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Glossário

Glossário
Bloqueio hidráulico

Resistência à travagem

Situação operacional indesejada na qual a bomba
não pode bombear devido à admissão ou descarga
fechada.

No funcionamento regenerativo, absorve a
potência de travagem gerada.

Bomba
Máquina sem accionamento, componentes ou
acessórios

Bus de aparelhos KSB
Bus CAN prioritário que é utilizado no modo de
bombas duplas e no modo de bombas múltiplas
para a comunicação dos inversores de frequência
entre si. O bus de aparelhos KSB não pode ser
utilizado para uma comunicação externa ou para a
comunicação com o bus local KSB (PumpDrive 1).

Grupo electrobomba
Grupo electrobomba completo composto pela
bomba, accionamento, componentes e acessórios

IE1
Grau de rendimento conforme a norma IEC
60034-30: 1 = Standard Efficiency (IE =
International Efficiency)

IE2
Grau de rendimento conforme IEC 60034-30:
2 = High Efficiency (IE = International Efficiency)

IE3
Grau de rendimento segundo a norma IEC
60034-30: 3 = Premium Efficiency (IE =
International Efficiency)

IE4
Grau de rendimento segundo a norma IEC TS
60034-30-2:2016 = Super Premium Efficiency (IE =
International Efficiency)

IE5

N.º do mat.
Número de identificação que consiste de um
código numérico de 8 dígitos e que identifica de
forma clara o produto registado no SAP.

RCD
"Residual Current Device" é a designação inglesa
para disjuntores diferenciais.
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Grau de rendimento segundo a norma IEC TS
60034-30-2:2016 = Ultra Premium Efficiency (IE =
International Efficiency)

1 Geral

1 Geral
1.1 Princípios fundamentais
As instruções de funcionamento referem-se aos modelos e versões mencionados na
capa.
As instruções de funcionamento descrevem o modo de utilização correcto e seguro
em todas as fases de funcionamento.
A placa de características indica o modelo, os dados de funcionamento mais
importantes e o número de série. O número de série descreve claramente o produto
e destina-se à identificação em todos os outros processos comerciais.
Para a manutenção dos direitos de garantia em caso de danos, a assistência da KSB
mais próxima deve ser informada de imediato.

1.2 Grupo-alvo
O grupo-alvo destas instruções de funcionamento são os especialistas com formação
técnica.

1.3 Documentos fornecidos
Tabela 1: Vista geral dos documentos fornecidos
Documento

Conteúdo

Instruções de funcionamento

Descrição da utilização correcta e segura da
bomba em todas as fases de funcionamento

Esquema de ligações eléctricas

Descrição das ligações eléctricas

Instruções de funcionamento
adicionais1)

Descrição da utilização correcta e segura de peças
adicionais do produto

Para acessórios e/ou peças da máquina integradas, respeitar a documentação
correspondente do respectivo fabricante.

1.4 Símbolos
Tabela 2: Símbolos utilizados
Símbolo

Significado

✓

Condições para as instruções de manuseamento

⊳

Procedimentos relativamente às indicações de segurança

⇨

Resultado da utilização

⇨

Referências cruzadas

1.

Instruções de utilização de vários passos

2.

4074.81/13-PT

Indicação
Fornece recomendações e indicações importantes para o
manuseamento do produto.

1

Opcional
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1.5 Sinalização de indicações de aviso
Tabela 3: Características das indicações de aviso
Símbolo

Explicação

!

PERIGO

PERIGO
Este termo de referência identifica uma situação de perigo com um
nível elevado de risco, que pode provocar a morte ou um ferimento
grave se não for evitada.

!

AVISO

AVISO
Este termo de referência identifica uma situação de perigo com um
nível médio de risco, que poderá provocar a morte ou um
ferimento grave se não for evitada.

ATENÇÃO

ATENÇÃO
Este termo de referência identifica uma situação de perigo, cuja
inobservância pode resultar em perigos para a máquina e
respectivo funcionamento.
Zona de perigo geral
Este símbolo identifica, em combinação com um termo de
referência, perigos associados a morte ou ferimentos.
Tensão eléctrica perigosa
Este símbolo identifica, em combinação com um termo de
referência, perigos associados a tensão eléctrica e fornece
informações para a protecção contra a tensão eléctrica.

4074.81/13-PT

Danos mecânicos
Este símbolo identifica, em combinação com o termo de referência
ATENÇÃO, perigos para a máquina e respectivo funcionamento.
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2 Segurança
!

PERIGO

Todas as indicações apresentadas neste capítulo identificam uma situação de perigo
com um elevado grau de risco.
Além das informações gerais de segurança aqui descritas, também devem ser
respeitadas as informações de segurança operacionais descritas noutros capítulos.

2.1 Aspectos gerais
▪ As instruções de funcionamento contêm indicações fundamentais relativamente
à instalação, ao funcionamento e à manutenção, cuja observação garante um
manuseamento seguro e evita danos pessoais e materiais.
▪ Respeitar as indicações de segurança de todos os capítulos.
▪ As instruções de funcionamento têm de ser lidas e compreendidas pelos técnicos/
operadores responsáveis antes da montagem e do arranque.
▪ O conteúdo das instruções de funcionamento tem de estar sempre disponível no
local para os técnicos.
▪ As indicações e as marcações aplicadas directamente no produto têm de ser
respeitadas e mantidas em estado completamente legível. Isto aplica-se, por
exemplo, a:
– Marcação de ligações
– Placa de características
▪ O proprietário assume a responsabilidade pelo cumprimento das disposições
locais não consideradas.

2.2 Utilização correcta
▪ Este produto não pode ser operado acima dos valores determinados na
documentação técnica referentes à tensão de rede, à frequência de rede, à
temperatura ambiente, à potência do motor, ao fluido bombeado, ao caudal, à
velocidade de rotação, à densidade, à pressão, à temperatura e a outras
instruções incluídas nas instruções de funcionamento ou em documentos
fornecidos.
▪ O produto não pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas.

2.3 Qualificação e formação do pessoal
▪ O pessoal tem de apresentar as qualificações necessárias para a montagem,
utilização, manutenção e inspecção.
▪ A esfera da responsabilidade, a competência e o controlo do pessoal têm de ser
geridos pelo proprietário aquando do transporte, da montagem, utilização,
manutenção e inspecção.
▪ A falta de conhecimentos do pessoal deve ser resolvida através de formações e
instruções dadas por técnicos com formação adequada. Se necessário, a formação
pode ser realizada pelo operário, com a recomendação do fabricante/fornecedor.
▪ Realizar formações para o produto apenas sob a supervisão de técnicos
especializados.

4074.81/13-PT

2.4 Consequências e riscos da inobservância das instruções
▪ A inobservância destas instruções de funcionamento conduz à perda dos direitos
de garantia e de indemnização.
▪ A inobservância pode resultar, por exemplo, nos seguintes perigos:
– Perigo para pessoas devido a influências eléctricas, térmicas, mecânicas e
químicas, assim como explosões
– Falha de funções importantes do produto
– Falha dos métodos prescritos para a manutenção e conservação
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2.5 Trabalhar de forma segura
Além das indicações de segurança e da utilização adequada descritas nestas
instruções de funcionamento, aplicam-se as seguintes especificações de segurança:
▪ Regulamentos de prevenção de acidentes, especificações de segurança e
especificações de funcionamento
▪ Regulamentos para a protecção anti-deflagrante
▪ Especificações de segurança para o manuseamento de substâncias perigosas
▪ Normas, directivas e leis vigentes (por ex., EN 50110-1)

2.6 Indicações de segurança para o operador/proprietário
▪ Montar no local dispositivos de protecção (p. ex., protecção contra contacto) para
peças quentes, frias e móveis e verificar o respectivo funcionamento.
▪ Não remover os dispositivos de protecção (p. ex., protecção contra contacto)
durante o funcionamento.
▪ Disponibilizar ao pessoal o equipamento de protecção e utilizar o mesmo.
▪ Excluir o perigo provocado pela energia eléctrica (consultar os regulamentos
específicos do país e/ou empresas locais de fornecimento de energia eléctrica).

2.7 Indicações de segurança para a manutenção, inspecção e montagem
▪ Trabalhos de modificação ou alterações à bomba/ao grupo electrobomba são
apenas admissíveis se autorizados pelo fabricante.
▪ Utilizar exclusivamente peças originais/componentes ou aprovados pelo
fabricante. A utilização de outras peças/outros componentes poderá invalidar
qualquer responsabilidade do fabricante por danos daí resultantes.
▪ É da responsabilidade do proprietário assegurar que a manutenção, inspecção e
montagem são efectuadas por técnicos autorizados, qualificados e que estejam
suficientemente informados através de um estudo exaustivo das instruções de
funcionamento.
▪ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▪ Realizar trabalhos no produto apenas durante uma imobilização.
▪ Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, montar de novo os dispositivos
de segurança e de protecção e colocá-los em funcionamento. Antes de uma nova
colocação em funcionamento, respeitar os pontos apresentados para a colocação
em funcionamento.

2.8 Modos de funcionamento não permitidos
Nunca operar o produto fora dos valores limite indicados na folha de dados, assim
como nas instruções de funcionamento.
A segurança operacional do produto fornecido apenas é garantida no caso de uma
utilização correcta.

O software foi especialmente desenvolvido para este produto e extensivamente
testado.
Não são permitidas alterações ou adições ao software ou a partes do software. As
únicas excepções são as actualizações de software disponibilizadas pela KSB.
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2.9 Alterações do software

2 Segurança

2.10 Compatibilidade electromagnética (CEM)
2.10.1 Requisitos para a emissão de interferências
Para accionamentos/comandos com velocidade de rotação electricamente variável, é
determinante a norma de produtos CEM EN 61800-3. Esta contém todos os requisitos
e remete para as normas genéricas relevantes, de modo a corresponder à directiva
relativa a compatibilidade electromagnética.
Os inversores de frequência são frequentemente utilizados pelos proprietários como
parte de um sistema. É de salientar que cabe ao proprietário a responsabilidade pelas
características CEM definitivas do aparelho, do sistema ou da instalação.
A condição prévia para o cumprimento das normas relevantes ou dos valores limite e
níveis de verificação aí mencionados é a consideração de todas as indicações e
descrições sobre a "instalação de acordo com a CEM". (ð Capítulo 5.5, Página 26)
No que se refere à norma de produtos CEM, todos os requisitos CEM dependem da
respectiva finalidade de utilização do inversor de frequência. Na norma de produtos
CEM estão definidas quatro categorias:
Tabela 4: Categorias de utilização prevista
Categoria

Definição

Valores limite
conforme a norma
EN 55011

C1

Inversores de frequência instalados no primeiro ambiente (habitação e
escritório) com uma tensão de alimentação inferior a 1000 V.

Classe B

C2

Inversores de frequência instalados no primeiro ambiente (habitação e
escritório) com uma tensão de alimentação inferior a 1000 V, que não
estão prontos a encaixar nem são móveis, e têm de ser instalados e
colocados em funcionamento por técnicos.

Classe A, grupo 1

C3

Inversores de frequência instalados no segundo ambiente (ambientes
industriais) com uma tensão de alimentação inferior a 1000 V.

Classe A, grupo 2

C4

Inversores de frequência instalados no segundo ambiente (ambientes
industriais) com uma tensão de alimentação superior a 1000 V e uma
corrente nominal superior a 400 A ou previstos para a utilização em
sistemas complexos.

Nenhuma linha de
demarcação2)

Se a norma genérica "Emissões de interferências" for utilizada como base, devem ser
respeitados os seguintes valores limite e níveis de verificação:
Tabela 5: Classificação do ambiente de instalação
Ambiente

Norma genérica

Valores limite
conforme a norma
EN 55011

Primeiro ambiente (habitação e escritório)

EN/ IEC 61000-6-3
para ambientes privados, comerciais e
industriais

Segundo ambiente (ambientes industriais)

EN/ IEC 61000-6-4
para ambientes industriais

Classe B

Classe A, grupo 1

O inversor de frequência corresponde aos seguintes requisitos:

4074.81/13-PT

Tabela 6: Características CEM do inversor de frequência

2

Potência
[kW]

Comprimento do cabo
[m]

Categoria conforme a norma
EN 61800-3

Valores limite
conforme a norma
EN 55011

≤ 11

≤5

C1

Classe B

> 11

≤ 50

C2

Classe A, grupo 1

Tem de ser estabelecido um plano de compatibilidade electromagnética.
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Para sistemas de accionamento que não cumpram a categoria C1, a norma
EN 61800-3 exige a seguinte indicação de aviso:
Num ambiente de habitação/escritório, este produto pode provocar perturbações
radioeléctricas que podem exigir medidas de supressão de interferências.
2.10.2 Requisitos de harmónicas de rede
O produto é um aparelho profissional no sentido da norma EN 61000-3-2. Em caso de
ligação à rede pública de abastecimento, são válidas as seguintes normas genéricas:
▪ EN 61000-3-2
para aparelhos simétricos trifásicos (aparelhos profissionais com uma potência
total de até 1 kW)
▪ EN 61000-3-12
para aparelhos com uma corrente de fase entre 16 A e 75 A e aparelhos
profissionais a partir de 1 kW, até uma corrente de fase de 16 A.
2.10.3 Requisitos de resistência a interferências
De modo geral, o requisito de resistência a interferências de um inversor de
frequência depende do ambiente no qual o inversor de frequência é instalado.
Consequentemente, os requisitos para ambientes industriais são mais elevados do
que os requisitos para ambientes de habitação e escritório.
O inversor de frequência é concebido de modo a que os requisitos de resistência a
interferências para ambientes industriais estejam cumpridos, cumprindo assim
automaticamente os requisitos mais reduzidos para ambientes de habitação e
escritório.
Para a verificação da resistência a interferências foram utilizadas as seguintes normas
genéricas relevantes:
▪ EN 61000-4-2: Compatibilidade electromagnética (CEM)
– Parte 4-2: Processo de verificação e medição - Verificação da resistência a
interferências contra a descarga de electricidade estática
▪ EN 61000-4-3: Compatibilidade electromagnética (CEM)
– Parte 4-3: Processo de verificação e medição - Verificação da resistência a
interferências contra campos electromagnéticos de alta frequência
▪ EN 61000-4-4: Compatibilidade electromagnética (CEM)
– Parte 4-4: Processo de verificação e medição - Verificação da resistência a
interferências contra transientes eléctricos/surtos
▪ EN 61000-4-5: Compatibilidade electromagnética (CEM)
– Parte 4-5: Processo de verificação e medição - Verificação da resistência a
interferências contra tensões transitórias.
▪ EN 61000-4-6: Compatibilidade electromagnética (CEM)

4074.81/13-PT

– Parte 4-6: Processo de verificação e medição - Resistência a interferências
contra perturbações conduzidas, induzidas por campos de alta frequência
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3 Transporte/Armazenamento/Eliminação
3.1 Verificar o estado de entrega
1. Aquando da entrega da mercadoria, verificar todas as unidades de embalagem
quanto a danos.
2. No caso de danos sofridos durante o transporte, determinar o dano exacto,
documentá-lo e comunicá-lo imediatamente por escrito à KSB ou ao distribuidor
e à seguradora.

3.2 Transportar

PERIGO
Deslizamento da bomba/agregado da bomba da suspensão
Perigo de morte devido à queda de peças!
▷ Transportar a bomba/agregado da bomba apenas na posição prescrita.
▷ Nunca suspender a bomba/agregado da bomba pela extremidade livre do veio
ou pelo olhal do motor.
▷ 'Respeitar as indicações de peso, o centro de gravidade e os pontos de fixação.
▷ Respeitar os regulamentos locais vigentes de prevenção de acidentes.
▷ Utilizar meios de elevação adequados e permitidos, por exemplo, pinças de
elevação com auto-aperto.
Prender e transportar a bomba/o grupo electrobomba conforme ilustrado.

4074.81/13-PT

Fig. 1: Transportar o grupo electrobomba monobloco

Fig. 2: Transportar o grupo electrobomba horizontal

PumpDrive 2
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Fig. 3: Transportar o grupo electrobomba vertical

Fig. 5: Transportar o inversor de frequência com ferramenta de elevação
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Fig. 4: Transportar o motor com inversor de frequência

3 Transporte/Armazenamento/Eliminação

3.3 Armazenamento
O cumprimento das condições ambientais durante o armazenamento assegura o
funcionamento do aparelho de distribuição, mesmo após um armazenamento mais
prolongado.

ATENÇÃO
Danificação devido a humidade, sujidade ou parasitas aquando do armazenamento
Corrosão/Contaminação do aparelho de distribuição!
▷ Em caso de armazenamento exterior, cobrir o aparelho de comutação ou o
aparelho de comutação embalado com acessórios com uma cobertura
impermeável.
Tabela 7: Condições ambientais de armazenamento
Condição ambiental

Valor

Humidade relativa

no máximo, 85 % (sem condensação)

Temperatura ambiente

- 10 °C a + 70 °C

▪ Armazenar o aparelho de distribuição de bomba submersível num local seco, sem
vibrações e, se possível, na embalagem original.
▪ O aparelho de distribuição deve ser armazenado num local seco, com uma
humidade do ar o mais constante possível.
▪ Evitar oscilações acentuadas da humidade do ar (ver a tabela Condições
ambientais de armazenamento).

3.4 Eliminar/reciclar
Os aparelhos electrónicos ou eléctricos, assinalados com o símbolo ao lado, não
podem ser eliminados com o lixo doméstico no final da sua vida útil.
Contactar o respectivo parceiro de eliminação local para a recolha.
Se os aparelhos eléctricos ou electrónicos contiverem dados pessoais, é da
responsabilidade do operador a eliminação desses dados, antes da recolha do
aparelho.
Devido a alguns componentes, o produto é considerado resíduo tóxico:
1. Desmontar o produto.
2. Separar os materiais,
por ex. por:
- Alumínio
- Cobertura de plástico (plástico reciclável)
- Filtros de rede com enrolamentos de cobre
- Enrolamentos de cobre para a cablagem interna

4074.81/13-PT

3. Eliminar de acordo com os regulamentos locais ou encaminhar para uma
eliminação controlada.
Platinas, sistemas electrónicos de potência, condensadores e componentes
electrónicos são considerados resíduos tóxicos.

PumpDrive 2
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4 Descrição
4.1 Descrição geral
Inversor de frequência com refrigeração automática e uma estrutura modular que
possibilita uma alteração contínua da velocidade de rotação de motores de relutância
síncronos e assíncronos através de sinais analógicos padrão, do bus de campo ou da
unidade de controlo. O auto-arrefecimento do PumpDrive permite a montagem no
motor, na parede ou num quadro eléctrico. Controlo de até 6 bombas sem um
controlador adicional.

4.2 Informações do produto
4.2.1 Informações do produto de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 (REACH)
Para informações em conformidade com o regulamento europeu relativo às
substâncias químicas (EG) n.º 1907/2006 (REACH), consultar https://www.ksb.com/ksben/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

4.3 Designação
Tabela 8: Exemplo de designação
Posição
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

P

D R

V

2

I

-

0

1

1

K

0

0

M

_

K

S

U

P

B

E

5

P

2

_

O

O

O

O

O

1-5

Geração de produto

Significado

PDRV2
6

✘

E

PumpDrive 2 Eco

-

✘

-

I

MyFlow Drive

✘

-

-

-

PumpDrive 2

-

-

✘

-

CE

✘3)

✘

-

R

UR e CE

✘4)

-

✘

L

UL e CE

-

-

✘5)

000K37 = 0,37 kW

-

✘

✘

000K55 = 0,55 kW

✘

✘

✘

000K75 = 0,75 kW

✘

✘

✘

001K10 = 1,1 kW

✘

✘

✘

001K50 = 1,5 kW

✘

✘

✘

002K20 = 2,2 kW

✘

✘

✘

003K00 = 3 kW

✘

✘

✘

004K00 = 4 kW

✘

✘

✘

B

Disponível apenas para os tamanhos ≤ 11 kW
Disponível apenas para os tamanhos de 15 kW a 45 kW
Disponível apenas mediante pedido
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Potência
A

5

✘

Certificações do produto

8-13

4

✘

Versão

7

3

PumpDrive 2

PumpDrive 2

Indicação

MyFlow Drive

Posição

PumpDrive 2 Eco

Tabela 9: Explicação sobre a designação

PumpDrive 2 Eco

4 Descrição

Significado

8-13

C

005K50 = 5,5 kW

✘

✘

✘

007K50 = 7,5 kW

✘

✘

✘

011K00 = 11 kW

✘

✘

✘

015K00 = 15 kW

✘

-

✘

018K50 = 18,5 kW

✘

-

✘

022K00 = 22 kW

✘

-

✘

030K00 = 30 kW

✘

-

✘

037K00 = 37 kW

✘

-

✘

045K00 = 45 kW

✘

-

✘

055K00 = 55 kW

-

-

✘

M

Montagem no motor

✘

✘

✘

W

Montagem na parede

-

✘

✘

C

Montagem no quadro

-

✘

✘

K

KSB

✘

✘

✘

S

Siemens

-

✘

✘

C

Cantoni

-

✘

✘

W

Wonder

-

✘

✘

1LE1

Siemens 1LE1/ KSB 1PC3

-

✘

✘

1LA7

Siemens 1LA7/ KSB 1LA7

-

✘

✘

1LA9

Siemens 1LA9/ KSB 1LA9

-

✘

✘

1LG6

Siemens 1LG6/KSB 1LG6

-

✘

✘

SUPB

KSB SuPremE B

✘

✘

✘

DMC

KSB(DM) Cantoni

-

✘

✘

DMW

KSB(DM) Wonder

-

✘

✘

E1

IE1

-

✘

✘

E2

IE2

-

✘

✘

E3

IE3

-

✘

✘

E4

IE4

✘

✘

✘

E5

IE5

✘

✘

✘

D

E

14

16

17-20

21-22

4074.81/13-PT

23-24

26

27

PumpDrive 2

Indicação

MyFlow Drive

Posição

Tipo de instalação

Fabricante do motor

Tipo de motor

Classe de rendimento

Número de pólos do motor
P2

2 pólos

✘

✘

✘

P4

4 pólos

✘

✘

✘

P6

6 pólos

-

✘

✘

O

Sem

✘

✘

✘

M

Módulo M12

-

✘

✘

Módulo M12

Módulo de bus de campo
O

sem

✘

✘

✘

L

LON

-

-

✘

P

Profibus DP

-

-

✘

PumpDrive 2
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27

M

Modbus RTU

B
N
28

PumpDrive 2

Indicação

MyFlow Drive

Posição

PumpDrive 2 Eco

4 Descrição

✘6)

