabeltypes worden 
gebruikt.  

Toepassing Aanbevolen kabeltype 

- Motorkabels  HV 2.015-2.022 
HV 4.022-4.030-4.040 

                         HV 4.055-4.075 
                         HV 4.110 
                         HV 4.150 – 4.185 
                         HV 4.220 

4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G 4   + (2 x 0,75) FDF 
4G6    + (2 x 0,75) FDF 
4G10  + (2 x 0,75) FDF 

- Besturings- en signaalkabels 
JE-Y(ST)Y … BD 
JE-LiYCY  … BD 

- Kabels aangesloten op RS-485 
interface 

JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 
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9.4  Bedrading en aansluitingen 

Verwijder de schroeven van de deksel van de HYDROVAR.  
Til de deksel op. De volgende onderdelen zijn zichtbaar op een HYDROVAR MASTER-
/SINGLE omvormer: 

HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040        HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
  

(A) Voeding aansluiting  
 
(D) RS-485 interface 
  - Gebruikersinterface 
  - Interne interface 
             (Niet beschikbaar by  
             SINGLE uitvoering)    

(B) Motoraansluitingen 
(E) Statusrelais 
(F) Optionele relaiskaart 
           (Niet beschikbaar by   
           SINGLE uitvoering)  

(C)    - START/STOP_PTC 
  - SOLO RUN 
  - RS-485 interface 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

A 
B 

F 

E 

D 

C 

F 

D 

E 

C 

A 
B 

A B D 

C 

F 

E 
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9.4.1 Hoofdstroomklemmen 
De voedingsspanning wordt aangesloten op het vermogensgedeelte: 
klem L + N  (1 x 230 VAC, ENKELFASIG) 
klem L1+ L2 + L3  (3 x 400 VAC, driefasig)   
 
HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 

 
 
 

 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110                                   HV 4.150 / 4.185 / 4.220 

 
 

L1-L2-L3 
3x400 VAC 

Motoraansluitingen 
U-V-W 

(Schuifaansluiting 6,3mm) 

L-N 
1x230 VAC 

Voedingsspanning 

Voeding 
L1-L2-L3 

3x400 VAC 

Motoraansluitingen 
U-V-W 
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9.4.2 Motoraansluiting 
Montage van de PTC 
Variant A : Variant B : 
 
 
 

 

1. Het deksel van de aansluitdoos moet worden geopend en het klemmenblok binnenin 
weggenomen (variant A) 

2. De PTC bevestigen (variant A of B)  
3. Het klemmenblok opnieuw monteren (variant A) 
4. De motorkabels verbinden 
 
 

De PTC moet op het metalen gedeelte van de motor worden bevestigd. Dit is nodig om 
de correcte temperatuur van de motor te meten! 

 

De aansluiting van de motorkabel op de motor hangt van het type van de motor af en kan 
op twee manieren worden uitgevoerd: sterschakeling of driehoekschakeling. 
De juiste aansluiting van de motor moet worden gekozen op basis van de gegevens op het 
typeplaatje van de motor en op basis van de uitgangsspanning van de HYDROVAR. 
 

Sterschakeling Driehoekschakeling 
 

 

U 
V 
W 

H 
Y 
D 
R 
O 
V 
A 
R 

U 

V 

W 

Motorblok 

PTC 

Klemmenblok 

Rubber 
Deksel van de 
aansluitdoos 

PTC PTC 

U 

V 

W 

U 
V 
W 

PTC 

H 
Y 
D 
R 
O 
V 
A 
R 
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9.4.3 Vermogenseenheid 
De vermogenseenheid is uitgerust met besturingsklemmenblokken.  
 

HV 2.015/2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
  

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
  

HV 4.150 / 4.185 / 4.220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X7 Besturingsklem voor 
inwendige ventilator 

X8 +24V   
  

X1 Besturingsklemmen – vermogenseenheid 

PTC PTC of thermische schakelaar 
START/STOP (externe vrijgave) bij gebruik BASIC-omvormer  

 

SL  SOLO RUN  
 
 

SOLO RUN 
 

 
START/STOP_PTC 
 
 

X1 

X7 
X2 

X8 
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Om een veilige werking tussen de HYDROVAR en de motor te garanderen moet er een 
motorthermoschakelaar of PTC worden aangesloten. Bovendien kan deze input als extern 
ON/OFF signaal gebruikt worden bij gebruik van de HYDROVAR als BASIC-omvormer. Ze 
moeten in serie op de klem X1/PTC worden aangesloten en zorgen dat de HYDROVAR in 
geval van storing wordt stilgelegd! (Er kan ook een laagwaterschakelaar of een andere 
veiligheidsschakelaar op deze klemmen worden aangesloten!) 
Als deze input niet wordt gebruikt, dan moeten de klemmen X1/PTC worden kortgesloten. 
Alle in serie aangesloten externe (veiligheids)schakelaars zijn actief. Let op! Bij master en 
single uitvoering functioneren alle veiligheden aangesloten op klemmenstrook X3 niet meer! 
Anders kan de HYDROVAR niet automatisch starten. 

 

9.4.3.1 Solo Run 
De klemmen X1/SL zijn nodig voor het opstarten van een BASIC-omvormer (bij gebruik in 
een installatie met meerdere pompen) als de communicatie met de MASTER-omvormer 
verstoord wordt of de MASTER-omvormer zelf defect raakt, of als de BASIC-omvormer 
gewoon als frequentieomvormer wordt gebruikt. 
 

• Bij open contact X1/SL functioneert de HYDROVAR in standaard modus. Een BASIC-
omvormer start dus alleen op, indien hij wordt vrijgegeven door een MASTER-omvormer 
via de seriële RS-485 interface.  

 

• Bij een gesloten contact X1/SL start de HYDROVAR op met de vooraf ingestelde MAX. 
FREQUENCY (vaste snelheid) [0245] met hellingshoek 1 en 2 en zelfs de snelle 
hellingshoek FminA en FminD.  
(X1/PTC moet ook gesloten zijn - alle externe aangesloten veiligheidsschakelaars zijn nog 
steeds actief)   

Handmatig opstarten is steeds mogelijk, zelfs als de HYDROVAR is uitgerust met een 
besturingskaart. Bijvoorbeeld, als het gebruik van de BASIC-omvormers om 
veiligheidsredenen nodig is (als de MASTER-omvormers defect zijn), kan op de bewuste 
klem een AUTO/MANUAL-schakelaar worden aangesloten. 
 

Aansluitvoorbeeld 
 

 
Externe schakelaar voor activering van de  
SOLO RUN 
 
 
Bijvoorbeeld: 
Externe vrijgave of 
Laagwaterschakelaar of 
 
PTC of thermische schakelaar 
(met montage in de motorklemmenkast) 

 

Aanbevolen aansluitingen van externe veiligheidsschakelaars: 
 

BASIC-omvormer: PTC of thermische 
schakelaar 

X1/PTC 

 Externe vrijgave X1/PTC 
 Laagwaterschakelaar X1/PTC 

Geplaatst op de 
vermogenseenheid in serie 
aangesloten 

    

MASTER-omvormer: PTC of thermische 
schakelaar 

X1/PTC Geplaatst op de 
vermogenseenheid 

 Externe vrijgave X3/7-8 
 Laagwaterschakelaar X3/11-12 

Geplaatst op de 
besturingskaart 
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Bij gebruik van de HYDROVAR als BASIC-omvormer in een installatie met meerdere pompen 
wordt de interne interface op de vermogenseenheid gebruikt voor de seriële RS-485 
aansluiting op de andere HYDROVAR in de installatie. (Let op: Interne interface is niet 
leverbaar voor SINGLE omvormer configuratie!)  
 
X2 RS-485 interface – vermogenseenheid 

SIO - Interne SIO-interface: SIO - 
SIO + Interne SIO-interface: SIO + 

X2/ 

GND GND, electronische massa  

Interne interface 
voor installatie met meerdere 
pompen 

 
……. Parameters zijn niet beschikbaar voor een HYDROVAR SINGLE omvormer 

 
De interne RS-485 interface op de vermogenseenheid wordt gebruikt voor het 
communiceren tussen maximaal 8 HYDROVAR-regeltoestellen in een installatie met 
meerdere pompen (ten minste 1 MASTER-omvormer). Voor het aansluiten op elke 
HYDROVAR via de RS-485 interface kunnen de klemmen X2/1-3 op de vermogenseenheid 
tweemaal worden gebruikt. Zelfs de klemmen X4/4-6 op de besturingskaart kunnen 
worden gebruikt. 

 
 
 

Interne RS-485 interface 
 
 
 

Mechanische aansluiting van de klem: 
- Aanbevolen kabeltype gebruiken (zie hoofdstuk 9.3) 
- Het uiteinde van de gebruikte kabel strippen (ongeveer 5 … 6 mm) 
- De oranje wiggen met behulp van een kleine schroevendraaier 
omlaag drukken  
- De gestripte kabel insteken 
- De schroevendraaier wegnemen om de kabel vast te klemmen 
- Om de kabel eruit te nemen, de oranje wiggen omlaag drukken en de 
kabel eruit trekken! 
 
Aansluitvoorbeeld met één MASTER- en drie BASIC-omvormers: 
 

 

S 

S 

Master-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer 

Besturingskaart Vermogenseenheid Vermogenseenheid Vermogenseenheid 
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9.4.3.2 Adresseren 

Bij gebruik van de cascadeserie/synchrone modus in een installatie met meerdere pompen 
waarbij meer dan één MASTER-omvormer, of behalve MASTER-omvormers ook BASIC-
omvormers worden gebruikt, moet het juiste adres worden toegewezen om een correcte 
communicatie binnen de installatie te garanderen. 

 

MASTER-omvormer – De gewenste adressen van de MASTER-omvormer moeten via de 
HYDROVAR-software worden ingesteld. Voor alle MASTER-omvormers moeten de hieronder 
afgebeelde keuzeschakelaars van de vermogenseenheid worden ingesteld op adres 1 
(standaard instelling).  
 

BASIC-omvormer (niet beschikbaar voor HV 4.150-4.220) – Bij gebruik van een BASIC-
omvormer in een installatie met meerdere pompen moeten de keuzeschakelaars van de 
vermogenseenheid worden ingesteld, zodat aan elke omvormer binnen de pompgroep een 
afzonderlijk adres wordt toegewezen. (adressen in acht nemen die voor de MASTER-
omvormers zijn gereserveerd) 

 

Bijvoorbeeld:   
Installatie met meerdere pompen met 3 MASTER- en 4 BASIC-omvormers 

• Adres 1-3 voor de MASTER-omvormers instellen met behulp van de 
toepasselijke softwareparameters (Zie submenu CONF INVERTER [0100] of 
submenu RS-485 INTERFACE [1200]) 

• Adres 4-7 voor de BASIC-omvormers via keuzeschakelaar 
 

Het vooraf ingestelde adres is ook bepalend voor de pompvolgorde. 

 
 

Het correcte adres instellen: 
o De HYDROVAR van de netspanning scheiden en ten minste 5 minuten wachten, 

alvorens het deksel bovenaan te verwijderen (vier bevestigingsschroeven losdraaien)! 
o De Dip-switch is geplaatst op het vermogensgedeelte (zie figuur op de volgende 

pagina!) 
o Voor elke HYDROVAR het gewenste adres instellen  

Bijvoorbeeld adres 4 ->  schakelaar 1 is op UIT ingesteld 
Schakelaars 2 en 3 zijn op AAN ingesteld   

o Het deksel op de HYDROVAR monteren en de vier bevestigingsschroeven vastdraaien 
o De HYDROVAR opnieuw aansluiten op de voedingsspanning  
 

Schak
elaar 

1 

Schak
elaar 

2 

Schak
elaar 

3 
Adres 

UIT UIT UIT Adres 1 (standaard instelling) 
(Vereiste instelling voor gebruik met besturingskaart) 

UIT UIT AAN Adres 2 
UIT AAN UIT Adres 3 
UIT AAN AAN Adres 4 
AAN UIT UIT Adres 5 
AAN UIT AAN Adres 6 
AAN AAN UIT Adres 7 
AAN AAN AAN Adres 8 

 

 
 
Schakelaar 4 is niet in gebruik! 
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HV 2.015 / 2.022       
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

BASIC-omvormer BASIC-omvormer 
  

HV 4.150 / 4.185 / 4.220  

 

 
  

Besturingsklem voor externe LED (X22) 
 

 
 

Dip-switch voor adresseren (S1) – niet van 
toepassing    

Mogelijkheid om een LED aan te sluiten om 
de status zonder toepassing van het display 
te tonen 

(S2) Bestemd voor verandering van de 
schakelfrequentie - functie niet actief    

 
 

Dip-switch 
Dip-switch 
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9.4.4 RFI schakelaar 
Bij de HYDROVAR HV4.055 – HV4.220 zijn extra filtercondensatoren inbegrepen die een 
sterke filterfunctie kunnen vervullen om RFI te voorkomen als de HYDROVAR als 
wandsysteem wordt gebruikt met langere motorkabels (>20 meter) tussen de HYDROVAR 
en de motor. 
 
OPMERKING: Vanwege de extra filtercapaciteit neemt de lekstroom toe als het filter actief is. 
In geval van toepassing van ELCB relais (reststroomsystemen, RCD), moeten deze geschikt 
zijn voor de frequentieregelaars (geschikt om het apparaat met een gelijkstroomgehalte in 
de aardstroom te beveiligen) en ook geschikt voor een hoge lekstroom --> 300mA. 
 
Schakelcontact 
Open (standaard): RFI filterfunctie niet actief 
Gesloten: RFI filterfunctie actief 
 
HV4.055 – HV4.110      HV4.150 – HV4.220 
(Aan de voorkant van de HYDROVAR 
geplaatst onder de besturingskaart) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
WAARSCHUWING: Het kan gebeuren dat de schakelaar niet open is wanneer de 
HYDROVAR nog op het voedingsnet is aangesloten. Alvorens de stand van de schakelaar te 
veranderen (ON/OFF) moet gecontroleerd worden of de HYDROVAR van het voedingsnet 
losgekoppeld is.  
 
 
 

S2 
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9.4.5 Besturingseenheid 
Met betrekking tot de hardware configuratie van uw HYDROVAR zijn er twee verschillende 
besturingskaarten beschikbaar.  
 

De besturingseenheid van de HYDROVAR MASTER-omvormer bestaat eigenlijk uit de 
besturingskaart en de extra kaarten die via de verbindingssleuven op de besturingskaart 
zijn aangesloten. Deze configuratie kan alle speciale software mogelijkheden en ook 
optionele kaarten ondersteunen. 
 

De tweede beschikbare besturingskaart die is inbegrepen met de HYDROVAR SINGLE 
omvormer is ontwikkeld voor ÉÉN pompbedrijf. Deze besturingskaart ondersteunt geen 
extra kaarten en bevat slechts de minimaal vereiste softwareparameters voor ÉÉN 
pompbedrijf.  

9.4.5.1 Besturingskaart – HYDROVAR MASTER-omvormer 

De besturingskaart is op een vermogenseenheid 
aangesloten via een lintkabel die met klem X8 is verbonden. 
  
• De display is aangesloten op klem X9  

De display kan in de normale positie (0°) of gedraaid 
(180°) gemonteerd worden – voor HV2.015-4.110. 
Hierbij wordt de bedieningsfunctie ook omgedraaid.  

• De aansluitklemmen X6 en X7 worden gebruikt, wanneer er extra kaarten beschikbaar 
zijn. B.v. de extra relaiskaart kan via verbindingssleuf X6 op de besturingskaart worden 
aangesloten.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

X
8 

X4- RS-485 aansluiting 

X3- Digitaal / Analoog –I /O 
 

X5- Statusrelais 

X5- Statusrelais 

X9 - 
Displayaansluiting 

+24V 
GND 
SIO – 
SIO + 

X
5 

X
4 

X
3 

X
9 

X
6 

X
7 

HV2.015 - 4.110 HV4.150 – HV4.220 
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Besturingsklemmen HYDROVAR Master 
Alle besturingskabels die op de besturingskaart zijn aangesloten, moeten afgeschermd zijn 
uitgevoerd (zie hoofdstuk 9.3 Aanbevolen kabeltypes).  
Externe potentiaal vrije contacten moeten geschikt zijn voor schakeling <10 VDC. 

OPMERKING: 
Als er besturingskabels zonder afscherming worden gebruikt, kunnen de 
ontvangen signalen door interferentie worden gestoord en kan de werking 
van de HYDROVAR worden gehinderd. 
De elektronische massa van de besturingskaart mag niet met andere 

potentialen worden verbonden.  
Alle elektronische massa's en de massa van de RS-485 interface zijn intern verbonden. 
 

