Spínač pracující v závislosti na výšce
hladiny

LevelControl Basic 2
Signální modul
Modul měření proudu

Doplňkový návod k obsluze

Impressum
Doplňkový návod k obsluze LevelControl Basic 2
Originální návod k obsluze
Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit,
rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám.
Obecně platí: technické změny vyhrazeny.
© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 19. 1. 2018

Obsah

Obsah
1

Všeobecně............................................................................................................................................... 4

2

Bezpečnost ............................................................................................................................................. 5
2.1

3

Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace ......................................................................................... 6
3.1
3.2
3.3

4

Uvedení do provozu ....................................................................................................................................... 15
Odstavení z provozu....................................................................................................................................... 15

Obsluha................................................................................................................................................. 17
7.1

8

Připojení signálního modulu.......................................................................................................................... 11
Připojení modulu měření proudu .................................................................................................................. 13

Uvedení do provozu / odstavení z provozu....................................................................................... 15
6.1
6.2

7

Použitelnost ...................................................................................................................................................... 7
Všeobecný popis............................................................................................................................................... 7
Technické údaje ................................................................................................................................................ 9

Instalace/montáž.................................................................................................................................. 11
5.1
5.2

6

Stav při dodávce................................................................................................................................................ 6
Přeprava ............................................................................................................................................................ 6
Uložení .............................................................................................................................................................. 6

Popis ....................................................................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3

5

Všeobecně......................................................................................................................................................... 5

Rozšíření pomocí signálního modulu/modulu měření proudu.................................................................... 17
7.1.1 Rozšíření nabídky............................................................................................................................... 17
7.1.2 Rozšíření funkcí.................................................................................................................................. 17

Ošetřování / údržba ............................................................................................................................. 28
8.1

Údržba/kontrola ............................................................................................................................................. 28

9

Poruchy: příčiny a odstranění.............................................................................................................. 29

10

Související dokumentace ..................................................................................................................... 30
10.1 Schéma připojení/svorek ................................................................................................................................
10.1.1 Samostatná hlášení – signalizační panel (příklad) ...........................................................................
10.1.2 Analogový výstup...............................................................................................................................
10.1.3 Měření proudu 3~ ..............................................................................................................................
10.1.4 Měření proudu 1~ ..............................................................................................................................
10.1.5 Připojení k polní sběrnici ...................................................................................................................
10.1.6 Redundantní pneumatické měření výšky hladiny............................................................................
10.1.7 Částečně redundantní systém vhánění vzduchových bublin ..........................................................

30
30
30
31
32
32
33
35

Seznam hesel........................................................................................................................................ 37

LevelControl Basic 2

3 od 40

1 Všeobecně

1 Všeobecně
Tento doplňkový návod k obsluze doplňuje návod k obsluze/montáži. Dodržujte
všechny údaje v návodu k obsluze/montáži.
Tabulka 1: Důležité návody k obsluze
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Konstrukční řada

Číslo návodu k obsluze/montáži

LevelControl Basic 2

4041.80
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2 Bezpečnost

2 Bezpečnost
2.1 Všeobecně
Přídavný návod k obsluze obsahuje dodatečně platné informace. Tento návod
k obsluze/montáži obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a údržbu, jejichž
dodržování zaručuje bezpečné zacházení a zabraňuje poranění osob i hmotným
škodám.
Respektujte bezpečnostní pokyny uvedené ve všech kapitolách tohoto přídavného
návodu k obsluze a příslušného návodu k obsluze/montáži.
Přídavný návod k obsluze si musí přečíst příslušný odborný personál/provozovatel a
zcela mu porozumět.
Obsah přídavného návodu k obsluze musí být pro odborný personál neustále
k dispozici v místě používání.
Za dodržení místních předpisů neuvedených v přídavném návodu k obsluze odpovídá
provozovatel.
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3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace

3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
3.1 Stav při dodávce

UPOZORNĚNÍ
Příslušenství bylo před expedicí zkontrolováno, pokud se týká dodržení všechny
uvedených údajů. Při přejímce by proto mělo být nezávadné.
Doporučujeme příslušenství při převzetí zkontrolovat, zda nedošlo během přepravy
k jeho poškození. V případě reklamace musíte spolu s přepravcem sepsat protokol
o škodě.

3.2 Přeprava

POZOR
Nevhodná přeprava
Poškození příslušenství!
▷ Příslušenství vždy přepravujte řádně a v originálním obalu.
▷ Při přepravě dodržte přepravní pokyny na originálním obalu.
Příslušenství přepravujte podle předpisu.

3.3 Uložení
Zachování okolních podmínek při uskladnění zajistí funkčnost příslušenství i po
delším skladování.
Tabulka 2: Okolní podmínky při uskladnění
Okolní podmínka

Hodnota

Relativní vlhkost

maximálně 85 % (nekondenzující)

Okolní teplota

−10 °C až +70 °C

▪ Příslušenství skladujte v suchu, bez otřesů a pokud možno v originálním obalu.
▪ Příslušenství by se mělo skladovat v suché místnosti, pokud možno při konstantní
vlhkosti vzduchu.
▪ Zabraňte silným výkyvům vlhkosti vzduchu (viz tabulka Okolní podmínky při
uskladnění).
Při správném uskladnění je zajištěna ochrana maximálně na 12 měsíců.
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4 Popis
4.1 Použitelnost

UPOZORNĚNÍ
Softwarový nástroj „Service Tool“ společnosti KSB si lze bezplatně stáhnout
z webových stránek společnosti KSB. Zde naleznete i doplňující údaje k objednávce
dalšího potřebného parametrizačního kabelu.
Signální modul a modul měření proudu lze používat od verze firmwaru 1.2. Přístroje
se starší verzí firmwaru je třeba aktualizovat pomocí nástroje Service Tool KSB.