✘

✘

BACnet MS / TP

-

✘

✘

Profinet

-

✘

✘

O

Sem

✘

✘

✘

I

Placa de extensão E/S

-

-

✘

O

Sem

✘

✘

✘

R

Módulo Bluetooth

-

✘

✘

O

Sem

✘

✘

✘

M

Interruptor principal

-

-

✘

Opção de montagem 1

29

Opção de montagem 2

30

Opção de montagem 3

4.4 Placa de características

PumpDrive
1
2
3

INPUT:

50-60 Hz
25,9 A

4
5
6
7
8

PDRV21_011K00
9

3PH 380 - 480 VAC
OUTPUT:
R

0-140 Hz
25 A
3PH 0 VIN

11 KW

IE2: 3,8 %

Type 12

0121030042

10

IP55

11

Fig. 6: Placa de características 1 do inversor de frequência (exemplo)
Frequência de entrada do lado da
rede

2

Corrente de entrada do lado da
rede

3

Tensão de rede

4

Frequência de saída

5

Corrente de saída nominal

6

Tensão de saída

7

Potência nominal

8

Tipo de protecção

9

Modelo, tamanho

10

Certificação do produto

11

Classe de eficiência/perda de
potência

4074.81/13-PT

1

6

A consulta junto do fabricante é necessária.
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PumpDrive IP55
1
PDRV2__-015K00M_S1LE1E2P2_MPIRM

2
3

9972xxxx6000010002
ETN 080-065-160 GG A 11GD20150

4

31.07.2014

Fig. 7: Placa de características 2 do inversor de frequência (exemplo)
1

Código de designação de tipo do
PumpeDrive

2

Número de encomenda KSB

3

Designação da bomba

4

Data de fabrico

4.5 Gama de funcionamento e tamanhos
Tabela 10: Gama de funcionamento7) para motores assíncronos e KSB SuPremE de 2 pinos (3000 rpm), 4 pinos
(1500 rpm) e 6 pinos (1000 rpm)
Tamanho

Potência nominal eléctrica

A

B

C

D

E

Corrente de saída nominal

Corrente de entrada do lado da
rede

[kW]

[A]

[A]

0,37

1,3

1,5

0,55

1,8

2

0,75

2,5

2,7

1,10

3,5

3,7

1,50

4,9

5,2

2,2

6

6,3

3,0

8

8,4

4,0

10

10,4

5,5

14

14,6

7,5

18

18,7

11

25

25,9

15

34,5

35,7

18,5

44

45,4

22

51

52,4

30

68

69,7

37

84

85,9

45

101

103,1

55

120

122,4

4.6 Dados técnicos
Tabela 11: Dados técnicos do inversor de frequência
4074.81/13-PT

Característica

Valor

Alimentação de rede
Tensão de rede8)

Corrente alternada de 3 ~ 380 V -10 % até corrente
alternada de 480 V +10 %9)

Diferença de tensão das 3 fases

± 2% da tensão de alimentação

7
8
9

As gamas de funcionamento indicadas aplicam-se, de forma ilimitada, a todos os tipos de instalação.
No caso de uma tensão de rede reduzida, o binário nominal do motor diminui.
Interruptor principal opcional até 400 V CA +10 %

PumpDrive 2
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Característica

Valor

Frequência de rede

50 - 60 Hz ± 2 %

Formas da rede

Redes TN-S, TN-CS, TN-C, TT e IT (conforme IEC/EN 60364)

Dados de saída
Frequência de saída do inversor de frequência

0 - 10010) Hz em motores assíncronos
0 - 175 Hz em KSB SuPremE

Frequência de ciclo PWM

Intervalo: 2 - 8 kHz
(Configuração de fábrica: 4 kHz)

Velocidade de aumento das fases du/dt11)

No máximo, 5000 V/µs, em função do tamanho do inversor
de frequência

Tensões de pico

2×1,41×Veff
Cabos eléctricos com uma capacidade de corrente elevada
podem provocar uma duplicação da tensão.

Dados do inversor de frequência
Rendimento

98 % - 95 %12)

Emissões de ruído

Nível de pressão sonora da bomba utilizada de + 2,5 dB13)

Ambiente
Tipo de protecção

IP55 (conforme a norma EN 60529)

Temperatura ambiente durante o funcionamento

-10 °C até +50 °C

Temperatura ambiente durante o armazenamento

-10 °C até +70 °C

Humidade relativa do ar

Funcionamento: 5 % a 85 % (não é permitida a
condensação) (ð Capítulo 5.4, Página 25)
Armazenamento: 5 % a 95 %
Transporte: no máximo 95%

Altura de instalação

< 1000 m acima do nível do mar, redução adicional da
potência de 1 % por 100 m

Resistência à vibração

Máx. 16,7 m/s2 (de acordo com a norma EN 60068-2-64)

Temperatura do fluido bombeado14)

-90 °C até +140 °C

CEM
Inversor de frequência de ≤ 11 kW

EN 61800-3 C1 / EN 55011 classe B / comprimento do cabo de
≤5m

Inversor de frequência ≥ 15 kW

EN 61800-3 C2/EN 55011 classe A, grupo 1/comprimento do
cabo de ≤ 50 m

Interferências na rede

Filtros de rede integrados

Entradas e saídas
Fonte de alimentação interna

24 V ± 10 %

Carga máxima

No máximo, 600 mA de corrente contínua, com protecção
contra curto-circuito e sobrecarga

Ondulação residual

<1%

Número de entradas analógicas parametrizáveis

2 (podem ser utilizadas como entradas de corrente ou de
tensão)

Tipo de entrada

Diferencial

10
11
12

13

14

Em função da velocidade de rotação máxima do motor
A velocidade de aumento das fases du/dt depende da capacidade do cabo eléctrico.
O rendimento no ponto nominal do inversor de frequência varia, de acordo com a potência nominal, entre os
98 %, para potências elevadas, e os 95 %, para potências reduzidas.
Tratam-se de valores de referência. O valor apenas é válido no ponto operacional nominal (50 Hz). Ver também
o nível de ruído esperado da bomba. Este é igualmente documentado para o funcionamento nominal. Durante
a regulação podem surgir valores divergentes.
Contanto que as temperaturas ambiente indicadas sejam respeitadas.
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Entradas analógicas

4 Descrição

Característica

Valor

Tensão máxima (em relação a GND)

± 10 V

Entrada de corrente

0/4 - 20 mA

Impedância de entrada

500 Ω

Precisão

1 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Resolução

12 bits

Entrada de tensão

0/2 - 10 V

Impedância de entrada

aprox. 40 kΩ

Precisão

1 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Resolução

12 Bit

Protecção contra inversão de polaridade

É possível uma inversão de polaridade positiva e negativa

Saídas analógicas
Número de saídas analógicas parametrizáveis

1 (comutação entre 4 valores de saída)

Saída de corrente

4-20 mA

Resistência de trabalho externa máxima

850 Ω

Saída

Transístor PNP

Precisão

2 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Protecção contra curto-circuito e sobrecarga

Presente

Entradas digitais
Número de entradas digitais

No total 6 (5 das quais parametrizáveis)

Nível ON

15 - 30 V

Nível OFF

0-3V

Impedância de entrada

aprox. 2 kΩ

Separação galvânica

Presente, tensão de isolamento: 500 V CA

Atraso

< 10 ms

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Saídas de relé
Número de saídas de relé parametrizáveis

2 × contacto do inversor

Carga de contacto máxima

Corrente alternada: no máximo 250 V CA/0,25 A
Corrente contínua: no máximo 30 V CC/2 A
Frequência de ciclo PWM
Redução da potência através de uma maior frequência de ciclo
Tamanhos A, B e C (com a frequência de ciclo PWM > 4 kHz):
ICorrente nominal do motor (PWM) = ICorrente nominal do motor × (1 - [fPWM - 4 kHz] × 2,5%)

Tabela 12: Dados técnicos da placa de extensão de E/S
Característica

Valor

4074.81/13-PT

Entradas analógicas
Número de entradas analógicas parametrizáveis

1

Tipo de entrada

Diferencial

Tensão máxima (em relação a GND)

+ 10 V

Entrada de corrente

0/4 – 20 mA

Impedância de entrada

500 Ω

Precisão

1 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Resolução

11 Bit

PumpDrive 2
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Característica

Valor

Entrada de tensão

0/2 - 10 V

Impedância de entrada

aprox. 40 kOhm

Precisão

1 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Resolução

Sinal de 11 bits + 1 bit

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Saídas analógicas (saída de corrente ou de tensão)
Número de saídas analógicas parametrizáveis

1 (comutação entre 4 valores de saída)

Saída de corrente

4 – 20 mA

Resistência de trabalho externa máxima

850 Ω

Saída

Transístor PNP

Precisão

2 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Protecção contra curto-circuito e sobrecarga

Presente

Saída de tensão

2 – 10 V

Corrente máxima de saída

25 mA

Saída

Transístor NPN

Precisão

2 % do valor final

Atraso do sinal

< 10 ms

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Protecção contra curto-circuito e sobrecarga

Presente

Entradas digitais
Número de entradas digitais

3 (todas parametrizáveis)

Nível ON

15-30 V

Nível OFF

0-3V

Impedância de entrada

aprox. 2 kOhm

Separação galvânica

Presente, tensão de isolamento: 500 V CA

Atraso

< 10 ms

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Saídas digitais
Número de saídas digitais

2

Saída

Transístor PNP

Nível ON

24 V ±10 %

Nível OFF

<2V

Corrente de saída

max. 40 mA

Corrente diferencial

< 100 µA

Protecção contra inversão de polaridade

Presente

Protecção contra curto-circuito e sobrecarga

Presente

Número de saídas de relé parametrizáveis

1 × contacto do inversor
5 × contacto de trabalho

Contacto do inversor, carga de contacto máxima

Corrente alternada: no máximo 250 V CA/0,25 A
Corrente contínua: no máximo 30 V CC/3 A

Contacto de trabalho, carga de contacto máxima

Corrente alternada: no máximo 250 V CA/0,25 A
Corrente contínua: no máximo 30 V CC/1 A
Adequado para a comutação de contactores com uma
corrente de arranque de até, no máximo, 10 A.
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Saídas de relé
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4.7 Dimensões e pesos
c
d

b

e

a

f

F

Fig. 8: Dimensões do PumpDrive 2
Tabela 13: Dimensões e pesos
Montagem no motor

Montagem na parede/
montagem no quadro eléctrico15)

Parafusos de fixação

[kg]16)

Tipo de
corpo

PN

[kW]

A

0,37 260

190

166

140

141

343

190

166

140

333

M4 × 10

5

A

0,55 260

190

166

140

141

343

190

166

140

333

M4 × 10

5

A

0,75 260

190

166

140

141

343

190

166

140

333

M4 × 10

5

A

1,10 260

190

166

140

141

343

190

166

140

333

M4 × 10

5

A

1,50 260

190

166

140

141

343

190

166

140

333

M4 × 10

5

B

2,20 290

211

166

155

121

328

211

166

155

318

M4 × 10

6,5

B

3,00 290

211

166

155

121

328

211

166

155

318

M4 × 10

6,5

B

4,00 290

211

166

155

121

328

211

166

155

318

M4 × 10

6,5

C

5,50 330

280

210

219

205

401

280

210

219

387

M6 × 12

12,6

C

7,50 330

280

210

219

205

401

280

210

219

387

M6 × 12

12,6

C

11,00 330

280

210

219

205

401

280

210

219

387

M6 × 12

12,6

D

15,00 460

350

290

280

309

582

350

290

280

565

M8 × 14

27,6

D

18,50 460

350

290

280

309

582

350

290

280

565

M8 × 14

36

D

22,00 460

350

290

280

309

582

350

290

280

565

M8 × 14

36

D

30,00 460

350

290

280

309

582

350

290

280

565

M8 × 14

36

E

37,00 700

455

340

375

475

819

455

340

375

800

M8 × 14

57,6

E

45,00 700

455

340

375

475

819

455

340

375

800

M8 × 14

60

E

55,00 700

455

340

375

475

819

455

340

375

800

M8 × 14

60

a

b

c

d

e

a

b

c

d

f

F

[mm]

-

4.8 Tipos de instalação
O inversor de frequência tem uma construção idêntica para os 3 tipos de instalação.
O PumpDrive 2 pode ser montado no motor em todo o espectro de potência de
0,37 kW até 55 kW.
4074.81/13-PT

Montagem no motor: o conversor de frequência é montado com um adaptador no
motor ou, no caso do Movitec, na bomba. Estão disponíveis como acessórios
adaptadores para uma modificação posterior para montagem no motor nos sistemas
de bombas existentes.
Montagem na parede/montagem no quadro eléctrico: estão disponíveis como
acessórios conjuntos de montagem para uma modificação posterior para montagem
na parede/quadro eléctrico nos sistemas de bombas existentes.
15
16

As dimensões indicadas referem-se ao inversor de frequência, incluindo suporte de parede.
Sem adaptador do motor
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5 Montagem/instalação
5.1 Especificações de segurança

PERIGO
Instalação incorrecta
Perigo de morte!
▷ Instalar o inversor de frequência em local protegido contra inundações.
▷ Nunca utilizar o inversor de frequência em áreas potencialmente explosivas.

5.2 Verificações antes de iniciar a instalação
Local de instalação
A versão padrão tem o tipo de protecção IP55 e apenas pode ser utilizada em
ambientes que correspondam ao tipo de protecção especificado.
O local de instalação/montagem deve cumprir os seguintes requisitos:
▪ Bem ventilado
▪ Sem radiação solar directa
▪ Sem influências atmosféricas
▪ Não é permitida condensação
▪ Espaço livre suficiente para ventilação e desmontagem
▪ Com protecção contra inundações
▪ Evitar a acumulação de água no inversor de frequência.
Condições ambientais
▪ Temperatura de funcionamento: -10 °C até +50 °C
A vida útil do inversor de frequência diminui se for excedida uma temperatura
média de +35 °C/24 h ou se o inversor de frequência for operado a temperaturas
inferiores a 0 °C ou superiores a +40 °C.
No caso de uma temperatura excessiva ou insuficiente não permitida, o inversor de
frequência desliga-se automaticamente.

NOTA
A utilização sob outras condições ambientais tem de ser acordada com o fabricante.

5.3 Montar o inversor de frequência
Conforme o tipo de instalação seleccionado, será necessário um adaptador ou um
conjunto de montagem.

No tipo de instalação de montagem no motor, o inversor de frequência, no estado de
entrega, é montado juntamente com a bomba, já com a ajuda de um adaptador no
motor.
A KSB disponibiliza adaptadores para uma modificação posterior para montagem no
motor de sistemas de bombas existentes.
5.3.2 Montagem na parede/Montagem no quadro eléctrico
No tipo de instalação de montagem na parede, o conjunto de montagem necessário
está incluído no material fornecido. A KSB disponibiliza conjuntos de montagem para
uma modificação posterior para montagem na parede de sistemas de bombas
existentes.
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5.3.1 Montagem no motor
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O inversor de frequência deverá ficar completamente encostado à parede, de modo a
conduzir o fluxo de ar dos ventiladores pelo dissipador de calor.
Para garantir uma refrigeração suficiente, durante a montagem do aparelho
assegurar que o ar evacuado de outros aparelhos não é aspirado directamente. Para
tal, devem ser respeitadas as seguintes distâncias mínimas:
Tabela 14: Distâncias mínimas para a montagem no quadro eléctrico
Distância em relação a outros aparelhos

Distância [mm]

Em cima e em baixo

100

De lado

20

A potência perdida dissipada no calor durante o funcionamento nominal do inversor
de frequência varia, de acordo com a potência nominal do inversor de frequência,
entre os 2%, para potências elevadas, e os 5%, para potências reduzidas.

5.4 Instalar o inversor de frequência ao ar livre
Se o inversor de frequência for instalado ao ar livre, deve ser protegido com uma
protecção adequada, de modo a evitar a formação de condensação no sistema
electrónico e uma radiação solar demasiado forte. A protecção deve ser construída de
modo a proteger o inversor de frequência contra chuva e evitar a acumulação de
água no corpo do inversor de frequência.
Se, nas condições ambientais existentes, for presumida a formação de condensação,
uma capota de protecção não é suficiente. Neste caso, o inversor de frequência deve
ser protegido com um alojamento com aquecimento para não ultrapassar o limite
permitido de humidade.

Fig. 9: Grupos electrobomba com capota de protecção

4074.81/13-PT

Tipo de instalação de montagem no motor
Para uma montagem horizontal do motor, fixar o inversor de frequência
horizontalmente no motor.
Para uma montagem vertical do motor, fixar o inversor de frequência verticalmente
no motor.
Tipo de instalação de montagem na parede
Para a instalação na parede, montar o inversor de frequência na vertical.
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5.5 Ligação eléctrica
5.5.1 Especificações de segurança

PERIGO
Instalação eléctrica incorrecta
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ As ligações eléctricas devem ser efectuadas apenas por técnicos especializados.
▷ Respeitar as condições técnicas de ligação das empresas locais e nacionais de
fornecimento de energia.

PERIGO
Activação inadvertida
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, desligar o inversor de
frequência da corrente.
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, proteger o inversor de
frequência contra uma reactivação.

PERIGO
Contacto com peças condutoras de tensão
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▷ Nunca retirar a peça central do corpo do dissipador de calor.
▷ Ter em atenção o tempo de descarga do condensador.
Após a desactivação do inversor de frequência, esperar 10 minutos, até as
tensões perigosas terem se terem dissipado.

AVISO
Ligação directa entre a ligação à rede e a ligação do motor (bypass)
Danificação do inversor de frequência!
▷ Nunca estabelecer uma ligação directa entre a ligação à rede e a ligação do
motor (bypass) do inversor de frequência.

AVISO
Ligação simultânea de diversos motores na saída do inversor de frequência
Danificação do inversor de frequência!
Perigo de incêndio!

ATENÇÃO
Verificação incorrecta do isolamento
Danificação do inversor de frequência!
▷ Nunca realizar verificações do isolamento em componentes do inversor de
frequência.
▷ Realizar as verificações do isolamento no motor, do cabo de ligação do motor
ou do cabo de ligação à rede apenas depois de desconectar as ligações do
inversor de frequência.
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▷ Nunca ligar diversos motores em simultâneo na saída do inversor de frequência
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NOTA
Conforme o ajuste, a reparação ou a confirmação de uma avaria pode fazer com
que o inversor de frequência se reactive automaticamente.
O inversor de frequência contém dispositivos de segurança electrónicos que, no caso
de uma avaria, desligam o motor, resultando na sua paragem.
Para as uniões roscadas de cabos, utilizar apenas os orifícios existentes, se necessário,
com uniões roscadas de cabos duplas. Orifícios adicionais poderão provocar uma
falha do aparelho devido às aparas de metal.
5.5.2 Indicações para o planeamento do sistema
5.5.2.1 Cabos de ligação eléctrica
Selecção dos cabos de ligação
A escolha dos cabos de ligação depende de diversos factores, entre os quais o tipo de
ligação, as condições ambientais e o tipo de sistema.
Os cabos de ligação devem ser utilizados correctamente e as indicações do fabricante
relativas à tensão nominal, à amperagem, à temperatura de funcionamento e aos
efeitos térmicos devem ser respeitadas.
Os cabos de ligação não devem ser instalados sobre ou nas proximidades de
superfícies quentes, excepto se os cabos forem adequados para essa aplicação.
Em caso de utilização em componentes móveis do sistema, utilizar cabos de ligação
elásticos ou altamente elásticos.
Os cabos eléctricos utilizados para a ligação a um aparelho de instalação fixa devem
ser tão curtos quanto possível e a ligação com estes aparelhos deve ser realizada de
forma adequada.
Utilizar sempre barras de terra diferentes para o cabo de comando e o cabo de
ligação à rede.
Cabo de ligação à rede É possível utilizar cabos não blindados como cabos de ligação à rede.
Conceber os cabos de ligação à rede com a secção transversal necessária para a
corrente nominal no lado da rede.
Se for utilizado um contactor no cabo de ligação à rede (antes do inversor de
frequência), este deve ser concebido conforme o tipo de ligação AC1, sendo
adicionados os valores de corrente nominal do inversor de frequência utilizado,
aumentando o resultado em 15 %.
Cabo de ligação do motor Como cabos de ligação do motor têm de ser utilizados cabos blindados.
Cabo de comando Como cabos de comando têm de ser utilizados cabos blindados.

NOTA
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Cabos de ligação do tipo J-Y (ST) Y não são indicados para cabos de comando.
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1

2

3

Fig. 10: Estrutura do cabo eléctrico
1

Terminal

2

Fio

3

Cabo eléctrico

Tabela 15: Secção transversal dos cabos em bornes de comando
Borne de comando

Diâmetro do cabo17)

Secção transversal do fio
Fios rígidos

Fios flexíveis

Fios flexíveis com
caixas terminais de
fios

[mm²]
Régua de bornes A, B,
C

0,2 - 1,5

0,2 - 1,0

[mm]
0,25 - 0,75

M12: 3,5 - 7,0
M16: 5,0 - 10,0

B

C

17
18

M16

M20

M16

0,37

.. 000K55 ..

0,55

2

.. 000K75 ..

0,75

2,7

1,5

..001K10..

1,1

3,7

.. 001K50 ..

1,5

5,2

.. 002K20 ..

2,2

.. 003K00 ..

3

M25

M16

M25

M16

6,3

Secção
transversal do
cabo
do motor KSB

[mm²]

2,5

2,5

2,5

8,4

.. 004K00 ..

4

..005K500..

5,5

..007K500..

7,5

18,7

..011K000..

11

25,9

15

Secção
transversal
máxima do
fio

Resistência com
coeficiente positivo
de temperatura

.. 000K37 ..

D ..15K000..

E

M20

[A]

10,4
M32

M40

M16

M32

M32

M40

M16

M20

14,6

35,7

16

4
6

50

10

..18K500..

18,5

45,4

16

..22K00..

22

52,4

16

..30K00..

30

69,7

25

..37K00..

37

..45K00..

45

M63

M32

M63

M20

85,9
103,1

95

35
50

Restrição do tipo de protecção em caso de utilização de diâmetros do cabo diferentes do indicado.
Respeitar as indicações sobre a utilização de filtros de rede na secção Filtros de rede nos acessórios e opções!
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A

Cabo do motor

[kW]

União roscada de cabos para
Cabo do sensor

Potência
Cabo de
alimentação

Tamanho

Corrente de
entrada do
lado da
rede18)

Tabela 16: Características dos cabos de ligação

E

..55K00..

