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1 Algemeen

1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfsvoorschrift is van toepassing op de series en uitvoeringen die op de
titelpagina worden genoemd.
Het bedrijfsvoorschrift beschrijft het correcte en veilige gebruik in alle bedrijfsfasen.
Op het typeplaatje staan de serie, de belangrijkste bedrijfsgegevens en het
serienummer. Het serienummer beschrijft het product eenduidig en dient ter
identificatie bij alle verdere bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van het behoud van de garantieclaims moet, in geval van schade,
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-service worden ingelicht.

1.2 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.

1.3 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoudsopgave

Bedrijfsvoorschrift(en) van de
pomp(en)

Correct en veilig gebruik van de pomp in alle
bedrijfsfasen

Bedrijfsvoorschrift PumpDrive
(optioneel)

Correct en veilig gebruik van de pomp met
PumpDrive in alle bedrijfsfasen

Voor toebehoren en/of geïntegreerde machineonderdelen de bijbehorende
documenten van de desbetreffende fabrikant in acht nemen.

1.4 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

✓

Voorwaarde voor de gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

1.

Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen

2.
Aanwijzing
doet aanbevelingen en geeft belangrijke aanwijzingen voor de
omgang met het product.

1.5 Aanduiding van waarschuwingsinstructies
Tabel 3: Kenmerken van waarschuwingsinstructies

!

!
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GEVAAR

WAARSCHUWING

PumpMeter

Verklaring
GEVAAR
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een hoog risiconiveau,
dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs dodelijk
letsel tot gevolg zal hebben.
WAARSCHUWING
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een gemiddeld
risiconiveau, dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

4072.8/10-NL

Symbool

1 Algemeen

Symbool
LET OP

Verklaring
LET OP
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan, waarvan het niet opvolgen
tot gevaar voor de machine en het functioneren daarvan kan
leiden.
Algemeen gevaarpunt
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met (dodelijk) letsel.
Gevaarlijke elektrische spanning
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met elektrische spanning en geeft informatie ter
bescherming tegen elektrische spanning.

4072.8/10-NL

Schade aan de machine
Dit symbool duidt in combinatie met het signaalwoord LET OP
gevaren aan voor de machine en de werking ervan.

PumpMeter
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2 Veiligheid

2 Veiligheid
!

GEVAAR

Alle in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen duiden op een gevaar met een hoge
risicograad.
Naast de hier beschreven algemeen geldende veiligheidsinformatie moet ook de in
de volgende hoofdstukken beschreven handelingsspecifieke veiligheidsinformatie in
acht worden genomen.

2.1 Algemeen
▪ Het bedrijfsvoorschrift bevat belangrijke aanwijzingen voor opstelling, bedrijf en
onderhoud, waarvan de inachtneming een veilige omgang met het apparaat
garandeert, alsmede persoonlijk letsel en materiële schade vermijdt.
▪ De veiligheidsvoorschriften van alle hoofdstukken in acht nemen.
▪ Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en begrepen.
▪ De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn
voor de vakkundige medewerkers.
▪ Instructies en aanduidingen die direct op het product zijn aangebracht, moeten
in acht worden genomen en moeten altijd volledig leesbaar zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor:
– Aanduidingen voor aansluitingen
– Typeplaatje
▪ De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.

2.2 Correct gebruik
▪ Het apparaat mag niet worden gebruikt bij hogere waarden dan de in de
technische documentatie vastgelegde waarden voor voedingsspanning,
omgevingstemperatuur of in strijd met andere aanwijzingen in de
gebruikshandleiding of mede van toepassing zijnde documenten.

2.3 Kwalificatie en opleiding personeel
Het personeel moet voor montage, bediening, onderhoud en inspectie over de
betreffende vakbekwaamheid beschikken. De gebruiker moet verantwoordelijkheid,
bevoegdheid en toezicht van het personeel strikt geregeld hebben bij transport,
montage, bediening, onderhoud en inspectie.
Gebrek aan kennis bij het personeel moet door scholing en instructie door voldoende
opgeleid vakpersoneel worden verholpen. Indien noodzakelijk kan de scholing in
opdracht van de fabrikant/leverancier door de gebruiker plaatsvinden.
Scholing voor het apparaat alleen onder toezicht van technisch vakpersoneel
uitvoeren.

2.4 Gevolgen en gevaren bij het niet-opvolgen van de voorschriften

▪ Het niet-opvolgen kan bijv. de volgende gevaren tot gevolg hebben:
– Gevaren voor personen door elektrische, thermische, mechanische en
chemische invloeden, alsmede explosies
– Het niet-functioneren van belangrijke functies van het product
– Het niet-opvolgen van de voorgeschreven methodes voor service en
onderhoud
– Het in gevaar brengen van het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen
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▪ Het niet-opvolgen van deze gebruikshandleiding leidt tot verlies van
garantieclaims en schadevergoedingsclaims.

2 Veiligheid

2.5 Veiligheidsbewust werken
Naast de veiligheidsvoorschriften die in dit bedrijfsvoorschrift vermeld staan, alsmede
de toepassing conform de voorschriften gelden nog de volgende
veiligheidsvoorschriften:
▪ Arbeids-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
▪ Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met gevaarlijke stoffen
▪ Geldende normen, richtlijnen en wetten

2.6 Softwarewijzigingen
De software is speciaal voor dit product ontwikkeld en uitgebreid getest.

4072.8/10-NL

Wijzigingen of toevoegingen van software of softwaredelen zijn niet toegestaan.
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3 Transport/opslag/afvoer

3 Transport/opslag/afvoer
3.1 Leveringstoestand controleren
1. Bij de goederenoverdracht elke verpakkingseenheid op beschadiging
controleren.
2. In geval van transportschade de omvang van de schade nauwkeurig bepalen,
documenteren en onmiddellijk schriftelijk aan KSB of de leverende dealer en de
verzekeringsmaatschappij rapporteren.

AANWIJZING
Op de verpakking van de pomp kan optioneel een kantel- of stootindicator
aangebracht zijn, die het volgens de voorschriften uitgevoerde transport van de
pomp met de PumpMeter controleert. Mocht deze indicator geactiveerd zijn, neem
het product dan niet in ontvangst, aangezien dit eventueel tijdens het transport
beschadigd werd.

3.2 Transporteren

LET OP
Ondeskundig transport
Beschadiging van het apparaat!
▷ Neem de transportinstructies voor pompeenheid/pompaggregaat en PumpDrive
(optioneel) in acht.
▷ Pompeenheid/pompaggregaat, PumpDrive (optioneel) en apparaat altijd
volgens de voorschriften transporteren.
▷ Apparaat, druksensoren en de aangesloten kabels mogen niet afgekneld,
platgedrukt en mechanisch belast worden.
▷ Demonteer eventueel het apparaat en de sensoren
(ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 25) .
▷ Tijdens transport de transportvoorschriften op de originele verpakking in acht
nemen.

4072.8/10-NL

Afb. 1: Verkeerd transport van apparaat en pomp
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3 Transport/opslag/afvoer

Afb. 2: Correct transport van apparaat en pomp

Afb. 3: Verkeerd transport van apparaat en pompaggregaat

Afb. 4: Correct transport van apparaat en pompaggregaat
1. Apparaat eventueel demonteren (ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 25) .

4072.8/10-NL

3.3 Opslag
Het in acht nemen van de omgevingsvoorwaarden tijdens de opslag garandeert de
goede werking van het apparaat ook na langere opslag.

LET OP
Beschadiging door vocht, vuil of ongedierte tijdens de opslag
Corrosie/verontreiniging van het apparaat!
▷ Bij buitenopslag het apparaat of verpakte apparaat met toebehoren waterdicht
afdekken.

PumpMeter
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3 Transport/opslag/afvoer

Tabel 4: Omgevingsvoorwaarden opslag
Omgevingsvoorwaarde

Waarde

Relatieve vochtigheid

Maximaal 85% (geen condensatie)

Omgevingstemperatuur

-30 °C tot +60 °C

1. Het apparaat droog en in de originele verpakking opslaan.
2. Het apparaat moet in een droge ruimte bij een zo constant mogelijke
luchtvochtigheid worden opgeslagen.
3. Sterke schommelingen in de luchtvochtigheid vermijden.

3.4 Afvoer
Elektrische of elektronische apparaten die van het hiernaast afgebeelde symbool zijn
voorzien, mogen aan het einde van de levensduur niet via het huisvuil worden
afgevoerd.
Neem voor teruggave contact op met de betreffende plaatselijke
verwijderingspartner.
Als het oude elektrische of elektronische apparaat persoonsgegevens bevat, is de
gebruiker zelf verantwoordelijk voor het wissen van die gegevens voordat de
apparaten worden teruggegeven.

AANWIJZING
Het apparaat wordt vanwege enkele componenten gezien als bijzonder afval en
voldoet aan de eisen van RoHs 2011/65/EU.

4072.8/10-NL

Het apparaat na gebruik deskundig en met inachtneming van de plaatselijk
geldende voorschriften afvoeren.
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4 Beschrijving
4.1 Algemene beschrijving
Het apparaat is een intelligente drukopnemer voor centrifugaalpompen van KSB.
De volgende informatie wordt door het apparaat ter beschikking gesteld:
▪ Weergave van zuigdruk, einddruk en van opvoerhoogte of verschildruk
▪ Kwalitatieve weergave van het actuele bedrijfspunt
▪ Registratie van het lastprofiel van de pomp
▪ Uitvoer van de capaciteit, eind- of verschildruk via een analoge uitgang 4...20 mA
of via de seriële interface RS485, Modbus RTU

4.2 Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006 (REACH)
Informatie conform Europese chemicaliënverordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH),
zie http://www.ksb.de/reach.

4.3 Typeplaatje

KSB PumpMeter
SN 10304lJM0000Z
KSB 1146894
KI 10018297 (00)

1
2
3

Afb. 5: Typeplaatje (voorbeeld)
1

Serienummer

3

Revisienummer hardware

2

KSB identificatienummer

4.4 Toepassingsgebieden

LET OP
Ondeskundig gebruik
Materiële schade!
▷ Zorg ervoor dat het apparaat alleen wordt gebruikt met te verpompen media
zonder vaste stoffen die niet tot vastkleven, verkorsten, stollen, uitkristalliseren
of polymeriseren neigen.