4.2 Všeobecný popis
Signální modul
Signální modul je rozšiřovací modul k zařízení LevelControl Basic 2.
Nabízí:
▪ šest beznapěťových hlášení:
– porucha čerpadla 1
– porucha čerpadla 2
– vysoká hladina
– závada snímače
– provoz čerpadla 1 (u přečerpávacích zařízení s jednofázovým motorem a
řezacím zařízením není k dispozici)
– provoz čerpadla 2 (u přečerpávacích zařízení s jednofázovým motorem a
řezacím zařízením není k dispozici)
▪ analogový výstup (proudový signál proporcionální k výšce hladiny, typ 4–20 mA)
▪ rozhraní ModBus RTU (přímé propojení nebo připojení modulu polní sběrnice)
▪ rozhraní SystemBus (momentálně bez funkce)
▪ možnost připojení modulu měření proudu pro každé jednotlivé čerpadlo
▪ podle provedení vybavení snímačem tlaku pro redundantní pneumatické měření
výšky hladiny (dynamický tlak) nebo k realizaci částečně redundantního systému
vhánění vzduchových bublin

UPOZORNĚNÍ
Obsazení beznapěťových kontaktů pro hlášení, jakož i naměřené hodnoty
zobrazené na analogovém výstupu lze změnit pomocí nástroje ServiceTool.
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Obr. 1: Popis signálního modulu
1

Servisní rozhraní (pouze pro výrobu –
parametrizace se provádí přes servisní rozhraní na
desce plošných spojů LevelControl Basic 2)

2

Napájení desky plošných spojů (volitelně, 9–30 V)

3

Připojení modulu měření proudu čerpadla 2

4

Připojení modulu měření proudu čerpadla 1

5

Připojení signálního modulu k LevelControl Basic 2

6

Analogový výstup (4–20 mA)

7

Připojení ModBus RTU

8

Připojení systémové sběrnice (bez funkce)

9

Beznapěťové hlášení 1 (standardní nastavení:
Porucha čerpadla 1)

10

Beznapěťové hlášení 2 (standardní nastavení:
Porucha čerpadla 2)

11

Beznapěťové hlášení 3 (standardní nastavení:
Vysoká hladina)

12

Beznapěťové hlášení 4 (standardní nastavení:
Externí porucha:)

13

Beznapěťové hlášení 5 (standardní nastavení:
Provoz čerpadla 1)

14

Beznapěťové hlášení 6 (standardní nastavení:
Provoz čerpadla 2)

15

Redundantní snímač tlaku

16

Provozní LED

17

Zakončovací odpory ModBus RTU a připojení
systémové sběrnice
Modul měření proudu
Modul měření proudu slouží k měření proudu čerpadla v přívodním vedení motoru
ve spínači.
Měření proudu čerpadla probíhá do 10 A přímo, nad 10 A nepřímo přes předřazené
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4 Popis

převodníky.
Připojení modulů měření proudu k LevelControl Basic 2 se provádí přes signální
modul.

Obr. 2: Popis modulu měření proudu
1

Fáze L2

3

Připojení signálního modulu

2

Fáze L3

UPOZORNĚNÍ
Pomocí modulu měření proudu se měří proudy na fázích L2 a L3 (u trojfázových
čerpadel), příp. L (u jednofázových čerpadel) připojeného čerpadla.
(ð Kapitola 10.1, Strana 30)

4.3 Technické údaje
Signální modul
Tabulka 3: Technické údaje
Vlastnost

Hodnota

Napájení

9–30 V DC
Napájení přes zařízení LevelControl
Basic 2

Krytí

Provedení BC: IP00
Provedení BS: IP20

Spínací kapacita samostatných hlášení

30 V, 1 A

Analogový výstup

0 / 4–20 mA

LevelControl Basic 2
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Vlastnost

Hodnota

Provedení tělesa

Provedení BC: bez
Provedení BS: Pouzdro pro montáž na
lištu DIN

Varianty provedení

Signální modul
Signální modul se snímačem tlaku, 3 mWS
Signální modul se snímačem tlaku,
10 mWS

Hmotnost

0,3 kg

UPOZORNĚNÍ
Signální modul lze používat od verze firmwaru 1.2.

Modul měření proudu

UPOZORNĚNÍ
Zařízení LevelControl Basic 2 může být modulem(y) měření proudu vybaveno pouze
z výrobního závodu. Dodatečné vybavení moduly měření proudu není možné!
Moduly měření proudu se k zařízení LevelControl Basic 2 připojují přes signální
modul.
Proto je použití modulu měření proudu možné pouze v kombinaci se signálním
modulem!
Tabulka 4: Technické údaje
Vlastnost

Hodnota

Napájení

Napájení přes signální modul

Krytí

IP20

Maximální provozní napětí

500 V AC

Rozsah měření

10 (15) A1)

Měřicí rozsahy při nepřímém měření přes 10 až 20 A (30 A)
převodníky
20 až 40 A (60 A)
40 až 75 A (110 A)2)
Hmotnost

0,2 kg

UPOZORNĚNÍ
Modul měření proudu lze používat od verze firmwaru 1.2.

UPOZORNĚNÍ
Každé čerpadlo potřebuje jeden modul měření proudu. Signální modul umožňuje
připojení dvou modulů měření proudu podle podmínek připojení ovládání
zdvojených čerpadel.

1)
2)

Měření větších proudů je možné pomocí předřazených převodníků
Měření větších proudů je možné na vyžádání
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5 Instalace/montáž
5.1 Připojení signálního modulu

NEBEZPEČÍ
Nechráněné (živé) části pod napětím
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Spínač před instalací signálního modulu odpojte od napětí.

POZOR
Nesprávná manipulace se spínačem a jeho montážními díly
Vadný spínač!
▷ Pečlivá manipulace se spínačem a jeho montážními díly.

POZOR
Nesprávná manipulace s akumulátorem
Elektrické poškození spínače!
▷ Pokud se použije varianta se zabudovaným akumulátorem, musíte vytáhnout
přípojný konektor od akumulátoru před připojením signálního modulu, aby se
odpojil úplně od napětí.
▷ Přípojný konektor od akumulátoru zasuňte zpátky teprve po uskutečněném
připojení.
Provedení BC

Obr. 3: Signální modul – umístění v provedení BC
ü Místo instalace vyhovuje požadavkům.
1. Spínač odpojte od napětí a zkontrolujte jeho beznapěťový stav.
2. Otevřete spínač vhodným nástrojem.
3. Krycí desku na desce plošných spojů BC opatrně uvolněte z distančních držáků.
4. Signální modul propojte pomocí dodaného propojovacího kabelu s deskou
plošných spojů BC.
Pozor na správnou polohu konektoru! Při zapojování propojovacího kabelu
dbejte na mechanické kódování konektorů!

LevelControl Basic 2
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5 Instalace/montáž

(Konektor má na sobě kolíček, který musí být zaveden skrz dírku v desce z boku
konektoru na straně desky plošných spojů.)

5. Signální modul pro provedení BC zaklapněte na distanční držáky a zkontrolujte,
zda pevně drží.
6. Spínač zase řádně uzavřete.
7. Opět obnovte napájení.
Správná funkce signálního modulu je při zapnutém přístroji signalizována trvalým
svícením zelené provozní LED na signálním modulu.
Pokud zelená provozní LED na signálním modulu nesvítí, pak je třeba ještě jednou
zkontrolovat, zda je správně zapojen propojovací kabel mezi signálním modulem a
deskou plošných spojů zařízení LevelControl Basic 2.
Pokud zelená provozní LED na signálním modulu bliká, pak není signální modul
jednotkou LevelControl Basic 2 detekován. V tomto případě je třeba zkontrolovat
verzi firmwaru spínače, kterou lze vyčíst na displeji v parametrech 4-1-1. Je potřeba
verze firmwaru minimálně 1.2 nebo vyšší.