X3 Digitale en analoge I/O 
1 GND, elektronische massa   
2 Werkelijke-waarde-stroomingang sensor 1   0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
3 Voedingsspanning voor externe 

sensoren   24VDC, ** max. 100mA  

4 Werkelijke-waarde-stroomingang sensor 2   0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
5 Werkelijke-waarde-spanningsingang sensor 2  *Dig 3 0-10 VDC 
6 Werkelijke-waarde-spanningsingang sensor 1  *Dig 2 0-10 VDC 
7 Externe vrijgave (AAN/UIT)   Potentieel vrij 
8 GND, elektronische massa   
9 Configureerbare digitale ingang 1 Dig 1 Potentieel vrij 
10 GND, elektronische massa    
11 Watergebrek   Potentieel vrij 
12 GND, elektronische massa   

 
13 Spanningssignaalingang (gewenste 

waarde 1) (Offset) 0-10VDC 

14 GND, elektronische massa (Offset)  
15 Spanningssignaalingang (gewenste 

waarde 2)  *Dig 4 0-10VDC 

16 GND, elektronische massa (Offset)  
17 GND, elektronische massa (Offset)  
18 Stroomsignaalingang (gewenste waarde 1) (Offset) 0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
19 +10V interne ref. voor analoge uitgang  10.00VDC, max. 3mA 
20 Analoge uitgang 1   0-10VDC, max. 2mA 
21 Analoge uitgang 2   4-20mA   
22 GND, elektronische massa (Offset)  
23 Stroomsignaalingang (gewenste waarde 2) (Offset) 0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 

X3/ 

24 +24V voedingsspanning voor 
besturingsingangen  24VDC, ** max. 100mA 

  

* Klemmen 5 en 6 kunnen worden gebruikt als werkelijke-waarde-spanningsingang en zelfs als 
digitale ingang. 
Ook de spanningssignaalingang op klem X3/15 kan als digitale ingang worden gebruikt.  
 

**  X3/3 en X3/24  ∑ max. 100mA 
 
(Offset) Deze klemmen kunnen worden gebruikt als Vereiste waarde en Offset signaalinput. 

Configuratie: zie submenu GEWENST.WAARDEN [0800] en submenu OFFSET  
[0900]. 
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Extra voedingsspanning ** max. 100 mA 
 
Stroomsignaalingang (gewenste waarde 2) 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 
Om de gewenste waarde of de offset te bepalen 

Analoge uitgang 2 4-20mA  

Analoge uitgang 1 0-10 VDC 
 
 
 

Stroomsignaalingang (gewenste waarde 1) 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 
Om de gewenste waarde of de offset te bepalen 
 
Spanningssignaalingang (gewenste waarde 2) 0-10 VDC   *DIG 4 
Om de gewenste waarde of de offset te bepalen 
 
Spanningssignaalingang (gewenste waarde 1) 0-10 VDC 
Om de gewenste waarde of de offset te bepalen 

 
 
 
 

Watergebrek 
b.v. inlaatdrukschakelaar  of waterpeilschakelaar 
 
 

Configureerbare digitale ingang 1   DIG 1 
b.v. om tussen twee gewenste waarden of sensoren te wisselen  
 
 
Externe vrijgave (AAN/UIT) 

 

Werkelijke-waarde-spanningsingang sensor 1 0-10 VDC     *DIG 2 

Werkelijke-waarde-spanningsingang sensor 2 0-10 VDC     *DIG 3 
Werkelijke-waarde-stroomingang sensor 2 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Sensorvoeding ** max. 100 mA 

Werkelijke-waarde-stroomingang sensor 1 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Massa 
 
* Klemmen X3/5 en 6 kunnen worden gebruikt als werkelijke-waarde-spanningsingang maar ook als 

digitale ingang. Ook de spanningssignaalingang op klem X3/15 kan als digitale ingang worden 
gebruikt.  

 
** X3/3 en X3/24  ∑ max. 100mA mA 
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Aansluitvoorbeelden HYDROVAR Master: 
 
• Sensor werkelijke-waarde-signaalingang 
  

Aansluiting van een tweedraadssensor 
(b.v. standaard druksensor PA22) 

Aansluiting van een actief werkelijke-
waardesignaal 

  

 

Mogelijke aansluitingen: Standaard 
druksensor PA22: 

Werkelijke-waarde-signaalingang 0/4-20mA:   X3/4 … sensor 2  
+24VDC sensorvoeding: X3/3 bruin 
Werkelijke-waarde-signaalingang 0/4-20mA:   X3/2 … sensor 1 wit 
Massa: X3/1  
 
• Tussen twee aangesloten sensoren schakelen 
Extern tussen twee aangesloten sensoren schakelen door de digitale ingang 1 (X3/9-10) te 
sluiten. 
Programmeringsverloop zie SUBMENU SENSOREN [0400]. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digitale ingang 1  
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Aansluitvoorbeelden HYDROVAR Master: 
 
• Tussen twee verschillende gewenste waarden schakelen 
Extern schakelen tussen twee aangesloten ingestelde waardesignalen (b.v. 1 spannings- en 
1 stroomsignaalingang) door de digitale ingang 1 (X3/9-10) te sluiten.  
 
In de ACTUATOR-bedrijfsmodus kunt u met de digitale ingangen tussen twee verschillende 
frequenties schakelen. De aangesloten ingangssignalen (stroom of spanning) zijn in 
verhouding met de frequentie. 
 
Programmeringsverloop zie SUBMENU GEWENST.WAARDEN [0800]. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Indicator van werkelijke frequentiewaarde 
 

B.v. om de werkelijke motorfrequentie weer te geven 
Programmeringsverloop zie SUBMENU UITGANGEN [0700]. 

 
Mogelijke aansluitingen: 
Analoge uitgang 1 (0-10V):        X3/20 
Analoge uitgang 2 (4-20mA):     X3/21 
 

 
 
 
 
 
 
 

Digitale ingang 

Gewenste waarde 1 
- stroomsignaalingang 

Gewenste waarde 2 
- spanningssignaalingang 
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RS485 Interface (HYDROVAR MASTER+BASIC) 

X4 RS-485 interface 

1 SIO-gebruikersinterface: SIO - 
2 SIO-gebruikersinterface: SIO + 
3 GND, elektronische massa  

Gebruikersinterface 
voor externe communicatie  

4 Interne SIO-interface: SIO - 
5 Interne SIO-interface: SIO + 

X4/ 

6 GND, elektronische massa  

Interne interface 
voor installatie met meerdere 
pompen 

 

Interne RS-485 interface RS- 485 gebruikersinterface 
  

 

De interne RS-485 interface wordt gebruikt voor de communicatie tussen maximaal 8 
HYDROVAR-regeltoestellen in een installatie met meerdere pompen. Voor het aansluiten 
van elke HYDROVAR via de RS-485 interface kunnen de klemmen X4/4-6 op de 
besturingskaart, en zelfs de terminals X2/1-3 op de vermogenseenheid worden gebruikt. 

(Aansluitvoorbeeld: met één MASTER- en drie BASIC-omvormers.) 
 

Door het gebruik van de RS-485 gebruikersinterface op de besturingskaart, kunnen een of 
meer HYDROVAR-regeltoestellen via het gestandaardiseerde Modbus-protocol 
communiceren met een externe besturingsinrichting (b.v. PLC). Deze interface kan worden 
gebruikt voor het parametreren en besturen van de HYDROVAR via externe apparatuur. 
Eveneens actief voor de configuratie van HYDROVAR SINGLE omvormer. 

Gebruik de interne interface niet als gebruikersinterface en omgekeerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer Basic-omvormer 

Besturingskaart Vermogenseenheid Vermogenseenheid Vermogenseenheid 

Gebruikersinterface 
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Status Relais HYDROVAR MASTER 

X5 Statusrelais 

1 CC 
2 NC 
3 

Statusrelais 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Statusrelais 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25 A] 
[0,25 A] 
[2 A] 

 

Statusrelais 1 Statusrelais 2 

  

Opmerking:  
Als er relaiscontacten worden gebruikt om een extern relais in te schakelen moet er een 
respectievelijke RC snubber of varistor worden geïnstalleerd om storingen aan de 
HYDROVAR te voorkomen! 
 

Beide statusrelais op de besturingskaart kunnen worden gebruikt naargelang uw 
geprogrammeerde configuratie.  

 

Fabrieksinstelling: De twee relais worden bijvoorbeeld gebruikt voor "pomp loopt" of 
"foutmelding". 
Deze toepassing wordt hieronder toegelicht in het aansluitvoorbeeld (Programmeerverloop 
zie Parameters CONF REL 1 [0715] en CONF REL 2 [0720]). 

Aansluitvoorbeelden: 

Signaal 'pomp loopt' Foutmelding 

  

X5/ 1 en 3 gesloten: 
- indicatie 'motor loopt' 

X5/ 4 en 5 gesloten: 
- als er een fout of defect is of wanneer de 
voedingsspanning wegvalt 

Ext. 250VAC / 220VDC Ext. 250VAC / 220VDC 
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9.4.5.2 Relaiskaart HYDROVAR MASTER 

Optionele component kan slechts worden gebruikt in 
combinatie met een HYDROVAR MASTER-omvormer. 
 

De relaiskaart is aangesloten op de besturingskaart met 
verbindingssleuf X6 (Zie hoofdstuk 9.4.4.1). 

 

 
 
 

 
Klemmenrelaiskaart HYDROVAR MASTER 
 

X10  Relaiskaart 

1 Relais 1   

2 Relais 2 [Max. 250VAC] [0,25A] 

3 Relais 3 [Max. 220VDC] [0,25A] 

4 Relais 4 [Max. 30VDC] [0,25A] 

5 Relais 5 

 

  

X10
/ 

6 ALGEMEEN GND (AARDE) 

 
 
COM 

Relais 5 

Relais 4 

Relais 3 

Relais 2 

Relais 1  
 

Motorklemmenbl

Contacten voor schakelen van de pompen met 
vaste snelheid. 
 
Houd er rekening mee dat de pompen met vaste 
snelheid niet direct door de relaiskaart geschakeld 
kunnen worden (er is een externe schakelkast voor 
de schakelaars of STAR/DELTA-STARTERS nodig). 
 

Opmerking: 
Als er relaiscontacten worden gebruikt om externe 
schakelaars in te schakelen moet er een 
respectievelijke RC snubber of varistor worden 
geïnstalleerd om storingen tijdens het schakelen 
van het relais te voorkomen! 
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Aansluitvoorbeeld HYDROVAR MASTER 
 
Het onderstaande bedradingsschema toont een standaard cascadebesturingssysteem 
waarbij de HYDROVAR is uitgerust met een extra relaiskaart, ingesteld in de modus 
Cascaderelais. 
 
Om de pompen met constant toerental via de interne relaiskaart te schakelen, is een 
externe schakelkast nodig voor de schakelaars van de D.O.L. of STAR/DELTA-starters (en 
optioneel A/O/M-schakelaar). 
 
In het onderstaande voorbeeld worden 3 pompen met constant toerental (motoren) op de 
relaiskaart aangesloten. Voor een dergelijke toepassing is een optionele MAN/OFF/AUTO-
schakelaar (SW1, SW2, SW3) aanbevolen.  
 
- Tijdens normale bedrijfsmodus is de schakelaar ingesteld op AUTO, zodat de relaiskaart 

van de HYDROVAR het starten en stoppen van de opvolgpompen regelt.  

- De HAND-positie laat een handmatige bediening van de pompen toe. 

- Als een van de extra schakelaars is uitgeschakeld (UIT), dan moet de bewuste relais via het 
submenu STATUS [20] worden gedeactiveerd om een correcte werking van de installatie 
met meerdere pompen te garanderen.  

 
 

 
 

Stroomt

Ext. stroomtoevoer 

Relais

Relaiskaart 

Relais

Relais

Relais

Relais
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9.4.5.3 Besturingskaart – HYDROVAR SINGLE omvormer (niet voor HV 4.150 – HV 
4.220) 

 
De besturingskaart is op een vermogenseenheid aangesloten via een lintkabel die met klem 
X8 is verbonden. 
  
De display is aangesloten op klem X9.   
De display kan in de normale stand (0°) of omgedraaid (180°) gemonteerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X5- Statusrelais 

X3- Digitale/analoge – I /O 
RS485 Klemmen 
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Besturingsklemmen HYDROVAR SINGLE 
Alle besturingskabels die op de besturingseenheid zijn aangesloten, moeten afgeschermd 
zijn uitgevoerd (zie hoofdstuk 9.3 Aanbevolen kabeltypes).  
Lage schakelimpedantie contacten (bij voorkeur goud contacten) moeten geschikt zijn voor 
schakeling <10 VDC  

OPMERKING: 
Als er besturingskabels zonder afscherming worden gebruikt, kunnen de 
ontvangen signalen door interferentie worden gestoord en kan de werking 
van de HYDROVAR worden gehinderd. 
De elektronische massa van de besturingskaart mag niet met andere 

potentialen worden verbonden.  
Alle elektronische massa's en de massa van de RS-485 interface zijn intern verbonden. 
 

X3 Digitale en analoge I/O SINGLE 

1 GND, elektronische massa  
2 Werkelijke-waarde-ingang sensor 1  0-10VDC of 0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
3 Voedingsspanning voor externe 

sensoren  
24VDC, max. 100mA  

4 SIO-gebruikersinterface: SIO - 
5 SIO-gebruikersinterface: SIO + 
6 GND, elektronische massa 

        
       Gebruikersinterface voor extern 
      gebruik 

7 Externe vrijgave (AAN/UIT)  Actief als gesloten 
8 GND, elektronische massa  
9 Configureerbare digitale ingang 1 Actief als gesloten 
10 GND, elektronische massa   
11 Watergebrek  Actief als gesloten 

X3/ 

12 GND, elektronische massa  
 
 
Watergebrek 
B.v. inlaatdrukschakelaar  of waterpeilschakelaar 
 
 

Configureerbare digitale ingang 1 
bv. Om 2e vereiste waarde in te schakelen  
 
 
Externe vrijgave (AAN/UIT) 

 
GND, elektronische massa 

SIO-gebruikersinterface:SIO+ 

SIO-gebruikersinterface: SIO -       
 
Sensorvoeding ** max. 100 mA 

Werkelijke-waarde-ingang sensor 1 0-10V of 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Massa 
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Status Relais HYDROVAR SINGLE 

X5 Statusrelais 

1 CC 
2 NC 
3 

Statusrelais 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Statusrelais 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25A] 
[0,25A] 
[2A] 

 
Statusrelais 1            Statusrelais 2  

 

Opmerking: 
Als er relaiscontacten worden gebruik om 
een extern relais in te schakelen wordt er 
geadviseerd om een respectievelijke RC 
snubber of varistor te installeren om 
storingen tijdens het schakelen van het relais 
te voorkomen! 

 
Beide statusrelais op de besturingskaart kunnen worden gebruikt naargelang uw 
geprogrammeerde configuratie.  
 
Fabrieksinstelling: De twee relais worden gebruikt voor "pomp loopt" of "foutmelding". 
Deze toepassing wordt hieronder toegelicht in het aansluitvoorbeeld (Programmeerverloop 
zie parameters CONF REL 1 [0715] en CONF REL 2 [0720]). 

Aansluitvoorbeelden: 

Signaal 'pomp loopt' Foutmelding 

  

X5/ 1 en 3 gesloten: 
- indicatie 'motor loopt' 

X5/ 4 en 5 gesloten: 
- als er een fout of defect is of wanneer de 
voedingsspanning wegvalt 

Ext. 250VAC / 220VDC  Ext. 250VAC / 220VDC 
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10 Programmeren 

 
10.1 Display – Besturingspaneel van de MASTER-/SINGLE-omvormer 

 

 
 
 
10.2 Werking van de druktoetsen 

▲  De HYDROVAR in het 1e venster starten 
▼  De HYDROVAR in het 1e venster stoppen 
◄ en ► Resetten: door beide toetsen tegelijk gedurende 5 seconden ingedrukt te 

houden 
▲   Een waarde / selectie van het submenu verhogen 
▼  Een waarde / selectie van het submenu verlagen 
▲ + kort ▼ Naar een versnelde waardeverhoging wijzigen 
▼ + kort ▲ Naar een versnelde waardeverlaging wijzigen 
►    Kort indrukken: Submenu openen / Verder naar de volgende parameter in het 

menu 
◄  Kort indrukken: Submenu verlaten / Terug naar de vorige parameter in het 

menu 
►  Lang ingedrukt houden: Bevestiging van een vastgestelde handeling 
◄  Lang ingedrukt houden: Naar het bovenliggend menu 
 

 

Voor het starten van het programmeren moeten de bedieningshandleiding 
en de veiligheidsbepalingen zorgvuldig worden gelezen en nageleefd om 
onjuiste instellingen te voorkomen die tot storingen zullen leiden!  
Alle installatiewerken resp. wijzigingen moeten door gekwalificeerde technici 
worden uitgevoerd! 

Aan/ 
Uit 

UITVOEREN 

STORING OMHOOG 

RECHTS OMLAAG LINKS 
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10.3 Display van de BASIC-omvormer 

 
 

 
 

Status-LED - groen 

Constant Motor gestopt (Stand-by) 
Knipperen Motor werkt 
 
 

Fout-LED - rood 

De knippercode van de FOUT-LED geeft het type fout weer dat zich heeft voorgedaan. 

1 knipperen Dalspanning 
2 knipperen Piekstroom / overbelasting 
3 knipperen Inwendige temperatuur 
4 knipperen Piekspanning 
5 knipperen Foutcode 
6 knipperen Oververhitting motor (externe vrijgavecontact is open) 
 
Raadpleeg Hoofdstuk 11 Foutberichten voor gedetailleerdere informatie. 
 
 
 
 
 
 

Groen 

Constant 

Knipperen 

Motor gestopt 
(Stand-by) 

Motor werkt 

1 Knipperen 
2 Knipperen 
3 Knipperen 
4 Knipperen 
5 Knipperen 
6 Knipperen 
 
 

Dalspanning 
Piekstroom / overbelasting 
Inwendige temperatuur 
Piekspanning 
Oververhitting motor 
(externe vrijgavecontact is open) 

Rood Fout 



 
 
                                                                                         
 

 

51 
 

10.4 Softwareparameters 

In de volgende hoofdstukken vindt u een lijst met alle beschikbare parameters van 
het hoofdmenu en het submenu. 
Op het venster bovenaan worden de fabrieksinstellingen weergegeven en op de regel 
daaronder de mogelijke instellingen. 
Voor de HYDROVAR MASTER-omvormer zijn alle parameterbeschrijvingen beschreven 
(Volledig uitgeruste HYDROVAR met inbegrip van de hoge niveau besturingskaart die ook 
de optionele modules zoals de optionele relaiskaart en alle speciale softwareopties 
ondersteunt). 
 