AANWIJZING
4072.8/10-NL

Het apparaat mag niet worden gebruikt op explosiegevaarlijke plaatsen.
▪ Beschermingsklasse IP65 (complete eenheid), met correct aangesloten sensoren,
gesloten service-interface en aangesloten externe aansluiting
▪ Hoogste mediumbestendigheid van het sensorsysteem (pakkingloos, roestvast
staal (rvs), VA))
▪ Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -10 °C tot + 60 °C

PumpMeter
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4 Beschrijving

▪ Toegestane mediumtemperatuur -30 °C tot 140 °C (te verpompen medium mag
niet binnen in de sensor stollen.)
▪ Bestendigheid tegen olienevel en een basische industriële reiniger
▪ Vrij van substanties die de lakbevochtiging storen (siliconenvrijheid)

AANWIJZING
Bij gebruik van het apparaat op een dubbelpomp (Etaline-Z) wordt het bedrijfspunt
alleen bij gebruik van een van de beide pompen correct weergegeven. Als beide
pompen gelijktijdig lopen, wordt het bedrijfspunt niet correct bepaald.
Controle op afdichting

LET OP
Ondeskundig gebruik
Materiële schade!
▷ Zorg ervoor dat testdrukken voor de controle op afdichting met gemonteerde
druksensoren van de verschildruksensor de PN van de sensoren niet
overschrijden (sensormeetbereik -1..3 bar tot -1…40 bar = PN 40 bar; -1…65 bar
en -1…80 bar = PN 100 bar).

4072.8/10-NL

▷ Voor de controle met hogere drukken moeten de druksensoren met
aansluitadapter door afsluitpluggen worden vervangen.
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4.5 Te verpompen media

GEVAAR
Lekkage door aangetaste materialen
Uitstromend heet en/of giftig te verpompen medium!
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Apparaat alleen gebruiken voor te verpompen media die materialen chemisch
en mechanisch niet aantasten.
▷ Apparaat alleen gebruiken voor te verpompen media die in het
bedrijfsvoorschrift of gegevensblad genoemd worden, anders overleg plegen
met KSB.

Max.
temperatuur

Concentratie

Te verpompen
medium

[%]

[°C]

[%]

[°C]

Aluin, zuurvrij

3

80

Olie-wateremulsie (95%/5%), vrij van vaste
stoffen

–

80

Alkaliloog, flessenspoeler, max. 2%
natriumhydroxide

–

40

Propanol

–

80

Alcohol

–

–

Reinigingsmiddel

–

–

Aluminiumsulfaat, zuurvrij

5

60

Brandstof

–

–

Ammoniumbicarbonaat

10

40

Water

–

–

Ammoniumsulfaat

20

60

Gedeïoniseerd water (gedemineraliseerd
water)

–

140

Anolyt (dialyt) met azijn- of mierenzuur,
zonder vaste stoffen

–

30

Gedekationiseerd water

–

120

Versneller (voor het aanzetten)

–

–

Gedecarboniseerd water

–

120

1)

Boor-/slijpemulsie

–

60

Bluswater

–

60

Brandewijn (40% ethanol)

–

60

Rivierwater

–

60

Verwarmingswater

–

140

Ketelvoedingswater conform VdTÜV1466

–

140

Tapwater

–

60

Bierbrouwerij

–

–

2)

1)

Brouwwater

–

60

Koelwater

(zonder antivries)

–

60

IJswater (brouwerij)

–

60

Koelwater gesloten koelcircuit

–

100

Stoomcondensaat (brouwerij)

–

140 Koelwater open koelcircuit

–

100

Butanol

–

60

Koelwater pH-waarde > 7,5 (met
antivriesmiddel)3)

–

110

Calciumacetaat, zuurvrij

10

60

Licht vervuild water1)

–

60

Calciumnitraat, zuurvrij

10

60

Leidingwater

–

60

–

60 4)

Diethyleenglycol

4072.8/10-NL

Max.
temperatuur

Concentratie

Te verpompen
medium

Tabel 5: Overzicht van te verpompen media

–

100 Zeewater

1

Algemene beoordelingscriteria bij aanwezige wateranalyse: pH-waarde ≥ 7; gehalte aan chloriden (Cl-) ≤ 250
mg/kg. Chloor (Cl 2) ≤ 0,6 mg/kg

2

Behandeling conform VdTÜV 1466; aanvullend geldt: O2 ≤ 0,02 mg/l

3

Antivriesmiddel op ethyleenglycolbasis met inhibitoren. Gehalte: >20 % tot 50 % (bijv. antifrogeen N)

4

Gebruik is alleen mogelijk in combinatie met overeenkomstig gecertificeerde sensoren in titanium uitvoering.

PumpMeter
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[%]

[°C]

[%]

[°C]

–

60

Watergedragen dompellak voor
elektrochemische dompellakprocessen
anodische elektrische dompellakprocessen
(anaforese)

–

Watergedragen dompellak voor
elektrochemische dompellakprocessen
kathodische elektrische dompellakprocessen
(kataforese)

–

35

Ongezuiverd water 1)

–

60

Ethanol

–

35

Zwembadwater (zoet water)1)

–

60

60

Meerwater (zoet water)

Ethyleenglycol

–

Zuiver water

5)

Max.
temperatuur

Concentratie

Te verpompen
medium

Max.
temperatuur

Concentratie

Te verpompen
medium

4 Beschrijving

–

60

Antivriesmiddel op ethyleenglycolbasis,
geïnhibeerd, gesloten systeem

50

100 Spervloeistof

–

70

Glycerine

40

110 Zoet water

–

60

4)

Kaliumhydroxide

5

80

Zwavelzuur

5

60

Kaliumnitraat, zuurvrij

5

40

Stuwmeerwater

–

60

Kaliumsulfaat, zuurvrij

3

30

Gedeeltelijk ontzout water

–

120

Kerosine

–

20

Drinkwater 1)

–

60

Permeaat (osmose)

2)

Condensaat

–

80

–

140

Condensaat niet geconditioneerd

–

120 Volledig ontzout water, vrij van vaste
stoffen

–

60

Kopersulfaat

5

120 Volledig ontzout water

–

120

Magnesiumsulfaat

10

80

Warm water (brouwerij)

–

60

Natriumcarbonaat

6

80

Water behandeld conform VdTÜV1466.

–

140

Natriumhydroxide

5

60

Water met antivriesmiddel,pH-waarde >
7,5 1)3)

–

110

Natriumnitraat, zuurvrij

10

40

Water, vuilwater, licht vervuild water,
oppervlaktewater

–

60

Natriumsulfaat, zuurvrij

5

60

Water, bluswater

–

60

15-20

60

Water, oppervlaktewater

–

60

Dieselolie

–

20

Water, regenwater, met filter

–

60

Dieselolie, stookolie EL

–

80

Water, ongezuiverd water

–

60

Smeerolie, turbineolie geldt niet voor SF-Dolie (moeilijk brandbaar)

–

60

Water, drinkwater

–

60

Stookolie

–

80

Loogwater voor flessenspoelers

–

90

4072.8/10-NL

Natronloog

5

Geen ultrazuiver water, geleidingsvermogen bij 25 °C: < 800 µS/cm, corrosiechemisch neutraal
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Druksensoren nemen de temperatuur van het te verpompen medium aan
Verbrandingsgevaar!
▷ Evt. beschermingsinrichtingen aanbrengen.

WAARSCHUWING
Mechanische belasting van verbindingspunten tussen pompen en sensoren
Wegspuitend te verpompen medium!
Verbrandingen, brandwonden!
▷ Nooit de verbindingspunten tussen pompen en sensoren mechanisch belasten.
▷ Vakkundige montage van de sensoren controleren.

AANWIJZING
Neem de veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende pomp in acht.

5.2 Controle vóór het begin van de opstelling

AANWIJZING
Het apparaat is vooraf op de pomp gemonteerd.
De opstellingsvoorwaarden van de pomp moeten in acht worden genomen.
Het apparaat is voor de desbetreffende pomp vooraf ingesteld en mag niet
verwisseld worden.
Voor gebruik onder andere omgevingsvoorwaarden is toestemming van de
fabrikant vereist.

5.3 Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting van het apparaat gebeurt via de "EXT"-aansluiting aan de
zijkant van het apparaat. (ð Hoofdstuk 5.4, Pagina 23)
1. Gebruik een aansluitkabel van KSB of een andere 5-polige aansluitkabel met
stekker M12x1.
De pintoewijzing en typische aansluitvarianten staan hieronder beschreven.

LET OP
Ondeskundig gebruik

4072.8/10-NL

Materiële schade door verkeerde signalen!
▷ Zorg ervoor dat het apparaat alleen met de desbetreffende vooraf ingestelde
pomp wordt gebruikt.

PumpMeter
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Afb. 6: Pintoewijzing van de externe aansluiting "EXT" (onderkant weergaveeenheid)
Tabel 6: Pintoewijzing van de externe aansluiting (EXT)
Pin

Functie

Aderkleuren6)

1,3

Voeding (+24 V DC ±15%, minimaal 150 mA)

Pin 1 = bruin
Pin 3 = blauw

2

Analoge uitgang (4…20 mA, )

Pin 2= wit

of
RS485 B/D+ (niet galvanisch gescheiden)
4

Ground (GND)

Pin 4= zwart

5

Analoge ingang voor motoraanstuurfrequentie
(0…10 V overeenstemmen 0 fmax)

Pin 5= grijs

of
RS485 A/D- (niet galvanisch gescheiden)
Via de KSB Service Tool kan de analoge uitgang van het apparaat onafhankelijk van
de elektrische aansluiting op de volgende functies geparametreerd worden:
▪ Conform aansluiting (Default)
▪ Einddruk uitgang
▪ Verschildruk
▪ Capaciteit Q
Raadpleeg voor meer informatie het bedrijfsvoorschrift van de Service-Tool.

AANWIJZING
Het apparaat herkent automatisch of de signaaloverdracht analoog (4…20mA) of
digitaal via een Modbus RTU-interface plaatsvindt. Daarvoor initialiseert het
apparaat zich na het inschakelen. De initialisatiefase is na uiterlijk 15 seconden
afgesloten. Als een aangesloten Modbus-master binnen de initialisatiefase niet met
het apparaat communiceert, dan schakelt het naar analoge overdracht over.

5.3.1 Aansluiting regeleenheid met functie einddruksensor
In deze modus worden afwisselend weergegeven:
▪ Zuigdruk
▪ Einddruk
▪ Opvoerhoogte

4072.8/10-NL

De einddruk van de pomp wordt via de analoge uitgang overgedragen en is zoals
hieronder beschreven onderverdeeld.