UPOZORNĚNÍ
Při realizaci redundantního pneumatického měření výšky hladiny dodržujte pokyny
(ð Kapitola 10.1.6, Strana 33) .
Při realizaci částečně redundantního systému vhánění vzduchových bublin dodržujte
pokyny (ð Kapitola 10.1.7, Strana 35) .
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Provedení BS

Obr. 4: Signální modul – umístění v provedení BS
ü Místo instalace vyhovuje požadavkům.
1. Spínač odpojte od napětí a zkontrolujte jeho beznapěťový stav.
2. Otevřete spínač.
3. Signální modul pro provedení BS zaklapněte na volné místo na liště DIN a
zkontrolujte, zda je pevně usazen.
4. Signální modul propojte pomocí dodaného propojovacího kabelu s deskou
plošných spojů BS.
Pozor na správnou polohu konektoru! Při zapojování propojovacího kabelu
dbejte na mechanické kódování konektorů!
(Konektor má na sobě kolíček, který musí být zaveden skrz dírku v desce z boku
konektoru na straně desky plošných spojů.)
5. Spínač zase řádně uzavřete.
6. Opět obnovte napájení.
Správná funkce signálního modulu je při zapnutém přístroji signalizována trvalým
svícením zelené provozní LED na signálním modulu.
Pokud zelená provozní LED na signálním modulu nesvítí, pak je třeba ještě jednou
zkontrolovat, zda je správně zapojen propojovací kabel mezi signálním modulem a
deskou plošných spojů zařízení LevelControl Basic 2.
Pokud zelená provozní LED na signálním modulu bliká, pak není signální modul
jednotkou LevelControl Basic 2 detekován. V tomto případě je třeba zkontrolovat
verzi firmwaru spínače, kterou lze vyčíst na displeji v parametrech 4-1-1. Je potřeba
verze firmwaru minimálně 1.2 nebo vyšší.

UPOZORNĚNÍ
Při realizaci redundantního pneumatického měření výšky hladiny dodržujte pokyny
(ð Kapitola 10.1.6, Strana 33) .
Při realizaci částečně redundantního systému vhánění vzduchových bublin dodržujte
pokyny (ð Kapitola 10.1.7, Strana 35) .

5.2 Připojení modulu měření proudu

UPOZORNĚNÍ
Zařízení LevelControl Basic 2 může být modulem(y) měření proudu vybaveno pouze
z výrobního závodu. Dodatečné vybavení moduly měření proudu není možné!

LevelControl Basic 2
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Modul měření proudu připojte podle schématu elektrického zapojení.
(ð Kapitola 10.1.3, Strana 31) / (ð Kapitola 10.1.4, Strana 32)
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6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
6.1 Uvedení do provozu
ü Byl prostudován přídavný návod k obsluze i návod k obsluze/montáži.
ü Varianta přístroje se shoduje s požadavky.
ü Spínač je sestaven podle předpisů a připojen podle schématu elektrického
zapojení.
ü Signální modul je namontován podle předpisů (ð Kapitola 5.1, Strana 11) a
připojen podle schématu svorek.
ü Modul měření proudu je sestaven podle předpisů a připojen podle schématu
svorek.
1. Dotáhněte připojovací svorky (od samostatných hlášení, analogového výstupu,
připojení polní sběrnice, modulů měření proudu).
2. Připojte síťové napájení.
3. Připojte snímače.
4. Vložte ochranu motoru a pojistky.
5. Přepínač režimů „ruční-nula-automatika“ obou čerpadel přepněte do polohy
„0“.
6. Zapněte napájecí napětí.
7. Zkontrolujte, zda trvale svítí zelená provozní LED.
8. Zkontrolujte parametrizaci podle požadovaných hodnot a v případě potřeby
přizpůsobte.
9. Spuštění zkušebního chodu po několik cyklů.
10. Zkontrolujte správnou funkci alarmových zařízení včetně samostatných hlášení.
11. Přepínač režimů „ruční-nula-automatika“ obou čerpadel přepněte do polohy
„Automatika“.
ð Spínač nyní zapíná a vypíná obě čerpadla podle potřeby.
12. Zaškolte a/nebo zaučte obslužný personál.
13. Přídavný návod k obsluze uložte společně s návodem k obsluze/montáži.

6.2 Odstavení z provozu
Krátkodobé odstavení z provozu
1. Přepínač režimů „ruční-nula-automatika“ obou čerpadel přepněte do polohy
„0“.
ð Obě čerpadla jsou vypnutá.
ð Spínač je opět připraven k provozu.
Krátkodobé odstavení z provozu pro práce na čerpadle
1. Přepínač režimů „ruční-nula-automatika“ obou čerpadel přepněte do polohy
„0“.
ð Obě čerpadla jsou vypnutá.
ð Spínač je opět připraven k provozu.
2. Otevřete spínač.
3. U variant na 400 V:
Vypněte motorové jističe obou čerpadel a zajistěte je proti opětovnému zapnutí.
U variant na 230 V:
Odpojte síťovou zástrčku čerpadel. Pokud jsou čerpadla připojena přímo ke
svorkám v přístroji, musí se přístroj odpojit od sítě.
4. Spínač opět uzavřete.
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Dlouhodobé odstavení z provozu
1. Přepínač režimů „ruční-nula-automatika“ obou čerpadel přepněte do polohy
„0“.
2. Vypněte napájecí napětí.
ð Pak nefunguje ani řídicí, ani signální funkce.
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7.1 Rozšíření pomocí signálního modulu/modulu měření proudu

UPOZORNĚNÍ
Další dostupné parametry jsou uvedeny na přiložené fólii s parametry.
Je-li zabudován signální modul a případně i modul měření proudu, objeví se na
displeji další parametry. Ty můžete vybrat jako obvykle tlačítky se šipkami.
Parametry, které lze zobrazit, závisí na provozním režimu a metodě měření. Zobrazí
se pouze ty parametry, u nichž to má smysl vzhledem k aktuálnímu provoznímu
režimu a metodě měření.
7.1.1 Rozšíření nabídky
7.1.1.1 Nabídka měřených hodnot
Používá-li se signální modul a modul měření proudu, rozšíří se Nabídka měřených
hodnot o hodnoty proudu každého čerpadla.
Tabulka 5: Rozšíření Nabídky měřených hodnot
Parametr

Popis

Zařízení Zařízení
s jedním s dvěma
čerpadle čerpadly
m

1-2-3 Proud čerpadla 1

Proud čerpadla 1 v ampérech

x

-

1-3-3 Proud čerpadla 2

Proud čerpadla 2 v ampérech

x

x

7.1.1.2 Nabídka nastavení
Použitím signálního modulu s redundantním měřením tlaku se Nabídka nastavení
rozšíří o montážní výšku druhého měřicího/ponorného zvonu.
(ð Kapitola 10.1.6, Strana 33)
Tabulka 6: Rozšíření Nabídky nastavení
Parametr
3-4-5-1

Úroveň zvonu 2

Popis

Hodnoty

Vzdálenost druhého měřicího zvonu (dolní
hrany) ode dna nádrže (posun). Z výroby
nastavena na 200 mm.