55

M63

M32

M63

Secção
transversal
máxima do
fio

Corrente de
entrada do
lado da
rede18)

Resistência com
coeficiente positivo
de temperatura

Cabo do motor

[kW]

União roscada de cabos para
Cabo do sensor

Potência
Cabo de
alimentação

Tamanho

[A]

M20

Secção
transversal do
cabo
do motor KSB
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[mm²]

122,4

95

70

Comprimento do cabo de ligação do motor
Se o inversor de frequência não for montado no motor a operar, poderão ser
necessários cabos de ligação do motor maiores. Em função da capacidade parasita
dos cabos de ligação, poderão passar correntes de fuga de alta frequência através da
ligação à terra do cabo. A soma das correntes de fuga e da corrente do motor pode
ultrapassar a corrente nominal no lado de saída do inversor de frequência. Deste
modo, o dispositivo de protecção do inversor de frequência é activado e o motor é
parado. Dependendo da gama de funcionamento, são recomendados os seguintes
cabos de ligação do motor:
Tabela 17: Comprimento do cabo de ligação do motor
Gama de funcionamento

Comprimento do cabo

Capacidade parasita

máx.
[kW]

[m]

[nF]

≤ 11 (classe B)

5

≤5

≥ 15 (classe A, grupo 1)

50

≤5

Filtro de saída Os filtros de saída DU/dt podem ser utilizados em ligação com um motor assíncrono e
um motor KSB SuPremE. Os filtros de seno apenas podem ser utilizados em ligação
com um motor assíncrono. Quando o comprimento ou a capacidade parasita do cabo
de ligação eléctrica ultrapassa os valores indicados, proceder à instalação de um filtro
de saída adequado entre o inversor de frequência e o motor a operar. Estes filtros
diminuem a inclinação de flanco das tensões de saída no inversor de frequência e
limitam as suas oscilações excessivas.
5.5.2.2 Dispositivos de protecção eléctricos
Protecção dos cabos Recomenda-se instalar um disjuntor ou fusíveis adequados para a protecção do cabo
de ligação eléctrica do inversor de frequência, tendo em conta as correntes nominais
do lado da entrada, conforme a tabela a seguir. A protecção deve suportar por 60 s
uma corrente de sobrecarga que corresponda a 1,5 vezes a corrente nominal do lado
da entrada. O fusível utilizado pode corresponder ao tipo gG (IEC 60269) ou a um
equivalente UL com um tempo de reacção inferior a 0,5 s.

[kW]

[A]

A .. 000K37 ..

0,37

20

690

.. 000K55 ..

0,55

20

690
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[V CA]

Ipeak

i²t total @ 660
V CA

UL 248-13

Integral de
desactivação

IEC 60269-4

Capacidade
de
interrupção
nominal

Corrente
nominal Irms

Tamanho

Tensão
nominal

Tabela 18: Dados técnicos do dispositivo de segurança de sobrecorrente

Potência
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Se forem esperadas oscilações de tensão no lado da rede, recomenda-se proteger o
inversor de frequência por meio de fusíveis rápidos gR (IEC 60269) ou tipo UL JFHR2/
JFHR8. Neste caso, deve observar-se os valores máximos permitidos da integral de
desactivação i²t [A²s] na tabela a seguir. Os valores da integral de desactivação i²t
para a mesma potência nominal podem variar consideravelmente em função do
fabricante. Em caso de valores diferentes, atentar para que estes sejam menores ou
iguais ao valor máximo permitido indicado na tabela.

[kA]

[A²s]

[A]

700

200

168

600

700

200

168

600
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Ipeak

[kW]

[A]

[kA]

[A²s]

[A]

0,75

20

690

700

200

168

600

..001K10..

1,1

20

690

700

200

168

600

.. 001K50 ..

1,5

20

690

700

200

168

600

B .. 002K20 ..

2,2

20

690

700

200

168

600

.. 003K00 ..

3

20

690

700

200

168

600

.. 004K00 ..

4

20

690

700

200

168

600

C ..005K500..

5,5

50

690

700

200

945

1500

..007K500..

7,5

50

690

700

200

945

1500

..011K000..

11

50

690

700

200

945

1500

15

100

690

700

200

6319

2600

..18K500..

18,5

100

690

700

200

6319

2600

..22K00..

22

100

690

700

200

6319

2600

..30K00..

30

100

690

700

200

6319

2600

..37K00..

37

160

690

700

200

5775

2100

..45K00..

45

160

690

700

200

5775

2100

..55K00..

55

160

690

700

200

5775

2100

A .. 000K75 ..

D ..15K000..

E

[V CA]

i²t total @ 660
V CA

UL 248-13

Integral de
desactivação

IEC 60269-4

Capacidade
de
interrupção
nominal

Potência

Corrente
nominal Irms

Tamanho

Tensão
nominal
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Interruptor de protecção do Não é necessária uma protecção do motor separada, uma vez que o inversor de
motor frequência dispõe dos seus próprios dispositivos de segurança (por ex. protecção
electrónica contra sobrecorrente). Os disjuntores do motor existentes têm de ser
dimensionados para a corrente nominal do motor com o factor 1,4.
Disjuntores diferenciais No caso de uma ligação fixa e a respectiva ligação adicional à terra conforme a
norma DIN VDE 0160, não são prescritos disjuntores diferenciais para inversores de
frequência.
Se forem utilizados disjuntores diferenciais, conforme a norma DIN VDE 0160, os
inversores de frequência trifásicos apenas podem ser ligados através de disjuntores
diferenciais com protecção universal, uma vez que os disjuntores diferenciais
convencionais podem não disparar ou disparar incorrectamente devido a possíveis
componentes de corrente contínua.
Tabela 19: Disjuntor de corrente diferencial a seleccionar
Tamanho

Corrente nominal [mA]

A, B e C

150

DeE

300

Sistemas de compensação Se o inversor de frequência for operado em redes com sistemas de compensação,
estes sistemas de compensação têm de ser concebidos pelo respectivo fabricante para
o funcionamento com inversor de frequência.
5.5.2.3 Indicações sobre compatibilidade electromagnética
As perturbações electromagnéticas com origem noutros aparelhos eléctricos podem
ter efeito sobre o inversor de frequência. O inversor de frequência pode também
provocar avarias.
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Se for utilizado um cabo comprido blindado para a ligação à rede ou a ligação do
motor, é possível uma activação da monitorização de corrente residual através da
corrente de fuga contra a terra (provocada pela frequência de ciclo). Medidas
correctivas: substituir o RCD (disjuntor diferencial) ou reduzir o limite de activação.
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As perturbações com origem no inversor de frequência podem propagar-se,
essencialmente, através dos cabos de ligação do motor. Para a supressão de
interferências radioeléctricas, são sugeridas as seguintes medidas:
▪ Para cabos com comprimentos > 70 cm e para inversores de frequência com uma
potência mais reduzida, utilizar cabos de ligação do motor blindados.
▪ Se não puderem ser utilizados cabos de ligação eléctricos blindados, utilizar
passa-cabos metálicos compostos por uma única peça com, pelo menos, 80% de
cobertura.
Instalação / Montagem / A montagem do inversor de frequência num armário metálico produz uma
Ambiente blindagem melhor.
A montagem dos componentes de potência no quadro eléctrico tem de ser realizada
com uma distância suficiente em relação aos restantes aparelhos (aparelhos de
comando e aparelhos de controlo).
Manter uma distância mínima de 0,3 m entre a cablagem e os componentes de
potência, assim como outras cablagens no quadro eléctrico.
Conectar / Ligar cabos
Utilizar sempre barras de terra diferentes para o cabo de comando e o cabo de
eléctricos ligação à rede.
A blindagem do cabo de ligação eléctrico tem de ser composta por uma peça. Esta
tem de ser ligada à terra em ambos os lados através do respectivo terminal de terra
ou da barra de terra (não na barra de terra no quadro eléctrico).
O cabo eléctrico blindado faz com que a corrente de alta frequência seja deflectida
pela blindagem. Caso contrário, a corrente de alta frequência passa como corrente de
fuga da caixa do motor para a terra, ou entre os cabos eléctricos individuais.
Colocar a blindagem do cabo de comando nas ligações previstas para o efeito no
compartimento de ligação do cabo de comando (ligação apenas no lado do inversor
de frequência). A blindagem serve adicionalmente como protecção contra radiação.
Em aplicações com cabos do motor compridos blindados, conceber reactâncias ou
filtros de saída adicionais, de modo a compensar a corrente parasita contra a terra e
a reduzir a velocidade de aumento da tensão no motor. Estas medidas provocam uma
redução adicional das interferências de rádio. A utilização exclusiva de anéis de
ferrite ou de reactâncias não é suficiente para o cumprimento dos valores limite
estipulados na Directiva CEM.
Fig. 11: Aplicar a blindagem

NOTA
No caso da utilização de cabos blindados com mais de 10 m de comprimento,
verificar a capacidade parasita, de modo a que não surja uma dispersão demasiado
elevada entre as fases ou contra a terra, o que poderia provocar a desactivação do
inversor de frequência.
Instalar o cabo eléctrico

Instalar todos os cabos de ligação em passa-cabos separados.
Ao instalar o cabo de comando, manter uma distância mínima de 0,3 m em relação a
cabos de ligação eléctricos / cabos de ligação do motor.
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Se não for possível evitar um cruzamento do cabo de comando e do cabo de ligação
eléctrico / cabo de ligação do motor, instalar os cabos eléctricos num ângulo de 90°.
5.5.2.4 Ligação à terra
O inversor de frequência deve ser ligado correctamente à terra.
Para aumentar a resistência a interferências, é necessária uma superfície de contacto
ampla para as diversas ligações à terra.
No caso da montagem no quadro eléctrico, para a ligação à terra do inversor de
frequência, instalar duas barras de terra em cobre separadas (ligação à rede / ligação
do motor e ligação de comando), com o tamanho e a secção transversão adequados,
às quais serão conectadas todas as ligações à terra.
As barras são ligadas através de um único ponto no sistema de ligação à terra.
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A ligação à terra do quadro eléctrico é realizada através do sistema de ligação à terra
da rede.
5.5.2.5 Filtros de rede
As correntes de entrada de rede indicadas são valores de referência que se referem
ao funcionamento nominal. Estas correntes podem ser alteradas de acordo com a
impedância de rede existente. No caso de redes de fornecimento de energia muito
rígidas (impedância de rede reduzida), poderão surgir valores de corrente mais
elevados.
Para a limitação da corrente de entrada de rede, podem ser utilizados filtros de rede
externos para além dos filtros de rede já integrados (na gama de funcionamento até
55 kW, inclusive). Além disso, os filtros de rede destinam-se à redução das
interferências na rede e ao melhoramento do factor de potência. O âmbito de
aplicação da norma DIN EN 61000-3-2 tem de ser considerado.
A KSB disponibiliza os respectivos filtros de rede. (ð Capítulo 11.2.8, Página 249)
5.5.2.6 Filtro de saída
De modo a cumprir a supressão de interferências radioeléctricas em conformidade
com a norma EN 55011, os comprimentos máximos dos cabos devem ser respeitados.
Se os comprimentos dos cabos forem excedidos, têm de ser utilizados filtros de saída.
Dados técnicos a pedido. (ð Capítulo 11.2.8, Página 249)
5.5.3 Estabelecer a ligação eléctrica
5.5.3.1 Remover a cobertura do corpo

PERIGO
Contacto com peças condutoras de tensão
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▷ Nunca retirar a peça central do corpo do dissipador de calor.
▷ Ter em atenção o tempo de descarga do condensador.
Após a desactivação do inversor de frequência, esperar 10 minutos, até as
tensões perigosas terem se terem dissipado.
A cobertura do corpo é uma cobertura em forma de C. Os terminais dos cabos de
ligação à rede e de ligação do motor estão também protegidos contra o contacto
com uma cobertura de protecção.

Fig. 12: Cobertura do corpo em forma de C
1. Remover os parafusos Phillips da cobertura em forma de C.
2. Remover a cobertura em forma de C.
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Cobertura do corpo em
forma de C
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Cobertura de protecção

Fig. 13: Levantar a cobertura de protecção
1. Tamanhos A, B e C: a cobertura de protecção para a ligação dos cabos de
ligação à rede e de ligação do motor está encaixada. Antes da ligação dos cabos
de ligação à rede e de ligação do motor, levantar cuidadosamente a cobertura
de protecção com uma chave de parafusos larga.
Tamanhos D e E:Desapertar os parafusos na cobertura de protecção.

Fig. 14: Remover a cobertura de protecção

4074.81/13-PT

2. Remover a cobertura de protecção.
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5.5.3.2 Vista geral das réguas de bornes
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Fig. 15: Vista geral das réguas de bornes
1

Ligação à rede e do motor

2

Cabos de comando

5.5.3.3 Estabelecer a ligação à rede de fornecimento de energia e motor

Contacto com ou remoção dos bornes de ligação e dos conectores da resistência à
travagem (Brake)
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Nunca abrir nem tocar nos bornes de ligação e os conectores da resistência de
travagem (Brake), enquanto o inversor de frequência não se encontrar num
estado sem tensão.
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ATENÇÃO
Instalação eléctrica incorrecta
Danificação do inversor de frequência!
▷ Nunca montar um contactor (no cabo de ligação do motor) entre o motor e o
inversor de frequência.
1. Passar o cabo de ligação para a rede de fornecimento de energia e/ou a ligação
do motor pelas uniões roscadas de cabos e conectá-lo aos bornes indicados.
2. Conectar o cabo para uma ligação de PTC/resistência com coeficiente positivo de
temperatura à régua de bornes de PTC (3).
Ligar a monitorização do Caso não exista qualquer ligação de PTC no lado do motor, o parâmetro 3-2-3-1
motor (PTC/resistência com Avaliação do PTC tem de ser desactivado.
coeficiente positivo de
temperatura)

NOTA
O tipo de protecção IP55 indicado nos dados técnicos só está garantido com a
montagem correcta da cobertura.

NOTA
No caso de uma falha no enrolamento (curto-circuito entre a fase e o PTC), um
fusível dispara, impedindo assim a propagação de baixas tensões ao nível da baixa
tensão. Em caso de erro, este fusível apenas pode ser substituído pela assistência
técnica da KSB.
Tamanho A

6

LINE

1

PE

L1 L2 L3
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N
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2

PE
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Fig. 16: Ligar a rede de fornecimento de energia e a ligação do motor, tamanho A
①

Ligação à rede

②

Ligar o motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

PTC do motor

⑥

Jumper para a rede IT
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Tamanho B
6
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Fig. 17: Estabelecer a ligação à rede e do motor para fornecimento de energia,
tamanho B
①

Ligação à rede

②

Ligar o motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

PTC do motor

⑥

Jumper para a rede IT

BR

-

Tamanho C
LINE
PE L1 L2 L3

1

4

+

2
3

PE

MOTOR
U

V

W

PTC
MOTOR
6

5

M
3~

Fig. 18: Estabelecer a ligação à rede e do motor para fornecimento de energia,
tamanho C
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①

Ligação à rede

②

Ligar o motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

PTC do motor

⑥

Jumper para a rede IT
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Tamanho D
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Fig. 19: Conectar a rede de fornecimento de energia e a ligação do motor, tamanho
D
①

Ligação à rede

②

Ligar o motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

Resistência de coeficiente de
temperatura positivo do motor

⑥

Jumper para a rede IT

Tamanho E

6
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N
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MOTOR
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Fig. 20: Conectar a rede de fornecimento de energia e a ligação do motor, tamanho E
①

Ligação à rede

②

Ligar o motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

Resistência de coeficiente de
temperatura positivo do motor

⑥

Jumper para a rede IT

Rede IT
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PERIGO
Contacto com peças condutoras de tensão
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▷ Nunca retirar a peça central do corpo do dissipador de calor.
▷ Ter em atenção o tempo de descarga do condensador.
Após a desactivação do inversor de frequência, esperar 10 minutos, até as
tensões perigosas terem se terem dissipado.
Jumper na rede IT Se o inversor de frequência for utilizado na rede de TI, os respectivos jumpers da rede
de TI têm de ser removidos.
5.5.3.3.1 Ligar à rede com interruptor principal montado

4074.81/13-PT

Se o interruptor principal opcional estiver na posição "OFF", o inversor de frequência
e o motor estão desligados da corrente.

38 de 258

PumpDrive 2

5 Montagem/instalação

PERIGO
Abertura da cobertura de protecção com o interruptor principal desligado
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, desligar o inversor de
frequência da corrente.
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, proteger o inversor de
frequência contra uma reactivação.
ü O interruptor principal está montado na cobertura de protecção.
1. Passar o cabo de ligação à rede pelas uniões roscadas dos cabos.

6

6
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LINE

PE L1 L2 L3

2

PE

MOTOR
U

V

W

3

PTC
MOTOR

4

+

BR
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8
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PE L1 L2 L3

L1
L2
L3
N
PE

M
3~
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Fig. 21: Exemplo: Ligar a ligação à rede e do motor aos respectivos bornes, tamanho
B
①

Ligação à rede

②

Ligação do motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

PTC do motor

⑥

Jumper para a rede IT

⑦

Borne de ligação à rede no
interruptor principal

⑧

Interruptor principal

2. Tamanhos A, B e C: Ligar os cabos de ligação à rede e do motor com os
respectivos bornes do lado interior da cobertura de protecção.
Tamanhos D e E: Ligar os cabos de ligação à rede e do motor directamente ao
interruptor principal.
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Fig. 22: Exemplo: Ligar a ligação à rede e do motor aos respectivos bornes, tamanho
D
①

Ligação à rede

②

Ligação do motor

③

Ligação de PTC

④

Brake

⑤

PTC do motor

⑥

Jumper para a rede IT

⑧

Interruptor principal

5.5.3.3.2 Ligar directamente o cabo do motor sem conector do motor (apenas com o
tamanho A e B)

PERIGO
Ligação eléctrica incorrecta
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ Nunca utilizar o conector do motor em simultâneo com um cabo do motor
ligado directamente aos bornes do motor.
▷ Nunca tocar nos bornes de ligação nem nos conectores do conector do motor.

4074.81/13-PT

No caso da ligação de um cabo do motor directamente nos bornes do motor (U, V,
W) previstos para o efeito, é necessário remover primeiro o conector do motor ligado
de fábrica.

Fig. 23: Soltar os fios do conector do motor
1. Desligar os fios do conector do motor nos bornes U, V, W.
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Fig. 24: Remover o conector do motor
2. Remover o conector do motor do dissipador de calor.

Fig. 25: Colocar a cobertura e aparafusar
3. Fechar a abertura no dissipador de calor com o kit (composto por uma
cobertura, uma vedação e parafusos) fornecido com o inversor de frequência.

NOTA
O tipo de protecção IP55 indicado nos dados técnicos só está garantido com a
montagem correcta da cobertura.

5.5.3.3.3 Equipar posteriormente o inversor de frequência num motor KSB SuPremE
B2 (só com os tamanhos C, D e E)
O corpo do dissipador está fechado com um bujão roscado. Para equipar
posteriormente num motor KSB SuPremE B2, são necessários os seguintes passos de
trabalho.
1. Remover o bujão roscado.

Fig. 26: Bujão roscado

4074.81/13-PT

2. Remover a porca do bujão roscado no interior do inversor de frequência.

Fig. 27: Remover bujão
roscado

PumpDrive 2
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NOTA
O tipo de protecção IP55 indicado nos dados técnicos só está garantido com a
montagem correcta do O-ring.
3. Colocar o O-ring no adaptador para vedação.

Fig. 28: Inserir o O-ring

PERIGO
Esmagamento dos cabos de ligação à rede e de ligação do motor
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Nunca se deve danificar o isolamento dos cabos de ligação à rede e de ligação
do motor ao inseri-los na abertura do inversor de frequência.
4. Colocar o inversor de frequência no adaptador do motor KSB SuPremE B2 e
introduzir os cabos do motor KSB SuPremE B2 na abertura do inversor de
frequência.
5. Ligar os cabos do motor conforme descrito. (ð Capítulo 5.5.3.3, Página 34)

Fig. 29: Inserir cabos do
motor
6. Ligar os cabos do PTC, que estão dispostos como padrão no motor KSB SuPremE
B2.
7. Fechar o inversor de frequência com a cobertura de protecção e a cobertura do
corpo.

4074.81/13-PT

Fig. 30: Ligar os cabos do
motor
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5.5.3.3.4 Montar o filtro de rede e o filtro de saída
R

L1
L2
L3

L

CX
CY

R'
PE

Fig. 31: Montar o filtro de rede e o filtro de saída
Transformador

R

L

CX
CY

R'

Filtro de saída dU/dt (adequado
para motor assíncrono e motor
síncrono)

PE

Ou
Filtro de seno (adequado apenas
para o motor assíncrono)
Filtro de rede

Motor

Filtro de rede As correntes de entrada de rede podem ser alteradas de acordo com a impedância de
rede existente. No caso de redes muito rígidas (impedância de rede reduzida),
poderão surgir valores de corrente mais elevados. Para a limitação da corrente de
entrada de rede, poderão ser utilizados filtros de rede externos para além dos filtros
de rede já integrados no inversor de frequência (na gama de funcionamento até
55 kW, inclusive).
Filtro de saída Os filtros de saída DU/dt podem ser utilizados em ligação com um motor assíncrono e
um motor KSB SuPremE. Os filtros de seno apenas podem ser utilizados em ligação
com um motor assíncrono. Quando o comprimento ou a capacidade parasita do cabo
de ligação eléctrica ultrapassa os valores indicados, proceder à instalação de um filtro
de saída adequado entre o inversor de frequência e o motor a operar. Estes filtros
diminuem a inclinação de flanco das tensões de saída no inversor de frequência e
limitam as suas oscilações excessivas.
1. Montar o filtro de rede em linha (no cabo de ligação à rede) antes do inversor
de frequência.
2. Montar o filtro de saída em linha no cabo de ligação do motor após o inversor
de frequência.
5.5.3.4 Estabelecer a ligação à terra
O inversor de frequência deve ser ligado à terra.
Ao estabelecer a ligação à terra, ter em atenção o seguinte:
▪ Garantir que os cabos têm o menor cumprimento possível.
▪ Utilizar barras de terra diferentes para o cabo de comando e o cabo de ligação à
rede/do motor.
▪ A barra de terra do cabo de comando não pode ser perturbada pelas correntes
dos cabos de ligação à rede/do motor, uma vez que isto poderia representar uma
fonte de possíveis avarias.
Ligar à barra de terra do cabo de ligação à rede/do motor:
4074.81/13-PT

▪ Ligações à terra do motor
▪ Corpo do inversor de frequência
▪ Blindagens do cabo de ligação à rede/do motor
Ligar à barra de terra do cabo de comando:
▪ Blindagens das ligações de comando analógicas
▪ Blindagens dos cabos dos sensores
▪ Blindagem do cabo de ligação do bus de campo
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Instalação de diversos
inversores de frequência

Fig. 32: Estabelecer a ligação à terra
Para a instalação de diversos inversores de frequência, a ligação em estrela é a mais
adequada.
5.5.3.5 Montar e ligar o módulo M12
Através do módulo M12, é possível ligar diversos inversores de frequência entre si
para a realização de um modo de bomba dupla ou de um modo de bombas
múltiplas. O módulo M12 permite também a ligação do PumpMeter ao inversor de
frequência através do Modbus.