6

Aderkleuren alleen geldig voor door KSB meegeleverde kabels
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Tabel 7: Onderverdeling van de analoge uitgang bij gebruik als einddruksensor (indien niet anders aangegeven)
Labelkleur sensor
perszijde

Kleurcode sensor
perszijde

Meetbereik perszijdige sensor
[bar]

Onderverdeling analoge
uitgang
(Fabrieksinstelling)
[bar]

Min.

Max.

4 mA

20 mA

-

roestrood

–1

3

0

3

-

blauw

–1

10

0

10

-

blauw7)

–1

10

0

10

-

lichtgrijs

–1

16

0

16

7)

-

lichtgrijs

–1

16

0

16

-

groen

–1

25

0

25

-

zwart

–1

40

0

40

zilver

-

–1

65

0

65

geel

-

–1

80

0

80

AANWIJZING
Pintoewijzing (ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15)

Gebruik van de pomp met vast toerental

Afb. 7: Aansluiting als einddruksensor bij gebruik van de pomp met vast toerental
Gebruik van de pomp met variabel toerental

AANWIJZING

4072.8/10-NL

Bij gebruik van de pomp met variabel toerental moet de uitgangsfrequentie van de
frequentieregelaar of het toerental van de pomp door de frequentieregelaar aan
de PumpMeter worden overgedragen. De overdracht kan als analoog signaal of via
Modbus RTU worden overgedragen. Bij ontbrekende overdracht wordt de
capaciteit niet op de juiste wijze bepaald.

7

Gebruik is alleen mogelijk in combinatie met overeenkomstig gecertificeerde sensoren in titanium uitvoering.

PumpMeter
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AANWIJZING
Neem het originele bedrijfsvoorschrift van de toerentalregelaar in acht.

Afb. 8: Aansluiting als einddruksensor bij gebruik van de pomp met variabel
toerental
Gebruik van de pomp met PumpDrive

AANWIJZING
Neem het originele bedrijfsvoorschrift van de PumpDrive in acht.
PumpDrive 1

4072.8/10-NL

Afb. 9: Aansluiting als einddruksensor via analoog signaal bij gebruik van de pomp
met PumpDrive 1
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PumpDrive 2

Afb. 10: Aansluiting als einddruksensor via analoog signaal bij gebruik van de pomp
met PumpDrive 2
5.3.2 Aansluiting regeleenheid met functie verschildruksensor
In deze modus worden afwisselend weergegeven:
▪ Zuigdruk
▪ Einddruk
▪ Verschildruk
De verschildruk van de pomp wordt via de analoge uitgang overgedragen en is zoals
hieronder beschreven onderverdeeld.
Tabel 8: Onderverdeling van de analoge uitgang bij gebruik als verschildruksensor (indien niet anders aangegeven)
Labelkleur sensor
perszijde

Kleurcode sensor
perszijde

Meetbereik perszijdige sensor
[bar]

Onderverdeling analoge
uitgang
(Fabrieksinstelling)
[bar]

Min.

Max.

4 mA

20 mA

-

roestrood

–1

3

0

3

-

blauw

–1

10

0

10

-

blauw 8)

–1

10

0

10

-

lichtgrijs

–1

16

0

16

8)

-

lichtgrijs

–1

16

0

16

-

groen

–1

25

0

25

-

zwart

–1

40

0

40

zilver

-

–1

65

0

65

geel

-

–1

80

0

80

4072.8/10-NL

AANWIJZING
Pintoewijzing (ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15)

8

Gebruik is alleen mogelijk in combinatie met overeenkomstig gecertificeerde sensoren in titanium uitvoering.
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Gebruik van de pomp met vast toerental

Afb. 11: Aansluiting als verschildruksensor bij gebruik van de pomp met vast
toerental
Gebruik van de pomp met variabel toerental

AANWIJZING
Bij gebruik van de pomp met variabel toerental moet de uitgangsfrequentie van de
frequentieregelaar of het toerental van de pomp door de frequentieregelaar aan
de PumpMeter worden overgedragen. De overdracht kan als analoog signaal of via
Modbus RTU worden overgedragen. Bij ontbrekende overdracht wordt de
capaciteit niet op de juiste wijze bepaald.

AANWIJZING

Afb. 12: Aansluiting als verschildruksensor bij gebruik van de pomp met variabel
toerental
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Neem het originele bedrijfsvoorschrift van de toerentalregelaar in acht.
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Gebruik van de pomp met PumpDrive

AANWIJZING
Neem het originele bedrijfsvoorschrift van de PumpDrive in acht.

V
+

OUT

PumpDrive 1

Afb. 13: Aansluiting als verschildruksensor via analoog signaal bij gebruik van de
pomp met PumpDrive 1
PumpDrive 2

Afb. 14: Aansluiting als verschildruksensor via analoog signaal bij gebruik van de
pomp met PumpDrive 2
5.3.3 Aansluiting regeleenheid op spanningsvoorziening en Modbus-RTU

4072.8/10-NL

AANWIJZING
Pintoewijzing (ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15)
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Afb. 15: Regeleenheid aansluiten op spanningsvoorziening en Modbus-RTU-module

AANWIJZING
Bij gebruik van de pomp met variabel toerental moet de uitgangsfrequentie van de
frequentieregelaar of het toerental van de pomp door de frequentieregelaar aan
de PumpMeter worden overgedragen. De overdracht kan als analoog signaal of via
Modbus RTU worden overgedragen. Bij ontbrekende overdracht wordt de
capaciteit niet op de juiste wijze bepaald.
PumpDrive 2 PumpMeter op M12-module aansluiten
De M12-module van PumpDrive 2 maakt aansluiting van de PumpMeter via Modbus
mogelijk.
PumpMeter in enkelpompbedrijf aansluiten
De aansluiting vindt plaats met een geassembleerde kabel (zie toebehoren
PumpDrive 2).

AANWIJZING

1

2

C

D

A

B

3

Afb. 16: PumpMeter op M12-module in enkelpompbedrijf aansluiten
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1

PumpMeter: aansluiting Modbus

2

Geassembleerde buskabel voor aansluiting PumpMeter op de M12-module
(kleur: zwart, bus: recht, stekker: gebogen)

3

M12-module: aansluiting voor de PumpMeter (Modbus)

PumpMeter
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Aansluiting voor de PumpMeter (Modbus) vindt plaats op de M12-module ingang
A.
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PumpMeter in dubbel- en meerpompenbedrijf aansluiten
Voor het doorschakelen van het PumpMeter Modbus-signaal van frequentieregelaar
naar frequentieregelaar kunnen geassembleerde Crosslink-kabels worden gebruikt.
10

1

2

7

9

8

10

C

D

C

D

A

B

A

B

3

4

5

6

Afb. 17: PumpMeter in dubbel- en meerpompenbedrijf aansluiten
1

PumpMeter: aansluiting Modbus

2

Geassembleerde buskabel voor aansluiting PumpMeter op de M12-module
(kleur: zwart, bus: recht, stekker: gebogen)

3

M12-module bus A: aansluiting voor de PumpMeter (Modbus)

4

M12-module bus B: aansluiting voor de buskabel Crosslink (Modbus)

5

Geassembleerde buskabel Crosslink voor de redundante aansluiting van de
PumpMeter
(kleur: zwart, stekker gebogen, stekker: gebogen)

6

M12-module bus A: aansluiting voor de buskabel Crosslink (Modbus)

7

Aansluiting voor dubbel-/meerpompenbedrijf frequentieregelaar Nr. 1

8

Geassembleerde buskabel voor dubbel- en meerpompenbedrijf
(kleur: lila, stekker: gebogen, stekker: gebogen)

9

Aansluiting voor dubbel-/meerpompenbedrijf frequentieregelaar Nr. 2

10

Afsluitweerstand

5.4 Inbedrijfname

GEVAAR
Werkzaamheden aan een draaiende pomp
Letselgevaar, naar binnen trekken en afknellen van ledematen
▷ Motor spanningsvrij schakelen.
▷ Motor beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

GEVAAR
Elektrische schok
Levensgevaar!

4072.8/10-NL

▷ Netaansluitingen voor alle apparaten (bijv. pomp, PumpDrive, PumpMeter,
lekkagesensor) stroomloos schakelen.
▷ Netaansluitingen beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

PumpMeter
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LET OP
Ondeskundige inbedrijfname
Materiële schade!
▷ Zorg ervoor dat is voldaan aan alle plaatselijk geldende voorschriften en
richtlijnen, in het bijzonder de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn.
▷ Controleer voor de inbedrijfname alle aangesloten leidingen aan de hand van
het aansluitschema.
▷ Neem voor zover PumpMeter op de toerentalregelaar PumpDrive is
aangesloten, het originele gebruiksvoorschrift voor de PumpDrive in acht.
▷ Controleer voor de inbedrijfname beide sensoraansluitingen (1, 2) sluit dan pas
de stroomverbinding aan.
Ter voorkoming van schade aan de onderdelen is een zorgvuldig omgaan met het
apparaat noodzakelijk.
Aansluitingen op het apparaat

LET OP
Onjuiste elektrische aansluiting
Beschadiging van het apparaat!
▷ Elektrische aansluiting controleren. (ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15)
▷ Aansluitschema's in acht nemen.

AANWIJZING
De sensoren (1, 2) zijn in de fabriek al op de pomp gemonteerd en met de
weergave-eenheid verbonden.

1

2

1

2

4

3

4

3

1

2

3

4

Afb. 18: Aansluitingen op het apparaat
1

IN1 / Aansluiting druksensor aan de zuigzijde

2

IN2 / Aansluiting druksensor aan de drukzijde

3

Service-interface

4

EXT / externe aansluiting voor energievoorziening en signaaluitgang

Externe aansluiting voor energievoorziening en signaaluitgang
ü Apparaat vast op de pomp gemonteerd.
ü Sensoren in de fabriek gemonteerd.
1. M12-stekker op de externe interface (4) aansluiten.
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ü Opstellocatie komt overeen met voorheen genoemde voorwaarden.
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5.5 Demontage en montage
5.5.1 Demontage en montage van de weergave-eenheid
ü PumpMeter en alle daarop aangesloten elektrische apparaten zijn stroomloos
geschakeld.
1. Stekker op de aansluiting "EXT" (4) van het apparaat lostrekken.
2. Steekverbindingen "IN1" (1) en "IN2" (2) lostrekken.
3. Apparaat van de pompeenheid loskoppelen.
4. Apparaat weer op de gewenste positie bevestigen.
5. Beide sensoren (1, 2) opnieuw met het apparaat verbinden.
6. Stekker voor de energievoorziening en signaaluitgang weer met de aansluiting
"EXT" (4) op het apparaat verbinden.
ð PumpMeter is aangesloten. (ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15)
7. Apparaat weer in gebruik nemen. (ð Hoofdstuk 5.4, Pagina 23)
5.5.2 Demontage en montage van de sensoren

AANWIJZING
Afdichtringen mogen maar één keer worden gemonteerd en moeten bij het
opnieuw monteren worden vervangen.
Demontage van de sensoren

AANWIJZING
Neem het originele bedrijfsvoorschrift van de desbetreffende pomp in acht.
1. Installatie of pomp legen.
2. Sensorkabels van de aansluitingen "IN1" (1) en "IN2" (2) en de
bevestigingspunten op het pomphuis loskoppelen.
3. Sensoren uit de schroefdraadadapters schroeven.
4. Adapters uit het pomphuis losdraaien.
Montage van de sensoren

AANWIJZING
Zorg ervoor dat de sensor aan de zuigzijde op "IN1" en de sensor aan de perszijde
op "IN2" worden aangesloten.
Bij sensoren met ongelijke meetbereiken aan de zuig- en perszijde van de pomp
moet de sensor met de hogere meetbereikeindwaarde aan de perszijde zijn
gemonteerd.