In vergelijking met de HYDROVAR MASTER-omvormer, zijn er bij gebruik van een 
HYDROVAR SINGLE omvormer (HYDROVAR met een besturingskaart voor de werking van 
maar ÉÉN pomp ontwikkeld) minder softwareopties beschikbaar. Alle parameters die niet 
voor een HYDROVAR SINGLE omvormer actief zijn, worden met het volgende symbool 
gemarkeerd. 
 

……. Parameters zijn niet beschikbaar voor een HYDROVAR SINGLE omvormer 
 
De parameters die automatisch in de hele HYDROVAR eenheid worden overgebracht 
worden met het volgende symbool gemarkeerd: 
 
         ....... “globale” parameter (uitwisseling op alle HYDROVARS binnen het systeem). 
 
OPMERKING! In geval van een verbreking van de stroomtoevoer worden alle 

wijzigingen automatisch opgeslagen. 
 

00 00 HOOFDMENU  

 
De eerste vensters, VEREISTE WAARDE [02] en EFFECTIEF VEREISTE WAARDE [03] zijn 
afhankelijk van de geselecteerde modus die met parameter MODUS [0105] wordt gekozen. 
Het verschil tussen de vensters in de verschillende modi wordt hieronder weergegeven: 
 

a) Actieve MODUS [0105] = Regelaar (Standaard instelling) 
 

    XYLEM           XX.X Hz 
STOP              X.XX Bar 

1e display bij de modus Regelaar 

 

In dit venster wordt de status van de HYDROVAR weergegeven. 
 

AAN Automatisch en extern 
vrijgegeven Stopt de HYDROVAR als u op ▼ drukt 

STOP Handmatig gestopt Start de HYDROVAR als u op ▲ drukt 

UIT Externe vrijgave (X3/7-8) is open Om de HYDROVAR te starten, moet de externe 
vrijgave of klemmen X3/7-8 worden gesloten 

S 

 G 
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b) Actieve MODUS [0105] = Cascaderelais / Cascadeserie / Synchrone cascade 
 

     *ADR X    PX     XX.X Hz 
   STOP  X.XX Bar 

1e display bij de modus Cascadeserie en Cascaderelais 

 
In dit venster wordt de status van de HYDROVAR weergegeven. 
 

* Geeft de HYDROVAR aan die het systeem inderdaad controleert 

ADR X Uniek pompadres (kan maar 1 keer gebruikt worden) 

P X 

Modus Cascaderelais: Geeft het aantal pompen dat in werking is weer bijv.: P3 .... 
MASTER + 2 pompen met vaste snelheid zijn in werking 

Modus Cascadeserie/synchrone cascade: Geeft de volgorde van de pompen 
binnen het systeem weer, op basis van PRIOR. MAST. [0570] en 
WISSELSCHAK. [0555] 

 

AAN Automatisch en extern 
vrijgegeven Stopt de HYDROVAR als u op ▼ drukt 

STOP Handmatig gestopt Start de HYDROVAR als u op ▲ drukt 

UIT Externe vrijgave (X3/7-8) is open Om de HYDROVAR te starten, moet de externe 
vrijgave of klemmen X3/7-8 worden gesloten 

 
Geldig voor MODUS – Regelaar / Cascaderelais / Cascadeserie / Synchrone cascade 
 

02  
02 GEWENST.WAARD  
D1 (X)       X.XX Bar Stel de gewenste waarde met ▲ of ▼ in 

 
In dit venster wordt de huidige GEWENST.WAARD en haar bron (door de extra informatie) 
weergegeven. 
 
D1 Intern - GEWENST.WAARD 1 (voorselectie met parameter 0820)  
D2 Intern - GEWENST.WAARD 2 (voorselectie met parameter 0825) 
U1 Spanningssignaalingang - GEWENST.WAARD 1 (Aangesloten op X3/13) 
U2 Spanningssignaalingang - GEWENST.WAARD 2 (Aangesloten op X3/15) 
l1 Stroomsignaalingang - GEWENST.WAARD 1 (Aangesloten op X3/18) 
l2 Stroomsignaalingang - GEWENST.WAARD 2 (Aangesloten op X3/23) 
 

 
 
 
 
 

 

S 

G 
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03  
03 EFF GEW. WAARD 

D1       X.XX Bar 
Effectief gewenste waarde 

 
Toont de huidig vereiste waarde die ten opzichte van de WRK.WRD.OP [0505], 
WRK.WRD.AF [0510] en LIFT INTENS [0330] wordt berekend. Zelfs als de GEWENST.WAARD 
opnieuw door een offset-signaal wordt berekend (SUBMENU OFFSET [0900]) wordt de 
huidig actief GEWENST.WAARD in dit venster weergegeven.  
 
Bijv. Meervoudige pomptoepassing met twee pompen  

GEWENST.WAARD [02]:     5,00 bar 
WRK.WRD.OP [0505]:    0,50 bar 
WRK.WRD.AF [0510]:     0,25 bar 

-> EFF GEW. WAARD [03]:    5,25 bar 
 
Nadat de tweede pomp is gestart, wordt de druk verhoogd tot een systeemdruk van 5,25 
bar. Met deze parameter kunt de nieuw berekende gewenste waarde bekijken. 
 
c) Actief MODUS [0105] = Actuator 
 

  Frequentie      XX.X Hz 
STOP              X.XX Bar 

1e display in modus Actuator 

 
Als de MODUS parameter [0105] op Actuator is ingesteld, wordt de parameter 
GEWENST.WAARD [02] in WERKEL.FREQ. 1 ingesteld en is het gelijk aan parameter 0830. 
Door deze parameter te gebruiken, is het mogelijk de HYDROVAR met de twee vooraf 
ingestelde frequenties voor handmatige besturing van de HYDROVAR in werking te stellen. 
 

02  
02 WERK.FRQ. 1 

XX.X Hz Stel de gewenste frequentie met ▲ of ▼ in 

 
In deze parameter is de geselecteerde frequentie alleen in de modus Actuator actief. De 
configuratie moet worden uitgevoerd met de parameter C.VER.WRDE.1 [0805] of 
parameter C.VER.WRDE.2 [0810] en de parameter SCH.VER.WRDE [0815]. 
Voor de handmatige instelling van de frequentie kunnen de parameters H.FREQ1 [0830] EN 
H.FREQ2 [0835] worden gebruikt. 
Raadpleeg het submenu GEWENST.WAARDEN [0800] voor gedetailleerde informatie over 
hoe de HYDROVAR via handmatige besturing in werking te stellen. 
 
De parameter [03] wordt bij de Modus Actuator niet getoond. 
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04  04 STARTWAARDE 
UIT 

 
Regulering herstartwaarde 

Mogelijke instellingen:  0 – 99% - UIT 

Deze parameter bepaald de startwaarde na het stoppen van de pomp, in percentage van 
de GEWENST.WAARD.  
bijv. GEWENST.WAARD [02]:  5,0 bar 
 STARTWAARDE [04]:        80 % --> 4,0 bar 

Als het pompsysteem de vereiste druk van 5,0 bar heeft bereikt en er is geen verbruik, zet 
de HYDROVAR de pomp uit.  
Als er weer verbruik is en de druk daalt, start de pomp zoals gewoonlijk. Als een 
STARTWAARDE [04] van 4,0 bar wordt geselecteerd, start de pomp niet voordat de druk 
daaronder valt. 
 
De volgende parameters in het hoofdmenu zijn voor alle geselecteerde modi geldig: 
   

05  05 TAAL 
ENGELS 

Taalselectie 

Mogelijke instellingen:  Om de gewenste taal te selecteren, drukt u op ▲ of ▼ 

 
De informatie op de display en alle parameters kunnen in verschillende talen worden 
opgeroepen. De beschikbare talen worden in verschillende blokken gesplitst, die 
verschillende talen ondersteunen. 
 
Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg Hoofdstuk 4.  
 
De huidige datum en tijd moeten met de volgende twee parameters worden ingesteld. Dit 
is belangrijk om tijdens de storing foutberichten met de juiste datum en tijd op te slaan en 
weer te geven. 
 

06  06 DATUM 
DD.MM.JJJJ 

Huidige datum 

 Stel de datum in door gedurende ongeveer 3 sec. op ► te drukken.  
 
► Om de huidige DAG / MAAND / en het huidige JAAR in te stellen. 
 

07  07 TIJD 
UU:MM 

Huidige tijd 

Stel de tijd in door gedurende ongeveer 3 sec. op ► te drukken.  
LET OP! Automatische omzetting zomer/wintertijd is niet van toepassing. 
► Om het huidige UUR en de huidige MINUTEN in te stellen.    

S 

S 

G 
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08  08 AUTO-START 
AAN 

 
Automatische start 

Mogelijke instellingen:  AAN - UIT 

Selecteer met de knop ▲ AAN of met de knop ▼ UIT. 
 
Als AUTO-START =  AAN, start de HYDROVAR automatisch (in geval van nood) na 

verbreking van de stroomtoevoer.  

Als AUTO-START =  UIT, start de HYDROVAR niet automatisch na verbreking van de 
stroomtoevoer.   

 
Het volgende bericht wordt weergegeven na het verhelpen van de storing, of na het 
opnieuw aansluiten van de stroomtoevoer: AUTO START = UIT 
 

 
XYLEM           XX.X Hz 
STOP              X.XX Bar Druk op ▲ om de HYDROVAR opnieuw te starten.  

 
 

09  
09 BEDRIJFSUREN 

0000 u. Aantal uren dat de regelaar aangesloten is op de voeding  

 
Totaal aantal bedrijfsuren. Herstel van de parameter BEDRIJFSUREN RESET [1135]. 

G 
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20 20 SUBMENU STATUS Status van alle eenheden in een pompgroep 

 

Met dit submenu is het mogelijk om van alle aangesloten eenheden de status te 
controleren (inclusief storingen en motoruren). 
 

21  
21 STATUS UNITS 

00000000 
 Status van alle eenheden 

 

Deze parameter geeft een overzicht betreffende de status van de aangesloten eenheden. 
 

- In de modus Cascadeserie/Synchroon wordt de status van alle (max. 8) aangesloten 
eenheden weergegeven (waarbij 1=geactiveerd / 0 = gedeactiveerd) 

-  In de modus Cascaderelais (bij de MASTER is een extra relaiskaart aanwezig) wordt 
de status van de 5 relais-schakelcontacten weergegeven. 

 

bijv. Modus – Cascadeserie/synchroon 

  
21 STATUS UNITS 

11001000 
 Eenheid 1, 2 en 5 zijn in werking 

 

bijv. Modus – Cascaderelais 

 
21 STATUS UNITS 

10100 - - -   Relais-contacten 1 en 3 zijn gesloten 

  
 

22  22 SELECT.OMVOR. 
*1* 

Selecteer apparaat 

Mogelijke instellingen: 1-8 
 
Controleer de huidige status, de motoruren en de laatste fouten die zich hebben 
voorgedaan. 
De selectie hangt af van de geselecteerde modus [105]. 
Selecteer de gewenste eenheid door op ▲ of ▼ te drukken. 
 
Modus CASCADESERIE/SYNCHROON: 

De selectie geeft het adres van de HYDROVAR eenheden aan. 
Bijv.  Apparaat 1 -> MASTER-omvormer met vooraf geselecteerd adres 1 
 Apparaat 2 -> BASIC-omvormer met vooraf geselecteerd adres 2 
 Apparaat 3 -> BASIC-omvormer met vooraf geselecteerd adres 3 
 
Raadpleeg het hoofdstuk Adresseren, betreffende het instellen van het adres op een BASIC-
omvormer. 
Raadpleeg parameter [106] of het submenu [1200] RS-485 interface, betreffende het 
instellen van het adres op een MASTER-omvormer.  
 

S 

S 

G 

G 

G 
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Modus CASCADERELAIS: 
Apparaat ingeschakeld door 

1 MASTER-omvormer  
2 pomp met constant toerental   Relais 1 X10 / 1 
3 pomp met constant toerental   Relais 2 X10 / 2 
4 pomp met constant toerental   Relais 3 X10 / 3 
5 pomp met constant toerental   Relais 4 X10 / 4 
6 pomp met constant toerental   Relais 5 X10 / 5 
7 niet gebruikt 
8 niet gebruikt 

 

23  23 STATUS OMVOR. 
Gestopt 

Status van het geselecteerde apparaat 

Leesbaar:  In werking, gestopt, uitgeschakeld, UIT, in voorbereiding  (Modus: 
Cascadeserie/synchroo
n) 

 relais ingeschakeld, uitgeschakeld  (Modus: Cascaderelais) 
                Solo run, defect (Alle modi) 
 

Geeft de status van het individuele apparaat in het systeem weer. 
Modus CASCADERELAIS: 

Ingeschakeld -> Relaiscontact is gesloten -> pomp met constant toerental is in werking 
Uitgeschakeld -> Relaiscontact is geopend -> pomp met constant toerental is gestopt 
 
Modus CASCADESERIE/SYNCHROON: 

In werking  -> De pomp is in werking 
Gestopt  -> De pomp is gestopt want er is geen behoefte 
Uitgeschakeld -> De pomp is door een extern apparaat gestopt (extern aan-/uit-

contact is open)  
UIT  -> De pomp is niet op de stroomtoevoer aangesloten 
    De pomp is niet via de RS-485 interface aangesloten 
In voorbereiding - >  Er wordt een nieuwe eenheid op het meervoudig pompsysteem 

aangesloten en de gegevens worden overgedragen 
Solo run  - > De enkele werking is geactiveerd (X1/SL gesloten) 
Defect   - > Er is een storing op de huidige eenheid opgetreden 
 

24  24 ACTIVEER OMV. 
Inschakelen 

Inschakelen – Uitschakelen van het gewenste  
apparaat 

Mogelijke instellingen: Inschakelen - Uitschakelen 
 
Het geselecteerde apparaat kan handmatig worden ingeschakeld of uitgeschakeld  
(Zelfs in de modus Cascaderelais / Cascadeserie / Synchroon of modus Regelaar). 
 

S 

S 

G 

G 
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25  25 MOTORUREN 
XXXXX u 

 

Bedrijfstijd van motor van het geselecteerde  
apparaat 

 
Totale tijd dat de motor door de HYDROVAR van stroom is voorzien. Herstel van de 
parameter STOP MOTORUREN [1130]. 

 
Foutgeheugen 

Bij de MASTER-omvormer worden in dit menu alle fouten, inclusief ie van de BASIC-
omvormer weergegeven en opgeslagen. De fouten die in dit menu worden opgeslagen, 
omvatten de foutberichten van waar de storing zich heeft voorgedaan bij de huidige 
HYDROVAR en ook de datum en tijd waarop de storing zich heeft voorgedaan. (Raadpleeg 
Hoofdstuk 11 Foutberichten, voor meer informatie over fouten). 
 

26  26   FOUT 1 
FOUT XX 

Laatste fout die zich bij het geselecteerde apparaat  
heeft voorgedaan  

Leesbaar:  FOUT XX, FOUTBERICHT, DATUM, TIJD 

Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te scrollen! 

27  27    FOUT 2 
FOUT XX 

2e fout bij het geselecteerde apparaat 

Leesbaar:  FOUT XX, FOUTBERICHT, DATUM, TIJD 

Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te scrollen! 

28  28      FOUT 3 
FOUT XX 

3e fout bij het geselecteerde apparaat 

Leesbaar:  FOUT XX, FOUTBERICHT, DATUM, TIJD 

Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te scrollen! 

29  29      FOUT 4 
FOUT XX 

4e fout bij het geselecteerde apparaat 

Leesbaar:  FOUT XX, FOUTBERICHT, DATUM, TIJD 

Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te scrollen! 

30  30         FOUT 5 
FOUT XX 

5e fout bij het geselecteerde apparaat 

Leesbaar:  FOUT XX, FOUTBERICHT, DATUM, TIJD 

Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te scrollen! 

 

G 

G 

G 

G 

G 

G 
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40 40 SUBMENU DIAGNOSE  

 

 

In deze parameter kunnen zelfs tijdens de werking van de HYDROVAR, de huidige 
temperatuur, voltage en stroom van de gekozen HYDROVAR worden gecontroleerd.  
Deze parameters zijn alleen leesbaar! 
 

Mogelijke instellingen: 1-8 
 

43  43 TEMP.OMVORMER 
XX %          XX°C 

Temperatuur van de geselecteerde eenheid 

 

De huidige waarde bepaalt de temperatuur in de geselecteerde HYDROVAR en wordt in °C 
weergegeven en ook in het percentage van de max. Toegestane temperatuur. 
 

44  44  STROOM  
XXX % 

Stroom van de geselecteerde eenheid 

 

Deze waarde bepaalt de uitgevoerde stroom van de HYDROVAR in het percentage van de 
max. bepaalde stroomuitvoer. 
 
 

Deze waarde bepaalt het toevoervoltage dat op het moment op de HYDROVAR wordt 
toegepast. 
 