1

C

D

A

B

2

3

Fig. 33: Módulo M12
1

Ligação para modo de bomba dupla/modo de bombas
múltiplas (bus de aparelhos KSB)

C-D

2

Ligação para o PumpMeter (Modbus)

A

3

Ligação para o cabo de bus Crosslink (Modbus)

B

▪ Readaptável
▪ Peça em T interna (bus interligado) sem interrupções, mesmo em caso de perda
de tensão do inversor de frequência
▪ Ficha para instalação automática (ð Capítulo 11.2, Página 240)
▪ Cabos pré-instalados (ð Capítulo 11.2, Página 240)
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O módulo de inserção M12 pode ser introduzido numa ranhura livre do inversor de
frequência.
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Tampa cega

1

1

Fig. 34: Tampa cega
1

Tampa cega
1. Remover os parafusos phillips na tampa cega.
2. Retirar a tampa cega.

Módulo M12

1. Introduzir cuidadosamente o módulo M12 na ranhura aberta. O módulo M12 é
conduzido através de calhas, até encaixar no contacto.

Fig. 35: Introduzir o módulo
M12
2. Fixar o módulo M12 com os 4 parafusos phillips. O tipo de protecção IP55
apenas está garantido com os parafusos apertados.

Fig. 36: Fixar o módulo M12

ATENÇÃO
Montagem incorrecta
Restrição do tipo de protecção (tipo de protecção não assegurado)!

4074.81/13-PT

▷ Colocar uma capa de protecção (incluída no material fornecido) nas tomadas
M12 não utilizadas do módulo M12.
Ligar o modo de bomba dupla e o modo de bombas múltiplas
Estrutura do modo de bombas duplas ou múltiplas com a ajuda de um cabo
especialmente pré-instalado para esta ligação (ver os acessórios)

PumpDrive 2
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1

2

3

C

D

C

D

A

B

A

B

Fig. 37: Ligar os módulos M12 no modo de bombas duplas ou múltiplas
1

Ligação para o modo de bombas duplas ou múltiplas do PumpDrive n.º 1

2

Cabo de bus pré-instalado para o modo de bombas duplas ou múltiplas
(cor: lilás, ficha: angular, ficha: angular)

3

Ligação para o modo de bombas duplas ou múltiplas do PumpDrive n.º 2

NOTA
Para a terminação de barramento, são necessárias resistências de terminação (ver os
acessórios da KSB) que são encaixadas na respectiva ligação M12 livre (C ou D) no
módulo M12.
Ligar o PumpMeter em modo de bomba individual
A ligação é realizada com um cabo pré-instalado (ver os acessórios do PumpDrive 2
(ð Capítulo 11.2, Página 240) ).

NOTA
A ligação para o PumpMeter (Modbus) é realizada no módulo M12, entrada A.

1

2

C

D

A

B

3

1

PumpMeter: ligação do Modbus

2

Cabo de bus pré-instalado para ligação do PumpMeter ao módulo M12
(cor: preto, tomada: recta, ficha: angular)

3

Módulo M12: ligação para o PumpMeter (Modbus)

Ligar o PumpMeter no modo de bombas duplas ou múltiplas
Para continuar a comutar o sinal Modbus do PumpMeter, de inversor de frequência
para inversor de frequência, podem ser utilizados cabos Crosslink pré-instalados.
(ð Capítulo 11.2, Página 240)

46 de 258

PumpDrive 2

4074.81/13-PT

Fig. 38: Ligar o PumpMeter ao módulo M12 em modo de bomba individual
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3

5

4

6

Fig. 39: Ligar o PumpMeter no modo de bombas duplas ou múltiplas
1

PumpMeter: ligação do Modbus

2

Cabo de bus pré-instalado para ligação do PumpMeter ao módulo M12
(cor: preto, tomada: recta, ficha: angular)

3

Módulo M12, tomada A: ligação para o PumpMeter (Modbus)

4

Módulo M12, tomada B: ligação para o cabo de bus Crosslink (Modbus)

5

Cabo de bus Crosslink pré-instalado para a ligação redundante do
PumpMeter
(cor: preto, ficha angular; ficha: angular)

6

Tomada A do módulo M12: ligação para o cabo de bus Crosslink (Modbus)

7

Ligação para o modo de bomba dupla/bombas múltiplas do inversor de
frequência n.º 1

8

Cabo de bus pré-instalado para o modo de bomba dupla e bombas
múltiplas
(cor: lilás, ficha: angular, ficha: angular)

9

Ligação para o modo de bomba dupla/bombas múltiplas do inversor de
frequência n.º 2

10

Impedâncias de entrada

Ocupação de pinos
1

2

4

3

5

Fig. 40: Módulo M12 com ocupação padrão para tomadas M12, vista pelo lado de
encaixe
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Tabela 20: Ocupação de pinos do módulo M12 na entrada A/B
Pino

Identificação por cores
dos condutores

Ocupação da tomada
M12 A, parametrizável
para o Modbus do
PumpMeter

Ocupação da tomada
M12 B, parametrizável
para o Modbus do
PumpMeter

Ocupação das tomadas
M12 A e B,
parametrizáveis como
entradas analógicas

1

castanho

Saída de 24V
(alimentação do
PumpMeter)

Saída de 24V
(alimentação do
PumpMeter)

Saída de 24V
(alimentação do
PumpMeter)

2

azul

0V

0V

0V

3

branco

D-

D+

Entrada (4-20 mA)

4

cinzento

D+

D-

-

5

-

-

-

Orifício de purga

PumpDrive 2
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Tabela 21: Ocupação de pinos do módulo M12 na entrada C/D
Pino

Identificação por cores dos
condutores

Ocupação da tomada M12, C e D

1

-

Blindagem

2

Vermelho

-

3

preto

CAN GND

4

branco

CAN H

5

azul

CAN L

-

Blindagem

Rosca

5.5.3.6 Montar e ligar o módulo de bus de campo
Os módulos de bus de campo estão disponíveis como módulos de encaixe nas
seguintes versões:
▪ Módulo ModBus RTU
▪ Módulo Profibus DP
▪ Módulo-LON
▪ Módulo BACnet MS/TP
▪ Módulo Profinet
Os módulos de bus de campo têm as seguintes características:
▪ Readaptável
▪ Peça em T interna (bus interligado) sem interrupções, mesmo em caso de perda
de tensão do inversor de frequência
▪ Ficha para instalação automática (ð Capítulo 11.2, Página 240)
Montar o módulo de bus de campo
O módulo de bus de campo pode ser introduzido numa ranhura livre do inversor de
frequência.
Tampa cega

1

1

Fig. 41: Tampa cega
1

Tampa cega
1. Remover os parafusos phillips na tampa cega.
2. Retirar a tampa cega.
1. Introduzir cuidadosamente o módulo de bus de campo na ranhura aberta. O
módulo de inserção é conduzido através de calhas, até encaixar no contacto.

4074.81/13-PT

Módulo de bus de campo
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Fig. 42: Introduzir o módulo
de bus de campo
2. Fixar o módulo de bus de campo com os 4 parafusos phillips. O tipo de
protecção IP55 apenas está garantido com os parafusos apertados.

Fig. 43: Fixar o módulo M12

ATENÇÃO
Montagem incorrecta
Restrição do tipo de protecção (tipo de protecção não assegurado)!
▷ Colocar uma capa de protecção (incluída no material fornecido) nas tomadas
M12 não utilizadas do módulo M12.
Ligar o módulo de bus de campo
Observar os seguintes pontos ao ligar o módulo de bus de campo:
▪ Antes de a ligação do bus entre os participantes ser estabelecida, a ligação
equipotencial tem de ser realizada e verificada.
▪ Para a blindagem de alta frequência do respectivo bus de campo utilizar cabos
adequados e blindados e instalar de acordo com a CEM.
▪ Recomenda-se uma distância mínima de 0,3 m em relação a outros cabos
eléctricos.
▪ Não estabelecer outras ligações, além do módulo de bus de campo, através do
cabo de bus (por ex.: alarme de 230 V e arranque de 24 V).

ATENÇÃO

4074.81/13-PT

Instalação incorrecta
Danificação do módulo de bus de campo!
▷ Nunca alimentar o módulo de bus de campo com tensão através da ficha M12
ou tomada M12.
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1

2

A

B

A

B

Fig. 44: Ligar o módulo de bus de campo
Tabela 22: Ligar o módulo de bus de campo
Posição

Versão

Ficha M12

1

Inversor de frequência Ficha M12 A: de entrada
1
Ficha M12 B: de saída

2

Inversor de frequência Ficha M12 A: de entrada
2
Ficha M12 B: de saída
O comando do bus de campo tem de estar desbloqueado no inversor de frequência
ao usar o módulo de bus de campo (ð Capítulo 7.12, Página 159) .

NOTA
Ao substituir ou ao equipar posteriormente um módulo de bus de campo é
realizada uma reposição do inversor de frequência. Em seguida, o menu 3-12 para
configurar os parâmetros do módulo de bus de campo está desbloqueado.

5.5.3.7 Montar e ligar a placa de extensão E/S
Com a placa de extensão E/S, estão disponíveis entradas e saídas adicionais:
▪ 1 Entrada analógica/PT1000
▪ 1 Saída analógica
▪ 3 Entradas digitais
▪ 2 Saídas digitais
▪ 1 relé inversor
▪ 5 relés inversores
A placa de extensão E/S pode vir montada de fábrica ou posteriormente.

Fig. 45: Cobertura do corpo em forma de C
1. Remover a cobertura do corpo em forma de C. (ð Capítulo 5.5.3.1, Página 32)
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Fig. 46: Montar a placa de extensão E/S
2. Inserir a placa de extensão E/S na platina de comando através das calhas de guia
no corpo.
3. Ligar os cabos de comando (ð Capítulo 5.5.3.9, Página 52) .
4. Voltar a fechar a tampa do corpo em forma de C.
5.5.3.8 Montar o módulo Bluetooth
O módulo Bluetooth é necessário para a comunicação com a aplicação. O módulo
Bluetooth pode ser montado de fábrica ou posteriormente, como acessórios.

Fig. 47: Cobertura do corpo em forma de C
1. Remover a cobertura do corpo em forma de C. (ð Capítulo 5.5.3.1, Página 32)

Fig. 48: Unidade de controlo gráfica aberta

4074.81/13-PT

2. Remover a unidade de controlo gráfica e soltar os 4 parafusos na parte traseira
da unidade de controlo gráfica.

Fig. 49: Montar o módulo Bluetooth
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Fig. 50: Fixar o módulo Bluetooth
3. Aparafusar o módulo Bluetooth nas 2 cúpulas na unidade de controlo gráfica
com os parafusos fornecidos e estabelecer a ligação eléctrica com o cabo de
ligação fornecido.
4. Fechar novamente a unidade de controlo gráfica com os 4 parafusos.
5. Colocar a unidade de controlo gráfica e aparafusar a cobertura do corpo em
forma de C.
ð Assim que o módulo Bluetooth estiver montado, este é exibido na unidade de
controlo gráfica com um símbolo. (ð Capítulo 6.1.1, Página 60)
5.5.3.9 Ligar o cabo de comando

1

2

3

Fig. 51: Estrutura do cabo eléctrico
1

Terminal

2

Fio

3

Cabo eléctrico

Tabela 23: Secção transversal dos cabos em bornes de comando
Borne de comando

Secção transversal do fio
Fios rígidos

Fios flexíveis

0,2 - 1,5

0,2 - 1,0

Fios flexíveis com
caixas terminais de
fios

[mm²]

[mm]
0,25 - 0,75

M12: 3,5 - 7,0
M16: 5,0 - 10,0

4074.81/13-PT

Régua de bornes A, B,
C

Diâmetro do cabo19)

19

Restrição do tipo de protecção em caso de utilização de diâmetros do cabo diferentes do indicado.
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DI-E N

C 10

+24V

C9

GND

C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4

C5

DI3

C4

DI2

C3

DI1

C2

+24V

C1

AO1-GND B10

AO1

B9

+24V

B8

AIN2 +

B7

AIN2 -

B6

GND

B5

+24V

B4

AIN1 +

B3

AIN1 -

B2

GND

B1

GND

A10

NC 2

A9

NO2

A8

C OM2

A7

+24V

A6

GND

A5

NC 1

A4

NO1

A3

C OM1

A2

+24V

A1

2
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Fig. 52: Bornes de comando
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Tabela 24: Ocupação dos bornes de comando
Bloco de terminais
DI-E N
+24V

C 10
C9

GND

C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4

C5

Terminal

Sinal

Descrição

C10

DI-EN

Entrada de validação digital

C9

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

C8

GND

Massa

C7

DICOM1

C6

DI5

Entrada digital 5

DI4

Entrada digital 4

Massa para entradas digitais

DI3

C4

C5

DI2

C3

DI1

C4

DI3

Entrada digital 3

C2

+24V

C1

C3

DI2

Entrada digital 2
Entrada digital 1

AO1-GND B10

C2

DI1

AO1

B9

C1

+24 V

+24V

B8

AIN2 +

B7

B10

AO1-GND

AIN2 -

B6

B9

AO1

Saída de corrente analógica

GND

B5

B8

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

+24V

B4

AIN1 +

B7

AIN2 +

Entrada analógica diferencial HI

B3

AIN1 -

B2

B6

AIN2 -

Entrada analógica diferencial LO

GND

Massa

Fonte de tensão de +24 V CC
Massa para AN-OUT

GND

B1

B5

GND

A10

B4

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

NC 2

A9

NO2

B3

AIN1 +

Entrada analógica diferencial HI

A8

C OM2

A7

B2

AIN1 -

Entrada analógica diferencial LO

GND

Massa

+24V

A6

B1

GND

A5

A10

GND

Massa

NC 1

A4

NO1

A3

A9

NC2

Relé do contacto de ruptura "NC" n.º 2

C OM1

A2

A8

NO2

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 2

+24V

A1

A7

COM2

Relé de referência "COM" n.º 2

A6

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

A5

GND

Massa

A4

NC1

Relé do contacto de ruptura "NC" n.º 1

A3

NO1

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 1

A2

COM1

Relé de referência "COM" n.º 1

A1

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

Entradas digitais

▪ No inversor de frequência estão disponíveis 6 entradas digitais
▪ A entrada digital DI-EN tem uma programação fixa e destina-se à activação do
hardware.
▪ As funções das entradas digitais DI1 a DI5 podem ser livremente parametrizadas.

4074.81/13-PT

As entradas digitais estão galvanicamente separadas. Deste modo, também a massa
de referência DICOM1 das entradas digitais é galvanicamente separada. No caso da
utilização dos 24 V internos, também a GND tem de ser ligada à Ground DICOM1
galvanicamente separada das entradas digitais. Para isso, pode ser utilizada uma
ponte de fios entre a GND e a DICOM1.
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ATENÇÃO
Diferenças de potencial
Danificação do inversor de frequência!
▷ Nunca ligar uma fonte de tensão externa de +24 V DC a uma entrada digital.
Saídas analógicas

▪ O inversor de frequência dispõe de uma saída analógica, cujo valor de saída pode
ser parametrizado através da unidade de controlo.
▪ Os sinais analógicos num painel de controlo superior têm de ser acoplados, por
ex. a amplificadores de separação, de forma galvanicamente separada.

Saídas de relé
Entradas analógicas

▪ A função de ambos os relés isentos de potencial (NO/ NC) pode ser parametrizada
através da unidade de controlo.
▪ Os sinais analógicos num painel de controlo superior têm de ser acoplados, por
ex. a amplificadores de separação, de forma galvanicamente separada, no
inversor de frequência.
▪ Se o sinal do sensor de um sistema de controlo superior ou de um CLP for
inserido no inversor de frequência, o sinal de referência (por ex. GND do sensor)
também deve ser conduzido no mesmo cabo. Deste modo, o sinal do sensor e o
sinal de referência podem ser acoplados de forma optimizada às entradas
diferenciais do inversor de frequência.
▪ Se for utilizada uma fonte externa de tensão e corrente para as entradas
analógicas, a massa da fonte do valor nominal ou do sensor é atribuída ao borne
B1 ou B5.
▪ A fonte de tensão de +24 V DC (borne B4 ou B8) serve como alimentação de
tensão para os sensores ligados às entradas analógicas.
▪ Ambas as entradas analógicas diferenciais devem ser conectadas do seguinte
modo:
– O sinal do sensor é ligado a AIN1+ (borne B3) ou a AIN2+ (borne B7).
– O sinal de referência (0 V do sensor) é ligado a AIN1- (borne B2) ou a AIN2(borne B6).

a)
+24V
AIN2 +
AIN2 GND

b)
B8
B7
B6
B5

+24V
AIN2 +
AIN2 GND

d)

c)
B8
B7
B6
B5

+24V
AIN2 +
AIN2 GND

B8
B7
B6
B5

+24V
AIN2 +
AIN2 GND

B8
B7
B6
B5

Fig. 53: Ligar os sensores à entrada analógica diferencial
a)

Sensor de corrente
Sinal de saída: 0/4…20 mA
2 condutores

b)

Sensor de corrente
Sinal de saída: 0/4…20 mA
3 condutores

c)

Sensor de tensão
Sinal de saída: 0/2…10 V
3 condutores

4074.81/13-PT

d)
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Tabela 25: Ocupação dos bornes de comando na placa de extensão de E/S
Terminal

Sinal

Descrição

F8

F8

GND

Massa

F7

F7

DICOM2

Massa para entradas digitais

F6

F6

DI8

Entrada digital 8

F5

DI7

Entrada digital 7

F3

F4

DI6

Entrada digital 6

F2

F3

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

F1

F2

AO2-GND

Massa para AN-OUT

F1

AO2

Tensão/corrente analógica

E8

E10

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

E7

E9

AIN3+

Entrada analógica diferencial HI

E6

E8

AIN3-

Entrada analógica diferencial LO

E5

E7

GND

Massa

E6

GND

Massa

E2

E5

DO2

Saída digital 2

E1

E4

DO1

Saída digital 1

D8

E3

GND

Massa

E2

NC3

Relé do contacto de ruptura "NC" n.º 3

D5

E1

NO3

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 3

D4

D8

COM3

Relé de referência "COM" n.º 3

D3

D7

+24 V

Fonte de tensão de +24 V CC

D2

D6

NO8

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 8

D5

NO7

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 7

D4

NO6

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 6

D3

NO5

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 5

D2

NO4

Relé do contacto de trabalho "NO" n.º 4

D1

COM4-8

Relé de referência "COM" n.º 4-8

Bloco de terminais

GND
DIC OM2
DI8
DI7
DI6
+24 V
AO2-GND
AO2
+24 V
AIN3+
AIN3GND
GND
DO2
DO1
GND
NC 3
NO3
C OM3
+24V
NO8
NO7
NO6
NO5
NO4
C OM4-8

F5
F4

E 10
E9

E4
E3

D7
D6

D1

Entradas digitais

▪ Na placa de extensão E/S, estão disponíveis 3 entradas digitais.
▪ As funções das entradas digitais DI6 a DI8 podem ser livremente parametrizadas.

4074.81/13-PT

As entradas digitais estão galvanicamente separadas. Deste modo, também a massa
de referência DICOM1 das entradas digitais é galvanicamente separada. No caso da
utilização dos 24 V internos, também a GND tem de ser ligada à Ground DICOM2
galvanicamente separada das entradas digitais. Para isso, pode ser utilizada uma
ponte de fios entre a GND e a DICOM2.
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ATENÇÃO
Diferenças de potencial
Danificação do inversor de frequência!
▷ Nunca ligar uma fonte de tensão externa de +24 V DC a uma entrada digital.
Saídas analógicas

▪ A placa de extensão E/S dispõe de uma saída analógica, cujo valor de saída pode
ser parametrizado através da unidade de controlo.
▪ Os sinais analógicos num painel de controlo superior têm de ser acoplados, por
ex. a amplificadores de separação, de forma galvanicamente separada.

Saídas de relé

▪ A placa de extensão E/S tem um relé isento de potencial (NO/NC) e cinco relés
isentos de potencial (NO).
▪ A função do relé pode ser parametrizada através da unidade de controlo.

Entradas analógicas

▪ Os sinais analógicos num painel de controlo superior têm de ser acoplados, por
ex. a amplificadores de separação, de forma galvanicamente separada, no
inversor de frequência.
▪ Se for utilizada uma fonte externa de tensão e corrente para as entradas
analógicas, a massa da fonte do valor nominal ou do sensor é atribuída ao borne
E7.
▪ A fonte de tensão de +24 V DC (borne E10) serve como alimentação de tensão
para os sensores ligados às entradas analógicas.
▪ Ambas as entradas analógicas diferenciais devem ser conectadas do seguinte
modo:
– O sinal do sensor é ligado a AIN3+ (borne E9).
– O sinal de referência (0 V do sensor) é ligado a AIN3 (borne E8).
5.5.3.10 Ligar a unidade de controlo

ATENÇÃO
Carga electrostática
Danificação do sistema electrónico!
▷ Antes da abertura da unidade de controlo (no caso de um reequipamento do
módulo de rádio), o pessoal deverá libertar-se de quaisquer cargas
electrostáticas.
Montar a unidade de controlo gráfica no inversor de frequência
A unidade de controlo gráfica é encaixada através de um conector M12 e fixada
através de uma cobertura em forma de C.
1. Soltar os parafusos na cobertura do corpo em forma de C. Retirar a unidade de
controlo gráfica.

4074.81/13-PT

2. Colocar a unidade de controlo gráfica e aparafusar a cobertura do corpo em
forma de C.
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Alterar a posição de montagem da unidade de controlo
Tabela 26: Posições de montagem possíveis da unidade de controlo
Padrão

Rodada em 180°

Se necessário a unidade de controlo gráfica pode ser rodada em 180°. A ocupação de
pinos da ficha M12 considera ambas as posições de montagem.
Montar a unidade de controlo gráfica separada do inversor de frequência

ATENÇÃO
Ocupação de pinos incorrecta
Danificação do inversor de frequência e/ou da unidade de controlo!
▷ Ocupar os pinos de acordo com as instruções de funcionamento.
A unidade de controlo também pode ser montada separadamente do inversor de
frequência, por ex., numa parede (ð Capítulo 11.2.4, Página 243) . Em caso de
ligação do cabo de ligação M12 entre a unidade de controlo e o inversor de
frequência, ter em atenção a ligação correcta (ocupação de pinos). A ficha não tem
protecção contra inversão de polaridade.