4072.8/10-NL

1. Schroefdraadadapters afhankelijk van de schroefdraadvorm afdichten en in het
pomphuis schroeven.
2. Afdichtring van de sensor vochtig maken en in de kamer van de
schroefdraadadapter gecentreerd aanbrengen.

LET OP
Ondeskundig gebruik
Materiële schade!
▷ Zorg ervoor dat bij het inschroeven van de sensoren in de schroefdraadadapter
de maximale koppel van 10 Nm niet wordt overschreden.

PumpMeter
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3. Sensor in de schroefdraadadapter schroeven.
4. Sensorkabel op bevestigingspunten op het pomphuis bevestigen en een veilige
verbinding met de aansluitingen "IN1" of "IN2" tot stand brengen.

5.6 Modbus
Het apparaat beschikt over een RS485-interface met Modbus RTU protocol conform
specificatie V1.1b.
Tabel 9: Beschrijving Modbus-RTU
Eigenschap

Waarde

Communicatieprotocol

Modbus RTU

Busafsluiting

120 ohm (hardwareafhankelijk,
(ð Hoofdstuk 4.3, Pagina 11) )
Hardware-versie 01 tot 04:
Busafsluitweerstand vast, intern gerealiseerd
Hardware-versie vanaf 05:
Busafsluitweerstand niet intern gerealiseerd

Interface

EIA-485 (RS485)

Overdrachtsnelheid

38400 bit/s (veranderbaar)

Apparaattype

Slave9)

Bustoegang

Pollingmethode tussen master en slave

Vooringesteld apparaatadres 0xF7 (247)
Communicatieparameter

▪ Parity: Even
▪ Stop-Bits: 1
▪ Data-Bits: 8

Als meerdere PumpMeters via Modbus zijn aangesloten, moeten hieraan
verschillende adressen uit het bereik 1 tot 246 worden toegewezen.
5.6.1 Meetwaarden en parameters via Modbus
Op het Modbussysteem worden verschillende meetwaarden en parameters als
apparaatinformatie beschikbaar gesteld.
Tabel 10: Apparaatinformatie oproepen
Functie

Functiecode

lezen

Functiecode 03
(0x03 Read Holding Registers)

schrijven

Functiecode 16
(0x10 Write Multiple Registers)

Coil-commando's

Functiecode 05
(0x05 Write Single Coil)

Modbus RTU maakt doorgaans gebruik van 16-bits registers. Voor waarden die als
32-bits getallen zijn vastgelegd, moeten daarom twee registers worden uitgelezen.

AANWIJZING
De registers (4500 … 4537) kunnen via de functiecode 03 (0x03 Read Holding
Registers) als totaal blok worden uitgelezen. Als het adres niet compleet is, bijv. de
leesbevoegdheid ontbreekt, wordt een 00 teruggestuurd.

9

bij Etaline Z Master
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Register en lengte zijn als hexadecimale getallen weergegeven en kunnen in deze
vorm direct naar het Modbus RTU-protocol worden gekopieerd.

4072.8/10-NL
5.6.1.1 Bedrijfsparameters Modbus RTU
Tabel 11: Overzicht Modbus-bedrijfsparameters
Type/
formaat

Parameter

Parameterbeschrijving

Eenheid

Soort toegang

Uitlezen

45 00

00 02

UINT32

1-1-1

Actieve fout bitgecodeerd

Bit 1 = foutcode E01…Bit 20

afzonderlijk

Lengte in
bytes

als blok

Register

read only

✘

-

Foutcode E20
00 02

INT32

1-1-2

Gemeten zuigdruk

Pa (1 bar = 1 × 105 Pa)

read only

✘

-

45 04

00 02

INT32

1-1-3

Gemeten einddruk

Pa (1 bar = 1 × 105 Pa)

read only

✘

-

5
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45 06

00 02

INT32

1-1-4

Berekende verschildruk

Pa (1 bar = 1 × 10 Pa)

read only

✘

-

45 08

00 02

UINT32

1-1-5

Berekende opvoerhoogte

1/1000 m

read only

✘

-

45 15

00 02

UINT32

1-1-6

Capaciteit

m³/h × 1000

read only

✘

-

45 0C

00 02

UINT32

1-1-8

Asvermogen

Watt

read only

✘

-

45 0E

00 01

ENUM

1-1-9

kwalitatieve bedrijfspuntweergave
(ð Hoofdstuk 6.1, Pagina 32)

0 = geen weergave capaciteit
1 = extreme deellast (1e kwart)
2 = gematigde deellast (2e kwart)
3 = optimum (3e kwart)
4 = overbelasting (4e kwart)
5 = deellast (1e en 2e kwart)
6 = fout EXX
(bedrijfspuntweergave niet
zichtbaar)

read only

✘

-

45 0F

00 01

ENUM

1-1-10

Weergave pictogram EFF

0 = geen EFF-pictogram op display
(pomp loopt efficiënt)
1 = EFF-pictogram wordt
weergegeven
(optimalisering noodzakelijk)

read only

✘

-

45 10

00 01

ENUM

1-1-11

Analoge uitgang modus

Uitgang 0 = einddruk
uitgang 1 = verschildruk
uitgang 2 = capaciteit Q

read only

✘

-

45 11

00 02

UINT32

1-1-12

Bedrijfstijd PumpMeter

h

read only

45 13

00 02

UINT32

1-1-13

Schakelcycli

-

45 1C

00 02

UINT32

1-1-14

Meetwaarde Q PumpDrive

m³/h × 1000

45 1E

00 01

UINT16

1-1-15

Actueel toerental

min⁻¹

10

Waarden moeten cyclisch minstens alle 14 s worden bijgewerkt.

-

read only

✘

-

read / write 10)

✘

-

read only

✘

-
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PumpMeter

45 02

Type/
formaat

Parameter

Parameterbeschrijving

Eenheid

Soort toegang

Uitlezen
als blok

Lengte in
bytes

afzonderlijk

28 van 52

Register

45 1F

00 01

UINT16

1-1-16

Uitgangsfrequentie frequentieregelaar Hz × 10

read / write 3)

✘

-

3)

00 01

UINT16

1-1-17

Toerental van de PumpDrive

min⁻¹

read / write

✘

-

45 21

00 02

UINT32

1-1-18

Effectief vermogen PumpDrive

kW × 100

read / write3)

✘

-

45 24

00 01

ENUM

1-1-19

Bron toerental

0 = nominaal toerental motor
1 = PDrive frequentieregelaar 0…
10V
2 = PDrive Modbus

read only

✘

-

45 25

00 02

UINT32

1-1-20

Capaciteit uit opvoerhoogte

m³/h

read only

✘

-

45 29

00 02

UINT32

1-1-21

Capaciteit uit vermogen

m³/h

read only

✘

-

45 35

00 01

ENUM

1-1-22

Bron capaciteit

0 = geschatte waarde Qest
1 = PumpDrive Q PDrive

read only

✘

-

45 36

00 01

ENUM

1-1-23

Pompstatus

0 = pomp uit
1 = pomp loopt

read only

✘

-

45 37

00 02

UINT32

1-1-24

Bedrijfsuren pomp

afhankelijk van register 01 02
"Tijdeenheid bedrijf" (Default = h)

read only

✘

-

34 00

00 01

UINT8

3-10-1

Modbusadres

Default 247

read / write

-

✘

34 01

00 01

ENUM

3-10-2

Modbus-baudrate

0 = 9600
1 = 19200
2 = 38400
3 = 115200

read / write

-

✘

34 02

00 01

UINT8

3-10-3

Modbus Timeout

Default 15s

read / write

-

✘

34 03

00 01

ENUM

3-10-4

IO Mode

0 = Modbus Timeout
(1 = Analoog Aan/Uit)11)
2 = Modbus permanent

read / write

-

✘

33 09

00 01

ENUM

3-3-12

Bedrijfspuntweergave

0 = uit
1 = aan

read / write

-

✘

33 04

00 001

UINT8

3-3-9

EFF-tolerantie

0 … 100 %

read / write

-

✘

33 0D

00 01

ENUM

3-3-14

Selecteerbare weergavewaarde

0 = conform aansluiting
1 = opvoerhoogte
2 = verschildruk

read / write

-

✘

11

IO-modus niet via Modbus op 1="Analoog Aan/Uit" instellen omdat het apparaat daarna niet meer via Modbus gebruikt kan worden.
4072.8/10-NL
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PumpMeter

45 20
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Type/
formaat

Parameter

Parameterbeschrijving

Eenheid

Soort toegang

Uitlezen
afzonderlijk

Lengte in
bytes

als blok

Register

00 01

ENUM

3-3-15

Selecteerbare analoge uitgang

0 = conform aansluiting
1 = opvoerhoogte
2 = verschildruk
3 = capaciteit Q

read / write

-

✘

45 66

00 01

ENUM

3-1-21

Detecteren van de
schoeppasseerfrequentie

0 = uit
1 = aan

read / write

-

✘

00 44

00 02

UINT 16

3-7-3

Soortelijke massa van het medium

kg/m3

read / write

-

✘

01 02

00 01

ENUM

3-5-1

Tijdeenheid bedrijf

0=s
1 = min
2=h
3 = dagen

read / write

-

✘

70 7B

00 02

UINT32

3-9-4

Nominale frequentie

Hz

read / write

-

✘

Tabel 12: Overzicht coil-commando's
Functiecode

Output Address

Output Value

Beschrijving

0x05

0x0001

0xFF00

Coil-commando activeert reset van apparaat.