200 mm (výchozí nastavení
z výroby)

7.1.1.3 Porucha signálního modulu
Dojde-li při provozu k poruše signálního modulu, zobrazí se to na displeji jako chyba
– A17 –.
Tabulka 7: Chybové hlášení signálního modulu
Hlášení

Popis

– A17 –

Porucha signálního modulu

7.1.2 Rozšíření funkcí
7.1.2.1 Beznapěťová hlášení
Pokud se používá signální modul, je k dispozici šest beznapěťových hlášení:
▪ Spínací kapacita: 30 V, 1 A
▪ Provedení: Přepínací kontakt.
Signální relé jsou ve stavu „v pořádku“, příp. jsou přitažená v klidovém stavu a
odpadnou v případě signalizace.
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Tabulka 8: Beznapěťová hlášení
Beznapěťové hlášení

Standardní obsazení

Popis

Stav signalizace

Signální relé 1

Porucha čerpadla 1

Čerpadlo 1 je kvůli přítomné chybě
zablokováno a nelze ho tedy v případě
požadavku připojit

odpadlé

Signální relé 2

Porucha čerpadla 2

Čerpadlo 2 je kvůli přítomné chybě
zablokováno a nelze ho tedy v případě
požadavku připojit

odpadlé

Signální relé 3

Vysoká hladina (A9)

Bylo dosaženo spínacího bodu pro vysokou odpadlé
hladinu

Signální relé 4

Závada snímače (A11)

Porucha použitých snímačů k měření výšky odpadlé
hladiny

Signální relé 5

Provoz čerpadla 1

Běží čerpadlo 1

přitažené

Signální relé 6

Provoz čerpadla 2

Běží čerpadlo 2

přitažené

Stav signálních relé je navíc signalizován žlutými LED umístěnými na desce plošných
spojů nad jednotlivými relé. Svítící LED znamená přitažené relé.

UPOZORNĚNÍ
U přečerpávacích zařízení s jednofázovým motorem a řezacím kolem se používají
signální relé 5 a 6 k ovládání provozně nezbytných rozběhových kondenzátorů a
nejsou k dispozici pro beznapěťová hlášení.

UPOZORNĚNÍ
U zařízení s jedním čerpadlem nemají signální relé, která jsou standardně obsazena
signalizací pro čerpadlo 2, žádná standardní nastavení. Lze je obsadit pomocí
nástroje ServiceTool.
Signální relé mohou být pomocí nástroje ServiceTool obsazena následujícími
funkcemi:
Tabulka 9: Obsazení signálních relé
Hlášení

Popis

Hlášení A1

Ochrana motoru čerpadla 1 (ochrana vinutí nebo vypadl motorový odpadlé
jistič)

Hlášení A2

Ochrana motoru čerpadla 2 (ochrana vinutí nebo vypadl motorový odpadlé
jistič)

Hlášení A3

Příliš vysoká teplota motoru 1

odpadlé

Hlášení A4

Příliš vysoká teplota motoru 2

odpadlé

Hlášení A5

Výpadek napájecího napětí

odpadlé

Hlášení A6

Chyba fáze (výpadek fáze)

odpadlé

Hlášení A7

Průsak do motoru 1

odpadlé

Hlášení A8

Průsak do motoru 2

odpadlé

Hlášení A9

Alarm vysoké hladiny

odpadlé

Hlášení A10

Externí alarm

odpadlé

Hlášení A11

Závada snímače

odpadlé

Hlášení A12

Nesprávné točivé pole síťového napájení (sled fází)

odpadlé

Hlášení A13

Podpětí (−15 % jmenovitého napětí)

odpadlé

Hlášení A14

Přepětí (+15 % jmenovitého napětí)

odpadlé

Hlášení A15

Vybitý akumulátor

odpadlé

Hlášení A16

Servisní interval (aktivace přes parametr 3-7-1)

odpadlé

Porucha čerpadla 1

Čerpadlo 1 je kvůli přítomné chybě zablokováno a nelze ho tedy
v případě požadavku připojit

odpadlé

Porucha čerpadla 2

Čerpadlo 2 je kvůli přítomné chybě zablokováno a nelze ho tedy
v případě požadavku připojit

odpadlé
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Hlášení

Popis

Čerpadlo 1 připraveno
k provozu

Čerpadlo 1 nemá žádnou poruchu, přepínač ruční-0-automatika je přitažené
na „Auto“

Stav signalizace

Čerpadlo 2 připraveno
k provozu

Čerpadlo 2 nemá žádnou poruchu, přepínač ruční-0-automatika je přitažené
na „Auto“

Provoz čerpadla 1

Běží čerpadlo 1

přitažené

Provoz čerpadla 2

Běží čerpadlo 2

přitažené

Automatický režim
čerpadla 1

Přepínač ruční-0-automatika čerpadla 1 je v poloze „Auto“

přitažené

Automatický režim
čerpadla 2

Přepínač ruční-0-automatika čerpadla 2 je v poloze „Auto“

přitažené

Průběh funkce čerpadla 1 Čerpadlo 1 právě provádí funkci

přitažené

Průběh funkce čerpadla 2 Čerpadlo 2 právě provádí funkci

přitažené

7.1.2.2 Analogový výstup
signální modul nabízí analogový výstup s následujícími specifikacemi:
Tabulka 10: Specifikace analogového výstupu
Specifikace

Hodnota

Typ

0/ 4–20 mA

Externí zátěž

Provoz ze sítě: max. 500 Ω
Provoz z akumulátoru: max. 300 Ω

Analogový výstup standardně reprodukuje naměřenou výšku hladiny.
Analogový výstup může být pomocí nástroje ServiceTool volitelně obsazen
následujícími hodnotami:
Tabulka 11: Obsazení analogového výstupu
Parametr

Hodnota

Rozsah zobrazení

Výška hladiny
(ð Kapitola 7.1.2.2.1, Str
ana 19) až
(ð Kapitola 7.1.2.2.4, Str
ana 22)
1-1-3