2
3

5

1
4
A

4

2
5

B

3

Fig. 54: Ocupação de pinos do cabo de ligação M12 e da unidade de controlo
Identificação por cores dos condutores, conforme a norma EN 50044
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1

Castanho

2

Branco

3

Azul

4

Preto

5

Cinzento

PumpDrive 2
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A

Ocupação padrão para a ficha do aparelho / ficha do cabo (vista pelo lado de
encaixe)

B

Ocupação padrão para tomada do aparelho / tomada do cabo (vista pelo lado
de encaixe)

NOTA

4074.81/13-PT

Se a unidade de controlo for retirada durante o funcionamento e,
simultaneamente, a alimentação da DI EN através dos 24 V internos for
desconectada, o inversor de frequência desliga-se.
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6 Operação
6.1 Unidade de controlo gráfica
3
1

2

3
ESC

?

OK

4
MAN

AUTO

OFF

FUNC

Fig. 55: Unidade de controlo gráfica
Tabela 27: Descrição da unidade de controlo gráfica
Posição

Designação

Função

1

Visor gráfico

Indicação de informações para o funcionamento do inversor de
frequência

2

Teclas de menu

Mudança para os elementos do primeiro nível de menu
Funcionamento, Diagnóstico, Ajustes e Informação

3

Teclas de navegação

Navegação e ajuste dos parâmetros

4

Teclas de comando

Comutação entre os modos de funcionamento

6.1.1 Visor gráfico
O ecrã principal divide-se em 6 áreas.

Velocidade de rotação
1-2-1-1
H

7

2893
17.48 m³/h

6

4.62 bar

AUTO

2
3

C M

4

rpm
642.9 V
RUN

5

Fig. 56: Ecrã principal (exemplo)

60 de 258

1

O aquecimento com motor parado está ligado.

2

O símbolo de rádio acende quando o módulo de Bluetooth está encaixado. O
símbolo de rádio pisca durante a comunicação.

3

Indicação do master e do nível de início de sessão

PumpDrive 2

4074.81/13-PT

1

8
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4

Indicação de até 4 valores operacionais: um valor operacional é representado
em tamanho grande. 3 valores operacionais são representados em tamanho
pequeno. Os valores operacionais alternam ciclicamente.

5

Indicação do estado operacional

6

Indicação do modo de funcionamento actual

7

Número do parâmetro do valor operacional exibido no centro

8

Nome do valor operacional exibido no centro

Tabela 28: Ocupação das teclas
Tecla

Função
Tecla de menu Funcionamento

Tecla de menu Diagnóstico

Tecla de menu Ajustes

Tecla de menu Informações

Teclas de seta:
▪ Na selecção de menus, avançar para cima ou para baixo.
▪ Ao introduzir números, aumentar ou diminuir o valor indicado (Se uma tecla for mantida
pressionada durante mais tempo, a reacção repete-se em intervalos cada vez mais curtos.)

ESC

Tecla Escape:
▪ Apagar/Reinicializar a introdução
(a introdução é concluída sem guardar.)
▪ Subir um nível de menu.

OK

Tecla OK:
▪ Confirmar ajustes.
▪ Confirmar a selecção de um menu.
▪ Na introdução de números, avançar para o dígito seguinte.
▪ Indicação de mensagens: Confirmar alarme
▪ Indicação de mensagens: Avançar para o menu Favoritos

?
MAN

4074.81/13-PT

OFF

AUTO

FUNC

Tecla Ajuda:
▪ Para cada entrada de menu seleccionada, exibe um texto de ajuda.
Tecla de comando MAN:
▪ Inicia o inversor de frequência no modo de funcionamento "Manual"
Tecla de comando OFF:
▪ Pára o inversor de frequência
Tecla de comando AUTO:
▪ Muda para o modo de funcionamento "Automático"
Tecla de comando FUNC:
▪ Tecla de função parametrizável
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Modo manual através da unidade de controlo

NOTA
Após uma falha de rede, o inversor de frequência encontra-se no modo de
funcionamento "Off". O modo manual tem de ser reiniciado.
Tabela 29: Ocupação das teclas no modo manual
Tecla
MAN

Função
Tecla de comando MAN:
▪ Em caso de comutação do modo de funcionamento de "AUTO" para "MAN", a
velocidade de rotação actual do modo a decorrer é assumida como valor de ajuste
(manual) 1-3-4 e exibida. O ponto de comando 3-6-2 tem de estar na posição local.
▪ Em caso de comutação do modo de funcionamento de "Off" para "MAN", o inversor de
frequência funciona com a velocidade de rotação mínima. O ponto de comando 3-6-2
tem de estar na posição local.
▪ Se o valor de ajuste (manual) 1-3-4 for especificado através de uma entrada analógica, a
velocidade de rotação é assumida pela entrada analógica (ð Capítulo 7.2, Página 70)
Teclas de seta:
▪ Ao premir as teclas de seta, o valor de ajuste (manual) 1-3-4 é alterado e imediatamente
assumido. Uma alteração através da tecla de seta tem um efeito directo, sem a
confirmação com a tecla OK. A velocidade de rotação apenas pode ser alterada entre as
velocidades de rotação mínima e máxima ajustadas.

ESC
OK

Tecla ESC/OK:
▪ Com a tecla OK ou a tecla ESC, é possível passar de um dígito para outro. Ao premir a
tecla ESC, retrocede-se. As alterações são rejeitadas. No caso do dígito direito, o
retrocesso para o ecrã principal é realizado ao premir a tecla OK.

6.1.2 Teclas de menu
Através das teclas de menu é realizado o acesso directo ao primeiro nível de menu
Funcionamento 1-x-x-x, Diagnóstico 2-x-x-x, Ajustes 3-x-x-x e Informação 4-x-x-x.
Nos números dos parâmetros encontra-se o caminho de navegação. Deste modo, é
permitida uma localização rápida e simples de um determinado parâmetro. O
primeiro dígito do número do parâmetro corresponde ao primeiro nível de menu e é
acedido directamente através das quatro teclas de menu.

1

3

3-6-1
Desligar (posicionador)
Pressão de aspiração
Pressão diferencial
Pressão final
Caudal
Temperatura (refrigerar)

CM

AUTO

STOP

4
5

6

Fig. 57: Indicação do menu
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1

Nome do menu/parâmetro actual

2

Número do parâmetro seleccionado na lista de selecção

3

Indicação do modo de funcionamento actual

4

Indicação do master e do nível de início de sessão

5

Lista de selecção de parâmetros / pontos de submenus

6

Indicação do estado operacional

PumpDrive 2
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Tipo de regulação

2

6 Operação

6.1.2.1 Menu: Funcionamento
A área de operação "Funcionamento" contém todas as informações necessárias para
o funcionamento da máquina e do processo. Entre estas encontram-se
▪ Início de sessão no aparelho através de palavra-passe
▪ Valores operacionais e de medição para o motor, o inversor de frequência, a
bomba e o sistema
▪ Valores nominais, de comando e ajuste
▪ Contador de energia e horas de funcionamento
6.1.2.1.1 Níveis de acesso
Para a protecção contra acessos inadvertidos ou não autorizados aos parâmetros do
inversor de frequência, são distinguidos 3 níveis de acesso diferentes.
Tabela 30: Níveis de acesso
Nível de acesso

Descrição

Padrão (sem início de sessão)

Acesso sem introdução de uma palavra-passe.

Cliente

Nível de acesso para o utilizador especializado com acesso a todos os
parâmetros necessários para o arranque.

Serviço de apoio ao cliente

Nível de acesso para o técnico de assistência.
Se o nível de acesso de um parâmetro não for explicitamente mencionado, trata-se
sempre do nível de acesso "Cliente".

Tabela 31: Parâmetros dos níveis de acesso
Parâmetro Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

1-1-1

Início de sessão de cliente
Início de sessão como cliente

0000...9999

0000

1-1-2

Início de sessão de serviço de apoio ao cliente
Início de sessão para o acesso a parâmetros
especiais para a assistência da KSB

0000...9999

-

1-1-4

Encerramento de sessão
Terminar sessão em todos os níveis de acesso

Executar

-

NOTA
Depois de dez minutos sem accionar qualquer tecla, retrocede-se automaticamente
para o nível de acesso padrão.
A palavra-passe pode ser alterada após a introdução da palavra-passe ajustada de
fábrica.
Tabela 32: Parâmetros para alteração da palavra-passe
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Parâmetro Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

1-1-5

Identificação de acesso de cliente
Alteração da identificação de acesso de cliente

0000...9999

-

1-1-6

Identificação de acesso de serviço de apoio ao
cliente
Alteração da identificação de acesso de serviço
de apoio ao cliente

0000...9999

-

6.1.2.1.2 Valores operacionais para os sinais de entrada e saída
Através dos parâmetros de entradas digitais (1-2-4-6) e saídas digitais (1-2-4-7), é
exibido o estado das entradas digitais/saídas de relé.
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Tabela 33: Exemplo do estado das entradas digitais (1-2-4-6). Na entrada digital 1 existem 24V: arranque do sistema
Placa de E/S opcional
Entrada digital

DI8

Padrão de bits no visor

0

Padrão

DI7

DI6

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

0

0

0

0

0

0

I

Tabela 34: Exemplo do estado das saídas digitais (1-2-4-7). Através da saída de relé 1 é comunicado: Mensagem de
avaria geral (ajustável)
Placa de E/S opcional
Saída digital
Padrão de bits
no visor

Padrão

R8

R7

R6

R5

R4

R3

DO2

D01

R2

R1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

6.1.2.2 Menu: Diagnóstico
Na área de operação "Diagnóstico", o utilizador recebe informações sobre avarias e
mensagens de aviso que surgem no grupo electrobomba ou durante o processo.
Neste caso, o inversor de frequência poderá estar imobilizado (avarias) ou em
funcionamento (avisos). No histórico, o utilizador pode encontrar também
mensagens anteriores.
Mensagens
Todas as funções de monitorização e protecção dão origem a mensagens de aviso ou
alarme que são assinaladas através do LED amarelo ou vermelho do indicador
luminoso de LED.
No visor da unidade de controlo aparece a mensagem correspondente. Se existirem
várias mensagens, é exibida a última mensagem. Os alarmes têm prioridade sobre os
avisos.

1

Carga parcial

2

CM

W57
2893 rpm

5

17.48 m³/h

AUTO

3

rpm
4.62 bar
RUN

4

1

Nome da mensagem exibida no centro

2

Indicação do master e do nível de início de sessão

3

Indicação da mensagem: A mensagem recebida por último é representada no
ecrã principal em tamanho grande. 3 valores operacionais são representados
em tamanho pequeno.

4

Indicação do estado operacional

5

Indicação do modo de funcionamento actual

Mensagens pendentes Se uma mensagem surgir e for confirmada, mas não desaparecer, esta mensagem
encontra-se no menu "Mensagens pendentes". Todas as mensagens actuais podem
ser exibidas no menu Diagnóstico, em Mensagens pendentes (2-1). A presença de
avisos ou alarmes também pode ser accionada nas saídas de relé.
Histórico de mensagens No histórico de mensagens apenas se encontram as mensagens que tenham sido
recebidas, confirmadas e retiradas. O histórico de mensagens pode ser exibido ao
seleccionar o parâmetro Histórico de mensagens 2-2. Aqui são listadas as últimas 100
mensagens. Através das teclas de seta e da tecla OK, é possível seleccionar uma
entrada da lista.
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Confirmar e reinicializar mensagens

NOTA
Conforme o ajuste, a reparação ou a confirmação de uma avaria pode fazer com
que o inversor de frequência se reactive automaticamente.
Confirmar Se a causa para uma mensagem já não existir, a mensagem pode ser confirmada. As
mensagens apenas podem ser confirmadas no menu Diagnóstico. A confirmação de
uma mensagem também pode ser realizada através de uma entrada digital. A
entrada digital 2 está pré-atribuída de fábrica para o efeito.
Vista geral das mensagens de aviso e alarme (ð Capítulo 10, Página 231)
As mensagens podem ser confirmadas da seguinte forma.
Tabela 35: Tipos de confirmação de mensagens
Característica da
mensagem

Tipo de confirmação

Com confirmação
automática

A mensagem confirma-se automaticamente se a condição para a mensagem
desaparecer

Com confirmação
automática ajustável

É possível escolher se a confirmação é automática ou manual

Com confirmação
automática limitada

Alarmes com confirmação automática limitada dão origem a uma confirmação
automática após o desaparecimento da condição de alarme, em intervalos cada vez
maiores. Se um alarme surgir diversas vezes dentro de um determinado período de
tempo, não é realizada nenhuma outra confirmação automática.
Assim que a condição de alarme de um alarme pendente deixar de existir, o intervalo
de tempo é iniciado. Após o decurso desse tempo, ocorre uma confirmação
automática.
Caso um alarme surja novamente num prazo de 30 segundos após o início do intervalo
de tempo, o intervalo é prolongado em um nível. Se este não for o caso, o intervalo de
tempo anterior (mais curto) é reiniciado e renovado em mais 30 segundos. Os
intervalos de tempo são de 1 segundo, 5 segundos, 20 segundos e ilimitado (ou seja, é
necessária uma confirmação manual). Um prolongamento do intervalo de 20 segundos
faz com que já não tenha lugar qualquer confirmação automática.

Sem confirmação
automática

É necessário confirmar manualmente

Carimbo de tempo Se uma mensagem não for confirmada e a sua condição aparecer e desaparecer
várias vezes durante este período de tempo, é sempre utilizada a hora da primeira
ocorrência da mensagem para o carimbo de tempo "Ocorrência da mensagem". No
entanto, o carimbo de tempo "Condição da mensagem desaparecida" mostra sempre
o último momento no qual a condição da mensagem já não estava activa.
6.1.2.3 Menu: Ajustes
Na área de operação "Ajustes", é possível optimizar os ajustes básicos ou os ajustes
para o processo.
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6.1.2.3.1 Ajustar o idioma do visor
O visor é fornecido de fábrica em 4 idiomas (pacote de idiomas). Um pacote de
idiomas pode ser alterado com a ferramenta de assistência da KSB:
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Tabela 36: Parâmetros para o idioma do visor
Parâmetro Descrição
3-1-1

Idioma
Idioma ajustável do visor

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

Conforme o pacote de idiomas:

inglês, alemão,
francês, italiano

▪ Inglês, alemão, francês, italiano
▪ Inglês, francês, neerlandês, dinamarquês
▪ Inglês, espanhol, português, turco
▪ Inglês, norueguês, sueco, finlandês
▪ Inglês, estónio, letão, lituano
▪ Inglês, polaco, húngaro, checo
▪ Inglês, esloveno, eslovaco, croata
▪ Inglês, russo, romeno, sérvio

6.1.2.3.2 Ajustar a unidade de controlo
Tabela 37: Parâmetros para o ajuste da unidade de controlo
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração da
fábrica

Lista de selecção do ecrã
principal

-

3-1-2-1

Valores operacionais no ecrã principal
Indicação dos valores operacionais actuais no
ecrã principal

3-1-2-2

As teclas de comando exigem sessão iniciada
O acesso directo às teclas de comando MAN,
OFF, AUTO e FUNC pode ser bloqueado através
deste parâmetro.

▪ Desligar

Ocupação da tecla de função
Atribuição de uma qualquer função seleccionável
à tecla FUNC

▪ Sem função

3-1-2-3

Desligar

▪ Ligar
Idioma

▪ Arranque/Paragem do
sistema
▪ Comutação do valor nominal
(regulador)
▪ Comutador do valor de
comando (actuador)
▪ Substituição imediata da
bomba
▪ Teste de funcionamento
imediato
▪ Idioma
▪ Ponto de comando remoto/
local

3-1-2-4

Contraste do visor
Contraste ajustável para o visor

3-1-2-5

Iluminação do visor
Ajuste da iluminação do visor

0...100
▪ Desligar

50
Automático

▪ Ligar
▪ Automático

Duração da iluminação do visor
Duração da iluminação do visor no modo
automático

0...600

30

Valores operacionais no São exibidos em simultâneo até 4 valores operacionais no ecrã principal Um valor
ecrã principal operacional é exibido em tamanho grande com o nome do parâmetro, o número do
parâmetro e a unidade. 3 valores operacionais são exibidos em tamanho mais
pequeno com a unidade. Através das teclas de seta é possível alternar os valores
operacionais. Cada valor operacional passa por todos os pontos de indicação. É
possível determinar, no máximo, 10 valores operacionais a partir da lista predefinida
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para a indicação. A sequência da lista de selecção determina a sequência dos valores
operacionais no ecrã principal. Se forem seleccionados mais de 4 parâmetros, os
parâmetros não visíveis são também alternados em segundo plano.
Definir os valores operacionais para o ecrã principal
1. No menu Ajustes, abrir o parâmetro 3-1-2-1.
2. Com as teclas de seta, seleccionar na lista o valor operacional a representar.
3. Premir a tecla OK:
4. Seleccionar na lista outros valores operacionais pretendidos e confirmar com a
tecla OK.
Valores de serviço no ecrã pr...

3-1-2-1
C
Velocidade de rotação
Consumo de potência do motor
Corrente do motor
Frequência de saída
Pressão de aspiração da bomba
Pressão final da bomba
AUTO

M

RUN

Fig. 59: Selecção múltipla de parâmetros da lista de selecção
Bloquear teclas de comando As teclas de comando do aparelho de comando podem ser bloqueadas através do
parâmetro 3-1-2-2, de modo a impedir uma operação indevida ou uma confirmação
não autorizada de alarmes.
Ocupação das teclas de É possível atribuir previamente uma função, a partir de uma lista de selecção, à tecla
função de comando FUNC.

NOTA
Se a tecla de comando FUNC for utilizada como "Arranque/Paragem do sistema", o
sistema tem de ser novamente iniciado com a tecla de comando FUNC após cada
reposição da tensão.
Menu Favoritos Ao premir a tecla OK no ecrã principal, acede-se ao menu Favoritos. Aí é possível
seleccionar parâmetros para adaptar rapidamente os seus ajustes.
6.1.2.4 Menu: Informação
Na área de operação "Informação", são disponibilizadas todas as informações
directas sobre o inversor de frequência. Aqui estão disponíveis informações
importantes sobre a versão do firmware.
6.1.3 Interface de assistência e indicador luminoso de LED
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2

Fig. 60: Interface de assistência e semáforo LED
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Posição

Designação

Função

1

Interface de assistência

Interface óptica

2

Indicador luminoso de LED

A função de semáforo informa sobre o estado operacional
do sistema

Interface de assistência Através da interface de assistência, é possível estabelecer a ligação a um PC/
notebook, através de um cabo de ligação especial (USB - óptico).
Podem ser realizadas as seguintes acções:
▪ Configuração e parametrização do inversor de frequência com o software de
assistência
▪ Actualização do software
▪ Protecção e documentação dos parâmetros ajustados
Indicador luminoso de LED Através de uma função de semáforo, o indicador luminoso de LED informa sobre o
estado operacional do inversor de frequência.
Tabela 38: Significado dos LED
LED

Descrição
Existem uma ou várias mensagens de alarme

Amarelo

Existem uma ou várias mensagens de aviso

Verde

Luz constante: funcionamento sem avarias

4074.81/13-PT
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Antes do arranque, é necessário assegurar os seguintes pontos:
▪ A bomba está purgada e cheia com fluido bombeado.
▪ O fluxo da bomba corre apenas no sentido de fluxo configurado, de modo a
evitar um funcionamento regenerativo do inversor de frequência.
▪ Um arranque repentino do motor ou do grupo electrobomba não provoca
quaisquer ferimentos nas pessoas, nem danos nas máquinas.
▪ Não estão ligadas quaisquer cargas capacitivas, por ex. para a compensação da
corrente reactiva, nas saídas do aparelho.
▪ A tensão de rede corresponde ao intervalo permitido para o inversor de
frequência.
▪ A ligação eléctrica do inversor de frequência foi realizada correctamente
(ð Capítulo 5.5, Página 26)
▪ Os desbloqueios e os comandos de arranque que podem iniciar o inversor de
frequência estão desactivados (ver entradas digitais DI-EN, entrada digital de
desbloqueio e DI1 arranque do sistema).
▪ Não existe qualquer tensão no módulo de potência do inversor de frequência.
▪ O inversor de frequência ou o grupo electrobomba não pode ser carregado
acima da potência nominal permitida.
▪ A estimativa do caudal ligada é necessária para as muitas funções próximas da
bomba, como para a activação e desactivação de bombas. Por esse motivo,
recomenda-se deixar a estimativa do caudal ligada.

7.1 Assistente de arranque
O assistente de arranque realiza os parâmetros mais importantes para o arranque,
como os parâmetros do motor e os parâmetros para as aplicações básicas do modo de
actuador, regulação da pressão final e regulação da pressão diferencial.
Após a primeira activação do inversor de frequência, o operador define o idioma da
unidade de controlo.
Em seguida, surge um pedido para iniciar o assistente de arranque. O assistente de
arranque realiza os seguintes ajustes:
▪ Ajuste da hora e da data
▪ Introdução dos dados do motor
▪ Selecção da aplicação:
– Modo de actuador
– Regulação da pressão final
– Regulação da pressão diferencial
Os parâmetros individuais podem ser então ajustados para a respectiva aplicação. Ao
premir a tecla OK, a introdução é confirmada e, com a tecla ESC, a introdução é
cancelada.
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Assistente de arranque O assistente de arranque pode ser reiniciado através do parâmetro "Assistente de
arranque" (3-1-5). Assim, os ajustes de fábrica são carregados no primeiro passo.
Todos os parâmetros de aplicação relevantes têm de ser reajustados através dos
assistentes de arranque.
Modo de bombas múltiplas Após a primeira comutação, é automaticamente detectado se se trata de um sistema
de bombas múltiplas. Para determinados parâmetros, como o "Papel no sistema de
bombas múltiplas", é necessário realizar a introdução em cada inversor de frequência
do sistema de bombas múltiplas. Por esse motivo, o assistente de arranque inicia,
após a primeira comutação do sistema, em todos os inversores de frequência.
Se existir um sistema de bombas múltiplas, a consulta dos parâmetros
correspondentes é realizada após a introdução dos dados do motor.
Se o assistente de arranque for iniciado posteriormente através dos parâmetros 3-1-5,
será realizado apenas no inversor de frequência em que o arranque teve lugar.
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7.2 Conceito de pontos de comando
Os pontos de comando possíveis são:
▪ Unidade de controlo
▪ Entradas digitais/entradas analógicas
▪ Bus de campo
▪ Controlo remoto
▪ KSB ServiceTool
Estes pontos de comando são divididos em três categorias:
▪ Especificação através de uma ocorrência única: unidade de controlo, controlo
remoto, KSB ServiceTool
▪ Especificação através de ocorrências cíclicas: bus de campo
▪ Especificação através de um estado permanente: entradas digitais/entradas
analógicas
Através de um ponto de comando é possível realizar os seguintes comandos:
▪ Arranque / Paragem do sistema
▪ Valor nominal no modo de regulador, também valor nominal alternativo
▪ Valor de comando no modo de actuador, também valor de comando alternativo
▪ Valor de ajuste no modo manual
▪ Comutação dos inversores de frequência individuais entre os modos manual,
desligado e automático
▪ Comutação entre o valor nominal/de comando normal e alternativo
No parâmetro "Valor de comando" (3-6-2) faz-se apenas a distinção entre a operação
com bus de campo e local (unidade de controlo, controlo remoto, ferramenta de
assistência).
Entradas digitais e As entradas digitais e analógicas ocupam uma posição especial:
analógicas Para cada um dos comandos mencionados, é possível ajustar uma entrada digital ou
analógica. As entradas digitais e analógicas têm a prioridade máxima. Todos os
outros pontos de comando (por ex., a unidade de controlo) ficam então bloqueados
para este comando - mesmo que o comando esteja ajustado no bus de campo. Em
caso de mudança do ponto de comando, os valores ajustados por últimos são
mantidos, até serem alterados.
As especificações através de entradas digitais e analógicas são sempre realizadas no
comando principal (master) activo. As excepções são as velocidades de rotação fixas,
o "Potenciómetro digital manual" e "Desligado", que são válidos apenas para o
respectivo comando.