 

Deze waarde bepaalt de uitvoerfrequentie die door de HYDROVAR wordt voortgebracht. 
 
 

Deze waarde geeft informatie over de softwareversie van de BASIS inschakeling 
(aangebracht op de hoofdkaart). 
 

Mogelijke aanduidingen: 
 

00 Alle vermogens (HV2.015-4.110) vóór de productie 05/2008 
01 Vermogens HV2.015-4.040 – verbonden met de software van de besturingskaart V01.3 
02 Vermogens HV4.055-4.220 – verbonden met de software van de besturingskaart V01.3 

41  
41 PROD. DATUM 

XX.XX.XXXX 
 

Productiedatum van de HYDROVAR (alleen  
MASTER/SINGLE) 
 

42  42. SEL. OMVORMER 
*1* 

Selectie van de gewenste eenheid 
 

45  
45 SPANNING 

XXX V 
 

Voltage van de geselecteerde eenheid 
 

46  
46 UITV.FREQ. 

XX.X Hz 
 

Uitvoerfrequentie van de geselecteerde eenheid 
 

47  
47 VER.OMVORMER 

01 
 

Specifieke versie van het geselecteerde apparaat 
 

G 

G 

G 

G 

G 
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60 
60 SUBMENU 
INSTELLINGEN  

 

 

Voordat u naar het submenu Instellingen gaat, moet u eerst deze 
instructies zorgvuldig lezen om verkeerde instellingen te voorkomen, die 
tot storingen kunnen leiden. 

 
Het is ook mogelijk om alle parameters tijdens de werking in te stellen. Daarom mogen 
de verschillende parameters in het uitgebreide submenu alleen door opgeleide en 
bevoegde personen worden gebruikt. 
Het wordt aangeraden de HYDROVAR te stoppen alvorens de parameters te wijzigen door 
in het hoofdmenu op ▼ te drukken. 
  

61  61 WACHTWOORD 
0000 

Selecteer Wachtwoord (0066 = Standaard) door op ▲ 
of ▼ te drukken 

 
OPMERKING Als het submenu wordt geopend met het juiste wachtwoord, zal het 10 

minuten open blijven zonder dat het wachtwoord bij elke ingang tot het 
submenu hoeft te worden ingevoerd. 
Let op dat u na het wijzigen van deze parameter dit menu weer verlaat. 

 

 61 WACHTWOORD 
0066 

Bevestig door op ► te drukken en het eerste venster van 
het submenu wordt weergegeven. 

 

62  62 JOG       0.0Hz       
X.XX Bar 

De huidige uitvoerfrequentie en de werkelijke waarde 
worden weergegeven. 

 
• Wanneer de regelaar is vrijgegeven kan men door in dit menu op ▲ of ▼ te drukken, de 

interne regelaar van de HYDROVAR uitzetten waardoor de omvormer naar handmatige 
modus overgaat.  

• Door de knoppen ▲ en ▼ te gebruiken, kan elke constante snelheid worden ingesteld 
zonder de werkelijke waarde van het besturingssignaal te beïnvloeden! 

• Als deze waarde 0,00 Hz bereikt, stopt de HYDROVAR.  
• Zodra u het venster verlaat door op ◄ of ► te drukken, gaat de HYDROVAR weer terug 

naar de geselecteerde modus. 
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0100 
0100 SUBMENU 

STANDAARD INST.  

 

0105  0105 MODE 
Regelaar 

Selectie van de besturingsmodus 

Mogelijke instellingen:  Regelaar, Cascaderelais, Cascadeserie, Synchrone cascade, Actuator 
 
 
Regelaar (standaard instelling): 
Deze modus moet alleen worden geselecteerd als één MASTER/SINGLE-omvormer van 
HYDROVAR in werking is en er geen andere HYDROVAR via de RS-485 interface nodig is. 
 
 
 
Cascaderelais: 
Voor deze modus is de standaard toepassing één MASTER-omvormer die met een extra 
relaiskaart is aangepast om tot 5 pompen met vast toerental te besturen.  
 
Er is via de RS-485 interface geen aansluiting op een andere HYDROVAR. 
Voordelen: kosten, realisatie van eenvoudige systemen 
Nadelen: kwaliteit van de regeling, werkingszekerheid 
 
 
 
Cascadeserie: 
Als via de RS-485 interface meer dan een pomp met HYDROVAR besturing moet werken, 
moet u deze modus selecteren. 
 
De standaard toepassing voor deze modus is een meervoudig pompsysteem met tot 8 
pompen, waarvan elk met een HYDROVAR MASTER-omvormer is uitgerust, of met een 
combinatie van MASTER- en BASIC-omvormers. 
Voordelen: werkingszekerheid, omschakeling om bedrijfsuren te optimaliseren, in geval van 
storing overschakelen (stand-by) en automatische assistentie tijdens bedrijf. 
 
Synchrone cascade: 
De modus Synchrone regelaar functioneert op nagenoeg dezelfde manier als de modus 
Cascadeserie. 
Het enige verschil is dat alle pompen in het meervoudige pompsysteem op dezelfde 
frequentie functioneren. 
 
Voordelen: in de synchrone modus kunnen de pompen op een beter efficiëntieniveau 
functioneren en kan het systeem meer energiebesparing waarborgen dan bij de modus 
Cascadeserie. 
 

S 

S 
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Actuator: alleen voor ÉÉN pompbedrijf! 
Als een extern snelheidssignaal is aangesloten en de HYDROVAR wordt alleen als een 
standaard frequentie-omzetter gebruikt, moet de modus Actuator worden gebruikt.  
 

In dit geval is de interne regelaar uitgezet zodat de HYDROVAR niet de ingestelde waarde 
zal besturen, maar zodat het verantwoordelijk is voor de aangesloten motor, zodat deze op 
een frequentie werkt die in verhouding staat met het invoersignaal dat op de analoge 
ingangen is aangesloten of wordt rechtstreeks ingesteld op de HYDROVAR:  

 

X3/13: Ingang spanningssignaal (gewenst.waard 1)  0 - 10V 0 - MAX. FREQ. [0245] 
X3/15: Ingang spanningssignaal (gewenst.waard 2)  0 - 10V   0 - MAX. FREQ. [0245] 
X3/18: Ingang stroomsignaal (gewenst.waard 1)  4 – 20mA   0 - MAX. FREQ. [0245]  
 0-20 mA   0 - MAX. FREQ. [0245] 
X3/23: Ingang stroomsignaal (gewenst.waard 2)  4 – 20mA   0 - MAX. FREQ. [0245] 
 0-20 mA   0 - MAX. FREQ. [0245] 

• Door de overeenkomende digitale ingangen te gebruiken, is het mogelijk om handmatig 
tussen de analoge ingangen te schakelen. 

 

• De frequentie varieert bij de geprogrammeerde hellingshoek 1 (acceleratie) en 2 
(afremming). De functies thermistorbeveiliging en externe AAN/UIT blijven actief. 

  

• De functies Extern AAN/UIT, Oververhitting motor, Watergebrek en alle andere interne 
beschermingen blijven werkzaam. 

 

In de modus Actuator is het ook mogelijk met een vooraf geselecteerde frequentie voor 
handmatige besturing van de HYDROVAR te werken. Het is mogelijk om in het submenu 
GEWENST.WAARDEN [0800] twee verschillende frequenties in te stellen. Het mogelijk om 
tussen deze frequenties te schakelen door parameter SW VER. WRDE [0815]) te gebruiken. 
 

 
 
 

range of control 

nulpunt
max
min* +=

f
feikSignaalber  

Regelbereik 
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0106 0106 POMPADR. 

* 1 * 
Selecteer het gewenste adres van de MASTER-
omvormer 

Mogelijke instellingen:  1-8 
 

Stel het gewenste adres op elke MASTER-omvormer in en druk ongeveer 3 sec. op de knop 
▶; dan zullen de volgende berichten verschijnen: 
 

Adresseren 
 

Adresseren 
- > 1220 POMPADR 

* 1 * 
of 1220 POMPADR 

- 1 - 

     Adresseren juist       Adresseren mislukt – 
              nogmaals proberen 

Als u in een systeem met meerdere pompen MASTER- en BASIC-omvormers samen gebruikt, 
moet u er rekening mee houden dat ook de BASIC-omvormers hun afzonderlijke adres 
moeten krijgen omdat het anders onmogelijk is een juiste werking van het systeem te 
garanderen.  
Voor gedetailleerde informatie, zie hoofdstuk 9.4.3.2 Adresseren. 
 

0110  0110 SET WACHTW. 
0066 Stel het wachtwoord in door op ▲ of ▼ te drukken 

Mogelijke instellingen:   
 

Het vooraf ingestelde wachtwoord (0066) kan worden gewijzigd. 
Nadat het wachtwoord is gewijzigd, wordt het aangeraden om over het nieuwe 
wachtwoord Single notities te maken. 
 

0115  0115 FUNCT.SLOT 
UIT Mogelijke instellingen met ▲ of ▼ 

Mogelijke instellingen:  AAN - UIT 
 

UIT: Alle parameters in het hoofdmenu kunnen zonder gebruik van een wachtwoord 
worden gewijzigd. 
AAN:  Als de VERGR. FUNCTIE actief is, kunnen er in alle parameters geen wijzigingen 

worden uitgevoerd. De HYDROVAR kan wel worden gestart of gestopt door de 
drukknoppen (▲ of ▼) te gebruiken. Om de ingestelde waarde te wijzigen, moet 
de VERGR. FUNCTIE worden utigeschakeld (UIT). 

 

0120  0120 DISP. CONT. 
75 % 

Display-contrast 

Mogelijke instellingen:  10 – 100% 
 

Het display-contrast kan op een waarde tussen 10 en 100% worden afgesteld; op die 
manier wordt de weergave van de display scherper. 

0125  0125 DISP. HELDER. 
100 % 

Helderheid display 

Mogelijke instellingen:  10 – 100% 
 

Het is mogelijk de achterverlichting van de display af te stellen. 
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0200 
0200 SUBMENU CONF. 

OMVORMER  

 

0202 0202 SOFTWARE  
HV V01.4 

Softwareversie van de besturingskaart (HV) 

Als er een Remote Display wordt aangesloten wordt ook de betreffende softwareversie in 
dit venster getoond. 

 

0202 0202 SW RD V01.0  
HV V01.4 

Softwareversie van de remote display (RD) en de 
besturingskaart (HV) 

 

0203 0203 SET VER.OMV. 
sel:00   act:00 

Selectie van de SW versie op de voedingskaart 

Mogelijke instellingen:  00 - 02 
Handmatige selectie van de gevraagde gegevens (sel.) en indicatie van de actieve 
softwareversie (act.) op de voedingskaart. 
Alle beschikbare versies kunnen geselecteerd worden als de productiedatum van de BASIS 

versie > 05/2008 is. Na 5 seconden op de knop ▶ te hebben gedrukt wordt de 
geselecteerde specificatie geactiveerd en wordt er op de display DONE (GEDAAN) 
weergegeven. 
De volgende parameters [0285], [0286], [0290] en [0291] worden aan het menu 
toegevoegd (alleen bij de eenheden van 5.5-22kW!) 

 
De gevraagde versie kan alleen geactiveerd worden als alle apparaten aangepast worden 
aan de nieuwe versie; anders wordt de versie automatisch opnieuw ingesteld op basis van 
de volgende lagere versie. 
 

Instelling 00: alle eenheden met productiedatum vóór 05/2008 
Instelling 01: BASIS 1.5-4kW (vanaf de software van besturingskaart V01.3)               zie [47] 
Instelling 02: BASIS 5.5-22kW (vanaf de software van besturingskaart V01.3/V01.4) 
 

0205  0205 MAX.POMPEN 
06 

Maximum aantal eenheden  

Mogelijke instellingen:  1 - 8 
 

Selecteer: Het maximum aantal eenheden die gelijktijdig kunnen werken. 
 

Bijvoorbeeld:  
Cascadeserie:  
1 MASTER- en 2 BASIC-omvormers worden in een meervoudig pompsysteem geïnstalleerd -
> Geschikte waarden = 1...3 
 

Cascaderelais:  
1 MASTER-omvormer en 3 pompen met constant toerental -> Geschikte waarden = 2...4 
 

S 

G 
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0210  0210 OMVORMER 
ALLE 

Selectie van het adres van de HYDROVAR voor 
parameterisering 

Mogelijke instellingen:  ALLE, 1-8 
 
Als verschillende MASTER-omvormers van HYDROVAR en zelfs BASIC-omvormers via de RS-
485 interface worden aangesloten, kan de parametrisering van alle instellingen in het 
SUBMENU [200] maar op een eenheid worden uitgevoerd en dit geldt dan ook voor alle 
andere eenheden van de groep. Als er maar een specifieke eenheid moet worden 
geprogrammeerd moet er 3 seconden op de knop ▶ worden gedrukt en daarna deze 
eenheid (1-8) selecteren waarvoor de parametrisering moet worden uitgevoerd. 
 
Met de instelling ALL is het mogelijk om elke HYDROVAR van de groep te programmeren. 
 
Opgelet! Als u teruggaat naar ALL worden alle nieuwe instellingen op alle eenheden 
gekopieerd! 
 
De volgende parameters in het Submenu 200 hebben verschillende fabrieksinstellingen al 
naargelang het vermogen. 
De fabrieksinstelling die in het document staat kan afwijken van de fabrieksinstellingen van 
de eenheid zelf. Alle fabrieksinstellingen die in het document vermeld zijn, zijn gekoppeld 
aan vermogens tot 4kW; bij grotere vermogens worden er andere instellingen toegepast.

S 

G 



 
 
                                                                                         
  

 

66 
 

Hellingshoekinstellingen: 
 

• Tijdinstellingen bij hellingshoek beïnvloeden de besturing van de pomp. 
  
• De snelle hellingshoek 1 en 2 worden door het type (vermogen) van de HYDROVAR en 

het type pomp bepaald. 
 

Standaard = 4 sec.; afhankelijk van het vermogen van de HYDROVAR moeten zij, voor 
hogere vermogensnelheden, tot 15s worden verhoogd om een overbelastingsfout te 
vermijden. 

 

• De hellingshoek 3 en 4 bepalen de snelheid van de interne HYDROVAR-regelaar voor 
kleine apparaten of het constante verbruik en afhankelijk van het systeem, welke moet 
worden bestuurd (Standaard = 70 sec.) 

 
• De hellingshoek FminA en FminD worden voor een snelle start- en sluittijd gebruikt. Deze 

parameters maken een snelle acceleratietijd en afremtijd mogelijk en worden 
voornamelijk gebruikt voor toepassingen waarbij pompen of andere apparaten worden 
gebruikt die gedurende een bepaalde tijd niet onder een vastgestelde frequentie mogen 
werken (om schade te voorkomen of afslijting te verminderen) 

 
Om de hellingshoek af te stellen, drukt u op ▲ of ▼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA: Hellingshoek Fmin versnelling             Huidige waarde  
RD: Hellingshoek Fmin vertraging     Uitvoerfrequentie 
R1: Hellingshoek 1 – snelle acceleratie snelheidshellingshoek 
R2: Hellingshoek 2 – snelle afremming snelheidshellingshoek 
R3: Hellingshoek 3 – langzame acceleratie snelheidshellingshoek 
R4: Hellingshoek 4 – langzame afremming snelheidshellingshoek 

Inst. HYSTERESIS [0315] in % 
 

Inst. nominale GEWENSTE WAARDE 
[02] 

VENSTER [0310] 
inst. in % van de 
gewenste waarde 
value 

MIN FREQ: [0250] 
 

Tijd 
 

Inst. HYSTERESIS [0315] in % 

FMIN TIJD [0260] 
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0215  0215 HELLINGSH. 1 
4 sec 

 
HELLINGSH. 1: Snelle acceleratietijd 

Mogelijke instellingen:  1 – 250 (1000) sec 
 

• Overmatig snelle aanlooptijd kan een tijdens het opstarten van de HYDROVAR een fout 
(OVERBELASTING) veroorzaken. 

• Uitermate langzame aanlooptijd kan tijdens de werking een val bij de uitgaande druk 
veroorzaken. 

 

0220  0220 HELLINGSH. 2 
4 sec 

HELLINGSH. 2: Snelle afremtijd 

Mogelijke instellingen:  1 – 250 (1000) sec 
 

• Uitermate snelle aflooptijd kan een fout (OVERSPANNING) veroorzaken 
• Uitermate langzame aflooptijd kan overdruk genereren. 
  

0225  0225 HELLINGSH. 3 
70 sec 

HELLINGSH. 3: Langzame acceleratietijd 

Mogelijke instellingen:  1 – 1000 sec 
 

• Een te snelle aanlooptijd kan trillingen en/of een fout (OVERBELASTING) veroorzaken. 
• Een te langzame aanlooptijd kan tijdens wijziging van de opdracht, een val van de 

uitgaande druk veroorzaken. 
 

0230  0230 HELLINGSH. 4 
70 sec 

HELLINGSH. 4: Langzame afremtijd 

Mogelijke instellingen:  1 – 1000 sec 
 

• Een te snelle aflooptijd leidt tot trillingen bij de HYDROVAR en daardoor bij de pomp.  
• Een te langzame aflooptijd kan tijdens het wijzigen van de opdracht schommelingen bij 

de druk veroorzaken. 
  

0235  0235 HEL. FMIN A 
2,0 sec 

Acceleratie HELLINGSH. Fmin 

Mogelijke instellingen:  1,0 – 25,0 sec 
 

Snelle aanlooptijd tot de geselecteerde MIN. FREQUENTIE [0250] om de HYDROVAR te 
starten. 
Boven de Minimum frequentie begint HELLINGSH. 1 [0215] (snelle acceleratietalud) te 
werken. 