Síťové napětí zařízení

0 mA = chyba
4 mA ➔ 180 V
20 mA ➔ 500 V

bez

Proud zařízení
– u jednotlivého čerpadla: Proud
čerpadla 1
– u zdvojeného čerpadla: Proud
čerpadla 1+2

0 mA = chyba
4 mA ➔ 0 A
20 mA ➔ 30 A

UPOZORNĚNÍ
Při měření proudu > 10(15) A zohledněte faktory převodníků v rozsahu zobrazení:
10–20 (40) A: 4 mA ➔ 0 A, 20 mA ➔ 40 A
20–40 (60) A: 4 mA ➔ 0 A, 20 mA ➔ 60 A
40–75 (110) A: 4 mA ➔ 0 A, 20 mA ➔110 A

7.1.2.2.1 Měření výšky hladiny pomocí plovákových spínačů nebo digitálních snímačů
Při použití digitálních metod měření výšky hladiny (plovák, digitální snímače) se
vytvoří podle příslušného stavu sepnutí odpovídající schodový signál.
Přiřazení spínacích stavů ukazuje následující tabulka:
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Tabulka 12: Přiřazení stavů sepnutí při měření výšky hladiny pomocí plovákových spínačů nebo digitálních snímačů
Indikace na displeji

20 od 40

Výška hladiny

Analogový signál

Při vypouštění

Při plnění

Závada snímače

0 mA

-

-

Velmi nízko

4 mA

Vypnutí čerpadel

Čerpadlo špičkového
provozu zap

Nízko

7 mA

Čerpadlo špičkového
provozu vyp (není
relevantní)

Čerpadlo pro základní
zatížení zap

Střed

10 mA

-

-

Vysoko

13 mA

Čerpadlo pro základní
zatížení zap

Čerpadlo špičkového
provozu vyp (není
relevantní)

LevelControl Basic 2

Stav sepnutí

7 Obsluha

Indikace na displeji

Výška hladiny

Analogový signál

Stav sepnutí
Při vypouštění

Při plnění

Velmi vysoko

16 mA

Čerpadlo špičkového
provozu zap

Vypnutí čerpadel

Vysoká hladina

20 mA

Všechna čerpadla
zapnuta

Všechna čerpadla
vypnuta

UPOZORNĚNÍ
Pokud se vyskytuje současně závada snímače a vysoká hladina, bude podle priority
vyskytujících se chyb signalizována vysoká hladina.

7.1.2.2.2 Měření výšky hladiny analogovým snímačem
Použije-li se k měření výšky hladiny analogový snímač s proudem 4–20 mA, pak se
vstupní signál snímače bude duplikovat.

Obr. 5: Měření výšky hladiny analogovým snímačem
1

0 mA = chyba

Je-li hodnota signálu snímače mezi 0 a 3,6 mA, předpokládá se, že je přerušený vodič,
a bude signalizována závada snímače – A11.
7.1.2.2.3 Měření výšky hladiny s vháněním vzduchových bublin nebo pneumatické
měření
Použije-li se pneumatické měření (dynamický tlak) nebo vhánění vzduchových bublin
k měření výšky hladiny, pak analogový výstup dává k dispozici proudový signál
proporcionální k výšce hladiny, který zobrazuje naměřenou hodnotu v závislosti na
rozsahu měření snímače tlaku použitého na signálním modulu na 4 až 20 mA.
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Pokud se použije spínač se snímačem tlaku do 3 mWs, pak se zobrazí výška hladiny
v rozsahu 0–4 mWs na 4 až 20 mA.

Obr. 6: Pneumatické měření do 3 mWs
1

0 mA = chyba

Pokud se použije spínač se snímačem tlaku do 10 mWs, pak se zobrazí výška hladiny
v rozsahu 0 až 12 m na 4 až 20 mA.

Obr. 7: Pneumatické měření do 10 mWs
1

0 mA = chyba

Vyskytuje-li se závada snímače, pak je na analogovém výstupu zobrazen vždy proud
0 mA.
7.1.2.2.4 Měření výšky hladiny při použití přečerpávacích zařízení
Použije-li se u spínačů pro přečerpávací zařízení konstrukčních řad MiniCompacta/
Compacta analogový výstup, pak analogový výstup dává k dispozici proudový signál
proporcionální k výšce hladiny, který zobrazuje naměřenou hodnotu nezávisle na
všech provedených nastaveních v rozsahu 0 až 1 mWs na 4 až 20 mA.
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Obr. 8: Měření výšky hladiny u přečerpávacích zařízení
1

0 mA = chyba

Vyskytuje-li se závada snímače, pak je na analogovém výstupu zobrazen vždy proud
0 mA.
7.1.2.2.5 Měření výšky hladiny s částečně redundantním systémem vhánění
vzduchových bublin nebo redundantní pneumatické měření

UPOZORNĚNÍ
K realizaci redundantního systému pneumatického měření výšky hladiny nebo
částečně redundantního systému vhánění vzduchových bublin je potřeba signální
modul se snímačem tlaku.

UPOZORNĚNÍ
Díky redundantnímu uspořádání snímačů je redundantní sledování minimální
hladiny vytvořeno podle směrnic Atex.

UPOZORNĚNÍ
Při výpadku napájecího napětí a provozu na akumulátory pak probíhá
neredundantní zjišťování výšky hladiny. Redundantní snímač tlaku je v provozu na
akumulátory deaktivován.

UPOZORNĚNÍ
Při realizaci redundantního pneumatického měření výšky hladiny nebo
redundantního systému vhánění vzduchových bublin se řiďte schématem zapojení/
svorek. (ð Kapitola 10.1, Strana 30)
Signální modul nabízí možnost realizace redundantního pneumatického měření výšky
hladiny nebo redundantního systému vhánění vzduchových bublin.
Použije-li se redundantní systém pneumatického měření výšky hladiny, použije se
v bezporuchovém provozu průměrná hodnota obou měřených hodnot k měření výšky
hladiny, a tedy i k řízení čerpadla.
V případě poruchy v jednom z obou systémů měření výšky hladiny se
▪ u zařízení, která nejsou v provedení ATEX (3-6-1 Atex-Mode = „0“, vypnuto) se
k řízení čerpadel použije vždy vyšší naměřená hodnota
▪ U zařízení, která jsou v provedení ATEX (3-6-1 Atex-Mode = „1“, zapnuto) se tak
dlouho používá vyšší naměřená hodnota, dokud minimálně jeden z obou systémů
ještě zaručuje zaplavení čerpadla.
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Není-li již zaručeno zaplavení čerpadla, které představuje potenciální zdroj vznícení
v oblasti ohrožené explozí, všechna běžící čerpadla se vypnou.
V případě poruchy se bude signalizovat závada snímače A11.
7.1.2.3 Připojení k polní sběrnici
Rozšiřovací modul k LevelControl Basic 2 nabízí rozhraní Modbus (RTU). Toto
rozhraní je elektricky bezpečně odděleno vůči spínači.
Rozhraní ModBus lze bezprostředně použít k připojení sítě ModBus a nabízí možnost
připojit odpovídající brány (gateways) polní sběrnice.
Rozhraní ModBusje provedeno jako rozhraní RS485 s protokolem ModBus (RTU)
podle specifikace v1.1b.
Tabulka 13: Vlastnosti připojení k polní sběrnici
Vlastnost