0x05

0x0003

0xFF00

Coil-commando voor opslaan van gewijzigde gegevens.

5 Opstelling/Inbouw
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5.6.1.2 Voorbeelden
Voorbeeld: read parameter 1-1-2 (4502) zuigdruk
Request: F7 03 45 02 00 02 64 51
F7
Slave-adres (247 = F7 hex)
03

Functions Code (read Analog Output Holding Registers)

45 02

Gegevensadres eerste opgevraagde register

00 02

Totaal aantal opgevraagde registers

64 51

CRC-waarde12) (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

Response: F7 03 04 00 00 05 54 6E 93
F7
Slave-adres (247 = F7 hex)
03
Functions Code (read Analog Output Holding Registers)
04

Aantal gegevensbytes die volgen (2 registers x 2 bytes = 4 bytes)

00 00 05 54

554 hex (waarde van parameter 0x4502 in [Pa])

6E 93

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

Voorbeeld: write parameter 1-1-20 (4520) toerental PumpDrive -> 2500 tpm
Request: F7 10 45 20 00 01 02 09 C4 9D 93
F7
Slave-adres (247 = F7 hex)
10

Functions Code (Preset Multiple Registers 16 = 10 hex)

45 20

Gegevensadres van eerste register

00 01

Aantal registers die geschreven worden

02

Aantal gegevensbytes die volgen (1 registers x 2 bytes = 2 bytes)

09 C4

Waarde die in register 45 20 geschreven wordt

9D 93

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

Response: F7 10 45 20 00 01 01 99
F7
Slave-adres (247 = F7 hex)
10
Functions Code (Preset Multiple Registers 16 = 10 hex)
45 20

Gegevensadres van eerste register

00 01

Aantal te schrijven registers

01 99

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

10

Functions Code (Preset Multiple Registers 16 = 10 hex)

34 00

Gegevensadres van eerste register

00 01

Aantal registers die geschreven worden

02

Aantal gegevensbytes die volgen (1 registers x 2 bytes = 2 bytes)

00 01

Waarde die in register 34 00 geschreven wordt (nieuw
Modbusadres = 1)

37 07

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

Opslaan van parameter F7 05 00 03 FF 00 68 AC
F7
Slave-adres (247 = F7 hex; belangrijk hier oude adres opgeven!!)
05
Functiecode (Write Single Coil)
00 03

Coil Command (Save Parameters)

FF 00

Coil Value (FF 00 = ON), opslaan wordt geactiveerd

68 AC

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

Reset uitvoeren F7 05 00 01 FF 00 C9 6C

12

CRC-16 (Modbus) conform geldige Modbus-specificatie V1.1b
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Voorbeeld Modbusadres PumpMeter (parameter 3-10-1) via Modbus wijzigen
Schrijven parameter 3-10-1 F7 10 34 00 00 01 02 00 01 37 07
F7
Slave-adres (247 = F7 hex; standaardadres)

5 Opstelling/Inbouw

Slave-adres (247 = F7 hex; belangrijk hier oude adres opgeven!!)

05

Functiecode (Write Single Coil)

00 01

Coil Command (Reset Device)

FF 00

Coil Value (FF 00 = ON), reset wordt uitgevoerd

C9 6C

CRC-waarde (cyclic redundancy check) voor foutcontrole

4072.8/10-NL
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6 Weergavefuncties tijdens gebruik
6.1 Display
Het apparaat beschikt over een display waarop de grootheden zuigdruk, einddruk
en verschildruk of opvoerhoogte weergegeven worden.
1

5

2

3

4

Afb. 19: Display
1

Symbool van de meetgrootheid (meetpositie)

2

Icoon energie-efficiëntie (optionele weergave)

3

Pompgrafiek

4

Fysische eenheid van de meetgrootheid

5

Waarde van de meetgrootheid

Displaybereik 1: symbool van de meetgrootheid (meetpositie)
Displaybereik 1 Dit displaybereik geeft aan, welke meetwaarde op dit moment in displaybereik 5
wordt weergegeven. Daarvoor worden de volgende symbolen gebruikt:
Tabel 13: Overzicht symbolen van de meetgrootheid (meetpositie)
Weergave

Beschrijving
Zuigdruk

Einddruk

Verschildruk
Afhankelijk van de elektrische aansluiting
(ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15) wordt ofwel de verschildruk
of de opvoerhoogte van de pomp weergegeven.

Afhankelijk van de elektrische aansluiting
(ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15) wordt ofwel de verschildruk
of de opvoerhoogte van de pomp weergegeven.
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Displaybereik 2: energie-efficiëntie-icoon
Displaybereik 2

Afb. 20: Energie-efficiëntie-icoon
Het icoon energie-efficiëntie verschijnt als de pomp permanent buiten het optimale
bedrijfsgebied wordt gebruikt.
Displaybereik 3: pompgrafiek
Displaybereik 3 In het displaybereik wordt een gestileerde pompgrafiek weergegeven. De positie van
het actuele bedrijfspunt op de pompgrafiek wordt via knipperende segmenten
weergegeven.

Afb. 21: Pompgrafiek
Tabel 14: Betekenis symbool pompgrafiek
Bedrijfsgebied

Segmentweergave

Gebruik bij extreme deellast Het eerste kwart
knippert (1)

Beschrijving
▪ Evt. niet correct gebruik
van de pomp
▪ Verhoogde belasting van
het onderdeel

Het tweede kwart
knippert (2)

▪ Gebruik met
optimaliseringspotentiee
l of energie-efficiëntie

4072.8/10-NL

Gebruik bij gematigde
deellast
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Bedrijfsgebied

Segmentweergave

Beschrijving

Gebruik met deellast

het eerste en tweede
kwart knipperen (1+2)

▪ Correct bedrijfsgebied
met
optimaliseringspotentiee
l of energie-efficiëntie
en beschikbaarheid

Gebruik rond het optimum

Het derde kwart
knippert (3)

▪ Correct bedrijfsgebied in
het energetische
optimum

Gebruik bij overbelasting

Het vierde kwart
knippert (4)

▪ Grens van het correcte
bedrijfsgebied
▪ Evt. overbelasting van
pomp en/of motor

Displaybereik 4: fysische eenheid van de meetgrootheid
Displaybereik 4 In het displaybereik wordt de eenheid van de actuele meetgrootheid weergegeven.
Tabel 15: Overzicht fysische eenheden van de meetgrootheid
Weergave

Beschrijving

m

Weergave van de opvoerhoogte in meters

bar

Drukweergave in bar

ft

Weergave van de opvoerhoogte in voet (feet)

Displaybereik 5: waarde van de meetgrootheid

Tabel 16: Overzicht foutcodes
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Foutcode

Betekenis

E00

Weergave-eenheid is defect.

E01

Sensor aan de zuigzijde niet op aansluiting "IN1" aangesloten,
sensor defect of draadbreuk

E02

Sensor aan de perszijde niet op aansluiting "IN2" aangesloten,
sensor defect of draadbreuk

E03

Zuigdruk groter dan einddruk van de pomp, evt. sensoren
verwisseld of verkeerd aangesloten

PumpMeter
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Displaybereik 5 In het displaybereik wordt de waarde van de actuele meetgrootheid weergegeven. In
geval van een fout wordt aanvullend of in plaats van de meetwaarde de
overeenkomstige foutcode weergegeven (ð Hoofdstuk 8, Pagina 46) .
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Foutcode

Betekenis

E04

Berekende opvoerhoogte in het ongeldige bereik

E05

Ongeldige geometrie, D1, D2, D2x

E06

Fout tijdens het doorgeven van de toerentalinformatie via analoog
signaal

E07

Ingevoerde H-Q-grafiekgegevens niet consistent

E08

Interne fout

E09

Communicatie via RS485 gestoord of onderbroken

E10

Ingevoerde P-Q-grafiekgegevens niet consistent

E11

Sensor aan de zuigzijde meetbereik overschreden of sensor resp.
sensorkabel op "IN1" defect of verkeerd aangesloten

E12

Sensor aan de perszijde meetbereik overschreden of sensor resp.
sensorkabel op "IN2" defect of verkeerd aangesloten

E20

Geen of verkeerd apparaatbeschrijvingsbestand aanwezig

6.2 Ingebruikname van de pomp met het apparaat
Het apparaat maakt een eenvoudige, veilige en snelle inbedrijfname van de pomp
mogelijk, aangezien het bedrijfspunt permanent weergegeven wordt.

AANWIJZING
Neem de originele gebruikshandleiding van de pomp en van de PumpDrive
(optioneel) in acht.
Neem de veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende pomp en van de
PumpDrive (optioneel) in acht.
Neem de ingebruikname van de pomp en van de PumpDrive (optioneel) in acht.
ü Ingebruikname van de pomp tot "inschakelen" plaatsvindt
ü PumpMeter klaar voor gebruik
1. Schakel de pomp volgens de originele gebruikshandleiding in.
ð Het bedrijfspunt van de pomp kan aan de hand van de weergave van de
PumpMeter worden beoordeeld.

6.3 Bedrijfsomstandigheden controleren en analyseren

AANWIJZING
Voor maatregelen voor de optimalisering van de werkwijze van de pomp, met
name voor de verbetering van de energie-efficiëntie, staat de KSB-service tot uw
beschikking. Voor contactadressen zie bijgevoegd adressenboekje "Adresses" of op
internet
www.ksb.com/contact.

4072.8/10-NL

6.4 Service-interface
Via de service-interface kan met een speciale verbindingskabel (USB-RS232) een pc/
notebook worden aangesloten. Met de PumpMeter Service Software kan het
apparaat worden geconfigureerd of geparametreerd en kan een firmware-update
worden uitgevoerd.

AANWIJZING
De verbindingskabel USB–RS232 kan bij KSB worden besteld.
De Service Software kan inclusief bijbehorende gebruikshandleiding op het internet
onder www.ksb.com worden gedownload.

PumpMeter
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1

2

1

2

4

3

4

3

1
Afb. 22: Aansluiting service-interface
ü Verbindingskabel USB–RS232
ü Service Software gedownload en geïnstalleerd
1. Afsluitdop van de service-interface (1) verwijderen.