• Overmatig snelle aanlooptijd kan een tijdens het opstarten van de HYDROVAR een fout 
(OVERBELASTING) veroorzaken. 

 

G 

G 

G 

G 
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0240  0240 HEL. FMIN D 
2,0 sec 

 
Afremming HELLINGSH. Fmin 

Mogelijke instellingen:  1,0 – 25,0 sec 
 

Snelle aflooptijd onder de geselecteerde MIN. FREQUENTIE [0250] om de HYDROVAR 
onmiddellijk te stoppen. 

• Uitermate snelle aflooptijd kan een fout (OVERSPANNING) veroorzaken 
 

0245  0245 MAX. FRQ. 
50,0 Hz 

Maximale frequentie 

Mogelijke instellingen:  30,0 – 70,0 Hz 
 

Deze parameter bepaalt de maximum snelheid van de pomp.  
De standaard instelling is volgens de nominale frequentie van de aangesloten motor. 
  

 

Instellingen hoger dan de standaard instelling kunnen de motor overbelasten! 
Instellingen die 10% boven de nominale frequentie zijn, veroorzaken 33% meer 
stroomverbruik. 

  

0250  0250 MIN. FRQ. 
20,0 Hz 

Minimale frequentie 

Mogelijke instellingen:  0,0 – fmax     (0,0 – 30,0 Hz als [203] 00 is (standaard) 
 

Onder de ingestelde min. frequentie werkt de HYDROVAR met de snelle hellingshoek 
[0235/0240]. 

 

 

Standaard is de max. instelling van deze parameter beperkt tot 30Hz. Om de 
MIN.FREQ. voor instellingen > 30Hz vrij te geven moet de parameter [203] 
eerst veranderd worden in de instelling 01 of 02 -> zie pag. 64 voor 
gedetailleerdere gegevens. 
De min. frequentie is afhankelijk van het geselecteerde pomptype en de 
toepassing. 
Vooral voor bronpomptoepassing moet de min. frequentie op ~30 Hz worden 
ingesteld.  

  

0255  0255 CONF. FMIN 
f -> 0 

Werking bij minimum frequentie 

Mogelijke instellingen:  f->0 of f->fmin 
 

f -> 0: Nadat de vereiste druk wordt bereikt en zonder verder verbruik, gaat de frequentie 
naar beneden naar de geselecteerde MIN FREQUENTIE [0250] en blijft de HYDROVAR 
gedurende de geselecteerde FMIN TIJD [0260] werken. Daarna stopt de HYDROVAR 
automatisch. 
  

f->fmin: Met deze instelling stopt de pomp nooit automatisch. Alleen de frequentie gaat 
omlaag naar de geselecteerde MIN FREQUENTIE [0250]. Om de pomp te stoppen met de 
Externe AAN/UIT worden geopend, of moet u op de knop  ▼ drukken. 

G 

G 

G 
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Toepassingen:  Circulatiesystemen 
De instelling f->fmin oververhitting bij de pomp veroorzaken als er geen 
debiet door de pomp gaat => omlooplijn voor circulatiepompen! 

0260  0260 FMIN. TIJD 
0 s 

 
Afremtijd om onder de MIN. FREQ. te sluiten 

Mogelijke instellingen:  0 – 100 sec 
 
Nadat de pomp gedurende deze geselecteerde tijd op minimum frequentie heeft gewerkt, 
zal de pomp stoppen als de parameter CONFIG. FMIN [0255] op f -> 0 is ingesteld.  
 

 

0265  0265 BOOST 
5 % 

De startspanning van de motor in % van 
aangesloten toevoerspanning instellen 

Mogelijke instellingen:  0 – 25% van de invoerspanning 
 
Deze parameter bepaalt de eigenschappen van de spannings-/frequentiekromme. 
Het verwijst in het bijzonder naar de spanningsverhoging tijdens het opstarten van de 
motor, als een percentage van de nominale spanning. Zorg dat u de instellingen zo laag 
mogelijk houdt, zodat de motor niet bij lagere frequenties thermisch wordt overbelast. 
Als de opvoer te laag is ingesteld, kan zich een fout (OVERBELASTING) voordoen omdat de 
startspanning te hoog is. 
 

0270  0270 KNIE FREQ. 
50,0 Hz 

Kniespanning 

Mogelijke instellingen:  30,0 – 90,0 Hz 

In deze parameter kunt u de frequentie instellen waarmee de HYDROVAR zijn maximum 
uitgangspanning moet leveren (= waarde van de aangesloten uitgangsspanning). 
Voor standaard toepassingen moet deze frequentie in overeenkomst met de MAX.FRQ. 
[0245] worden ingesteld (Standaard instelling 50 Hz).  

 

Voorzichtig: Deze parameter is alleen voor speciale toepassingen bestemd! 
Een foute instelling kan overbelasting veroorzaken en zelfs de motor 
beschadigen. 

 
 
 
 
 

OPMERKING 
 

Problemen met het afsluiten van de pomp bij 0 vraag (te klein of geen 
druktank) kan worden opgelost als gedurende deze afremtijd de systeemdruk 
wordt verhoogd. 
 

G 

G 
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0275  0275 VERMGN.RED 
UIT 

Vermindering van de maximum  
uitgangstroom 

Mogelijke instellingen:  UIT, 85%, 75%, 50% 
 
Als een motor met een lager nominaal vermogen wordt gebruikt, moet de maximum 
uitgangstroom overeenkomstig worden afgesteld.  
De vermindering van de maximum uitgangspanning beïnvloedt ook de detectie van 
overbelasting! 

Uitgangsstroom [A] HV-type 
UIT = 100% 85% 75% 50% 

2.015 7 5,95 5,25 3,5 
2.022 10 8,50 7,50 5,00 
4.022 5,7 4,85 4,28 2,85 
4.030 7,3 6,21 5,48 3,65 
4.040 9 7,65 6,75 4,5 
4.055 13,5 11,48 10,13 6,75 
4.075 17 14,45 12,75 8,5 
4.110 23 19,55 17,25 11,5 
4.150 30 24,00 22,50 15,00 
4.185 37 29,60 27,75 18,50 
4.220 43 34,40 32,25 21,50 
 

0280  0280 SEL.SW.FRQ. 
Automatisch 

Selectie van de schakelfrequentie 

Mogelijke instellingen:  Automatisch, 8 kHz, 4 kHz 
 

• Automatisch (standaard instelling) 
Bij standaard besturing werkt de HYDROVAR met een schakelfrequentie van 8 kHz om het 
ruisniveau te verminderen. Bij een opgaande temperatuur in de HYDROVAR wordt de 
schakelfrequentie automatisch worden verminderd naar 4 kHz.  
• 8 kHz – Selectie met laagste ruisniveau maar zonder vermindering bij opgaande 

temperatuur. 
• 4 kHz - Verminder de temperatuur in de HYDROVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
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De volgende parameters [0285] - [0291] zijn beperkt tot vermogenswaarden vanaf 5,5kW 
(grootte 2 en 3) met productiedatum 05/08 en software van de besturingskaart V01.3 of 
hoger  anders zijn zij niet zichtbaar en dus zijn zij niet actief. 
 
 
 
 
 
 
 

 
0285  0285 FRQ CTR. UIT 

0,0 Hz 
Overslaan van frequentiecentrum 

Mogelijke instellingen:  fmin – fmax 
 

0286  0286 FRQ INT. UIT 
0,0 Hz 

Overslaan van frequentie-interval 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 5,0 Hz 
 

0290  0290 STROOMBEP.  
UIT 

Stoombeperkingsfunctie 

Mogelijke instellingen:  UIT - AAN 
 

0291  0291 STROOMBEP.  
100% 

Stroombeperking 

Mogelijke instellingen:  10,0 – 100% 
De beperking wordt altijd berekend op basis van de nominaal stroom. Wanneer de 
HYDROVAR binnen het bereik van de beperking komt, wordt op het display STROOMBEP. 
weergegeven en de HYDROVAR regelt automatisch dat de uitgangsfrequentie verlaagt 
wordt om binnen het bereik te komen.  
 
Let op: Bij gebruik van de stroombeperking is het noodzakelijk een motor-PTC te gebruiken! 
 
 

G 

G 



 
 
                                                                                         
  

 

72 
 

 

0300  
0300 SUBMENU 

AFSTELLING  

 

0305  0305 JOG    0,0Hz 
X,XX Bar 

De huidige uitgangsfrequentie en de werkelijke 
waarde worden weergegeven 

 
• Wanneer de regelaar is vrijgegeven kan door in dit menu op ▲ of ▼ te drukken, de 

interne regelaar van de HYDROVAR uitzetten waardoor de omvormer naar handmatige 
modus overgaat.  

• Met de knoppen ▲ en ▼ kan elke constante snelheid worden ingesteld zonder de 
werkelijke waarde van het besturingssignaal te beïnvloeden! 

• Als deze waarde 0,00 Hz bereikt, stopt de HYDROVAR.  
• Zodra u het venster verlaat door op ◄ of ► te drukken, gaat de HYDROVAR terug naar 

de geselecteerde modus. 
 

0310  0310 VENSTER 
5 % 

Reguleringsvenster 

Mogelijke instellingen:  0 – 100% GEWENST.WAARD 
 
•  Bepaalt de band waarbij het langzame HELLINGSH. in het snelle HELLINGSH. verandert 

• voor scherpe pompcurven en gesloten lussystemen ~20-30% 

0315  0315 HYSTERESIS 
80% 

HELLINGSH.hysteresis 

Mogelijke instellingen:  0 – 100%  
 
• Bepaalt de band waar de normale regulatie wordt uitgevoerd  

(Wissel tussen de langzame hellingshoek) 

• Om een nauwkeurige besturing te krijgen (zonder automatische afsluiting) ~99%, bijv. 
constant debiet.  

0320  0320 REG. MODUS 
normaal 

Reguleringsmodus 

Mogelijke instellingen:  normaal, invert  
 
Normaal: De snelheid wordt met vallende werkelijke waardesignalen verhoogd. (bijv.: 
Controle bij constante uitvoerdruk) 

 

Invert: De snelheid wordt met vallende werkelijke waardesignalen verlaagd. (bijv.: Controle 
bij constante zuigdruk of bij een constant niveau op de zuigzijde) 

G 

G 
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0325  0325 FREQ. LIFT 
30,0 Hz 

 
Frequentielimiet voor vereiste hefwaarde 

Mogelijke instellingen:  0,0 Hz – 70,0 Hz 
 
Controle volgens een systeemcurve (verhoging van de ingestelde druk, afhankelijk van de 
leveringssnelheid of van de snelheid om wrijvingsverliezen te dekken). 
Deze instelling bepaalt de uitvoerfrequentie waarbij de verhoging van de ingestelde druk 
begint. De juiste instelling moet gelijk zijn aan de frequentie als de pomp de ingestelde 
druk bij nuldebiet bereikt. (Het afsluitingsniveau kan met gebruik van de JOGMODUS [0305] 
worden gevonden) 
 

0330  0330 LIFT INTENS 
0.0 % 

Hefhoeveelheid voor vereiste hefwaarde 

Mogelijke instellingen:  0.0 – 200.0% 
 
Deze waarde bepaalt hoeveel van de ingestelde waarde aanhoudend moet worden 
verhoogd totdat de maximum snelheid (maximum volume) wordt bereikt. 

Functioneel voorbeeld: 

 
 
1) Voer de ingestelde waarde in (zie het 

hoofdmenu van parameter VER. WRDE 
[02]) 

 

2) Zoek wat de frequentie is op het punt 
waar de druk bij nulverbruik wordt 
bereikt (gebruik de JOGMODUS [0305]) 
en stel de waarde in parameter FREQ. 
OPHEFFEN in. 

 

3) Stel de gewenste heffing op maximum 
snelheid in % van de ingestelde druk in 
de parameter in.  
LIFT INTENS [0330]. 

 
A ... ingestelde druk 
B ... venster 
C ... hefintensiteit in % van ingestelde 
druk 

 

 

 
 

G 
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0400 
0400 SUBMENU 

SENSOREN  

 

Binnen dit submenu is het mogelijk om alle sensoren die op de HYDROVAR zijn aangesloten, 
te configureren. (Tot twee sensoren met stroomsignaaluitgang of met 
spanningssignaaluitgang) 
 

Er kunnen geen twee verschillende types sensoren worden geïnstalleerd omdat voor alle 
aangesloten sensoren de configuraties hetzelfde zijn. De sensoren moeten altijd van 
hetzelfde type zijn. 

 

0405  0405 EENHEDEN 
Bar 

Maateenheid 

Mogelijke instellingen: bar, psi, m3/h, g/min, mH2O, ft, °C, °F, l/sec, l/min, m/sec, …, % 
 

Kies de gewenste maateenheid door op ▲ of ▼  te drukken. 
Door de MAATEENHEID te wijzigen, moet u overwegen ook het SENSORBEREIK [0420] 
volgens de nieuwe MAATEENHEID te wijzigen.  

 

0410  
0410 SENSOR CONF 

Sensor 1 

 
Selectie van de sensor 

Mogelijke instellingen: - Sensor 1 - Sensor 2 - Automatisch 
 - Dig Schakelaar 1 - Dig Schakelaar 2 - Dig Schakelaar 3 - Dig Schakelaar 4 
 - Autom. lager - Autom. hoger - (Sens. 1 – Sens. 2) 
 

Deze parameter bepaalt hoe de aangesloten sensoren worden gebruikt en welke actief zal 
zijn. 
Het is ook mogelijk het verschil tussen twee aangesloten sensoren te meten, of in geval van 
een defecte sensor een automatische overschakeling te configureren. 

 

Sensor 1 
Sensor 1 is constant actief. 
0/4-20mA-signaal..... aangesloten op X3/2 en X3/3 (+24V) 
      0-10V-signaal..... aangesloten op X3/6 en X3/3 (+24V) 

Sensor 2 
Sensor 2 is constant actief. 
0/4-20mA-signaal..... aangesloten op X3/4 en X3/3 (+24V) 
      0-10V-signaal..... aangesloten op X3/5 en X3/3 (+24V) 

Automatisch Automatische overschakeling in geval van een defecte sensor. 
Dig Schakelaar 1 Handmatig schakelen door de digitale ingang 1 (X3/9-10) te sluiten. 
Dig Schakelaar 2 Handmatig schakelen door de digitale ingang 2 (X3/6-GND) te sluiten. 
Dig Schakelaar 3 Handmatig schakelen door de digitale ingang 3 (X3/5-GND) te sluiten. 
Dig Schakelaar 4 Handmatig schakelen door de digitale ingang 4 (X3/15-GND) te sluiten. 

Autom. lager De sensor met de laagste werkelijke waarde (of ingeval van een defecte 
sensor, een beschikbare sensor) wordt automatisch gebruikt. 

Autom. hoger De sensor met de hoogste werkelijke waarde (of ingeval van een defecte 
sensor, een beschikbare sensor) wordt automatisch gebruikt. 

Sens.1 -  
Sens.2 

Het verschil tussen beide aangesloten sensoren wordt als werkelijke 
waarde genomen 

S 
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0415  0415 SENSOR TYPE 
4 – 20mA 

Selectie van het sensortype en ingangscontactstrip 

Mogelijke instellingen:  - analoog l 4-20mA - analoog l 0-20mA  - analoog U 0-10V 
 
Het geschikte signaalingangstype moet met betrekking tot de aangesloten sensor worden 
gekozen voor de juiste werking. 
 

Sensortype:  Contactstrip: 

- analoog l 4-20mA 
- analoog l 0-20mA 

Een op de volgende contactstrippen 
aangesloten stroomsignaal geeft de 
werkelijke waarde: 

   X3/2 -> Sensor 1 
* X3/4 -> Sensor 2 

- analoog U 0-10V 
Een op de volgende contactstrippen 
aangesloten spanningsignaal geeft de 
werkelijke waarde: 

   X3/6 -> Sensor 1 
* X3/5 -> Sensor 2 

* ...Voorzichtig: Sensor 2 is niet voor de configuratie van de SINGLE omvormer beschikbaar 

0420  0420 SEN. BEREIK 
20mA = 10.00 Bar 

Sensorbereik 

Mogelijke instellingen:  0.00 – 10000 
 
Bepaalt de eindwaarde (=20mA of 10V) van de aangesloten sensor. 
Het maximum sensorbereik -> 20mA = 100% van het sensorbereik moet worden ingesteld. 
 
Bijvoorbeeld: 
10 bar druksensor    => 20mA = 10 bar 
0,4 bar differentiaaldruksensor   => 20mA = 0,4 bar 
Debietmeter (Debietsnelheid= 36m³/u) => 20mA = 36 m³/u 
 

0425  0425 SENS. CURVE 
lineair 

Maateenheid 

Mogelijke instellingen:  lineair, kwadratisch 
 
Interne berekening gebaseerd op de werkelijke waarde 
Mogelijke instelling en zijn toepassing: 
 

• lineair:  Drukbesturing, differentiaaldruk-besturing, niveau-, temperatuur- en 
debietbesturing (inductief of mechanisch). 

 
• kwadratisch:  Debietbesturing met gebruik van een meetflens samen met een 

differentiaaldruksensor. 
 