Popis/hodnota

Komunikační protokol

Modbus RTU

Ukončení sběrnice

220 Ω (pevné, realizované interně, spínatelné)

Rozhraní

EIA-485 (RS485)

Přenosová rychlost

38 400 bit/s (lze změnit)

Datové bity

8

Parita

Sudá

Stop bity

1

Typ přístroje

Slave

Přístup na sběrnici

Polling mezi zařízením master a slave

Přednastavená adresa přístroje

0xF7 (247)

7.1.2.3.1 Naměřené hodnoty a parametry
Na systému polní sběrnice jsou poskytovány k dispozici různé naměřené hodnoty a
parametry jako informace o přístroji. Lze je vyčíst pomocí kódu funkce 03 (Read
Holding Registers).
Modbus RTU využívá průchozí 16bitový registr. Pro hodnoty uložené jako 32bitová
čísla se proto musí vyčítat obsah dvou registrů.
Pro vyjádření desetinných čísel je třeba vyčtenou hodnotu posunout o počet
desetinných míst směrem doprava, který je naznačen ve sloupci „Typ/formát“.
Kód funkce, registr a délka se zobrazují jako hexadecimální čísla a lze je v tomto
tvaru převzít přímo do protokolu Modbus RTU.
Tabulka 14: Naměřené hodnoty a parametry
Kód
funkce

Registr

Délka

Typ/formát

Parametr

Označení

Popis

03

00 01

00 01

16 bitů
„signed“
#

1-1-1

Výška hladiny
(analogově)

Indikace výšky hladiny v mm
při analogovém měření výšky
hladiny

03

00 02

00 01

16 bitů
„signed“
#

1-1-2

Výška hladiny
(digitálně)

Indikace výšky hladiny ve
stavovém zobrazení při
digitálním měření

03

00 03

00 01

16 bitů
„signed“
#

1-1-3

Síťové napětí

Indikace síťového napětí ve
voltech

03

00 04

00 01

16 bitů
„signed“
# ,#

1-1-4

03

00 05

00 02

32 bitů
„unsigned“
#

1-1-5

Provozní hodiny
zařízení

Provozní hodiny zařízení

03

00 07

00 02

32 bitů
„unsigned“
#

1-2-1

Provozní hodiny
čerpadla 1

Provozní hodiny čerpadla 1
v hodinách
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Kód
funkce

Registr

Délka

Typ/formát

Parametr

Označení

03

00 09

00 02

32 bitů
„unsigned“
#

1-2-2

03

00 0b

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,0

1-2-3

03

00 0d

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,###

1-2-4

03

00 0f

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,##

1-2-5

Funkce výkonu
čerpadla 1

03

00 11

00 02

32 bitů
„unsigned“
#

1-3-1

Provozní hodiny
čerpadla 2

03

00 13

00 02

32 bitů
„unsigned“
#

1-3-2

03

00 15

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,#

1-3-3

03

00 17

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,###

1-3-4

03

00 19

00 02

32 bitů
„unsigned“
# ,##

1-3-5

Funkce výkonu
čerpadla 2

03

00 1b

00 02

32 bitů
bitová
maska
(ð Kapitola 7
.1.2.3.2, Stra
na 25)

2-1-1

Aktuální hlášení

03

00 1d

00 01

32 bitů
bitová
maska
(ð Kapitola 7
.1.2.3.2, Stra
na 25)

Popis

Rozběhy čerpadla 1 Rozběhy čerpadla 1

Proud čerpadla 1

Proud čerpadla 1

Účinnost čerpadla 1 Účinnost čerpadla 1 v kW

Výkonový faktor cos φ
čerpadla 1
Provozní hodiny čerpadla 2
v hodinách

Rozběhy čerpadla 2 Rozběhy čerpadla 2

Proud čerpadla 2

Proud čerpadla 2

Účinnost čerpadla 2 Účinnost čerpadla 2 v kW

Výkonový faktor cos φ
čerpadla 2
Zobrazení aktuálních hlášení

Další hlášení

7.1.2.3.2 Přenos hlášení
Hlášení přístroje a další hlášení se přenáší jako bitové masky se šířkou 32 bitů. Bit 31
je přitom bit s nejvyšší vahou (vlevo), bit 0 s nejnižší vahou (vpravo). Čtení hlášení
přístroje probíhá přes registr „52 1c“, čtení všech dalších hlášení přes registr „52 1e“.
Tabulka 15: Hlášení přístroje – registr 52 1c
Bit

Hlášení

Bit 0

- A1 -

Ochrana motoru čerpadla 1 Aktivovala se ochrana vinutí nebo motorový jistič
čerpadla 1

Označení

Bit 1

- A2 -

Ochrana motoru čerpadla 2 Aktivovala se ochrana vinutí nebo motorový jistič
čerpadla 2

Bit 2

- A3 -

Vysoká teplota motoru 1

Vysoká teplota motoru 1, aktivovala se výstraha
ochrany vinutí

Bit 3

- A4 -

Vysoká teplota motoru 2

Vysoká teplota motoru 2, aktivovala se výstraha
ochrany vinutí

Bit 4

- A5 -

Výpadek napětí

Výpadek napájecího napětí

Bit 5

- A6 -

Chyba fáze

Chyba fáze (výpadek fáze)
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Bit

Hlášení

Označení

Bit 6

- A7 -

Průsak do motoru 1

Průsak do motoru 1 – zareagovala sonda průsaku

Popis

Bit 7

- A8 -

Průsak do motoru 2

Průsak do motoru 2 – zareagovala sonda průsaku

Bit 8

- A9 -

Alarm vysoké hladiny

Bit 9

- A10 -

Externí alarm

Bit 10

- A11 -

Závada snímače

Závada snímače (závada plováku, přerušený vodič,
zkrat)

Bit 11

- A12 -

Nesprávné točivé pole

Nesprávné točivé pole síťového napájení (sled fází)

Bit 12

- A13 -

Podpětí

Podpětí (−15 % jmenovitého napětí)

Bit 13

- A14 -

Přepětí

Přepětí (+15 % jmenovitého napětí)

Bit 14

- A15 -

Vybitý akumulátor

Bit 15

- A16 -

Servisní interval systému

Bit 16

– A17 –

Alarm vysoké hladiny – nádrž je plná
Externí alarm – zareagoval přístroj na externím
vstupu