AANWIJZING
Bij aansluiting van de servicekabel op de service-interface is de beschermingsklasse
(IP65) van het apparaat niet aanwezig.
2. Verbindingskabel aansluiten.
ð PumpMeter kan geconfigureerd of geparametreerd worden.
3. Na een geslaagde parametrering verbindingskabel loskoppelen.
4. Service-interface met afsluitdop afsluiten.
6.4.1 Toegangsniveaus
Ter beveiliging tegen ongewilde of niet-geautoriseerde toegangshandelingen naar
de parameters van de PumpMeter wordt een onderscheid gemaakt tussen 3
verschillende toegangsniveaus:
Tabel 17: Toegangsniveaus
Toegangsniveau

Beschrijving

Standaard

Toegang zonder vrijschakeling

Klant

Toegangsniveau voor de vakkundige gebruiker met toegang tot alle voor het in
bedrijf nemen noodzakelijke parameters.

Klantenservice/Service

Toegangsniveau voor de servicemonteur
Voor het vrijschakelen van het machtigingsniveau moet de hardwarebescherming
(dongle) worden ingevoerd. Bedrijfsvoorschrift van de Service-Tool in acht nemen.

6.5 Buitenbedrijfstelling van de pomp met het apparaat

AANWIJZING
Neem het originele gebruiksvoorschrift van de pomp en van de PumpDrive
(optioneel) in acht.

Neem de buitenbedrijfstelling van de pomp en van de PumpDrive (optioneel) in
acht.
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Neem de veiligheidsvoorschriften van de pomp en van de PumpDrive (optioneel) in
acht.
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AANWIJZING
Het apparaat is voor de desbetreffende pomp vooraf ingesteld en mag niet
verwisseld worden.
1. Buitenbedrijfstelling conform origineel gebruiksvoorschrift uitvoeren.
2. M12-stekker van aansluiting "EXT" van het apparaat loskoppelen.
(ð Hoofdstuk 5.4, Pagina 23) .
ð Spanningsvoorziening naar het apparaat is onderbroken.
3. Sensoren "IN1" en "IN2" van de weergave-eenheid loskoppelen.
(ð Hoofdstuk 5.4, Pagina 23) .

4072.8/10-NL

ð Het apparaat kan van het pomphuis worden verwijderd
(ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 25) .
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Tabel 18: Parameteroverzicht
Naam

Eenheid

Beschrijving

1
1-1
1-1-1

Active errors

-

Actieve fout E01 - E20

1-1-2

Inlet pressure

bar

Actuele druk aan de zuigzijde

1-1-3

Disch pressure

bar

1-1-4

Difference pressure

bar

1-1-5

Pressure head

1-1-6

Capacity

1-1-7

Mogelijke instellingen

Leestoegang

Schrijftoegang

Operation

Alle

-

System

Alle

-

-

Alle

-

-

Alle

-

Actuele druk aan de perszijde

-

Alle

-

Actuele verschildruk

-

Alle

-

m

Actuele opvoerhoogte

-

Alle

-

m³/h

Actuele capaciteit

-

Alle

-

Aff. Capacity

m³/h

Berekende capaciteit voor nominaal toerental
ter vergelijking met nominale gegevens (bijv.
optimale capaciteit bij nominaal toerental)

-

Alle

-

1-1-8

Shaft power

kW

Actueel asvermogen

-

Alle

-

1-1-9

Operating p. segment

-

Knipperend segment van de
opvoerhoogtecurve in het display voor
visualisatie van het bedrijfspunt

Alle

-

Alle

-

Alle

-

▪ SEG all on
(pomp staat stil)
▪ SEG 1 blink
(extreme deellast)
▪ SEG 2 blink
(deellast)
▪ SEG 1+2 blink
(deellast bij vlakke grafiek)
▪ SEG 3 blink
(Optimum)
▪ SEG 4 blink
(overbelasting)

1-1-1013)

EFF icon

-

Zichtbaarheid van energie-efficiëntie-icoon in
display

▪ Off

1-1-116)

Analog out mode

-

Geselecteerde grootte voor uitgave via de
analoge uitgang. Via 3-3-15 "Select. analog
out" zijn de volgende grootten selecteerbaar

▪ Disch. Pressure out

▪ On
▪ Diff. pressure
▪ Capacity Q

1-1-12

Oper. Time PumpMeter

h

Bedrijfstijd van de PumpMeter

-

Alle

-

1-1-13

Switching cycles

-

Schakelcycli van de pomp

-

Alle

-

13

Niet beschikbaar bij Etaline Z met PumpDrive 2.
4072.8/10-NL
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

1-1-14

Measurement Q Pdrive

m³/h

Actuele capaciteit van de via Modbus
aangesloten PumpDrive

Mogelijke instellingen
-

Alle

-

1-1-15

Actual rot. Speed

min⁻¹

Actueel toerental bij
frequentieregelaarbedrijf of nominaal
toerental bij bedrijf op netspanning

-

Alle

-

1-1-16

Frequency PumpDrive

Hz

Actuele uitgangsfrequentie van de PumpDrive

-

Alle

-

1-1-17

Rot. Speed PumpDrive

min⁻¹

Actueel toerental van de via Modbus
aangesloten PumpDrive

-

Alle

-

1-1-18

Power PumpDrive

kW

Actueel vermogen van de via modbus
aangesloten PumpDrive

-

Alle

-

1-1-196)

Speed source

-

Bron toerental

Alle

-

▪ PDrive Modbus
▪ PDrive FU 0…10V
▪ PDrive Modbus

1-1-20

Capacity Q from H

m³/h

Capaciteitschatting met gebruik van de
opvoerhoogtecurve

-

Alle

-

1-1-21

Capacity Q from P

m³/h

Capaciteitschatting met gebruik van de
vermogenscurve

-

Alle

-

1-1-226)

Source Capacity

-

Bron capaciteit

▪ Estimation Qest
(schatting van de PumpMeter)

Alle

-

Alle

-

▪ PumpDrive Q Pdrive
(schatting of meetwaarde van
de PumpDrive)
1-1-23

Pump state

-

Pompstatus

▪ On

1-1-24

Operating time pump

h

Bedrijfstijd van de pomp

-

Alle

-

1-1-25

Disch press. Red p2x

bar

Actuele einddruk p2x op de meetplaats D2x

-

Service

-

1-1-26

Rel. Dev. P2x/p2

%

Relatieve afwijking tussen p2 en p2x (interne
grootte)

-

Service

-

1-1-27

Press. Head red norm

m

Opvoerhoogte bij nominaal toerental zonder
dynamisch aandeel. (interne grootte)

-

Service

-

1-1-28

Affine head Hn

m

Berekende opvoerhoogte voor nominaal
toerental ter vergelijking met nominale
gegevens (bijv. optimale opvoerhoogte bij
nominaal toerental)

-

Service

-

1-1-296)

Valid speed

min⁻¹

Uit drukpulsatie berekend toerental

-

Service

-

▪ Off
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

1-1-30

Affine Q from H

m³/h

Capaciteitschatting met gebruik van
opvoerhoogtecurve voor nominaal toerental

Mogelijke instellingen
-

Service

-

1-1-31

Affine Q from P

m³/h

Capaciteitschatting met gebruik van
vermogenscurve voor nominaal toerental

-

Service

-

1-1-32

Affine Shaft Power

kW

Asvermogen voor nominaal toerental

-

Service

-

1-1-35

Vanes frequency

Hz

Uit drukpulsatie berekende
schoepenpasseerfrequentie

-

Service

-

3

Settings

Alle

Alle

3-1

Sensor Parameter

Alle

Alle

3-1-1

Flange diameter D1

m

Binnendiameter bij de drukmeetplaats aan de
zuigzijde

-

Alle

Alle

3-1-2

Flange diameter D2

m

Binnendiameter van de persaansluiting

-

Alle

Alle

3-1-3

Measure diameter D2x

m

Binnendiameter bij de drukmeetplaats aan de
perszijde

-

Alle

Alle

3-1-4

Delta z meas. pos.

m

Hoogteverschil tussen de drukmeetplaatsen

-

Alle

Alle

3-1-5

Inlet pressure 4mA

bar

Begin meetbereik van druksensor aan de
zuigzijde

-

Alle

Alle

3-1-6

Inlet pressure 20mA

bar

Einde meetbereik van druksensor aan de
zuigzijde

-

Alle

Alle

3-1-7

Outlet pressure 4mA

bar

Begin meetbereik van druksensor aan de
perszijde

-

Alle

Alle

3-1-8

Outlet pressure 20mA

bar

Einde meetbereik van druksensor aan de
perszijde

-

Alle

Alle

3-1-96)

Sample frequency

Hz

Frequentie van aftasting van de druksensor
aan de perszijde ter bepaling van de
schoepenpasseerfrequentie

-

Service

Service

3-1-106)

Min SNR

-

Minimaal vereiste signaalkwaliteit voor
herkenning van de
schoepenpasseerfrequentie

-

Service

Service

3-1-116)

Inverter frequ. 0V

Hz

Steunpunt bij 0 V voor onderverdeling van de
analoge ingang op de uitgangsfrequentie van
de PumpDrive

-

Alle

Alle

3-1-126)

Inverter frequ. 10V

Hz

Steunpunt bij 10 V voor onderverdeling van
de analoge ingang op de uitgangsfrequentie
van de PumpDrive

-

Alle

Alle

3-1-136)

Analog output type

-

Type analoge uitgang

Alle

Alle

▪ 0…20 mA
▪ 4…20 mA
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

3-1-146)

Outlet pressure 0/4mA

bar

Steunpunt bij 0/4 mA voor onderverdeling van
de einddruk op de analoge uitgang

Mogelijke instellingen
-

Alle

Alle

3-1-156)

Outlet pressure 20mA

bar

Steunpunt bij 20 mA voor onderverdeling van
de einddruk op de analoge uitgang

-

Alle

Alle

3-1-166)

Differntl prssr0/4mA

bar

Steunpunt bij 0/4 mA voor onderverdeling van
de verschildruk op de analoge uitgang

-

Alle

Alle

3-1-176)

Differntl prssr.20mA

bar

Steunpunt bij 20 mA voor onderverdeling van
de verschildruk op de analoge uitgang

-

Alle

Alle

3-1-20

Deviation p1>p2

%

Grenswaarde voor fout E03: zuigdruk groter
dan einddruk van de pomp, evt. sensoren
verwisseld of verkeerd aangesloten

-

Alle

Alle

3-1-216)

Vane freq. Detection

-

Detectie van schoepenpasseerfrequentie

Alle

Alle

3-2

Sensor calibration

Service

Service

3-2-12

Inlet calibration

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Alle

Alle

▪ On
▪ Off

-

Selectie van opgeslagen kalibratiewaarden:

▪ Service
▪ Manufacturer

3-2-13

Servicecal. Inletpr.