 

G 
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0430  0430 SENS1 CAL 0 
0% = huidige waarde 

Sensor 1 kalibratie nulwaarde 

Mogelijke instellingen:  van - 10% tot +10% 
 
Deze parameter wordt gebruikt om de minimum waarde van Sensor 1 te kalibreren. 
Nadat de maateenheid en het sensorbereik zijn ingesteld, kan voor deze sensor de 
minimum waarde worden afgesteld. Afstelbaar bereik tussen -10% en +10%. 
 

0435  0435 SENS 1 CAL X 
0% = huidige waarde  

Sensor 1 kalibratie volledige waarde van 
sensorbereik 

Mogelijke instellingen:  van - 10% tot +10% 
 
Deze parameter kan worden gebruikt om van sensor 1 de kalibratie van de maximum 
waarde in te stellen. Na de juiste maateenheid en het juiste sensorbereik in te stellen, kan 
de maximum waarde van het sensorbereik tussen -10 en +10% worden ingesteld.  
 

0440  0440 SENS 2 CAL 0 
0% = huidige waarde  

Sensor 2 kalibratie nulwaarde 

Mogelijke instellingen:  - 10% tot +10% van het sensorbereik 
 
Voor uitleg over de kalibratie van de nulwaarde voor sensor 2, zie parameter 0430. 
 

0445  0445 SENS 2 CAL X 
0% = huidige waarde  

Sensor 2 kalibratie volledige waarde van 
sensorbereik 

Mogelijke instellingen:  van - 10% tot +10% 
 
Voor uitleg over de kalibratie van de volledige waarde voor sensor 2, zie parameter 0435. 
 
 

S 
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0500 
0500 SUBMENU 

SEQUENT. CONTROL  

 
Door de parameters in dit submenu te gebruiken, kunnen alle nodige instellingen worden 
uitgevoerd om een systeem met meerdere pompen te laten werken (zelfs in de modi 
Cascaderelais en Cascadeserie / Synchroon).  
 
Functioneel voorbeeld: 

1) De hoofdpomp bereikt de FREQUENTIE INSCH. [0515]  
 
2) De werkelijke waarde valt en bereikt de insnijwaarde van de 1e reservepomp.  
 Insnijwaarde = GEWENST.WAARD [02] – WRK.WRD.AF [0510] 
  de 1st opvolgende pomp wordt automatisch ingeschakeld. 
 
3) Na het opstarten wordt de nieuw GEWENST.WAARD op de volgende wijze berekend: 
 NIEUW GEWENST.WAARD = GEWENST.WAARD [02] – WRK.WRD.AF [0510] + 

WRK.WRD.OP [0505] 
 De nieuw GEWENST.WAARD wordt in het hoofdmenu als parameter EFF.VER.WRDE. [03] 

weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berekening van de nieuwe GEWENST.WAARD voor installaties met meerdere pompen: 
 
k ... Aantal actieve pompen (k > 1) 
p = pset + (k-1)*[hefwaarde – valwaarde] 
 

• Hefwaarde = valwaarde ⇒  Constante druk afgezien van het aantal pompen dat in 
werking is  

• Hefwaarde > Valwaarde ⇒  Druk gaat omhoog zelfs als de reservepomp wordt 
ingeschakeld 

• Hefwaarde > Valwaarde ⇒  Druk gaat omlaag zelfs als de reservepomp wordt 
ingeschakeld 
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De volgende 3 parameters zijn verantwoordelijk voor het starten van de reservepompen en 
ook voor de berekening van de nieuwe GEWENST.WAARD.  
 

0505  0505 WRK.WRD.OP  
0,35 Bar 

 
Hefwaarde 

Mogelijke instellingen:  0,00 – naar het vooraf geselecteerde sensorbereik  
 

0510  0510 WRK.WRD.AF 
0,15 BAR 

 
Valwaarde 

Mogelijke instellingen:  0,00 – naar het vooraf geselecteerde sensorbereik  
 

0515  0515 VRIJGV.FREQ 
48,0 Hz 

 
Frequentie voor de volgende vermogenseenheid 
inschakelen 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 70,0 Hz 
 

Met deze parameter kan voor de volgende pompen de gewenste vrijgavefrequentie worden 
geselecteerd. Als een pomp in het systeem deze frequentie bereikt en de systeemdruk valt 
onder de GEWENST.WAARD [02] – WRK.WRD.AF [0510], wordt de volgende pomp 
ingeschakeld.  
 

0520  0520 VRIJ. VERTR. 
5 sec 

Vertragingstijd inschakelen (alleen voor 
cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0 – 100 sec 
 

Als de parameters hierboven voor het inschakelen van een volgpomp bevredigd zijn, zal na 
deze geselecteerde tijd de volgende volgpomp starten.   
  

0525  0525 WISSELVERTR 
5 sec 

Vertragingstijd inschakelen (alleen voor 
cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0 – 100 sec 
 

Vertragingstijd tussen twee wisselende acties van de pomp op vaste snelheid.  
Deze parameter voorkomt dat het systeem herhaaldelijk tussen acties wisselt wegens de 
verbruiksvariaties. 

 

0530  0530 SCHAK.FREQ. 
30 Hz 

Frequentie uitschakelen  
(alleen voor cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 120,0 Hz 
  

Het is mogelijk om de frequentie om in de modus Cascaderelais de pompen met constant 
toerental in te stellen via deze parameter.  

S 

S 

G 
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Als de MASTER-omvormer langer dan de vooraf geselecteerde DLY UITSCH. [0535] onder de 
frequentie gaat en de systeemdruk hoger is dan de EFFECTIEVE VER. WAARDE [03] 
(GEWENST.WAARD [02] + WRK.WRD.OP [0505]), stopt de eerste reservepomp. 
 

0535  0535 VERTR.UITS. 
5 sec 

Vertragingstijd uitschakelen (alleen voor 
cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0 – 100 sec 
 
Vertragingstijd voordat de reservepompen in de modus Cascaderelais wordt uitgeschakeld. 
 

0540  0540 DROP FREQ 
 42 Hz Frequentieval (alleen voor cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 70,0 Hz 
 
Deze parameter wordt gebruikt om waterslag bij systemen te voorkomen. Voordat een  
volgende pomp start, valt de MASTER-omvormer naar de geselecteerde frequentie. Als de 
VALFREQUENTIE wordt bereikt, wordt de volgpomp vrijgelaten en gaat de MASTER-
omvormer verder met de normale werking. 
 

0545  0545 MAX. WAARDE 
UIT  Volledige waarde (alleen voor cascaderelais!)  

Mogelijke instellingen:  UIT – vooraf ingesteld sensorbereik 
 
Als deze geselecteerde waarde wordt bereikt, wordt een onmiddellijke afsluiting van de 
volgpomp uitgevoerd. 
 
Bijv.  GEWENST.WAARD [02]:   5,00 bar 
 VOLL. WAARDE [0545]:   7,50 bar  
 
Als er drie pompen werken (1 MASTER-omvormer + 2 volgpompen) en er wordt een 
systeemdruk van 7,50 bar bereikt, worden de reservepompen onmiddellijk een voor een 
afgesloten. 
 
Deze parameter voorkomt overdruk bij het systeem ingeval de HYDROVAR onjuist wordt 
geparameteriseerd.  

0550  0550 MAX. WRDVERT 
0 sec 

Overwaarde van vertraging  
(alleen voor cascaderelais!) 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 10,0 sec 
 

Vertragingstijd om een reservepomp af te sluiten in geval de werkelijke waarde de  
limiet van de VERWAARDE [0545] overschrijdt. 
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0555  0555 WISSELTIJD 
24 uren 

Schakelinterval voor cyclische wisseling 
(alleen voor cascadeserie / synchroon!) 

Mogelijke instellingen:  0 – 250 uur 
 

Met deze parameter is het mogelijk een automatische wisseling van de MASTER-pomp en 
de reservepompen uit te voeren om slijtage te voorkomen en gelijke bedrijfsuren bij de 
pompen te bereiken. 
 

De Schakelinterval is alleen geldig voor MASTER-omvormers van HYDROVAR (via de RS-485 
interface aangesloten) bij de bedrijfsmodus Cascadeserie of Synchrone cascade. 

 

Synchronisatiebesturing  
 

Door de modus voor synchronisatiebesturing te gebruiken, onderhouden alle pompen in 
het systeem de ingestelde druk door op dezelfde frequentie te werken.  
De 2e pomp start als de 1e pomp de FRQ.INSCH. [0515] bereikt en de druk onder 
WERK.WRDE.VERL. [0510] valt -> beide pompen werken synchroon.  
De reservepomp stopt zodra de frequentie onder de ingestelde SYNCHR. LIMIET [0560] 
valt. Deze functie creëert een hysteresiseffect waarmee wordt voorkomen dat de 
reservepomp tegen een frequentie aan/uit werkt. 
 

Om de juiste instelling te vinden, gaat u als volgt te werk: 
• Start de eerste pomp in JOG-modus [62]; Verhoog de frequentie tot u de GEWENST.WAARD 

bereikt. Controleer de frequentie ( = f0 ) op nulverbruik 
• Stel de synchronisatielimiet in (f0 + 2..3 Hz)  
• Stel het synchronisatievenster in tussen 1 of 2 Hz  

(afhankelijk van de pompcurve en het ingestelde punt). 
 

0560  0560 SYNCHR. LIM 
 0,0 Hz 

Frequentielimiet voor de regulering van de 
synchronisatie 

Mogelijke instellingen:  0 ,0 Hz – Max. frequentie 
 

Deze parameter wordt gebruikt om de eerste reservepomp in synchronisatiemodus uit te 
schakelen. Als bij beide pompen dus de frequentie onder deze geselecteerde waarde 
gaat, stopt de eerste reservepomp. 
 

0565  0565 SYNCHR. VENST. 
 2,0 Hz 

Frequentievenster voor de regulering van de 
synchronisatie 

Mogelijke instellingen:  0,0 – 10 Hz 
 

Frequentielimiet om de volgende reservepomp uit te schakelen. 
 

bijv. De 3e pomp uitschakelen: 
Alle 3 de pompen werken op een frequentie < SYNCHR.LIMIET [0560] + SYNCHR.VNSTR. 
[0565] 
 

of: De 4e pomp uitschakelen: 
Alle 4 de pompen werken op een frequentie < SYNCHR.LIMIET [0560] + 2X SYNCHR.VNSTR. 
[0565] 
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0570  0570 MST.PRIOR. 
AAN 

MASTER-voorkeur 
(alleen voor cascadeserie / synchroon!) 

Mogelijke instellingen:  AAN - UIT 
 

Wanneer de MASTER- en BASIC-omvormers samen in een systeem worden gebruikt, 
bepaalt deze parameter de schakelvolgorde. In dit geval moet u kiezen of eerst de MASTER-
omvormer, of eerst de BASIC-omvormers moeten worden ingeschakeld. 
 
AAN-  Alle Master-omvormers in het systeem worden vrijgelaten (tenzij zij door een storing 

of handmatig worden gestopt) voordat de eerste BASIC-omvormer wordt vrijgelaten.  
 
Bijvoorbeeld:  Adres 1-3 ..... MASTER-omvormers 
   Adres 4-8 ..... BASIC-omvormers 
  
Schakelvolgorde: 
 

Adr 1 
MASTER 

Adr 2 
MASTER 

Adr 3 
MASTER

Adr 4 
BASIC

Adr 5 
BASIC

Adr 6 
BASIC 

Adr 7 
BASIC

Adr 8 
BASIC

 
UIT- Een Master werkt (volgens de ingestelde waarde verantwoordelijk voor de besturing). 
Wanneer het verbruik wordt vermeerderd, moeten alle basic-omvormers worden vrijgelaten 
voordat een Master-omvormer begint te werken. 
 
Schakelvolgorde: 
 

Adr 1 
MASTER 

Adr 4 
BASIC

Adr 5 
BASIC

Adr 6 
BASIC

Adr 7 
BASIC

Adr 8 
BASIC 

Adr 2 
MASTER

Adr 3 
MASTER

 
 
 

S 

G 



 
 
                                                                                         
  

 

82 
 

 

0600 0600 SUBMENU FOUTEN  

 

0605  0605 MIN. GRENSWD. 
uitgeschakeld 

Minimum drempelwaarde 

Mogelijke instellingen:  uitgeschakeld – max. SENSORBEREIK 
 
• Binnen de geprogrammeerde VERTRAGINGSTIJD [0610] moet een afgestelde waarde 

> 0,00 worden bereikt. 
• Als deze waarde niet kan worden bereikt, stopt de HYDROVAR en wordt het 

foutbericht MIN. DREMPELWRDE FOUT weergegeven. 
• Om de Minimum drempelwaarde uit te schakelen, drukt u op ▼ totdat op het scherm 

uitgeschakeld wordt weergegeven. 
 

0610  0610 VERTRAGINGSTIJD 
2 Sec 

Minimum drempelwaarde vertragingstijd 

Mogelijke instellingen:  0 – 100 sec 

Vertragingstijd om de HYDROVAR uit te schakelen in geval de werkelijke waarde onder de 
Min. Drempelwaarde valt, of als bij de contactstrippen X3/11-12 de aangesloten externe 
laag-waterbescherming wordt geopend. 
Opmerking: De functie Min. Drempelwaarde is ook actief tijdens het starten van de pomp! 
Daarom moet de vertragingstijd hoger dan de benodigde tijdsduur worden ingesteld om 
een hogere waarde dan die te bereiken. 
 

0615  0615 FOUT-RESET 
AAN 

Automatisch foutherstel 

Mogelijke instellingen:  AAN - UIT 
 
AAN: Hiermee kunt u in geval van storing gedurende 5 keer automatisch herstarten. Als de 
storing na de 5de keer dat u opnieuw start nog actief is, wordt de HYDROVAR afgesloten en 
wordt er een geschikt foutbericht weergegeven. Tussen elke nieuwe start is de tijd 
vastgesteld op 5 seconden. 
Na elk bedrijfsuur wordt de interne teller van het automatische foutherstel verminderd, 
zodat een fout na 3 keer opnieuw starten kan worden hersteld. Na een uur zijn nog 3 
nieuwe startpogingen mogelijk, 4 na twee uur en 5 automatische nieuwe startpogingen na 
3 bedrijfsuren. 
Door een Externe AAN/UIT schakelaar (X3/7-8) te schakelen, is het mogelijk om een 
handmatig reset uit te voeren. 
Niet elke fout kan automatisch worden opnieuw worden ingesteld.  
(Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg Hoofdstuk 11 Foutberichten) 
UIT: als de FOUT RESET op UIT is ingesteld, wordt elke storing rechtstreeks op de display 
weergegeven en moet deze automatisch opnieuw worden ingesteld. 
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0700 
0700 SUBMENU 

UITGANGEN  

 

0705  
0705 ANALOG. UIT1 

Uitgangsfreq.  

 
Analoge uitgang 1 

Analoge uitvoer 0 – 10V = 0 – 100%     Contactstrip: X3/20 
Mogelijke instellingen:  - Huidige waarde 

- Uitvoerfrequentie (0 - fmax)   

0710  1010 ANALOG. UIT2 
Huidige waarde 

Analoge uitgang 2 

Mogelijke instellingen:  Huidige waarde, Uitvoerfrequentie 

Analoge uitvoer 4 – 20mA = 0 – 100%    Contactstrip: X3/21 
Mogelijke instellingen: - Huidige waarde 

- Uitvoerfrequentie (0 - fmax)    
  

0715  0715 REL1 CONFIG 
In bedrijf 

Configuratie van de statusrelais 1 (X5/1-2-3) 

 

0720  0720 REL2 CONFIG 
Fouten 

Configuratie van de statusrelais 2 (X5/4-5-6) 

Mogelijke instellingen:  Vermogen, Fouten, Waarschuwingen, Stand-by, Foutherstel, 
Fouten BASICS, Alarmen+BASICS 

 

Config. Uitleg Handeling 

Voeding HYDROVAR wordt op stroomtoevoer aangesloten Relais1: X5/ 1-3 gesloten 
Relais2: X5/ 4-6 gesloten 

In bedrijf  Motor draait Relais1: X5/ 1-3 gesloten 
Relais2: X5/ 4-6 gesloten 

Fouten Op de HYDROVAR wordt een fout weergegeven 
(incl. stroomonderbreking) 

Relais1: X5/ 1-2 gesloten 
Relais2: X5/ 4-5 gesloten 

Waarschu-
wingen 

Op de HYDROVAR wordt een waarschuwing 
weergegeven 

Relais1: X5/ 1-2 gesloten 
Relais2: X5/ 4-5 gesloten 

Stand-by 
De pomp wordt automatisch door externe vrijgave 
handmatig vrijgelaten en op de HYDROVAR wordt 

geen fout of waarschuwing weergegeven 

Relais1: X5/ 1-3 gesloten 
Relais2: X5/ 4-6 gesloten 

Fout en 
reset 

Als parameter FOUT RESET [0615] wordt 
geactiveerd en na 5 minuten verschijnt een 

Waarschuwing -> Fout 

Relais1: X5/ 1-3 gesloten 
Relais2: X5/ 4-6 gesloten 

Fout en 
BASIC 

Er wordt tenminste een storing op een BASIC 
weergegeven 

Relais1: X5/ 1-2 gesloten 
Relais2: X5/ 4-5 gesloten 

Waarschu-
wing en 
BASIC 

Er wordt een alarm weergegeven op de HYDROVAR 
of tenminste op een BASIC 

Relais1: X5/ 1-2 gesloten 
Relais2: X5/ 4-5 gesloten 
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0805  0805 C.GEW.WRD 1 
digitaal 

Configuratie GEWENST.WAARD 1 

Mogelijke instellingen:  - digitaal    - analoog U 0-10V  
 - analoog l 0-20mA  - analoog l 4-20mA 

 

Het is mogelijk om via de digitale ingangen intern of extern tussen de 1e en 2e 
GEWENST.WAARD te schakelen. Met de volgende parameters is het mogelijk de bron van 
de GEWENST.WAARD en het overschakelen te configureren.  