Vybitý akumulátor – přístroj brzy přejde do
klidového stavu
Servisní interval systému, uplynul servisní interval, je
třeba provést údržbu

Porucha signálního modulu Signální modul je v poruše

Tabulka 16: Hlášení) přístroje – registr 52 1e
Bit

Hlášení

Bit 0

#0

Označení

Popis

Bit 1

#1

Porucha čerpadla 1

Čerpadlo 1 je kvůli přítomné chybě zablokováno a
nelze ho tedy v případě požadavku připojit

Bit 2

#2

Porucha čerpadla 2

Čerpadlo 2 je kvůli přítomné chybě zablokováno a
nelze ho tedy v případě požadavku připojit

Bit 3

#3

Čerpadlo 1 připraveno
k provozu

Čerpadlo 1 nemá žádnou poruchu, přepínač „ručnínula-automatika“ čerpadla 1 je v poloze „Auto“

Bit 4

#4

Čerpadlo 2 připraveno
k provozu

Čerpadlo 2 nemá žádnou poruchu, přepínač „ručnínula-automatika“ čerpadla 2 je v poloze „Auto“

Bit 5

#5

Provoz čerpadla 1

Běží čerpadlo 1

Bit 6

#6

Provoz čerpadla 2

Běží čerpadlo 2

Bit 7

#7

Automatický provoz
čerpadla 1

Přepínač „ruční-nula-automatika“ čerpadla 1 je
v poloze „Auto“

Bit 8

#8

Automatický provoz
čerpadla 2

Přepínač „ruční-nula-automatika“ čerpadla 2 je
v poloze „Auto“

Souhrnná chybová hlášení Sepnulo relé souhrnných chybových hlášení

Bit 9

#9

Průběh funkce čerpadla 1 Čerpadlo 1 právě provádí funkci

Bit 10

# 10

Průběh funkce čerpadla 2 Čerpadlo 2 právě provádí funkci
7.1.2.3.3 Funkce
Pomocí polní sběrnice lze realizovat různé funkce přístroje na zařízení LevelControl
Basic 2. Tyto funkce jsou dostupné pomocí kódu funkce 05 (Write Single Coil). Kód
funkce, registr (Coil) a hodnota se zobrazují jako hexadecimální čísla a lze je v tomto
tvaru převzít přímo do protokolu Modbus RTU.

Tabulka 17: Funkce polní sběrnice
Kód
funkce

Registr

Hodnota

05

f5 01

ff 00

05

f5 02

ff 00
00 00
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Označení

Popis

Dálkové potvrzení Dálkové potvrzení všech vyskytujících se polí
Externí porucha

LevelControl Basic 2

Nastavení/ vymazání externího alarmu (A10)
(standardní nastavení: Obě čerpadla vyp)

7 Obsluha

7.1.2.3.4 Zakončení

UPOZORNĚNÍ
Zakončovací odpory pro sběrnici ModBus RTU a připojení polní sběrnice jsou
nastaveny z výroby. Není-li signální modul koncové zařízení, zakončovací odpory
vyjměte.
Bude-li jednotka LevelControl Basic 2 použita jako koncové zařízení v systému polní
sběrnice nebo bude-li vytvořeno propojení typu „bod-bod“ s bránou polní sběrnice,
musí se k zajištění správného druhu provozu zapojit zakončovací odpory na desce
plošných spojů. Lze to provést jednoduchým způsobem pomocí spínače DIL S1.

Obr. 9: Spínač DIL S1
Tabulka 18: Obsazení spínače DIL
Spínač DIL Přípojka
1

Výrobní
nastavení

Zakončení RS485

ON

2

Zakončení RS485

ON

3

Galvanicky oddělená zem (propojuje zem
RS485 se společnou zemí)

OFF

Zakončení CAN

ON

Zakončení CAN

ON

4

ModBus RTU

Popis

5

Systémová
sběrnice

6

není obsazeno
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OFF
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8 Ošetřování / údržba

8 Ošetřování / údržba
8.1 Údržba/kontrola
Společnost KSB doporučuje pravidelnou inspekci/ údržbu podle následujícího plánu:
Tabulka 19: Údržba/kontrola
Opatření

Inspekce

Údržba

Přečtěte si přídavný návod k obsluze i návod
k obsluze/montáži

x

x

Zkontrolujte kabelové spojení mezi signálním
modulem a deskou plošných spojů zařízení
LevelControl Basic 2

x

x

Zkontrolujte správnou montáž kabelových spojů
mezi modulem měření proudu a signálním
modulem

x

x

Dotáhněte připojovací svorky (od samostatných
hlášení, analogového výstupu, připojení polní
sběrnice, modulů měření proudu)

x

x

Zkontrolujte, zda trvale svítí zelená provozní LED
na signálním modulu

x

x

Zkontrolujte parametry

x

Spuštění zkušebního chodu po několik cyklů

x

x

Zkontrolujte správnou funkci alarmových zařízení
včetně samostatných hlášení

x

x

Stanovení případné potřeby náhradních dílů
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x

Zaškolte a/nebo zaučte obslužný personál.

x

x

Je-li třeba, přiložte nový návod k obsluze/montáži

x

x
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9 Poruchy: příčiny a odstranění

9 Poruchy: příčiny a odstranění
Tabulka 20: Pomoc při poruchách
Poruchy

Příčiny

Spínač ukazuje závadu -A17-

Signální modul je v poruše

Odstranění
▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu
▪ Vypněte a zase zapněte napájecí
napětí
▪ Vyměňte signální modul

Zelená provozní LED signálního
modulu nesvítí

signální modul není správně propojen
s hlavní deskou plošných spojů nebo je
vadný

▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu

Zelená provozní LED signálního
modulu bliká

Signální modul nebyl detekován

▪ Zkontrolujte verzi firmwaru spínače
a v případě potřeby ji aktualizujte

Samostatná hlášení nebudou
odesílána, jak požadováno

Chybné nastavení, příp. chybné
připojení

▪ Zkontrolujte nastavení spínače

Analogový výstup vysílá chybný
signál

Chybné nastavení, příp. chybné
připojení

▪ Zkontrolujte nastavení spínače

▪ Vyměňte signální modul

▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu na svorkovnici
▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu na svorkovnici

Analogový výstup nevysílá žádný Chybné nastavení, příp. Chybné
signál
připojení
Porucha měření výšky hladiny (hlášení A11-)

▪ Zkontrolujte nastavení spínače

Porucha při pneumatickém
měření nebo vhánění
vzduchových bublin

Chybné nastavení, příp. chybné
připojení
Netěsné hadice

▪ Zkontrolujte nastavení spínače

Parametry 1-2-3 proud
čerpadla 1 a/nebo 1-3-3 proud
čerpadla 2 se nezobrazují nebo
se na displeji zobrazují
zaměněné