7.3 Ajustar os parâmetros do motor
Normalmente, os parâmetros do motor estão pré-ajustados de fábrica. Os parâmetros
do motor ajustados de fábrica têm de ser comparados com os dados da placa de
características do motor a utilizar e, se necessário, alterados de forma
correspondente.

NOTA

NOTA
Se forem alterados os parâmetros do motor, é necessário realizar a adaptação
automática do motor em ligação com o processo de activação do vector (parâmetro
Processo de activação do motor 3-3-1)x.
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Tabela 39: Parâmetro do motor
Parâmetros Descrição
3-2-1-1

Ajuste possível

Configuração da
fábrica

0,00…110,00 kW

Em função do
tamanho

230... 460 V

Em função do
tamanho

0,0…200,0 Hz

Específico do motor

0,00…150,00 A

Em função do
tamanho

0…4200 rpm

Específico do motor

0,00…1,00

Específico do motor

0…4200 rpm

Específico do motor

0…4200 rpm

Específico do motor

Avaliação do PTC

▪ Desligar

Específico do motor

Monitorização da temperatura do motor

▪ Ligar

Comportamento da protecção térmica do
motor

▪ Sem confirmação
automática

Comportamento em caso de detecção de uma
temperatura excessiva do motor

▪ Com confirmação
automática

Sentido de rotação do motor

▪ Sentido dos ponteiros do Em função da bomba
relógio

Potência nominal do motor
Potência nominal do motor conforme a placa de
características

3-2-1-2

Tensão nominal do motor
Tensão nominal do motor conforme a placa de
características

3-2-1-3

Frequência nominal do motor
Frequência nominal do motor conforme a placa
de características

3-2-1-4

Corrente nominal do motor
Corrente nominal do motor conforme a placa de
características

3-2-1-5

Velocidade de rotação nominal do motor
Velocidade de rotação nominal do motor
conforme a placa de características

3-2-1-6

Valor nominal cos phi
Cos phi do motor com a potência nominal

3-2-2-1

Velocidade de rotação mínima do motor
Velocidade de rotação mínima do motor

3-2-2-2

Velocidade de rotação máxima do motor
Velocidade de rotação máxima do motor

3-2-3-1
3-2-3-2

3-2-4-1

Ajuste do sentido de rotação do motor em relação
ao eixo do motor

Sem confirmação
automática

▪ Sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio

7.4 Processos de activação do motor
O inversor de frequência disponibiliza diversos processos de activação do motor:
▪ Processo de activação do vector para o motor KSB SuPremE
▪ Processo de activação do vector para o motor assíncrono
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▪ Processo de activação U/f para o motor assíncrono
Para aplicações simples é possível seleccionar o processo de activação U/f. No caso de
aplicações mais exigentes, deve ser utilizado o processo de activação do vector no
qual a precisão da velocidade de rotação e do binário está claramente acima do
processo de activação U/f. O processo de activação pode ser ajustado com o
parâmetro "Processo de activação do motor"(3-3-1).
Tabela 40: Parâmetros para o processo de activação
Parâmetros Descrição
3-3-1

Ajuste possível

Processo de activação do motor

▪ Vector para SuPremE

Selecção do processo de activação

▪ Vector para motor
assíncrono

Configuração da fábrica
Específico do motor

▪ U/f para motor assíncrono
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Processo de activação do No caso do processo de activação do vector, não são necessários quaisquer outros
vector ajustes. Os dados alargados do motor, necessários para o processo de activação do
vector, são determinados através da adaptação automática do motor.
Processo de activação U/f Se, no parâmetro "Processo de activação do motor"(3-3-1), for seleccionado o
processo de activação U/f, conforme o caso de aplicação, poderá ser necessário
adaptar a curva característica U/f predefinida (3-3-2).
Através da alteração da curva característica U/f conforme a característica da bomba, é
possível adaptar a corrente do motor ao binário de carga exigido (binário de carga
quadrático). O inversor de frequência está ajustado de fábrica para a curva
característica U/f linear.
Ao aumentar o primeiro ponto de apoio de tensão U0 (tensão boost), é possível gerar
um binário mais elevado, caso seja necessário um binário de arranque maior.
U4

U3
U2
U1
U0

f1

f2

f3

f4

Fig. 61: Curva característica U/f
Tabela 41: Parâmetros para a alteração da curva característica U/f
Parâmetros Descrição
3-3-2-1

Ajuste possível

Tensão U/f 0

Com referência
a

Configuração da fábrica

0,00...15,00 %

3-2-1-2

2

0,0...100,00 %

3-2-1-2

20

0,0...100,00 %

3-2-1-3

20

0,0...100,00 %

3-2-1-2

40

0,0...100,00 %

3-2-1-3

40

0,0...100,00 %

3-2-1-2

80

0,0...100,00 %

3-2-1-3

80

0,0...100,00 %

3-2-1-2

100

0,0...100,00 %

3-2-1-3

100

Pontos de apoio para a curva
característica U/f
3-3-2-2

Tensão U/f 1
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-3

Frequência U/f 1
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-4

Tensão U/f 2
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-5

Frequência U/f 2
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-6

Tensão U/f 3

3-3-2-7

Frequência U/f 3
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-8

Tensão U/f 4
Pontos de apoio para a curva
característica U/f

3-3-2-9

Frequência U/f 4
Pontos de apoio para a curva
característica U/f
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NOTA
O inversor de frequência compensa o deslizamento do motor independentemente
do processo de activação do motor. A frequência de saída do motor apresentada
(1-2-1-7) corresponde ao valor necessário para alcançar efectivamente a unidade de
ajuste definida (por ex.: 3000 rpm).

7.5 Adaptação automática do motor (AAM) do inversor de frequência
A adaptação automática do motor (AAM) é um processo que calcula e mede os
parâmetros eléctricos alargados do motor, garantindo deste modo uma potência do
motor e uma eficiência ideais. A adaptação automática do motor tem efeito sobre o
processo de activação do vector.

NOTA
Antes do início da adaptação automática do motor, garantir que os dados da placa
de características do motor foram correctamente parametrizados.

NOTA
A adaptação automática do motor apenas pode ser iniciada a partir do estado
"Paragem automática". Para isso, o inversor de frequência tem de se encontrar em
modo automático e o parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1) em
"Paragem".

NOTA
Para adaptar o inversor de frequência, realizar a AAM apenas com o motor frio.
Se for utilizada a AAM padrão, assim como a AAM alargada em conjunto com cabos
de ligação do motor compridos, podem ocorrer erros de medição ao identificar os
dados alargados do motor. Esta situação pode originar que o motor não possa ser
operado de forma ideal ou nem sequer possa ser operado. Nestes casos
recomendamos usar a AMA offline.
Para a adaptação automática de motores assíncronos, estão disponíveis 3 tipos de
AAM:
▪ Cálculo offline:
Com base nos dados nominais do motor, são calculados os dados alargados do
motor, necessários para a regulação do vector.
▪ AAM padrão:
Os dados alargados do motor são determinados através de uma medição com o
motor parado.
▪ AAM alargada:
Os dados alargados do motor são determinados através de uma medição,
durante a qual o motor funciona com cerca de 10 % da velocidade de rotação
nominal.
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A AAM alargada é o método mais preciso para a determinação dos dados alargados
do motor e garante uma regulação muito boa do motor. O cálculo offline é o
método mais simples, contudo é suficiente para aplicações simples.
7.5.1 Adaptação automática do motor (AAM) do inversor de frequência em
motores KSB SuPremE
A adaptação automática do motor para o motor SuPremE da KSB é iniciada com o
parâmetro "Actualizar os parâmetros do motor" (3-3-4-1). Em função do tipo da
variante do SuPremE 3-3-4-11, depois do início da AAM é possível seleccionar um dos
tipos indicados acima para a adaptação automática do motor.
Qualquer um dos três tipos de AAM acima mencionados pode ser utilizado para a
variante do SuPremE com ímã, enquanto para a variante do SuPremE sem ímã
somente o cálculo offline e a AAM padrão podem ser utilizados.
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Durante a realização da AAM, o accionamento está bloqueado.
Antes do início da AAM, verificar o parâmetro 3-3-4-11 . Para motores com ímãs, este
parâmetro deve ser ajustado para Com ímãs.

NOTA
A realização da AAM padrão pode exigir vários minutos, em função do tamanho do
motor.
Se não for possível determinar os dados alargados do motor com a ajuda da AAM, é
gerado um alarme "Erro de AAM". Neste caso, os dados alargados do motor não
são guardados e a AAM tem de ser reiniciada.
Se, durante a realização da AAM, surgir um outro alarme, a AAM é cancelada e é
gerado o alarme "Erro de AAM". Neste caso, os dados alargados do motor não são
guardados e a AAM tem de ser reiniciada.
Os seguintes dados alargados do motor (3-3-4-2 até 3-3-4-10) são calculados ou
medidos conforme o tipo de AAM "Iniciar a adaptação automática do
motor" (3-3-4-1):
Tabela 42: Parâmetros para a adaptação automática do motor em motores SuPremE da KSB
Parâmetros Descrição
3-3-4-1

3-3-4-2

Ajuste possível

Iniciar a adaptação automática do motor

▪ Cálculo offline

Função com a qual é iniciada a adaptação
automática do motor AAM.

▪ AAM padrão - motor parado

1.

Cálculo offline: com base nos dados
nominais do motor, são calculados os
dados alargados do motor.

2.

AAM padrão: os dados alargados do
motor são determinados através de
uma medição, com o motor parado.

Motor seleccionado
Variante do motor SuPremE actualmente
seleccionada

Gama de funcionamento dos
motores SuPremE da KSB

Configuração de fábrica
Cálculo offline

Em função dos motores

Parâmetros alargados do motor para motores SuPremE da KSB sem ímãs
3-3-4-4

Resistência do estator Rs

0.0 ... 32.000

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

0,0 ... 6553,5

Em função dos motores

Dados alargados do motor: resistência do
estator
3-3-4-5

Ld 0 Indutância do eixo d
Dados alargados do motor: indutância do
eixo d Iq = 0

3-3-4-6

Id Sat Corrente do eixo d
Dados alargados do motor: corrente do
eixo d sat

3-3-4-7

Lq 0 Indutância do eixo q

3-3-4-8

Iq Sat Corrente do eixo q
Dados alargados do motor: corrente do
eixo q sat

3-3-4-9

L Sat Indutância do eixo d-q
Dados alargados do motor: indutância do
eixo d-q sat

3-3-4-10

Cross Factor de saturação cruzada
Dados alargados do motor: factor de
saturação cruzada
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Parâmetros Descrição
3-3-4-11

Ajuste possível

Configuração de fábrica

Variante do SuPremE

▪ Com ímãs

Em função dos motores

Variante do SuPremE com ou sem ímãs
permanentes

▪ Sem ímãs

Parâmetros alargados do motor para motores SuPremE da KSB com ímãs
3-3-4-4

Resistência do estator Rs

0.0 ... 32.000

Em função dos motores

0.0 ... 655.35

Em função dos motores

0.0 ... 655.35

Em função dos motores

0.000 ... 65.535

Em função dos motores

20.00 ... 100.00

Em função dos motores

Dados alargados do motor: resistência do
estator
3-3-4-12

LdPM
Dados alargados do motor: indutância do
eixo d

3-3-4-13

LqPM
Dados alargados do motor: indutância do
eixo q

3-3-4-14

KePM
Dados alargados do motor: valor efectivo
da tensão entre duas fases em função da
velocidade de rotação

3-3-4-15

Tipo real
Dados alargados do motor: corrente de
arranque em percentagem da corrente
nominal

7.5.2 Adaptação automática do motor (AAM) do inversor de frequência em motores
assíncronos
Após o início da AAM com o parâmetro "Iniciar a adaptação automática do
motor" (3-3-3-1), é possível seleccionar um dos tipos indicados acima para a
adaptação automática do motor. Durante a realização da AAM, o accionamento está
bloqueado.

NOTA
A realização da AAM padrão pode exigir vários minutos, em função do tamanho do
motor.
Se não for possível determinar os dados alargados do motor com a ajuda da AAM, é
gerado um alarme "Erro de AAM". Neste caso, os dados alargados do motor não
são guardados e a AAM tem de ser reiniciada.
Se, durante a realização da AAM, surgir um outro alarme, a AAM é cancelada e é
gerado o alarme "Erro de AAM". Neste caso, os dados alargados do motor não são
guardados e a AAM tem de ser reiniciada.
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Os seguintes dados alargados do motor (3-3-3-2 a 3-3-3-5) são calculados ou medidos
conforme o tipo de AAM "Iniciar a adaptação automática do motor" (3-3-3-1):
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Tabela 43: Parâmetros para a adaptação automática do motor em motores assíncronos
Parâmetros Descrição
3-3-3-1

Ajuste possível

Iniciar a adaptação automática do motor
Função com a qual é iniciada a adaptação
automática do motor AAM.

3-3-3-2

1.

Cálculo offline: Com base nos dados
nominais do motor, são calculados os
dados alargados do motor.

2.

AAM padrão: Os dados alargados do
motor são determinados através de
uma medição, com o motor parado.

3.

AAM alargada: Os dados alargados do
motor são determinados através de
uma medição, durante a qual o motor
funciona com cerca de 10 % da
velocidade de rotação nominal.

Resistência do estator RS do motor

▪ AAM alargada - motor em
rotação

Configuração da fábrica
-

▪ AAM padrão - motor parado
▪ Cálculo offline

0,0...5000,000

Específico do motor

0,0...5000,0

Específico do motor

0,0...5000,0

Específico do motor

0.0000 ... 100,0000

Específico do motor

Dados alargados do motor:
Resistência do estator
3-3-3-3

Indutância do estator LS do motor
Dados alargados do motor: Indutância do
estator

3-3-3-4

Constante de tempo do rotor TR
Dados alargados do motor: Constante de
tempo do rotor

3-3-3-5

Coeficiente de magnetização KM do
estator e do rotor
Dados alargados do motor: O coeficiente
de magnetização descreve o acoplamento
magnético entre o estator e o rotor do
motor

7.6 Introduzir o valor nominal

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Através de um dos pontos de comando (ð Capítulo 7.2, Página 70) é especificado o
valor nominal, de comando e ajuste:
▪ Valor nominal no modo de regulador
▪ Valor de ajuste no modo manual

NOTA
No caso da especificação de diversos valores nominais, de comando e ajuste, ter em
atenção a prioridade dos pontos de comando. (ð Capítulo 7.2, Página 70)
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Tabela 44: Especificação de um valor nominal/de ajuste através da unidade de controlo
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

1-3-2

Valor nominal do regulador

Limite mínimo até ao
Valor nominal ajustável. Se o valor limite máximo do
intervalo de medição
nominal for indicado através de
DIGIN/ANIN, este parâmetro está
bloqueado. Caso contrário, a fonte
do valor nominal é seleccionada
através do parâmetro "Ponto de
comando" local/bus de campo.

3-11

0,00

1-3-3

Valor de comando do actuador

Velocidade de rotação
Valor de comando ajustável para a mínima do motor até à
velocidade de rotação no modo de velocidade de rotação
máxima do motor
actuador

3-11

3-2-2-1

1-3-4

Valor de ajuste manual

3-11

3-2-2-1

Em caso de comutação para o
modo manual, é assumida a
velocidade de rotação actual do
modo a decorrer; caso contrário, é
assumida a velocidade de rotação
mínima. Em seguida, é possível
ajustar a velocidade de rotação no
modo manual

Velocidade de rotação
mínima do motor até à
velocidade de rotação
máxima do motor

Com
Ajuste de fábrica
referência a

Arranque do sistema
O arranque do sistema, para iniciar/parar o sistema no modo automático, pode ser
especificado através de uma entrada digital ou através da unidade de controlo.

NOTA
No caso da utilização do arranque do sistema através de uma entrada digital, o
arranque do sistema não pode ser especificado simultaneamente através do
parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1), uma vez que, caso contrário, ao
desactivar a entrada digital, o arranque do sistema através do parâmetro
"Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1) permanece activo.
Tabela 45: Parâmetros para o arranque do sistema
Parâmetros Descrição
1-3-1

3-8-6-1

Ajuste possível

Arranque/Paragem do sistema

▪ Arranque

Com esta função, é possível iniciar o
sistema.

▪ Paragem

Função da entrada digital 1

(ð Capítulo 7.10.1, Página 134)

Configuração de fábrica
Paragem

Arranque do sistema

Função ajustável da entrada digital 1

4074.81/13-PT

Valor de comando ou valor nominal alternativo
Se o valor de comando ou o valor nominal for ajustado na unidade de controlo ou
através da entrada analógica, é possível activar um valor de comando ou um valor de
ajuste alternativo por hora ou através de uma entrada digital. Usando esta função, é
possível ajustar um valor nominal para a noite e outro para o dia (descida nocturna).

NOTA
Se for ajustada uma velocidade de rotação fixa através das entradas digitais, não
será possível uma especificação alternativa para o valor de comando/nominal.
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Tabela 46: Parâmetros de valores de comando e nominal alternativos
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração de fábrica

1-3-9-1

Valor nominal alternativo do
Limite mínimo até ao 3-11
regulador
limite máximo do
Valor nominal alternativo ajustável intervalo de medição
(activável por hora, através da tecla
FUNC ou DIGIN; DIGIN tem PRIO).
Se o valor nominal for indicado
através de DIGIN/ANIN, este
parâmetro está bloqueado. Caso
contrário, a fonte do valor nominal é
seleccionada através do parâmetro
"Ponto de comando" local/bus de
campo.

0.00

1-3-9-2

Valor de comando alternativo do
actuador
Valor de comando alternativo
ajustável para a velocidade de
rotação no modo de actuador

Velocidade de
rotação mínima do
motor até

3-11

500 1/min

1-3-9-3

Início do valor nominal/de
comando alternativo
Início da comutação de valor
nominal/de comando para valor
nominal/de comando alternativo

00:00…23:59

-

00:00

1-3-9-4

Fim do valor nominal/de comando 00:00…23:59
alternativo
Fim da comutação de valor
nominal/de comando para valor
nominal/de comando alternativo

-

00:00

1-3-9-5

Comportamento com valores
alternativos

-

Temporização

Comutação entre temporização ou
desactivação/activação directa do
valor nominal alternativo.

Velocidade de
rotação máxima do
motor

▪ Temporização
▪ Valor nominal/de
comando
▪ Valor nominal/de
comando
alternativo

Para a comutação de valor nominal ou de comando para um alternativo através de
uma entrada digital, esta tem de ser ajustada para o valor "Valor nominal/de
comando alternativo activo" (ð Capítulo 7.10.1, Página 134) .

7.7 Funcionamento da bomba
7.7.1 Modo de bombas individuais
7.7.1.1 Modo de actuador
O funcionamento em circuito aberto é seleccionado através do parâmetro "Tipo de
regulação"(3-6-1) e diz respeito a bombas no modo de funcionamento
"Automático" (tecla "AUTO"). No funcionamento em circuito aberto, a bomba é
operada com a velocidade de rotação definida. A predefinição da velocidade de
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A comutação entre o valor de comando/valor nominal e o valor de comando/valor
nominal alternativo pode ser realizada através da unidade de controlo. Para isso,
ajustar o parâmetro "Comportamento com valores alternativos" (1-3-9-5) para valor
de comando/valor nominal ou valor de comando/valor nominal alternativo. Esta
função pode também ser atribuída à tecla FUNC. Para isso, o parâmetro
"Comportamento com valores alternativos" (1-3-9-5) tem de ser parametrizado para
valor de comando/valor nominal ou valor de comando/valor nominal alternativo.
Através deste ajuste, a comutação em função do tempo é desactivada.

7 Arranque/Paragem

rotação é realizada através do parâmetro "Valor de comando actuador" 1-3-3
(ð Capítulo 7.7.1.1.2, Página 80) ou através de uma entrada analógica
(ð Capítulo 7.7.1.1.1, Página 79) .
O inversor de frequência inicia no modo de funcionamento "Automático", se a
entrada digital 1 estiver conectada com +24 V DC (régua de bornes C2/C1)
(ð Capítulo 7.10.1, Página 134) ou se o arranque do sistema for activado através do
parâmetro "Arranque / Paragem do sistema" (1-3-1).
7.7.1.1.1 Modo de actuador com sinal padrão externo

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Com um sinal padrão externo, é possível especificar um valor de ajuste no modo de
funcionamento "Automático".