-

Nulpuntkalibratie voor druksensor aan de
zuigzijde

-

3-2-15

Dis. Calibration

-

Selectie van opgeslagen kalibratiewaarden

3-2-16

Servicecal. Dis.pr.

-

Nulpuntkalibratie voor druksensor aan de
perszijde

3-3

Pump curve parameters

3-3-1

BEP Capacity

m³/h

Capaciteit in optimaal bedrijfspunt bij
nominaal toerental

-

Alle

Alle

3-3-2

Capacity Qgw1

m³/h

Capaciteitgrenswaarde voor aansturing van
de grafieksegmenten op het display:
omschakeling van segment 1 op 2.

-

Service

-

3-3-3

Capacity Qgw2

m³/h

Capaciteitgrenswaarde voor aansturing van
de grafieksegmenten op het display:
omschakeling van segment 2 op 3.

-

Service

-

3-3-4

Capacity Qgw3

m³/h

Capaciteitgrenswaarde voor aansturing van
de grafieksegmenten op het display:
omschakeling van segment 3 op 4.

-

Service

-

▪ Service
▪ Manufacturer
-
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

3-3-5

Max flow segment 1

%

Capaciteitgrenswaarde in procenten van Qopt
voor aansturing van de grafieksegmenten op
het display: omschakeling van segment 1
naar 2.

-

Service

-

3-3-6

Max flow segment 2

%

Capaciteitgrenswaarde in procenten van Qopt
voor aansturing van de grafieksegmenten op
het display: omschakeling van segment 2
naar 3.

-

Service

-

3-3-7

Max flow segment 3

%

Capaciteitgrenswaarde in procenten van Qopt
voor aansturing van de grafieksegmenten op
het display: omschakeling van segment 3
naar 4.

-

Service

-

3-3-8

Hysteresis Qgw [%]

%

Hysterese voor aansturing van de
grafieksegmenten op het display

-

Service

-

3-3-96)

EFF tolerance [%]

%

Grenswaarde voor de activering van het
energie-efficiëntie-icoon in procenten van de
bedrijfsuren die onder het suboptimale bereik
vallen.

▪ 0%
(altijd aan)

Alle

Alle

Onderscheiden van de steilheid van de
opvoerhoogtecurven

▪ Norm curve

Alle

Alle

Service

Service

Alle

Alle

Alle

Alle

3-3-10

Steepness of curve

-

Mogelijke instellingen

▪ 100%
(altijd uit)
▪ Flat curve

Bij vlakke grafieken wordt geen onderscheid
gemaakt tussen grafieksegmenten 1 en 2.
3-3-116)

Pdrive Flow

-

Overdracht van de geschatte capaciteit op
PumpDrive1 met systeem-HMI

3-3-12

Operation Point View

-

Status van de bedrijfspuntweergave aan/uit

3-3-14

Select. display value

-

Selectie van de weergave op het display

▪ Enabled
▪ Disabled
▪ PumpHead
▪ Diff. pressure
▪ According connection gestuurd
via de polariteit van de
spanningsvoorziening, zie
bedrijfsvoorschrift PumpMeter

4072.8/10-NL
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Parameter

Naam

Eenheid

Beschrijving

3-3-156)

Select. analog out

-

Selectie van de grootte voor uitgave via de
analoge uitgang

Mogelijke instellingen
▪ Disch. Pressure out

Leestoegang

Schrijftoegang

Alle

Alle

▪ Diff. pressure
Capacity Q
▪ According connection gestuurd
via de polariteit van de
spanningsvoorziening, zie
bedrijfsvoorschrift PumpMeter
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Curve points

Alle

Alle

3-4-1

Discharge volume Q

Alle

Alle

3-4-1-1

Discharge volume Q0

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 0, altijd
0 m³/h

-

Alle

Alle

3-4-1-2

Discharge volume Q1

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 1

-

Alle

Alle

3-4-1-3

Discharge volume Q2

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 2

-

Alle

Alle

3-4-1-4

Discharge volume Q3

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 3

-

Alle

Alle

3-4-1-5

Discharge volume Q4

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 4

-

Alle

Alle

3-4-1-6

Discharge volume Q5

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 5

-

Alle

Alle

3-4-1-7

Discharge volume Q6

m³/h

Capaciteit in het grafieksteunpunt 6

-

Alle

Alle

3-4-1-8

Q requested

m³/h

Capaciteit in het aanvraagpunt

-

Service

Service

3-4-2

Pressure head H

Alle

Alle

3-4-2-1

Pressure head H0

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 0

-

Alle

Alle

3-4-2-2

Pressure head H1

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 1

-

Alle

Alle

3-4-2-3

Pressure head H2

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 2

-

Alle

Alle

3-4-2-4

Pressure head H3

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 3

-

Alle

Alle

3-4-2-5

Pressure head H4

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 4

-

Alle

Alle

3-4-2-6

Pressure head H5

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 5

-

Alle

Alle

3-4-2-7

Pressure head H6

m

Opvoerhoogte in het grafieksteunpunt 6

-

Alle

Alle

3-4-2-8

Switch head

m

Grenswaarde van de opvoerhoogte voor het
onderscheiden tussen actieve en stilstaande
pomp

-

Alle

-

3-4-2-9

Head vol. optimal

m

Opvoerhoogte in het optimale bedrijfspunt
bij nominaal toerental

-

Alle

Alle

3-4-2-10

Switch head [%]

%

Grenswaarde in procenten van H6 van de
opvoerhoogte voor het onderscheiden tussen
actieve en stilstaande pomp

-

Alle

Alle

7 Parameterlijst
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

3-4-2-11

Speed factor [%]

%

Grenswaarde in procenten van het nominaal
toerental voor het onderscheiden tussen
actieve en stilstaande pomp

-

Alle

Alle

3-4-2-12

H requested

m

Opvoerhoogte in het aanvraagpunt

-

Service

Service

3-4-3

Shaft power P

Alle

Alle

3-4-3-1

Shaft power P0

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 0

-

Alle

Alle

3-4-3-2

Shaft power P1

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 1

-

Alle

Alle

3-4-3-3

Shaft power P2

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 2

-

Alle

Alle

3-4-3-4

Shaft power P3

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 3

-

Alle

Alle

3-4-3-5

Shaft power P4

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 4

-

Alle

Alle

3-4-3-6

Shaft power P5

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 5

-

Alle

Alle

3-4-3-7

Shaft power P6

kW

Vermogen in het grafieksteunpunt 6

-

Alle

Alle

3-4-3-8

P max

-

Maximaal vermogen van de motor

-

Service

-

3-5

Display units

Alle

Alle

3-5-1

Time unit operation

-

Eenheid bedrijfstijden

-

Alle

Alle

3-5-2

Head unit

-

Eenheid opvoerhoogte

-

Alle

Alle

3-6

Service

-

-

Service

Service

3-6-1

Factory Reset

-

Herstellen van de fabrieksinstellingen

-

Service

Service

3-6-3

Reset Op. History

-

Bedrijfsuren, pompstarts en alle
histogrammen wissen

-

Service

Service

3-7

Fluid parameters

Alle

Alle

3-7-1

Fluid variant

-

KSB-nummer te verpompen medium.
Informatief.

-

Service

Service

3-7-2

Temperature fluid

°C

Temperatuur van het te verpompen medium.
Informatief

-

Service

Service

3-7-3

Fluid density

kg/m³

Soortelijke massa van het medium in de
toepassing

-

Alle

Alle

3-7-4

Viscosity

-

Viscositeit van het medium. Informatief

-

Alle

Alle

3-8

Pump settings

Alle

Alle

3-8-3

Shaft axis position

-

Oriëntatie van de as. Informatief

-

Alle

Alle

3-8-4

Number of vanes

-

Aantal schoepen

-

Alle

Alle

3-8-5

Impeller diameter

-

Waaierdiameter. Informatief

-

Alle

Alle

3-8-6

Rated pump speed

min⁻¹

Nominaal toerental van de pomp

-

Alle

Alle

3-8-7

Number of stages

-

Aantal trappen. Informatief

-

Alle

Alle

3-9

Motor data

Alle

Alle

4072.8/10-NL
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Naam

Eenheid

Beschrijving

Leestoegang

Schrijftoegang

3-9-2

Rated motor power

kW

Nominaal vermogen motor

Mogelijke instellingen
-

Alle

Alle

3-9-3

Rated motor speed

min⁻¹

Nominaal toerental motor

-

Alle

Alle

3-9-4

Rated freq

Hz

Nom. frequentie

-

Alle

Alle

3-9-5

Rated voltage

V

Nom. spanning

-

Alle

Alle

3-9-6

Rated current

A

Nom. stroom

-

Alle

Alle

3-9-7

Rated cosphi

-

Nominale vermogensfactor

-

Alle

Alle

3-9-10

Direction of rot.

-

Draairichting. Informatief

Service

Service

▪ Left
▪ Right

3-10

Modbus settings

Alle

Alle

3-10-16)

Modbus address

-

Modbusadres

-

Alle

Alle

3-10-2

Modbus baudrate

-

Modbus-baudrate

-

Alle

Alle

3-10-3

Modbus timeout

s

Modbus Timeout

-

Alle

Alle

IO mode

-

IO-modus

Alle

Alle

6)

3-10-4

▪ Modbus timeout
▪ Analog in/out
▪ Modbus permanent
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4

Info

4-1

PumpMeter info

Alle

Alle

-

Alle

Alle

4-1-1

Serial number

-

4-1-2

Firmware Version

-

Serienummer van PumpMeter

-

Alle

-

Firmwareversie

-

Alle

-

4-1-3

Parameter set

4-1-4

Firmware Revision

-

Parameterset

-

Alle

-

-

Firmware-revisie

-

Alle

-

4-2
4-2-1

Further data

Alle

Service

General

Alle

Service

4-2-1-1

Order number

-

Opdrachtnummer

4-2-1-2

Pos. Nr PM

-

Positienummer PM

-

Alle

Service

-

Alle

Service

4-2-2

Start Adjust

4-2-2-1

Sernum Inlet

-

Serienummer van de druksensor aan de
zuigzijde

-

Service

Service

Service

Service

4-2-2-2

Sernum Outlet

-

Serienummer van de druksensor aan de
perszijde

-

Service

Service

4-2-2-3

Sernum PM

-

Serienummer van de analyse-eenheid van de
PumpMeter

-

Service

Service

7 Parameterlijst
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8 Storingen: oorzaken en oplossingen
GEVAAR
Werkzaamheden aan een draaiende pomp
Letselgevaar, naar binnen trekken en afknellen van ledematen
▷ Motor spanningsvrij schakelen.
▷ Motor beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

GEVAAR
Elektrische schok
Levensgevaar!
▷ Netaansluitingen voor alle apparaten (bijv. pomp, PumpDrive, PumpMeter,
lekkagesensor) stroomloos schakelen.
▷ Netaansluitingen beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Als er problemen optreden die niet in de volgende tabel staan beschreven, is overleg
met de KSB-servicedienst noodzakelijk.
Tabel 19: Storingshulp
Foutcode Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Oplossing

E00

Weergave-eenheid is defect.