 

0810  0810 C.GEW.WRD 2 
UIT 

Configuratie GEWENST.WAARD 2 

Mogelijke instellingen:  - UIT  - digitaal  - analoog U 0-10V  
 - analoog l 0-20mA  - analoog l 4-20mA 
 

UIT GEWENST.WAARD 2 wordt niet gebruikt. 

digitaal De intern GEWENST.WAARD 2 wordt gebruikt. 
In het hoofdmenu in parameter 02 of parameter 0825 instellen. 

analoog U0 - 10V 
De GEWENST.WAARD 2 wordt door de waarde van een 
spanningsignaal (0 – 10V) die op de contactstrippen X3/15-
X3/16 (GND) zijn aangesloten. 

 

analoog I0 - 20mA 

analoog I4 - 20mA 

De GEWENST.WAARD 2 wordt door de waarde van een 
stroomsignaal   
(4 – 20mA of 0 – 20 mA) dat op de contactstrippen X3/23-X3/22 (GND)  
is aangesloten, bepaald. 
Opmerking: Als het binnenkomende stroomsignaal onder 4mH valt 
(instelling 4-20mA), wordt op het scherm een waarschuwingsbericht 
weergegeven. Als de storing na 20 seconden nog actief is, wordt een  
foutbericht weergegeven.  

0800  
0800 SUBMENU 

GEWENST.WAARDEN  

Digitaal De intern GEWENST.WAARD 1 wordt gebruikt. 
In het hoofdmenu in parameter 02 of parameter 0820 instellen. 

analoog U=0 - 
10V 

De GEWENST.WAARD 1 wordt door de waarde van een 
spanningsignaal bepaald.  
(0 – 10V) aangesloten op de contactstrippen X3/13-X3/14 (GND). 

analoog I=0 - 
20mA 

analoog I=4 - 
20mA 

De GEWENST.WAARD 1 wordt door de waarde van een 
stroomsignaal bepaald.  
(4 – 20mA of 0 – 20mA) aangesloten op de contactstrippen X3/18-
X3/17 (GND). 
Opmerking: Als het binnenkomende stroomsignaal onder 4mA valt 
(instelling 4-20mA), wordt op het scherm een waarschuwingsbericht 
weergegeven. Als de storing na 20 seconden nog actief is, wordt een 
foutbericht weergegeven. 
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0815  0815 SW.GEW. WRD 
Inst.wrd 1 

Schakel tussen GEWENST.WAARD 1 en 2 

Mogelijke instellingen:  - Inst.wrd 1            - Inst.wrd 2 
 - Dig Schakelaar 1 - Dig Schakelaar 2 
 - Dig Schakelaar 3 - Dig Schakelaar 4 
 

Inst.wrd 1:  Alleen GEWENST.WAARD 1 is actief (geen schakeling mogelijk)* 
Inst.wrd 2:  Alleen GEWENST.WAARD 2 is actief (geen schakeling mogelijk)*  
Dig Schakelaar 1: Handmatig schakelen door de digitale ingang 1 (X3/9-10) te sluiten. 
Dig Schakelaar 2: Handmatig schakelen door de digitale ingang 2 (X3/6-10) te sluiten.* 
Dig Schakelaar 3: Handmatig schakelen door de digitale ingang 3 (X3/5-10) te sluiten.* 
Dig Schakelaar 4: Handmatig schakelen door de digitale ingang 4 (X3/15-16) te sluiten.* 
*) NIET VAN TOEPASSING OP DE SINGLE UITVOERING 
 

0820  0820 GEW.WRD.1 
XX.X Bar 

GEWENST.WAARD 1 (digitaal) 

Mogelijke instellingen:  0,0 – naar het vooraf geselecteerde sensorbereik 
 

Stel de gewenste waarde met ▲ of ▼ in 
 

0825  0825 GEW.WRD 2 
XX.X Bar 

GEWENST.WAARD 2 (digitaal) 

Mogelijke instellingen:  0,0 – naar het vooraf geselecteerde sensorbereik 
 

Stel de gewenste GEWENST.WAARD met ▲ of ▼ in 
De vooraf geselecteerde GEWENST.WAARD is actief in alle modi behalve Actuator, als 
parameter C.GEW.WRD 1 [0805] of C.GEW.WRD 2 op digitaal is ingesteld en parameter 
SW.GEW. WRD. [0815] op Inst. 1/2 is ingesteld, of als GEWENST.WAARD 1/2 via digitale 
ingang wordt geselecteerd. 
Deze vooraf ingestelde GEWENST.WAARD kan ook in het hoofdmenu met de parameter 
VEREISTE WRDE. [02] worden aangenomen als de huidig GEWENST.WAARD actief is.  

0830  0830 WERK.FREQ.1 
XX.X Hz 

Vereiste frequentie 1 voor actuator  

Mogelijke instellingen:  0,0 – MAX. FREQ. [0245] 
 

0835  0835 WERK.FREQ.2 
XX.X Hz 

Vereiste frequentie 2 voor actuator  

Mogelijke instellingen:  0,0 – MAX. FREQ. [0245] 
 

Stel de frequentie met ▲ of ▼ in 
 

In deze parameter is de geselecteerde frequentie alleen in de modus Actuator actief als 
parameter C.GEW.WRD 1 [0805] of C.GEW.WRD 2 [0810] op digitaal is ingesteld en 
parameter SW.GEW.WRD [0815] op Inst. 1/2 is ingesteld, of als ACTUATOR FREQUENTIE 1/2 
via digitale ingang wordt geselecteerd.  
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0900 0900 SUBMENU OFFSET  

Het is ook mogelijk om de diverse analoge ingangen op de contactstrippen X3 / 13-24 te 
gebruiken om een tweede signaal van de huidige waarde als offset aan te sluiten om de 
gewenste waarde opnieuw te berekenen. 

0905 0905 OFFST INPUT 
UIT 

Selectie van de Offset-ingang 

Mogelijke instellingen:  UIT  analoog U1 0-10V  analoog U2 0-10V  
 analoog I1 0-20mA / 4-20mA analoog I2 0-20mA / 4-20mA 
 

UIT Offset uitgeschakeld    

analoog U 1 
0-10V 

Offset wordt berekend volgens het spanningsignaal (0-10V) dat op de 
contactstrippen X3/13 (GEWENST.WAARD 1) – X3/14 (GND) is aangesloten. 

analoog U 2 
0-10V 

Offset wordt berekend volgens het spanningsignaal (0-10V) dat op de 
contactstrippen X3/15 (GEWENST.WAARD 2) – X3/16 (GND) is aangesloten. 

analoog I 1 
0/4 – 20mA * 

Offset wordt berekend volgens het huidige signaal (4 – 20mA of   
(0 – 20mA) aangesloten op de contactstrippen X3/18 (GEWENST.WAARD 2) -
X3/17 (GND). 

analoog I 2 
0/4 – 20mA * 

Offset wordt berekend volgens het huidige signaal (4 – 20mA of   
(0 – 20mA) aangesloten op de contactstrippen X3/23 (GEWENST.WAARD 2) -
X3/22 (GND). 

 
• Opmerking: Als het binnenkomende stroomsignaal onder 4mA valt, wordt op het 

scherm een waarschuwingsbericht weergegeven. De HYDROVAR blijft echter zonder de 
Offsetfunctie functioneren. 

 

0907  0907 MAX. OFFS. 
100 

Weergave van het sensorbereik 

Mogelijke instellingen:  0 - 10000 
 
Er kunnen Max. Offs. Op een aantal van 0 tot 10000 worden ingesteld. De waarde hiervan 
hangt af van het maximum bereik van de offsetsensor die is aangesloten. De instellingen 
van de X-as worden in onderstaande tabel getoond. 
Bijv.: Sensor van 16 bar instelbaar als bereik: 16; 160; 1600 
Hoe meer de ingestelde offset verandert hoe groter de resolutie op de ingang van het 
signaal. 
 
 

S 

S 

S 
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0910 0910 NIVEAU 1 
XX,X % 

Offset actief tussen 0 en NIVEAU 1 

Mogelijke instellingen:  0 – MAX. OFFS. 
 

0912  0912 OFFSET X1 
0 

Waarde offsetsignaal 

Mogelijke instellingen:  0 – NIVEAU 1 
 
Toekenning van de X coördinaat als absolute waarde 
 

0913 0913 OFFSET Y1 
0,00 bar 

 
Gewenste waarde 
 

Mogelijke instellingen:  0 – standaard instelling van de sensor 
 
Gewenste waarde; toekenning van de Y coördinaat als absolute waarde  
 

0915 
0915 NIVEAU 2 

100 Actieve offset tussen NIVEAU 1 en MAX. OFFS. 

Mogelijke instellingen:  NIVEAU 1 – MAX. OFFS. 
 

0917  0917 OFFSET X2 
100 

Waarde offsetsignaal 

Mogelijke instellingen:  NIVEAU 2 – MAX. OFFS. 
 
Toekenning van de X coördinaat als absolute waarde 
 

0918 0918 OFFSET Y2 
0,00 bar 

Gewenste waarde 

Mogelijke instellingen:  0 – standaard instelling van de sensor 
 
Gewenste waarde; toekenning van de Y coördinaat als absolute waarde  
 
 
 
 
 
 
 

S 

S 

S 

S 

S 

S 
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Voorbeeld betreffende het gebruik van de Offset-functie: 
 
Systeem met constante druk met gewenste waarde van 5 bar. 
Een doorstroomsensor is bovendien op de Offset ingang aangesloten. 
Parameter [0907] – Max. Offs. = 160 (maximum bereik van de doorstroomsensor = 16 
m3/u) 
 

Systeemvereiste 1: 
Constante druk van 5 bar bij een debiet tussen de 5 m3/u en 12 m3/u. 
Beneden de 5 m3/u moet de druk worden verminderd tot de limiet van max. 2,5 bar bij een 
debiet van 2 m3/u. 
 

Instellingen: 
Parameter [0910] – Niveau 1 = 50 = 5 m3/u (eerste limiet waarop de offsetfunctie actief is) 
Parameter [0912] – Offset X1 = 20 = 2 m3/u (vast punt volgens de vereisten) 
Parameter [0913] – Offset Y1 = 2,5 = 2,5 bar (toegestane max. druk bij dit debiet) 

 

Systeemvereiste 2: 
Constante druk van 5 bar bij een debiet tussen de 5 m3/u en 12 m3/u. 
Boven de 12 m3/u moet de druk worden verhoogd tot de limiet van max. 6,0 bar bij een 
max. debiet van 16 m3/u. 
 

Instellingen: 
Parameter [0915] – Niveau 2 = 120 = 12 m3/u (tweede limiet waarop de offsetfunctie 
actief is) 
Parameter [0917] – Offset X2 = 160 = 16 m3/u (vast punt volgens de vereisten) 
Parameter [0918] – Offset Y2 = 6 = 6 bar (gewenste druk bij dit debiet) 
 

Required Value - Sollwertverlauf (Offseteinfluss)
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1000  1000 SUBMENU TEST RUN  

 

1005  1005 TEST RUN 
na 100 uur 

Automatische test run 

Mogelijke instellingen:  UIT – 100 u. 
 

Om blokkering bij de pomp te voorkomen, wordt de pomp na de laatste stop, op de 
ingestelde tijd, door de automatische test run gestart. 
In de parameters hieronder kunt u Tijd van de test run, Frequentie en Opvoer kiezen. 
Om de automatische test run te deactiveren, drukt u op ▼ totdat op het scherm OFF 
verschijnt. 
 

De test run is alleen actief als de HYDROVAR is gestopt maar handmatig wordt 
vrijgelaten en het Externe AAN/UIT-contact (X3/7-8) is gesloten!  
  

1010  1010 TSTRN FREQ. 
 30,0 Hz 

Frequentie voor handmatige en automatische  
test run 

Mogelijke instellingen:  0 – Fmax 
    

1015  1015 TSTRN BOOST 
10.0 %. 

De startspanning van de motor in % van  
nominale toevoerspanning instellen 

Mogelijke instellingen:  0 – 25% van maximum invoerspanning is mogelijk 
   

1020  1020 TSTRN TIJD 
5 sec 

Tijd van test run  

Mogelijke instellingen:  0-180 sec. 
  

1025  
1025. SEL. OMVRMR 

01 Selecteer omvormer voor handmatige test run  

Mogelijke instellingen:  01-08 
    

1030  
1030 TESTRUN MAN 

Druk ► 3 sec. 
Handmatige test run, bevestig test run voor 
geselecteerde eenheid 

 
Met deze parameter is het alleen voor een geselecteerde eenheid mogelijk een handmatige 
test run te verzekeren (zelfs pompen met een constant toerental in de modus Cascaderelais 
kunnen in de test run functie worden geactiveerd).    

Door gedurende ongeveer 3 sec. op de knop ► te drukken, wordt een test run gestart, 
mits: contact X3.7/8 ( externe vrijgave contact) gesloten is en de pomp niet in bedrijf is. 

S 

G 

G 

G 
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1100 1100 SUBMENU SETUP  

 

1110 1110 DEFAULT SET 
EUROPA 

Stel de HV weer op de fabrieksinstelling in 

Mogelijke instellingen:  EUROPA, USA 
 
Om de HYDROVAR weer op de fabrieksinstelling in te stellen moet u Europa of USA 
selecteren. 
Om te resetten drukt u op de knop ► tot DONE (GEDAAN) verschijnt. 
 

1120  1120 WACHTWOORD 2 
0000 Stel het wachtwoord in door op ▲ of ▼ te drukken 

 
De hieronder genoemde parameters zijn pas na het invoeren van het wachtwoord 

beschikbaar! 
Neem voor nadere inlichtingen contact op met uw distributeur! 

 

1125  1125 FOUTMLD RES. 
EENHEID X 

Verwijder het Foutgeheugen van de geselecteerde 
eenheid of van ALLE eenheden 
(cascadeserie/synchroon) 

Mogelijke instellingen:  1 – 8, ALLE 
 
Het is mogelijk ervoor te kiezen om van een specifieke eenheid (1-8) of van ALLE eenheden 
het Foutgeheugen te verwijderen.  
Voor opnieuw in stellen drukt u op de knop ► tot DONE verschijnt. 
 

1130  1130 MOTORHR RES 
EENHEID X 

Verwijder de Motoruren voor de geselecteerde 
eenheid of voor ALLE eenheden 
(cascadeserie/synchroon) 

Mogelijke instellingen:  1 – 8, ALLE 
 
Stel de gewenste eenheid in waar u de Motoruren wilt verwijderen (of ALLE) en druk op de 
knop  ► tot DONE verschijnt. 
 

1135  
1135 BEDRFS. RES 

Druk ► 3 sec. 
Verwijder bedrijfstijd 

 
De Bedrijfstijd geeft de totale tijd weer gedurende welke de HYDROVAR op de 
voedingspanning is aangesloten geweest. Om van de huidige HYDROVAR de Bedrijfstijd 
opnieuw in te stellen, drukt u op de knop ► tot DONE verschijnt. 
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 1200 
1200 SUBMENU RS-485 

INTERFACE  

 

Gebruikersinterface 

Voor communicatie tussen de HYDROVAR en een extern apparaat (bijv. PLC) via een 
gestandaardiseerde Modbus-protocol, hebt u de volgende 3 parameters nodig. Stel het 
gewenste Adres, Transmissiesnelheid en Formaat volgens de systeemvereisten in. 

1205  1205 ADRESSERING 
1 

Stel voor het gebruikersinterface het gewenste adres 
in. 

Mogelijke instellingen:  1 - 247 
 

1210  1210 BAUDRATE 
9600 

Transmissiesnelheid voor gebruikersinterface 

Mogelijke instellingen:  1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400 
 

1215  1215 FORMAAT 
RTU N81 

Formaat voor gebruikersinterface 

Mogelijke instellingen:  RTU N81, RTU N82, RTU E81, RTU O81,  
 ASCII N72, ASCII E71, ASCII 071 
 

Interne interface 

Zelfs als via de RS-485 interface verschillende MASTER-omvormers worden aangesloten 
(max. 8 / met gebruik van modus Cascadeserie), moet elke HYDROVAR zijn eigen 
pompadresnummer (1-8) krijgen.  
Elk adres mag maar een keer worden gebruikt! 

 

1220  1220 POMPADRES. 
1 

 
Selecteer het gewenste adres voor de MASTER-
omvormer 

Mogelijke instellingen:  1-8 

Stel voor de huidige MASTER-omvormer het gewenste adres in en druk circa 3 sec. op de 
knop  ► tot het volgende bericht verschijnt: 

 

Adresseren 
 

Adresseren 
- > 1220 POMPADR 

* 1 * 
of 1220 POMPADR 

- 1 - 

     Adresseren juist   Adresseren mislukt – 
             nogmaals proberen 

Als u in een systeem met meerdere pompen MASTER- en BASIC-omvormers samen gebruikt, 
moet u er rekening mee houden dat ook de BASIC-omvormers hun afzonderlijke adres 
moeten krijgen omdat het anders onmogelijk is een juiste werking van het systeem te 
garanderen.  
Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg Hoofdstuk 9.4.3.2 Adresseren.  