DI-E N
+24V
GND
DIC OM1
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
+24V
AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC 2
NO2
C OM2
+24V
GND
NC 1
NO1
C OM1
+24V
C9

6

C 10

C8

1

C7

C5

C6

C3

C4

C2

C1

B9

B10

B7

0...10V
0V (GND)

2

B8

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A9

3

A10

A7

A8

A6

A5

A4

A3

A1

A2

4

5
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Fig. 62: Esquema de bornes do modo de actuador (tracejado = opcional)
1

Arranque / Paragem

2

Sinal externo do valor nominal (ð Capítulo 7.6, Página 76)

3

Relé de mensagem 2 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

4

Relé de mensagem 1 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

5

Entrada digital de desbloqueio

6

Massa para entradas digitais

Exemplo Na entrada analógica 1, deve ser definido um valor de ajuste de 2000 rpm através de
um sinal de tensão de 0-10 V. 6,66 V correspondem então, num motor de 2 pólos, a
uma velocidade de rotação de 2000 rpm. A velocidade de rotação mínima ajustada
não é atingida. O arranque do sistema é realizado através da entrada digital 1.
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Tabela 47: Exemplo de modo de actuador com sinal padrão externo
Parâmetros Descrição
3-6-1

Ajuste possível

Tipo de regulação

Com referência
a

Desligado (actuador) -

Configuração da fábrica
Em função da bomba

Selecção do processo de
regulação. Ao seleccionar "Desligar
(actuador)", o regulador está
desactivado
3-2-2-1

Velocidade de rotação mínima do 500 1/min
motor

3-11

500 1/min

3-2-2-2

Velocidade de rotação máxima do 3000 1/min
motor

3-11

2100 1/min

3-8-1-1

Sinal da entrada analógica

-

Desligar

Valor nominal/de
comando automático

Desligar

0…10V

Sinal do sensor na entrada
analógica 1
3-8-1-2

Função da entrada analógica 1
Os valores operacionais internos
não podem ser utilizados como
fonte de valores reais

3-8-1-3

Limite inferior da entrada
analógica 1

Limite mínimo até ao limite máximo do
intervalo de medição

0,00

3-8-1-4

Limite superior da entrada
analógica 1

Limite mínimo até ao limite máximo do
intervalo de medição

100,00

1-3-1

Arranque/Paragem do sistema

Parar

Parar

-

Com esta função, é possível iniciar
o sistema.

NOTA
O parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1) tem de ser ajustado para
"Desligado", caso o arranque do sistema seja realizado através da entrada digital.

7.7.1.1.2 Modo de actuador através da unidade de controlo

NOTA

O valor de ajuste para o tipo de funcionamento "Automático" pode ser especificado
através da unidade de controlo. Se for simultaneamente especificado um valor de
ajuste através da entrada analógica, o valor de ajuste através da entrada analógica
tem uma maior prioridade (ð Capítulo 7.2, Página 70) .
Exemplo Um motor de 2 pólos deve funcionar com uma velocidade de rotação de 2000 rpm.
Para isso, o valor de ajuste 2000 rpm deve ser definido na unidade de controlo
através do parâmetro "Valor de comando do actuador" (1-3-3). O arranque do
sistema é activado através do parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1). O
inversor de frequência arranca então de imediato, assim que este estiver ajustado
para o modo automático ou manual e o desbloqueio for realizado através da DI-EN.
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A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
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Tabela 48: Exemplo de funcionamento em circuito aberto através da unidade de controlo
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Com
Ajuste de fábrica
referência a

3-6-1

Tipo de regulação

Desligado (actuador)

-

Em função da bomba

Selecção do processo de
regulação. No caso da selecção de
"Desligado (posicionador)", o
regulador fica desactivado
3-2-2-1

Velocidade de rotação mínima do 500 rpm
motor

3-11

500 rpm

3-2-2-2

Velocidade de rotação máxima do 3000 rpm
motor

3-11

2100 rpm

1-3-1

Arranque / Paragem do sistema

Arranque

-

Paragem

2000 rpm

-

500 rpm

Com esta função, é possível iniciar
o sistema.
1-3-3

Valor de comando do actuador
Valor de comando ajustável para a
velocidade de rotação no modo de
actuador

7.7.1.2 Modo de regulação
O inversor de frequência dispõe de um regulador do processo, de modo a detectar e
a regular alterações em quaisquer processos hidráulicos. As unidades de regulação,
como por ex. pressão final, pressão diferencial, fluxo de passagem ou temperatura,
são determinadas e comparadas com a especificação do valor nominal. Com base no
desvio de regulação, é calculada uma nova unidade de ajuste que deverá ser
implementada no accionamento como a nova velocidade de rotação.
Estrutura global do regulador do processo
3-6-4-5
3-6-4-6
3-6-1
3-6-4-2
3-6-4-3
3-6-4-4
3-6-4-8

Duração da rampa
do valor nominal

3-6-2
Rampa do
valor nominal

Valor
nominal

Ponto de
funcionamento

Desvio de regulação

+

Regulador
do processo

+

Grandeza
reguladora

Accionamento e
processo hidráulico

+

-

3-6-3

Unidade de regulação

Fig. 63: Estrutura global do regulador do processo
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O processo hidráulico a regular, influenciado pela velocidade de rotação do inversor
de frequência, representa o processo de regulação. A unidade de regulação medida
ou, no caso da regulação da pressão diferencial sem sensor, calculada internamente,
é subtraída ao valor nominal, formando assim o desvio de regulação. O desvio de
regulação é aplicado ao regulador do processo propriamente dito. O valor nominal
pode ser temporalmente atrasado através de uma rampa do valor nominal.
Seleccionar o tipo de regulação
Para activar o regulador do processo, o tipo de regulação tem de ser seleccionado
através do parâmetro "Tipo de regulação" (3-6-1). No caso da selecção de "Desligado
(actuador)", o regulador do processo está desactivado e o inversor de frequência
funciona em circuito aberto.
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Tabela 49: Seleccionar o tipo de regulação
Parâmetros Descrição
3-6-1

Ajuste possível

Tipo de regulação

▪ Desligado (actuador)

Selecção do processo de regulação. Ao
seleccionar "Desligar (actuador)", o
regulador está desactivado

▪ Pressão final

Configuração da fábrica
Em função da bomba

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão diferencial
▪ Pressão diferencial (sem
sensor)
▪ Caudal
▪ Caudal (sem sensor)
▪ Temperatura (refrigerar)
▪ Temperatura (aquecer)
▪ Nível no lado de aspiração
▪ Nível no lado de descarga

A reacção do inversor de frequência a uma diferença de regulação positiva ou
negativa é determinada através do sentido efectivo do regulador. No caso do sentido
efectivo normal, com uma diferença de regulação positiva, a velocidade de rotação é
aumentada; no caso do sentido efectivo inverso, com uma diferença de regulação
positiva, a velocidade de rotação é reduzida. O sentido efectivo do regulador é
determinado implicitamente através do tipo de regulação seleccionado.
Tabela 50: Sentido efectivo do regulador
Tipo de regulação

Sentido efectivo de
regulação

Observação

Pressão final,
Pressão diferencial,
Pressão diferencial (sem
sensor),
Caudal,
Temperatura (aquecer),
Nível no lado de descarga

normal

Aumento da velocidade de
rotação com uma diferença
de regulação positiva

Pressão de aspiração,
Temperatura (refrigerar),
Nível no lado de aspiração

inverso

Redução da velocidade de
rotação com uma diferença
de regulação positiva

Ajustar o valor nominal ou o valor de comando
Através do parâmetro (3-6-2) é determinada a fonte do valor nominal, com o
regulador do processo activado, ou a fonte do valor de comando, com o regulador
do processo desactivado. No caso da selecção de "local", é assumida como fonte, por
ex. uma entrada analógica ou o painel de comando; se for seleccionado "Feldbus", é
assumida a fonte do aparelho de bus de campo. (ð Capítulo 7.2, Página 70)
As alterações ao valor nominal decorrem ao longo da rampa do valor nominal
(ð Capítulo 7.8.5, Página 122) .

Com o parâmetro (3-6-3) é determinada a fonte do valor real. No caso da selecção de
"local", é assumida como fonte, por ex. uma entrada analógica ou o painel de
comando; se for seleccionado "Feldbus", é assumida a fonte do aparelho de bus de
campo. (ð Capítulo 7.10.2, Página 140)
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Ajustar o regulador do processo

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
O ajuste do regulador do processo PID é realizado através dos seguintes parâmetros:
Através do parâmetro (3-6-4-2) é determinada a parte proporcional do regulador. A
diferença de regulação é indicada através da parte proporcional reforçada com o
valor de ajuste.
De modo a evitar uma diferença de regulação permanente, no caso de diversos
processos hidráulicos, é necessária uma parte integrante do regulador. Para isso, é
determinado o tempo de reajuste da parte integral através do parâmetro (3-6-4-3). O
desvio de regulação integrado, avaliado de acordo com o tempo de reajuste
seleccionado e adicionado ao valor de ajuste. Uma redução do tempo de reajuste
conduz a uma correcção mais rápida do desvio de regulação. Se for escolhido um
tempo de reajuste de 0 s, a parte integral está desactivada.
Com a ajuda parte diferencial, o regulador pode reagir a uma alteração rápida do
desvio de regulação. O facto de ser necessária uma parte diferencial depende da
dinâmica do processo hidráulico. Em aplicações normais de bombas centrífugas, esta
não é necessária. Se for escolhido um tempo derivativo de 0 s, a parte diferencial do
regulador do processo está desactivada. O tempo derivativo da parte diferencial é
determinado com o parâmetro (3-6-4-4). Com o aumento do tempo derivativo, há
uma reacção mais forte a alterações rápidas do desvio de regulação. Através do
parâmetro "Limitação da parte D" (3-6-4-8) é determinado o reforço máximo da
parte diferencial. Deste modo, o efeito do ruído de medição pode ser limitado ao
valor de ajuste. Com a redução do valor da limitação, diminui a influência da parte
diferencial com frequências elevadas, sendo então possível suprimir a influência do
ruído de medição.
Tabela 51: Parâmetros do regulador PID
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-6-4-2

Parte proporcional

0,01...100,00

1,00

0,0 a 9999,9 s

0,2 s

0,00... 100,00 s

0,00 s

1,00...20,00

3,00

Ajuste da parte proporcional do regulador
3-6-4-3

Tempo de reajuste (parte integral)
Ajuste da parte integral do regulador

3-6-4-4

Tempo derivativo (parte diferencial)
Ajuste da parte diferencial do regulador

3-6-4-8

Limitação da parte D

4074.81/13-PT

Com a limitação, o reforço máximo é
determinado pela parte diferencial, de
modo a, por ex., suprimir o ruído de
medição
7.7.1.2.1 Modo de regulação através da unidade de controlo

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
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Fig. 64: Esquema de bornes do modo de regulador (tracejado = opcional)
1

Arranque/Paragem 2

2

Sensor de valores reais

3

Relé de mensagem 2 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

4

Relé de mensagem 1 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

5

Entrada digital de desbloqueio

6

Massa para entradas digitais

Exemplo Numa regulação da pressão diferencial, o inversor de frequência deverá regular para
um valor nominal de 6,7 bar. Para isso, um sensor da pressão diferencial de 4..20 mA,
com um intervalo de medição de 0-10 bar, é ligado à entrada analógica 2 do inversor
de frequência. A especificação do valor nominal é realizada na unidade de controlo.
O arranque do sistema é activado através do parâmetro "Arranque/Paragem do
sistema" (1-3-1). O inversor de frequência arranca de imediato, assim que este estiver
ajustado para o modo automático ou manual e o desbloqueio for realizado através
da DI-EN.
Tabela 52: Exemplo de modo de regulador com especificação do valor nominal através da unidade de controlo
Parâmetros Descrição
3-6-1

Tipo de regulação

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Pressão diferencial

Em função da bomba

0,00

-1,00 bar

10,0

1000,0 bar

bar

bar

6,7 bar

0,00 bar

4…20mA

Desligar

Selecção do processo de regulação. Ao
seleccionar "Desligar (actuador)", o
regulador está desactivado
3-11-2-1

Pressão mínima
Limite mínimo do intervalo de medição

3-11-2-2

Pressão máxima
Limite máximo do intervalo de medição

3-11-2-3

Unidade de pressão
Valor nominal do regulador
Valor nominal ajustável. Se o valor nominal
for indicado através de DIGIN/ANIN, este
parâmetro está bloqueado. Caso contrário,
a fonte do valor nominal é seleccionada
através do parâmetro "Ponto de comando"
local/bus de campo.

3-8-2-1

Sinal da entrada analógica 2
Sinal do sensor na entrada analógica 2
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Parâmetros Descrição
3-8-2-2

Função da entrada analógica 2

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Pressão diferencial

Desligar

Função da entrada analógica 2. Os valores
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte do valor real
3-8-2-3

Limite inferior da entrada analógica 2

0,00

0,00

3-8-2-4

Limite superior da entrada analógica 2

10,00

100,00

1-3-1

Arranque / Paragem do sistema

Iniciar

Parar

Com esta função, é possível iniciar o
sistema

NOTA
O parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1) tem de ser ajustado para
"Desligado", caso o arranque do sistema seja realizado através da entrada digital.

7.7.1.2.2 Modo de regulação com sinal externo do valor nominal
O valor nominal pode ser especificado através de um sinal externo do valor nominal.
Se, em simultâneo, for especificado um valor nominal através da unidade de
controlo, o valor nominal através da entrada analógica tem uma maior prioridade
(ð Capítulo 7.2, Página 70) .

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
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AO1-GND
AO1
+24V
AIN2 +
AIN2 GND
+24V
AIN1 +
AIN1 GND
GND
NC 2
NO2
C OM2
+24V
GND
NC 1
NO1
C OM1
+24V
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Fig. 65: Esquema de bornes do modo de regulador (tracejado = opcional)
1

Arranque / Paragem 2

2

Sensor de valores reais

3

Relé de mensagem 2 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

4

Relé de mensagem 1 (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)

5

Entrada digital de desbloqueio

6

Massa para entradas digitais

7

Sinal externo do valor nominal
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Exemplo Numa regulação da pressão diferencial, o inversor de frequência deverá regular para
um valor nominal de 6,7 bar. Para isso, um sensor da pressão diferencial de 4..2 mA,
com um intervalo de medição de 0-10 bar, é ligado à entrada analógica 20 do
inversor de frequência. A especificação do valor nominal é realizada como sinal
externo do valor nominal de 4...20 mA através da entrada analógica 1. Para o valor
nominal desejado de 6,7 bar, é necessário aplicar 10,7 mA na entrada analógica 1. O
arranque do sistema é activado através do parâmetro "Arranque/Paragem do
sistema" (1-3-1). O inversor de frequência arranca de imediato, assim que este estiver
ajustado para o modo automático ou manual e o desbloqueio for realizado através
da DI-EN.
Tabela 53: Exemplo de modo de regulador com especificação do valor nominal através do sinal externo do valor
nominal
Parâmetros Descrição
3-6-1

Tipo de regulação

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Pressão diferencial

Em função da bomba

0,00

-1,00 bar

10,0

1000,0 bar

bar

bar

4…20 mA

Desligar

Selecção do processo de regulação. Ao
seleccionar "Desligar (actuador)", o
regulador está desactivado
3-11-2-1

Pressão mínima
Limite mínimo do intervalo de medição

3-11-2-2

Pressão máxima
Limite máximo do intervalo de medição

3-11-2-3

Unidade de pressão
Unidade ajustável para a pressão 1

3-8-1-1

Sinal da entrada analógica 1
Sinal do sensor na entrada analógica 1

3-8-1-2

Função da entrada analógica 1

Valor nominal/de comando
Função da entrada analógica 1. Os valores automático
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte do valor real

Desligar

3-8-1-3

Limite inferior da entrada analógica 1

0,00

0,00

3-8-1-4

Limite superior da entrada analógica 1

10,00

100,00

3-8-2-1

Sinal da entrada analógica 2

4…20 mA

Desligar

Pressão diferencial

Desligar

Sinal do sensor na entrada analógica 2
3-8-2-2

Função da entrada analógica 2
Função da entrada analógica 2. Os valores
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte do valor real

3-8-2-3

Limite inferior da entrada analógica 2

0,00

0,00

3-8-2-4

Limite superior da entrada analógica 2

10,00

100,00

1-3-1

Arranque / Paragem do sistema

Iniciar

Parar

Com esta função, é possível iniciar o
sistema

O parâmetro "Arranque/Paragem do sistema" (1-3-1) tem de ser ajustado para
"Desligado", caso o arranque do sistema seja realizado através da entrada digital.

7.7.1.2.3 Regulação da pressão diferencial sem sensor
A regulação da pressão diferencial sem sensor permite a regulação para uma pressão
diferencial constante da bomba, sem a utilização de sensores de pressão em modo de
bomba individual. O processo baseia-se nas curvas características da bomba. Curvas
características íngremes promovem uma elevada precisão do processo. O processo é
adequado de forma limitada, se a curva característica de potência apresentar, por
etapas, um avanço constante acima do caudal ou se a bomba funcionar fora da gama
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de funcionamento admissível. Este é activado ao ajustar o parâmetro "Tipo de
regulação" (3-6-1) para o valor "Pressão diferencial sem sensor". Ajustar o valor
nominal (ð Capítulo 7.6, Página 76) .

NOTA
Para a regulação da pressão diferencial sem sensor, devem estar introduzidos todos
os parâmetros das curvas características da bomba (3-4-1, 3-4-3-1 a 3-4-3-22) e os
diâmetros interiores do tubo nos pontos de medição da pressão (3-5-2-1 e 3-5-2-2).
Tabela 54: Parâmetros da regulação da pressão diferencial sem sensor
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-6-1

Tipo de regulação
Selecção do processo de regulação. No
caso da selecção de ""Desligado
(posicionador)", o regulador fica
desactivado.

Pressão diferencial (sem sensor)

Em função da bomba

7.7.1.2.4 Regulação do caudal sem sensor
A regulação do caudal sem sensor permite a regulação para um caudal constante da
bomba ou do sistema de bombas múltiplas, sem a utilização de um sensor de caudal.
O processo baseia-se nas curvas características da bomba. Curvas características
íngremes promovem uma elevada precisão do processo. Este é activado ao ajustar,
com a estimativa do caudal activa (3-9-8-1 "Lig."), o parâmetro "Tipo de
regulação" (3-6-1) para o valor "Caudal sem sensor". (ð Capítulo 7.6, Página 76)
Para além dos parâmetros de regulação (3-6-4-2 … 3-6-4-4), o comportamento
temporal da regulação é consideravelmente influenciado pelo parâmetro
"Atenuação da estimativa do caudal" (3-9-8-2). Quando maior e, assim, mais inerte
for um sistema hidráulico, maior deve ser o valor escolhido para este parâmetro. Este
deverá corresponder aproximadamente ao tempo de reacção do sistema. O tempo de
reacção do sistema é o tempo que decorre após uma alteração da velocidade de
rotação, até o caudal quase não se alterar.

NOTA
Para a regulação do caudal sem sensor, devem estar introduzidos todos os
parâmetros das curvas características da bomba (3-4-1, 3-4-3-1 a 3-4-3-22) e os
diâmetros interiores dos tubos dos pontos de medição da pressão (3-5-2-1 e 3-5-2-2).

NOTA
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No caso de curvas características de potência com um avanço constante, por etapas,
acima do caudal (curva característica plana), os sinais para a pressão de aspiração e
para a pressão final da bomba têm de estar disponíveis
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Tabela 55: Parâmetros da estimativa do caudal sem sensor
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

3-9-8-1

Estimativa do caudal

3-9-8-2

Atenuação dos valores estimados do
0 … 600 s
caudal
Constante de tempo para a atenuação dos
valores estimados do caudal. Valores mais
elevados provocam uma maior atenuação.

5s

3-6-1

Tipo de regulação
Selecção do processo de regulação. No
caso da selecção de "Desligado
(posicionador)", o regulador fica
desactivado

Em função da bomba

▪ Ligado

Ajuste de fábrica
Ligado

▪ Desligado

▪ Desligado (actuador)
▪ Pressão final
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão diferencial
▪ Pressão diferencial (sem
sensor)
▪ Caudal
▪ Caudal (sem sensor)
▪ Temperatura (refrigerar)
▪ Temperatura (aquecer)
▪ Nível no lado de aspiração
▪ Nível no lado de descarga

7.7.2 Modo de bombas múltiplas
7.7.2.1 Modo de bombas múltiplas no funcionamento em circuito aberto
O modo de actuador é seleccionado através do parâmetro "Tipo de
regulação" (3-6-1) e diz respeito a bombas no modo de funcionamento
"Automático" (tecla "AUTO"). No modo de actuador, todas as bombas em
funcionamento são operadas com a velocidade de rotação definida.
A quantidade de bombas em funcionamento depende dos parâmetros "Activação/
desactivação em função da carga" (3-7-3-8) e "Quantidade máxima de bombas em
funcionamento" (3-7-2). Quando a Activação/desactivação em função da carga está
desactivada, a quantidade de bombas em funcionamento é determinada através do
parâmetro "Quantidade máxima de bombas em funcionamento" (3-7-2). Quando a
Activação/desactivação em função da carga está activada, o sistema comporta-se
como o modo de bombas múltiplas no modo de regulador.
(ð Capítulo 7.7.2.2, Página 89)
A predefinição da velocidade de rotação é realizada através do parâmetro "Valor de
comando actuador" (1-3-3) (ð Capítulo 7.7.1.1.2, Página 80) ou através de uma
entrada analógica (ð Capítulo 7.7.1.1.1, Página 79) .

Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração de fábrica

Desligar (actuador)

Desligar (actuador)

3-6-1

Tipo de regulação
Selecção do processo de regulação. Ao
seleccionar "Desligar (actuador)", o
regulador fica desactivado.

3-7-2

Número máximo de bombas em
0…6
funcionamento
Número máximo de bombas em
funcionamento em simultâneo no modo de
bombas múltiplas
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Parâmetros Descrição
3-7-3-8

1-3-3

Ajuste possível

Activação/desactivação em função da
carga
Ao utilizar um regulador externo, as
bombas ligam e desligam em função da
carga no modo de actuador.
Valor de comando do actuador
Valor de comando ajustável para a
velocidade de rotação no modo de
actuador

▪ Desligado

Configuração de fábrica
Desligado

▪ Ligado

Velocidade de rotação mínima a 500
máxima do motor

7.7.2.2 Modo de bombas múltiplas no modo de regulador
7.7.2.2.1 Função dos accionamentos no modo de bombas múltiplas
No modo de funcionamento "modo de bombas múltiplas", um dos inversores de
frequência assume a função do chamado comando principal. O comando principal
realiza a activação e a desactivação de bombas, bem como o comando ou a regulação
do sistema de bombas múltiplas. Todos os sinais necessários para a regulação ou o
comando do sistema têm de estar ligados ap comando principal. A função do
comando principal é atribuída a um inversor de frequência através do parâmetro
"Função no sistema de bombas múltiplas" (3-7-1).
Para aumentar a disponibilidade do sistema de bombas múltiplas, vários comandos
principais podem ser previstos. Um deles passa automaticamente a comando principal
activo, ao mesmo tempo que os outros funcionam como comandos principais
redundantes. O comando principal activo é indicado através de um M de "master“ no
segundo cabeçalho da unidade de controlo. Em caso de falha do comando principal
activo, um comando principal redundante assume as suas tarefas. Para garantir isso
mesmo, todos os sinais necessários para a regulação ou o comando têm de estar
ligados também aos comandos principais redundantes.