Weergave-eenheid is defect.

Contact opnemen met KSB.

E01

Sensor aan de zuigzijde niet op
aansluiting "IN1" aangesloten,
sensor defect of draadbreuk

Sensor is niet correct op
aansluiting "IN1" aangesloten.

1. Stekerverbinding op "IN1"
testen.
2. Eventueel "IN1" opnieuw
aansluiten.
3. Zorg ervoor dat de stekker
goed vastgeschroefd is en de
kabel niet beschadigd is.

E02

Sensor aan de perszijde niet op
aansluiting "IN2" aangesloten,
sensor defect of draadbreuk

Druksensor aan zuigzijde of
sensorkabel is beschadigd.

1. Defecte sensor vervangen
(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.

Sensor is niet correct op
aansluiting "IN2" aangesloten.

1. Stekerverbinding op "IN2"
testen.
2. Eventueel "IN2" opnieuw
aansluiten.
3. Zorg ervoor dat de stekker
goed vastgeschroefd is en de
kabel niet beschadigd is.

Druksensor aan zuigzijde of
sensorkabel is beschadigd.

1. Defecte sensor vervangen

E03

46 van 52

Zuigdruk groter dan einddruk
van de pomp, evt. sensoren
verwisseld of verkeerd
aangesloten

PumpMeter

Sensoren zijn verwisseld. (Bij
sensoren met ongelijke
meetbereiken aan de zuig- en
perszijde van de pomp moet de
sensor met de hogere
eindwaarde van het meetbereik
aan de perszijde zijn
gemonteerd.)

1. Zorg ervoor dat de sensor met
de hogere eindwaarde van het
meetbereik aan de perszijde
van de pomp is gemonteerd.

Sensoraansluitingen "IN1" en
"IN2" zijn verwisseld.

1. Controleren of de sensoren op
het apparaat zijn aangesloten
(ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 25) .

2. Sensoren vervangen
(ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 25) .
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Foutcode Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

E03

Zuigdruk groter dan einddruk
van de pomp, evt. sensoren
verwisseld of verkeerd
aangesloten

Verkeerde parametrering van de
meetbereiken voor sensor aan
zuigzijde en/of perszijde.

1. Bij stilstaande pomp
controleren of de weergave
van de zuig- en einddruk
ongeveer gelijk is.

E04

Berekende opvoerhoogte in het
ongeldige bereik

Grafiek is verkeerd ingevoerd.

1. Pompgrafiek corrigeren (met
Service Tool) of contact
opnemen met KSB.

E05

Ongeldige geometrie, D1, D2,
D2x

Verkeerde invoer parameter

1. Invoer bij D1, D2 en D2x
opnieuw controleren en evt.
aanpassen.

▪ 3-1-1 diameter zuigzijde D1
▪ 3-1-2 diameter perszijde D2

4072.8/10-NL

▪ 3-1-3 diameter D2x

2. Neem contact op met KSBservice evt. apparaat
vervangen.

E06

Fout tijdens het doorgeven van
de frequentie-informatie via
analoog signaal

E07

Ingevoerde H-Q-grafiekgegevens Ingevoerde H-Q-grafiek is niet
niet consistent
eenduidig en het bedrijfspunt
kan niet geanalyseerd worden.

E08

Interne fout

Kalibratieparameters ontbreken. Contact opnemen met KSB.

E09

Modbus Timeout

Communicatie via RS485 is
gestoord of onderbroken.

E10

Ingevoerde P-Q-grafiekgegevens
niet consistent

Ingevoerde P-Q-grafiek is niet
eenduidig en het bedrijfspunt
kan niet geanalyseerd worden.

E11

Sensor aan de zuigzijde
Meetbereik van de sensor wordt
meetbereik overschreden of
overschreden, druksensor of
sensor resp. sensorkabel op "IN1" sensorkabel beschadigd.
defect of verkeerd aangesloten

1. Sensor vervangen
(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.

E12

Sensor aan de perszijde
Meetbereik van de sensor wordt
meetbereik overschreden of
overschreden, druksensor of
sensor resp. sensorkabel op "IN2" sensorkabel beschadigd.
defect of verkeerd aangesloten

1. Sensor vervangen
(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.

E20

Programmering verkeerd

Geen of verkeerd
apparaatbeschrijvingsbestand
aanwezig.

1. Contact opnemen met KSB.

–

niet-plausibele meetwaarden

Druksensor is verstopt (apparaat
mag alleen worden gebruikt
met media zonder vaste stoffen
die niet tot vastkleven,
verkorsten, stollen,
uitkristalliseren of polymeriseren
neigen .)

1. Druksensor en meetboring in
het pomphuis reinigen.

Verkeerde draairichting van de
pomp.

1. Draairichting van de pomp
controleren.

–

Geen of geen correcte
overdracht van de frequentieinformatie van de
frequentieregelaar aan het
apparaat.

Oplossing

Niet-plausibele weergave van het Geen of geen correcte
bedrijfspunt bij gebruik met een overdracht van de
variabel toerental
toerentalinformatie van de
frequentieregelaar aan het
apparaat.

PumpMeter

1. Controleren of bij gebruik met
een variabel toerental de
frequentie-informatie in de
vorm van een analoog signaal
(0…10 V overeenkomstig 0 V…
fmax) via PIN 5 ter beschikking
wordt gesteld.
1. Pompgrafiek corrigeren (met
Service Tool) of contact
opnemen met KSB.
1. Verbinding controleren en
apparaat door uit- en weer
inschakelen resetten.
Pompgrafiek corrigeren (met
Service Tool) of contact opnemen
met KSB.

1. Zorg ervoor dat bij gebruik
met een variabel toerental de
frequentie-informatie in de
vorm van een analoog signaal
(0…10 V overeenkomstig 0 V…
fmax) via PIN 5 ter beschikking
wordt gesteld.
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Foutcode Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

–

Druksensor is verstopt. (apparaat
mag alleen worden gebruikt
met media zonder vaste stoffen
die niet tot vastkleven,
verkorsten, stollen,
uitkristalliseren of polymeriseren
neigen .)

1. Druksensor en meetboring in
het pomphuis reinigen.

Verwisseling van de sensor. (Bij
sensoren met ongelijke
meetbereiken aan de zuig- en
perszijde van de pomp moet de
sensor met de hogere
eindwaarde van het meetbereik
aan de perszijde zijn
gemonteerd.)

1. Zorg ervoor dat de sensor met
de hogere eindwaarde van het
meetbereik aan de perszijde
van de pomp is gemonteerd.

Sensoraansluitingen "IN1" en
"IN2" zijn verwisseld.

1. Zorg ervoor dat de sensoren
correct aangesloten zijn

Weergave van een bedrijfspunt
met een stilstaande pomp

Oplossing

2. Defecte sensor vervangen
(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.

(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.
–

Weergave van een bedrijfspunt
met een stilstaande pomp

Verkeerde parametrering van de
meetbereiken voor sensor aan
zuigzijde en/of perszijde.

1. Bij stilstaande pomp
controleren of de weergave
van de zuig- en einddruk
ongeveer gelijk is.

–

Displayweergave langzaam, traag Omgevingstemperatuur is te
of bevroren
laag.

–

Geen weergave op het display
van de weergave-eenheid

Weergave-eenheid is defect.

1. Contact opnemen met KSB.

Apparaat is verkeerd
aangesloten.

1. Elektrische aansluiting
controleren
(ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15) .

–

Geen uitgangsignaal

Apparaat is verkeerd
aangesloten.

1. Elektrische aansluiting
controleren
(ð Hoofdstuk 5.3, Pagina 15) .

–

Mechanische beschadiging van
het apparaat

Mechanische invloed.

1. Om verdere schade te
voorkomen, het apparaat
buiten werking zetten.

Het weergavegedrag van het
display zal bij temperaturen boven
het vriespunt weer normaal
worden.

–

Vocht in het apparaat, bijv. in de Stekkers "IN1", "IN2", "EXT"
weergave-eenheid, herkenbaar
zijn niet verbonden of
op het display
beschermkap voor aansluiting
Service Tool is niet goed erop
geschroefd.

1. Om kortsluiting te voorkomen,
het apparaat buiten werking
zetten.

–

Ventilatiefout bij
relatieve druksensoren

Gebruik van niet-originele
kabels voor de aansluiting van
de druksensoren of kabels
afgekneld, platgedrukt of
mechanisch belast.

1. Uitsluitend sensorkabel van
KSB gebruiken.

Sensor is niet goed erin
geschroefd en/of er is geen voor
het schroefdraadtype geschikte
afdichting gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de sensoren
correct aangesloten zijn

–

48 van 52

Lekkage in de buurt van het
aansluitschroefdraad van een
druksensor

PumpMeter

2. Zorg ervoor dat de
aangesloten kabels niet
afgekneld, platgedrukt of
mechanisch belast worden.

(ð Hoofdstuk 5.5.2, Pagina 25)
.
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2. Contact opnemen met KSB.
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9 EU-conformiteitsverklaring
Fabrikant:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Duitsland)

Hierbij verklaart de fabrikant, dat het product:

PumpMeter
Serienummerbereik: 10304TA100001 tot 10304WA100001
▪ voldoet aan alle bepalingen van de volgende richtlijnen/verordeningen in hun betreffende geldige versie:
– 2014/30/EU "Elektromagnetische compatibiliteit" (EMC)
– Elektrische componenten: 2011/65/EU Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparaten (RoHS)
Verder verklaart de fabrikant dat:
▪ de volgende geharmoniseerde internationale normen zijn gehanteerd:
– EN 61326-1
– EN 55011
▪ Gehanteerde nationale technische normen en specificaties, in het bijzonder:
– ISO 14121-1
– IEC 61000-4-2
– IEC 61000-4-3
– IEC 61000-4-4
– IEC 61000-4-5
– IEC 61000-4-6
De EU-verklaring van overeenstemming is uitgegeven:
Frankenthal, 01-01-2020

Jochen Schaab
Hoofd Productontwikkeling pompsystemen en aandrijvingen
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

PumpMeter
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