S 
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11 Foutberichten 

 

Als de HYDROVAR door een fout (waarschuwing) wordt gestopt, blijven de 
HYDROVAR en de motor onder spanning. 
De HYDROVAR moet dus van de stroomtoevoer worden verwijderd alvorens 
aan het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie werken uit te 
voeren. 

 
Waarschuwingen en fouten zijn verschillend: 
 
• Waarschuwingen: worden op het scherm weergegeven en ook doordat er een rode 

fout-LED gaat branden. Als er een waarschuwing actief is en de oorzaak niet binnen 20 
seconden kan worden opgelost wordt er een fout weergegeven en stopt de HYDROVAR. 
Toch is het mogelijk om de HYDROVAR in werking te houden (afhankelijk van de 
verschillende waarschuwingen). 
 

• Fouten: worden op de display van de HYDROVAR en door een rode fout-LED op het 
besturingspaneel weergegeven. In geval van een fout stopt de aangesloten motor 
onmiddellijk. Alle fouten, inclusief de datum en tijd waarop de storing zich voordeed, 
worden op het scherm weergegeven en in het Foutgeheugen opgeslagen.  

 
De hieronder genoemde punten beschrijven elke fout die zich op de HYDROVAR (zowel op 
de MASTER-/SINGLE omvormer als op de BASIC-omvormer) kan voordoen. Ook de 
mogelijke bestrijdingsmiddelen om deze fouten opnieuw in te stellen, worden beschreven.  
 
• Denk eraan dat een automatische fout-reset in SUBMENU FOUTEN kan worden 

geactiveerd om een voorgekomen storing gedurende 5 minuten automatisch te 
resetten. Raadpleeg parameter FOUT-RESET [0615] voor meer informatie over deze 
functie.   

 
• Afhankelijk van de configuratie, is het ook mogelijk om op de twee Statusrelais op de 

contactstrippen X5/1-2-3 of X5/4-5-6 alle foutsignalen en waarschuwingen weer te 
geven.  
Raadpleeg parameter CONF REL [0715] en CONF REL 2 [0720] over hoe te 
programmeren) 
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11.1 BASIC-omvormer 

Als de HYDROVAR als een BASIC-omvormer wordt geconfigureerd (alleen uit de 
vermogenseenheid bestaat), worden de volgende fouten door een storingscode 
weergegeven: 
 

Rode LED-code Fout Mogelijke oorzaak 

1 knipperen DALSPANNING DC-spanning van de HYDROVAR is te laag 

2 knipperen PIEKSTROOM of 
OVERBELASTING 

Stroom stijgt te hoog bij de uitgang of 
het vermogenlimiet van de HYDROVAR wordt 
overschreden 

3 knipperen 
INTERNE 
TEMPERATUUR Te hoge temperatuur in de HYDROVAR 

4 knipperen PIEKSPANNING DC-spanning van de HYDROVAR is te hoog 

5 knipperen FOUTCODE Interne fout 

6 knipperen 

OVERVERHITTING 
MOTOR 
EXTERN 
VRIJGAVECONTACT 

PTC in de aansluitdoos heeft zijn 
vrijgavetemperatuur bereikt, of het externe 
vrijgavecontact is open 

 
 

Resetten: 

 
Om de FOUT en de PIEKSPANNINGSFOUT opnieuw in te stellen, moet u 
gedurende >60 seconden de stroomtoevoer afsnijden. 
 
Om alle andere fouten opnieuw in te stellen, kunt u op de 
vermogenseenheid de START/STOP-PTC-ingang (X1/PTC) openen/sluiten. 
 

 
Als de BASIC-omvormer in combinatie met een MASTER-omvormer wordt gebruikt, is 
het ook mogelijk elke storing op de MASTER-omvormer weer te geven en inclusief de 
datum en tijd waarop de storing zich voordeed, in het foutgeheugen op te slaan. 
 

FOUT BASIC omv. X 

Weergave op de MASTER-omvormer: 
Voor gedetailleerde storingsinformatie bij de specifieke eenheid, moet u 
naar het SUBMENU STATUS [20] gaan en het betrokken apparaat 
selecteren!  

 
 
Als een MASTER-omvormer in een dergelijk systeem wordt gebruikt, is het ook mogelijk via 
de MASTER-omvormer de fouten die op de BASIC-omvormer opnieuw in te stellen, zonder 
de werking van andere HYDROVAR eenheden in het systeem te belemmeren (dit geldt ook 
voor de automatische reset van de fouten). 
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11.2 MASTER- / SINGLE omvormer 

Elke fout, inclusief de datum en tijd waarop de storing zich voordeed, worden in normale 
tekst op het scherm weergegeven en in het foutgeheugen opgeslagen. 
 
Afhankelijk van de instelling in parameter FOUT-RESET [0615], kunnen fouten automatisch 
of handmatig opnieuw worden ingesteld nadat de oorzaak op verschillende manieren is 
hersteld: 
 
• gedurende > 60 seconden de stroomtoevoer afsnijden 
• door gedurende ca. 5 seconden gelijktijdig op ◄ en ► te drukken 
• door Extern AAN/UIT (aansluitklemmen X3/7-8) te openen en te sluiten 
 

Geen foutbericht op het scherm 

 

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 

Na stroomstoring geen 
AUTOSTART 

Parameter AUTOSTART [08] is 
op UIT ingesteld 

Controleer parameter AUTOSTART 
[08] 

Geen gelijke systeemdruk 
tijdens werking < 
ingestelde druk 

Druk is hoger dan de 
startwaarde of de 
REGULERINGSMODUS is naar 
INVERT omgeschakeld. 

Controleer parameter 
STARTWAARDE [0] en/of 
REGULERINGSMODUS [0320] 

 

Foutbericht op het scherm – rode LED aan 

 

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 

PIEKSTROOM 
FOUT 11 

Stroom stijgt te hoog bij de 
uitgang 

• Controleer de aansluitklemmen van 
de HYDROVAR 

• Controleer de aansluitklem van de 
motor en de motorkabel 

• Controleer de spoelen van de 
motor 

 

Resetten: 
• Gedurende > 60 seconden de stroomtoevoer afsnijden.  
• Bij dergelijke soort storing is het onmogelijk om automatisch 

een fout opnieuw in te stellen! 
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Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 

OVERBELASTING 
FOUT 12 

Het vermogenlimiet van de 
HYDROVAR wordt 
overschreden 

• Controleer parameter HELLINGSH. 
1/2 [0215]/[0220] (te kort) en 
OPVOEREN [0265] (te laag)  

• Controleer de motoraansluiting 
(ster/driehoek) en kabel 

• Pomp is geblokkeerd 
• Motor draait in verkeerde richting 

voor de werking  
    (defecte keerklep)  

Niet toegestaan bedrijfspunt of 
MAX. FREQUENTIE [0245] is te 
hoog Controleer ook BOOST [0265] 

PIEKSPANNING 
FOUT 13 

DC-spanning van de 
HYDROVAR is te hoog 

• Parameter HELLINGSH. 2 [0220] is 
te hoog  

• Vermogentoevoer is te hoog 
• Spanningspieken zijn te hoog 
• (Oplossing: Lijnfilters, 

Lijninductiviteit, RC-element) 

OMV.OVERVERHIT 
FOUT 14 

Te hoge temperatuur in de 
HYDROVAR 

• Onjuiste koeling 
• Verontreinigde motorventilators  
• omgevingstemperatuur te hoog 

PTC MOT/EXT. 
FOUT 15 

 

Een op de contactstrip X1/PTC 
aangesloten extern 
beschermapparaat is 
vrijgelaten (bijv. De 
aangesloten PTC heeft de 
vrijgavetemperatuur bereikt)  

• Sluit X1/PTC als er geen extern 
beschermapparaat is aangesloten 

• Sluit externe aan-/uit-schakelaar als 
deze op deze contactstrippen is 
aangesloten 

• Raadpleeg Hoofdstuk 9.4.3 voor 
gedetailleerde informatie over hoe 
de contactstrip X1/PTC te 
gebruiken 

FASESTORING 
FOUT 16 

Fasestoring bij stroomtoevoer -
> automatische vermindering 
van de stroom (alleen 
beschikbaar voor de eenheden 
HV4.055-4.220) 

• Controleer de stroomtoevoer op 
volle belasting – ga na of er een 
fasestoring bij de ingang is 

• Controleer de schakelaars 
• Visuele controle van de punten bij 

de ingangsaansluitklemmen 

DALSPANNING 
DC-spanning van de 
HYDROVAR is te laag 

• Netspanning is te laag 
• Fasestoring bij de ingang  
• Asymmetrie bij de fasen 

COMM LOST 

De communicatie tussen de 
vermogenseenheid en de 
besturingskaart vindt niet op 
de juiste manier plaats 

• Controleer of het adresseren van 
de BASIC-omvormer [DIP SW.] op 
de juiste manier is uitgevoerd 
(opnieuw proberen!) 

• Controleer of aan elke eenheid het 
juiste pompadres toegekend is 

• Controleer of de aansluiting tussen 
de besturingskaart en de 
vermogenseenheid op de juiste 
manier  is uitgevoerd (lintkabel) 
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Resetten: 

• Gedurende > 60 seconden de stroomtoevoer afsnijden 
• Handmatig opnieuw instellen door Extern AAN/UIT 

(contactstrippen X3/7-8) te sluiten 
• Handmatig opnieuw instellen door gedurende ca. 5 seconden 

gelijktijdig op ◄ en ► te drukken 
• Als FOUT-RESET [0615] op AAN is ingesteld, is Automatische 

Reset mogelijk 
 

WATERGEBREK 
FOUT 21 

 

Laag water-contact  
(X3/11-12) is geopend  
 
(alleen actief als motor draait) 

• Inkomende druk of min. niveau 
onvoldoende 

• Overbrug X3/11-12 als er geen 
externe bescherming voor laag 
water is 

• Stel de parameter 
VERTRAGINGSTIJD [0610] af als de 
storing maar voor korte tijd 
voorkomt. 

 

Resetten: • Automatisch als Laag water-contact (X3/11-12) wordt gesloten! 

 

MIN. GRENSWAARDE 
FOUT 22 

Gedefinieerde waarde van 
parameter MIN.GRENSWAARDE 
[0605] tijdens de 
voorgeselecteerde 
VERTRAGINGSTIJD [0610] 
wordt bereikt 

• Controleer opvoereenheid, stel de 
parameter VERTRAGINGSTIJD 
[0610] af 

• Parameter FOUT-RESET [0615] op 
AAN ingesteld om 5 nieuwe 
starten mogelijk te maken  
(bijv. in leeg systeem) 

 
 

FOUT SENSOR 1 
 

WRK.WRD.SENSOR 1 
FOUT 23 

 

Sensor signaal op  
contactstrippen X3/2 <4mA 
actieve sensor: 
WAARSCHUWING (20 sec.) -> 
FOUT 
niet-actieve sensor: 
WAARSCHUWING 

• Het signaal WERKELIJKE WAARDE 
(druk-omvormer) veroorzaakt 
storingen 

• Verkeerde aansluiting 
• Storing bij sensor of kabel 
• Controleer de configuratie van de 

sensoren in het submenu 
SENSOREN [0400] 

 
 

FOUT SENSOR 2 
 

WRK.WRD.SENSOR 2 
FOUT 24 

Sensorsignaal  
op contactstrippen X3/4 <4mA 
actieve sensor:  
WAARSCHUWING (20 sec.) -> 
FOUT 
niet-actieve sensor:  
WAARSCHUWING 

• Het signaal WERKELIJKE WAARDE 
(druk-omvormer) veroorzaakt 
storingen 

• Verkeerde aansluiting 
• Storing bij sensor of kabel 
• Controleer de configuratie van de 

sensoren in het submenu 
SENSOREN [0400] 



 
 
                                                                                         
 

 

97 
 

SETPOINT 1 I<4mA 

SETPOINT 1 I<4mA 
FOUT 25 

Ingang van stroomsignaal van 
vereiste waarden is actief maar 
signaal 4-20mA is niet 
aangesloten 
WAARSCHUWING (20 sec.) -> 
FOUT 

• Controleer extern, analoog signaal 
op de contactstrippen X3/17-18 

• Controleer configuratie van de 
vereiste waarden in submenu 
GEWENST.WAARDEN [0800] 

  

SETPOINT 2 I<4mA 

SETPOINT 2 I<4mA 
FOUT 26 

Ingang van stroomsignaal van 
vereiste waarden is actief maar 
signaal 4-20mA is niet 
aangesloten 
WAARSCHUWING (20 sec.) -> 
FOUT 

• Controleer extern, analoog signaal 
op de contactstrippen X3/22-23 

• Controleer configuratie van de 
vereiste waarden in submenu 
GEWENST.WAARDEN [0800] 

 

Resetten: 

• Gedurende > 60 seconden de stroomtoevoer afsnijden 
• Handmatig opnieuw instellen door Extern AAN/UIT 

(contactstrippen X3/7-8) te sluiten 
• Handmatig opnieuw instellen door gedurende ca. 5 seconden 

gelijktijdig op ◄ en ► te drukken 
• Als FOUT-RESET [0615] op AAN is ingesteld, is Automatische 

Reset mogelijk 
 

11.3 Interne fouten 
Om de volgende fouten op te lossen, moet u gedurende >60 seconden de 
stroomtoevoer afsnijden. Als op het scherm het foutbericht wordt weergegeven, moet u 
contact opnemen met de klantenservice en een gedetailleerde beschrijving van de fout 
leveren. 
 

Interne fouten 
Foutbericht op het scherm – rode LED aan 

FOUT 1 
EEPROM-FOUT  
(storing bij gegevensblok) 

Reset – na herhaalde foutbericht ⇒ 
wijzig besturingskaart 

FOUT 4 TOETSFOUT   
(bijv.: verknelde knop) 

• Controleer drukknoppen,  
• Weergavekaart kan defect zijn 

FOUT 5 
EPROM-fout 
(fout bij controlesom) 

Reset – na herhaald foutbericht ⇒ 
wijzig besturingskaart 

FOUT 6 Programmafout: 
Watchdog-fout 

Reset – na herhaald foutbericht ⇒ 
wijzig besturingskaart 

FOUT 7 
Programmafout:  
Fout bij impuls van 
processor 

Reset – na herhaald foutbericht ⇒ 
wijzig besturingskaart 

FOUTCODE 
Foutcode:  
Ongeldige processor-
opdracht 

• Controleer de installatie van de 
kabels, de aansluiting van het 
scherm en potentiaalvereffening  

• Controleer aarding 
• Installeer extra inductanties voor 

de signaalkabels (bijv. ferrieten) 

S 

S 
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Voorbeelden: 
 

Opvoereenheid 

Probleem: De HYDROVAR stopt niet 
Te controleren onderdelen Oplossing 

• Bestaande opdracht 
• Keerklep is niet gesloten 
• Voordruk in membraanreservoir 
   
• Onjuiste instellingen van VENSTER en 

HELLINGSH.HYSTERESIS 
• Afsluiting HELLINGSH. is te langzaam 
• Zuiglijn te lang 

• Controleer pijpen en kleppen 
• Verander keerklep 
• Stel volgens het diagram af  

(Raadpleeg Hoofdstuk 2.1) 
• Stel VENSTER [0310] (ong. 10%) en  

HYSTERESIS [0315] (80-50%) in 
• Stel HELLINGSH. 2 [0220] tot 4 ... 13 sec. in 
• De MINIMUM FREQUENTIE [0250] kan bij 0-

opdracht voor drukvermindering worden 
geactiveerd 

 

Besturing van constante debiet 

Probleem: besturingswisselingen 
Te controleren onderdelen Oplossing 

Besturingseigenschappen zijn te laag ingesteld 
Vergroting van VENSTER [0310] en stel de 
HYSTERESIS [0315] in op 99% om met 
HELLINGSH. 3 en 4 te besturen 

 

Circulatiepomp 

Probleem: oscillatie van de motorsnelheid 
Te controleren onderdelen Oplossing 

Besturingsinstellingen te snel 

• Verhoog HELLINGSH. 3 [0225] en 4 
[0230]: 100...200sec 

• VENSTER [0310] (ong. 20%) en  
HYSTERESIS [0315] (ong. 99%) 

Probleem: WERKELIJKE WAARDE kan niet worden vastgehouden 
Te controleren onderdelen Oplossing 

HYSTERESIS is te groot HYSTERESIS [0315]: 90-99% 

 

Algemeen 

Probleem: Drukschommelingen, analoog signaal is niet constant 
Oplossing: • Controleer kabels en aansluiting van het scherm 

• Controleer aardingsaansluiting van de sensor 
• Gebruik afgeschermde kabels 
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Onderhoud 
De HYDROVAR heeft geen speciaal onderhoud nodig! 
De koelingsventilator en de ventilators moeten af en toe worden afgestoft. Ook de 
temperatuur rondom de eenheid moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd. 
 
Alle wijzigingen moeten door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd! Voor het 
monteren en repareren van de HYDROVAR zijn gekwalificeerd onderhoudstechnici 
beschikbaar. 
 
Demonteren: 
Voordat enige werkzaamheid kan worden uitgevoerd, moet de HYDROVAR van de 
vermogentoevoer worden losgekoppeld Raadpleeg de pomp- en motorinstructies. 
Gebruik uw persoonlijke beschermingsuitrusting. 
 
Neem voor nadere inlichtingen contact op met uw distributeur! 
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Programmeringsstroomschema 
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