Chybné připojení signálního modulu
nebo modulu měření proudu

▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu nebo modulu měření
proudu

Porucha komunikace přes
ModBus RTU

Chybné připojení
Porucha komunikace
Přerušená komunikace

Připojení modulů měření proudu na
signálním modulu je přehozené

▪ Zkontrolujte připojení signálního
modulu na svorkovnici
▪ Zkontrolujte měření výšky hladiny
▪ Zkontrolujte připojení hadic
▪ Zkontrolujte těsnost hadic

▪ Zkontrolujte připojení
▪ Zkontrolujte nastavení
▪ Vypněte a zase zapněte napájecí
napětí
▪ Vynulujte spínač

Porucha komunikace se
systémem polní sběrnice

Chybné připojení
Porucha komunikace
Přerušená komunikace

▪ Zkontrolujte připojení
▪ Zkontrolujte nastavení
▪ Vypněte a zase zapněte napájecí
napětí
▪ Vynulujte spínač

Vadná parametrizace po
přístupu na polní sběrnici

Nedokumentované parametry lze
rovněž změnit přes polní sběrnici

LevelControl Basic 2

▪ Proveďte znovu parametrizaci
▪ Zkontrolujte skript pro přístup na
polní sběrnici a proveďte korekci
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10 Související dokumentace
10.1 Schéma připojení/svorek
10.1.1 Samostatná hlášení – signalizační panel (příklad)

Obr. 10: Samostatná hlášení – signalizační panel
1

Porucha čerpadla 1

2

Porucha čerpadla 2

3

Vysoká hladina

4

Závada snímače

5

Provoz čerpadla 1

6

Provoz čerpadla 2

UPOZORNĚNÍ
Obsazení signálního relé lze změnit pomocí servisního nástroje.

10.1.2 Analogový výstup

Obr. 11: Analogový výstup

UPOZORNĚNÍ
Analogový výstup poskytuje proudový signál proporcionální k výšce hladiny
v rozsahu 4–20 mA. Obsazení lze změnit pomocí servisního nástroje.
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10.1.3 Měření proudu 3~

Obr. 12: Měření proudu 3~
1

Napájení čerpadla 1

2

Napájení čerpadla 2

3

Modul měření proudu čerpadla 1

4

Modul měření proudu čerpadla 2

5

Připojení měření proudu čerpadla 1 na signální
modul

6

Připojení měření proudu čerpadla 2 na signální
modul

LevelControl Basic 2
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10.1.4 Měření proudu 1~

Obr. 13: Měření proudu 1~
1

Napájení čerpadla 1

2

Napájení čerpadla 2

3

Modul měření proudu čerpadla 1

4

Modul měření proudu čerpadla 2

5

Připojení měření proudu čerpadla 1 na signální
modul

6

Připojení měření proudu čerpadla 2 na signální
modul

10.1.5 Připojení k polní sběrnici

Obr. 14: Připojení k polní sběrnici
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10.1.6 Redundantní pneumatické měření výšky hladiny

UPOZORNĚNÍ
Použití redundantního systému dynamického tlaku nabízí redundantní systém
měření výšky hladiny, rovněž se zapnutým režimem ATEX redundantní sledování
minimální hladiny.

Obr. 15: Redundantní pneumatické měření výšky hladiny
1

Snímač tlaku LevelControl Basic 2

2

Redundantní snímač tlaku na
signálním modulu

3

Redukční spojka

4

Redukční spojka

5

Ponorný zvon nebo měřicí zvon

6

Redundantní ponorný zvon nebo
měřicí zvon

LevelControl Basic 2
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Pro realizaci redundantního systému dynamického tlaku jsou potřeba dvě sady
měřicích zvonů nebo dvě sady ponorných zvonů.
Oba měřicí nebo ponorné zvony je třeba namontovat vždy ve vzdálenosti 200 mm
(spodní hrana zvonu) ode dna nádrže. Pokud se umístí do jiné montážní výšky, musí
se to nastavit ve spínači.
Tabulka 21: Parametr
Parametr

Označení

3-4-4-1

Úroveň zvonu 1

3-4-5-1

Úroveň zvonu 2

UPOZORNĚNÍ
K odlehčení konektorů v tahu ve spínači veďte hadice obou ponorných nebo
měřicích zvonů skrz šroubovací kabelové průchodky a průchodky pevně utáhněte.

UPOZORNĚNÍ
K zajištění správné funkce spínače musí být vzduchové hadice obou ponorných
nebo měřicích zvonů nainstalovány tak, aby byly trvale ve spádu, a zamezilo se tím
vytvoření vodní kapsy ve vzduchové hadici v důsledku vzniku kondenzující vody.
Příliš dlouhé hadice je třeba při instalaci odříznout.
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10.1.7 Částečně redundantní systém vhánění vzduchových bublin

UPOZORNĚNÍ
Při výpadku kompresoru způsobeném závadou pracují oba systémy měření výšky
hladiny dál jako redundantní pneumatické systémy měření výšky hladiny (na
principu dynamického tlaku).

Obr. 16: Částečně redundantní systém vhánění vzduchových bublin
1

Snímač tlaku LevelControl Basic 2

2

Redundantní snímač tlaku na
signálním modulu

3

Kompresor pro vhánění
vzduchových bublin

4

Clona

5

Ventil

6

Redukční spojka

7

Tvarovka Y

8

Redukční spojka

9

Ponorný zvon

10

Redundantní ponorný zvon

Pro realizaci částečně redundantního systému dynamického tlaku jsou potřeba dvě
sady měřicích zvonů nebo dvě sady ponorných zvonů.
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Oba měřicí nebo ponorné zvony je třeba namontovat vždy ve vzdálenosti 200 mm
(spodní hrana zvonu) ode dna nádrže. Pokud se umístí do jiné montážní výšky, musí
se to nastavit ve spínači.
Tabulka 22: Parametr
Parametr

Označení

3-4-4-1

Úroveň zvonu 1

3-4-5-1

Úroveň zvonu 2

UPOZORNĚNÍ
K odlehčení konektorů v tahu ve spínači veďte hadice obou ponorných nebo
měřicích zvonů skrz šroubovací kabelové průchodky a průchodky pevně utáhněte.

UPOZORNĚNÍ
K zajištění správné funkce spínače musí být vzduchové hadice obou ponorných
nebo měřicích zvonů nainstalovány tak, aby byly trvale ve spádu, a zamezilo se tím
vytvoření vodní kapsy ve vzduchové hadici v důsledku vzniku kondenzující vody.
Příliš dlouhé hadice je třeba při instalaci odříznout.
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