NOTA
Em caso de falha do comando principal e de um comando principal redundante
assumir, é possível que ocorra uma redução da pressão por breves momentos.
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O número máximo de bombas em funcionamento ao mesmo tempo é limitado
através do parâmetro "Quantidade máxima de bombas em funcionamento" (3-7-2).
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Tabela 57: Parâmetro de modo de bombas múltiplas
Parâmetro

Descrição

3-7-1

Função no sistema de bombas múltiplas
Selecção da função do inversor de
frequência no modo de bombas múltiplas.
O comando principal activo é responsável
pela comutação e desactivação de
bombas, bem como pelo comando ou pela
regulação. Todos os valores de entrada
necessários para o comando ou a
regulação têm de estar ligados ao
comando principal e aos comandos
principais redundantes. A escolha de que
comando principal redundante passa a
comando principal activo é realizada
automaticamente, com base num tempo
de reacção ajustável. Comandos
acessórios e redundantes recebem o seu
valor de ajuste do comando principal.

3-7-2

Ajuste possível

Quantidade máxima de bombas em
funcionamento
Quantidade máxima de bombas
simultaneamente em funcionamento no
modo de múltiplas bombas

Ajuste de fábrica

▪ Comando principal

Comando principal

▪ Comando auxiliar

0...6

1

7.7.2.2.2 Activação e desactivação

NOTA
Condição prévia para a activação e a desactivação é a disponibilidade do caudal do
sistema. Enquanto este não for mensurado, é, por isso, necessário que a estimativa
do caudal, parâmetro (3-9-8-1), esteja activa.
A activação e a desactivação adequadas de bombas são realizadas através dos limites
de ligamento representados nas imagens 1 e 2. Se o ponto de serviço actual do
sistema de bombas múltiplas se deslocar de forma a um destes limites ser
atravessado, verifica-se uma activação ou desactivação. Os limites de comutação são
ajustados com base nos parâmetros listados na tabela "Parâmetros de activação/
desactivação". Estes limites de ligamento são parametrizados para a troca de uma
por duas bombas. Os limites de ligamento para a activação e a desactivação de mais
bombas são automaticamente calculados e não têm de ser parametrizados.
Tabela 58: Parâmetros de activação/desactivação
Ajuste possível

Com referência
a

Configuração da fábrica

3-7-3-3

Velocidade de rotação de
0…140 %
activação
Quando é atingida a velocidade de
rotação de activação, a bomba é
activada.

Velocidade de
100 %
rotação nominal
da bomba

3-7-3-4

Velocidade de rotação de
0…90 %
desactivação
Quando é atingida a velocidade de
rotação de desactivação, a bomba
é desactivada (apenas necessário
para bombas com curvas
características planas).

Velocidade de
50 %
rotação nominal
da bomba
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Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração da fábrica

3-7-3-5

Caudal de activação
0…100 %
Caudal de activação para a
activação da segunda bomba à
velocidade de rotação nominal.
Indicação em % do caudal máximo
Q6. Os limites de comutação para a
activação de outras bombas são
derivados deste valor.

Caudal máximo 95 %

3-7-3-6

KSB PumpDynamicControl
Deslocamento entre modo
operacional eficiente
energeticamente (0 %) e dinâmico
(100%)

0…100 %

-

30 %

3-7-3-1

Tempo mín. activação
Tempo mínimo entre dois
processos de activação

0.0…600.0s

-

10 s

3-7-3-2

Tempo mín. desactivação
Tempo mínimo entre dois
processos de desactivação

0.0…600.0s

-

20 s

3-2-2-1

Velocidade de rotação mínima do 0…4000 rpm
motor

-

500 1/min

3-4-3-30

Caudal de limite de carga parcial 0…100 %
em % Qopt
Caudal no limite de carga parcial à
velocidade de rotação nominal

Melhor ponto
Qopt

30 %

3-7-3-7

Atraso temporal do critério de
comutação
Tempo durante o qual uma
condição de activação ou
desactivação (limite de velocidade
de rotação e/ou de caudal) tem de
ser continuamente infringida, até
uma bomba ser activada ou
desactivada.

-

5s

0.1…600 s

Descrição detalhada dos parâmetros

NOTA
Os inversores de frequência que tenham sido parametrizados de fábrica para o
grupo electrobomba contêm parâmetros já optimizados para a activação e a
desactivação.

4074.81/13-PT

A figura que se segue apresenta os limites de ligamento de uma bomba em
funcionamento no sistema de bombas múltiplas e os respectivos parâmetros no
diagrama de altura manométrica e caudal.
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H

3-4-3-30

2

1
3-7-3
-3

3-7-3
-4

3-2-2-1

3-7-3-5

Q

Fig. 66: Limites de ligamento de uma bomba em funcionamento no sistema de
bombas múltiplas
1

Curva característica da altura manométrica de uma bomba em
funcionamento

2

Curva característica da altura manométrica de duas bombas em
funcionamento
Limites de desactivação: desactivação de uma bomba em
funcionamento
Limites de activação: activação da primeira bomba
Limites de activação: activação da segunda bomba

Seta

Sentido de funcionamento dos limites de ligamento

superfície
sombreada

Gama de funcionamento de uma bomba em funcionamento

Caudal de activação (3-7-3-5):
O caudal de activação define um ponto na curva característica da altura
manométrica, através do qual decorre um outro limite de activação. Este delimita a
gama de funcionamento da bomba individual. Funcionam duas bombas abaixo ou à
direita desta linha. O caudal de activação de eficiência óptima é, na maioria das
bombas, de aproximadamente 95% do caudal máximo (ajuste de fábrica).
Limite de carga parcial (3-4-3-30):
alcançar o limite de carga parcial resulta na desactivação de uma bomba. Mesmo
quando apenas uma bomba está em funcionamento, esta desliga-se enquanto o
modo de operacionalidade estiver activo. (ð Capítulo 7.8.4.2, Página 115) . Se o
modo de operacionalidade não estiver activo, não se realiza qualquer desactivação
da última bomba. Porém, é emitida uma mensagem de aviso.
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Velocidade de rotação de activação (3-7-3-3):
Se a velocidade de rotação de uma bomba ultrapassar este valor, será comutada
outra bomba assim que disponível. Na figura, a velocidade de rotação de activação
(3-7-3-3) é uma curva que delimita a gama de funcionamento da bomba individual.
Duas bombas funcionam acima ou à direita desta linha. Se a velocidade de rotação
de activação (3-7-3-3) for também uma curva, ver figura "Limites de comutação de
duas bombas a funcionar no sistema bombas múltiplas", que delimita a gama de
funcionamento de duas bombas em funcionamento há três bombas a funcionar
acima ou à direita desta linha.

7 Arranque/Paragem

Velocidade de rotação de desactivação (3-7-3-4):
alcançar a velocidade de rotação de desactivação resulta na desactivação de uma
bomba. Mesmo quando apenas uma bomba está em funcionamento, esta desliga-se
enquanto o modo de operacionalidade estiver activo.
(ð Capítulo 7.8.4.2, Página 115) Se o modo de operacionalidade não estiver activo,
não se realiza qualquer desactivação da última bomba. No entanto, a velocidade de
rotação mínima (3-2-2-1) tem obrigatoriamente de ser alcançada.
A figura "Limites de comutação de duas bombas a funcionar no sistema bombas
múltiplas" apresenta os limites de comutação de duas bombas a funcionar no sistema
de bombas múltiplas e os respectivos parâmetros no diagrama caudal-altura
manométrica.

H

1
3-7-3-3
3-4-3-3

0

3-7-3-3

3-7-3-6

3-7-3-4

Q
Fig. 67: Limites de ligamento de duas bombas em funcionamento no sistema de
bombas múltiplas
1

Curva característica da altura manométrica de uma bomba
em funcionamento

2

Curva característica da altura manométrica de duas
bombas em funcionamento
Limites de desactivação: desactivação da segunda bomba
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Limites de activação: activação da terceira bomba
Seta

Sentido de funcionamento dos limites de ligamento

superfície sombreada

Gama de funcionamento de duas bombas em
funcionamento

KSB PumpDynamicControl (3-7-3-6):
este parâmetro determina a posição dos limites de desactivação relativamente aos
limites de activação, ver figura "Limites de comutação de duas bombas a funcionar
no sistema bombas múltiplas". Tem uma influência determinante a nível de dinâmica
e eficiência energética do sistema. Pode ser escolhido para valores que variam entre
0%, que representa eficiência energética máxima, e 100%, para o máximo de
dinâmica.
Valores pequenos fazem com que operem tantas bombas, como as que faz sentido
da perspectiva energética. Rápidas e grandes alterações das necessidades podem ser
operadas com atraso, uma vez que, em comparação, se alcançam frequentemente
procedimentos de comutação. Valores demasiado pequenos podem provocar um
comportamento instável de activação e desactivação.
Valores elevados permitem a rápida reacção a oscilações grandes e rápidas das
necessidades, dado que, em comparação, muitas bombas estão em operação e poucas
vezes se obtêm procedimentos de comutação. Simultaneamente, valores elevados
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podem ter como consequência uma necessidade energética comparavelmente
superior. Para o ajuste deste parâmetro, recomenda-se o seguinte procedimento:
partindo de um valor pequeno (por ex., 10 %), o parâmetro aumenta gradualmente,
até que a velocidade de reacção do sistema de bombas múltiplas seja adequada à
aplicação. Se não for este o caso logo à partida, o valor pode ser diminuído.
Tempo mínimo entre duas activações (3-7-3-1):
Este parâmetro é o tempo que tem de decorrer, no mínimo, entre uma activação e
outra. Desta forma, é possível evitar a activação de uma bomba enquanto uma
bomba ligada pouco antes ainda se desloca à velocidade-alvo, ao longo da rampa de
arranque. O tempo mínimo entre duas activações (3-7-3-1) deverá ser ajustado, por
isso, para a duração da rampa de arranque (3-3-5-1). É alcançado um ajuste sólido
quando são escolhidos dois tempos igualmente grandes, em termos aproximados.
Tempo mínimo entre duas desactivações (3-7-3-2):
Este parâmetro é o tempo que tem de decorrer, no mínimo, entre uma desactivação
e outra. Desta forma, é possível evitar a desactivação de uma bomba enquanto uma
bomba desligada pouco antes ainda se desloca ao longo da rampa de paragem. O
tempo mínimo entre duas desactivações (3-7-3-2) deverá ser ajustado, por isso, para a
duração da rampa de paragem (3-3-5-1). É alcançado um ajuste sólido quando são
escolhidos dois tempos igualmente grandes, em termos aproximados.
Atraso temporal do critério de comutação (3-7-3-7): através deste parâmetro, a
sensibilidade da activação e da desactivação pode ser ajustada à aplicação. Trata-se
do tempo durante o qual uma condição de activação ou de desactivação é
permanentemente cumprida até ocorrer uma activação ou desactivação. Diminuir o
tempo traduz-se em sensibilidade aumentada. Se a activação e a desactivação forem
realizadas mais depressa, o perigo de procedimentos de comutação desencadeados
por valores atípicos de medição aumenta. Prolongar o tempo traduz-se em
sensibilidade diminuída. Se a activação e a desactivação forem realizadas mais
devagar, o perigo de procedimentos de comutação desencadeado por valores
atípicos de medição diminui.
7.7.2.3 Substituição automática de bomba
No modo de bombas múltiplas, é possível activar uma mudança automática da
bomba, para uma uniforme utilização das bombas, parâmetro (3-7-4-1). Com o ajuste
"Tempo de funcionamento", uma bomba é substituída após o tempo de
funcionamento ajustável (3-7-4-2). Com o ajuste "Tempo de funcionamento com
hora", apenas se realiza a mudança para a hora definida (3-7-4-3) se, neste momento,
estiver disponível pelo menos o tempo de funcionamento definido. Desligando a
bomba, o seu tempo de funcionamento é reposto.
Tabela 59: Parâmetros de substituição automática de bomba
Descrição

3-7-4-1

Substituição automática de bomba
Se este parâmetro for desbloqueado, as
bombas mudam após um tempo de
funcionamento ajustado

Ajuste possível
▪ Desligado

Ajuste de fábrica
Desligado

▪ Execução
▪ Execução com hora

3-7-4-2

Período de funcionamento da bomba
0…168 h
Período de funcionamento da bomba até à
sua substituição. Desligando a bomba, o
tempo de funcionamento é reposto.

24 h

3-7-4-3

Hora da substituição da bomba
Hora à qual ocorre uma mudança de
bomba, se o tempo de funcionamento for
excedido.

0:00
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7.8 Funções da aplicação
7.8.1 Ajustar o inversor de frequência à bomba
As curvas características da bomba são descritas através dos parâmetros 3-4-3-1 a
3-4-3-22 e são válidas com a velocidade de rotação nominal da bomba 3-4-1. As
curvas características são as bases para as seguintes funções:
▪ Estimativa do caudal
▪ Monitorização dos pontos operacionais
▪ Modo de operacionalidade
▪ Regulação da pressão diferencial sem sensor
▪ Modo de bombas múltiplas
Se o inversor de frequência estiver pré-parametrizado de fábrica, todos os
parâmetros específicos da bomba estão já preenchidos.

H
3-4-3-16 H0
3-4-3-17 H1
...
3-4-3-22 H5

Q0
3-4-3-1

Q1
3-4-3-2

Q2

Q3
...

Q4

Q5

Q6
3-4-3-7

Q

Fig. 68: Curva característica da altura manométrica com sete pontos de apoio e os
parâmetros relevantes
O caudal Q0, ou seja, o parâmetro (3-4-3-1), é sempre zero. O caudal Q6 (3-4-3-7)
descreve o final das curvas características e é, ao mesmo tempo, o caudal máximo
permitido da bomba.

P
3-4-3-15 P5
...
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3-4-3-10 P1

3-4-3-9 P0

Q0
3-4-3-1

Q1
3-4-3-2

Q2

...

Q3

Q4

Q5

Q6 Q
3-4-3-7

Fig. 69: Curva característica de potência com sete pontos de apoio e os parâmetros
relevantes
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Para as curvas características de potência são utilizados os mesmos valores do caudal
que para a curva característica da altura manométrica.

NOTA
A curva característica de potência não é convertida na densidade do fluido
bombeado (3-5-1). Deverá então ser introduzida uma curva característica de
potência válida para a densidade do fluido bombeado.
O ponto operacional ideal da bomba, à velocidade de rotação nominal, é
especificado através do parâmetro "Caudal Qopt" (3-4-3-8). O limite de carga parcial à
velocidade de rotação nominal é especificado através do parâmetro "Caudal de
limite de carga parcial" (3-4-3-30). Trata-se de uma indicação percentual que se
refere ao ponto operacional ideal.

Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-4-3-1

Caudal Q_0

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-2

Caudal Q_1

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-3

Caudal Q_2

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-4

Caudal Q_3

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-5

Caudal Q_4

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-6

Caudal Q_5

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-7

Caudal Q_6

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-8

Caudal Q_opt

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-9

Potência necessária da bomba P_0

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-10

Potência necessária da bomba P_1

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-11

Potência necessária da bomba P_2

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-12

Potência necessária da bomba P_3

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-13

Potência necessária da bomba P_4

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-14

Potência necessária da bomba P_5

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba
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Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-4-3-15

Potência necessária da bomba P_6

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores
ajustado

em função da bomba

3-4-3-16

Altura manométrica H_0

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-17

Altura manométrica H_1

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-18

Altura manométrica H_2

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-19

Altura manométrica H_3

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-20

Altura manométrica H_4

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-21

Altura manométrica H_5

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-22

Altura manométrica H_6

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-23

NPSH_0

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-24

NPSH_1

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-25

NPSH_2

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-26

NPSH_3

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-27

NPSH_4

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-28

NPSH_5

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-29

NPSH_6

00,00...1000,00

em função da bomba

3-4-3-30

Caudal de limite de carga parcial em %
Q

0...100

em função da bomba

7.8.2 Funções de protecção
7.8.2.1 Activar/desactivar a protecção térmica do motor
A sobrecarga térmica conduz a uma desactivação imediata com uma mensagem de
alarme correspondente. A reactivação apenas é possível após um arrefecimento
suficiente do motor. O valor limite para a desactivação está ajustado de fábrica para
a monitorização com um sensor do PTC ou um interruptor de temperatura. No caso
da utilização de outros elementos termoeléctricos, o valor deverá ser ajustado pela
assistência da KSB.

NOTA
A protecção térmica do motor não pode ser activada/desactivada durante o
funcionamento do mesmo.
Tabela 61: Protecção térmica do motor
Parâmetro

Descrição

3-2-3-1

Avaliação do PTC

▪ Desligado

Monitorização da temperatura do motor

▪ Ligado

Comportamento da protecção térmica
do motor

▪ Sem confirmação
automática

3-2-3-2

Ajuste possível

Ajuste de fábrica
Ligado
Sem confirmação
automática

4074.81/13-PT

Comportamento em caso detecção de uma ▪ Com confirmação
temperatura excessiva do motor
automática
7.8.2.2 Protecção eléctrica do motor através da monitorização de sobretensão/
subtensão
O inversor de frequência monitoriza a tensão de rede. Um valor inferior a 380 V 10% ou superior a 480 V + 10% conduz a uma desactivação e à mensagem de alarme
correspondente. Antes da reactivação, o alarme tem de ser confirmado.
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7.8.2.3 Desactivação devido a sobrecorrente

NOTA
Ao ocorrer o erro "Sobrecorrente" e "Curto-circuito" o inversor de frequência é
automaticamente reinicializado (após 2 segundos – 4 segundos - 6 segundos). Se,
em seguida, este erro continuar a não poder ser confirmado, o inversor de
frequência desliga-se por motivos de segurança com as mensagens de erro A5
(Curto-circuito) / A9 (Sobrecorrente) e A6 (Erro de hardware). A combinação destes
erros recorda o operador de que deve verificar cuidadosamente todos os
componentes no sistema, bem como as respectivas ligações eléctricas. O inversor de
frequência só pode ser iniciado novamente com uma reposição da tensão depois de
eliminado o erro presente.
Se o valor limite de corrente ultrapassar o parâmetro "Corrente máx. do motor em %
da corrente nominal do motor" (3-3-7-1) em 5 %, é gerado o alarme "Sobrecorrente"
com confirmação automática limitada, que provoca a desactivação do motor.
Enquanto esta ocorrência estiver presente, o accionamento permanece bloqueado. O
bloqueio é indicado na unidade de controlo.
7.8.2.4 Protecção dinâmica contra sobrecarga através da limitação da velocidade de
rotação
O inversor de frequência dispõe de sensores de corrente que determinam a corrente
do motor e permitem a sua limitação. Se o limite de sobrecarga definido for atingido,
a velocidade de rotação é diminuída, de modo a reduzir a potência (regulação I²t). O
inversor de frequência deixa então de funcionar no modo de regulação, mas mantém
a função com a velocidade de rotação reduzida.
Com base nos valores ajustados nos parâmetros "Característica de disparo
I²t" (3-3-7-5) e "Corrente máx. do motor em % da corrente nominal do
motor" (3-3-7-1), é calculado dinamicamente um tempo durante o qual o motor é
operado com uma corrente mais elevada em relação à "corrente nominal do
motor" (3-2-1-4), até ser aplicada a regulação I²t. Quanto mais o motor ultrapassar a
corrente nominal, mais rápida será a aplicação da regulação I²t.
Na primeira activação da protecção dinâmica contra sobrecarga (contador de I²t = 0)
e com uma corrente do motor de 110 % da corrente nominal do motor(3-2-1-4), com
os ajustes de fábrica indicados, demora 60 segundos (3-3-7-5) até a regulação I²t ser
aplicada. Se a corrente de sobrecarga se encontrar abaixo da corrente máxima do
motor, o tempo calculado dinamicamente é prolongado de forma correspondente.
Se, após o funcionamento em sobrecarga, o motor continuar a ser operado com a
corrente nominal, a regulação I²t é mantida. Se a corrente descer para um valor
inferior à corrente nominal do motor (3-2-1-4), o contador de I²t é reinicializado. Isto
poderá demorar até 10 minutos, em função da corrente actual do motor.
No caso da utilização da regulação I²t, é exibido imediatamente o aviso "Protecção
dinâmica contra sobrecarga". O aviso é confirmado automaticamente e é
reinicializado com a aplicação da regulação I²t.
Se a velocidade de rotação de desactivação I²t (3-3-7-6) não for atingida, é gerado o
alarme "Protecção dinâmica contra sobrecarga" com confirmação automática
limitada é o motor é desligado. O motor é bloqueado. Depois de não ser atingido o
valor limite de I²t, o motor arranca novamente após um tempo de bloqueio de, no
máximo, 10 s (em função do tamanho).

Parâmetros Descrição
3-2-1-4

Ajuste possível

Corrente nominal do motor

0.00 ... 150.00 A

Com referência
a
-

Configuração da fábrica
em função do tamanho

Corrente nominal do motor
conforme a placa de características
3-3-7-1

Corrente máx. do motor em % da 0 ... 150 %
corrente nominal do motor
Ajuste da corrente do motor
máxima permitida
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Parâmetros Descrição
3-3-7-5

Ajuste possível

Característica de disparo I²t

Com referência
a

Configuração da fábrica

1 .. 60 s

-

60 s

Velocidade de
rotação mínima do
motor até à
velocidade de rotação
máxima do motor

-

3-2-2-1

-

105,00 %

Com base na característica de
disparo I²t, é dinamicamente
calculado um tempo durante o qual
o motor pode ser operado com uma
corrente mais elevada, até a
regulação I²t ser aplicada.
3-3-7-6

Velocidade de rotação de
desactivação I²t
Este limite de velocidade de
rotação dá origem a um alarme de
protecção dinâmica contra
sobrecarga e, assim, à
desactivação do motor

3-3-7-7

Valor limite I²t
100,00 … 125,00 %
Valor limite de corrente em % da
corrente nominal do motor acima do
qual a protecção dinâmica contra
sobrecarga é activada.

7.8.2.5 Desactivação em caso de falha de fases e curto-circuito
A falha de fases e o curto-circuito (fase-fase e fase-terra) conduzem a uma
desactivação directa (sem rampa de desactivação). Esta função de protecção não
exige qualquer parametrização.
7.8.2.6 Detecção da ruptura do cabo (Live-Zero)
O comando monitoriza a presença de uma ruptura do cabo (Life Zero) todas as
entradas analógicas nas quais já foi detectado um sensor ou para as quais está
permanentemente ajustado um sensor.
Adicionalmente, os sinais externos para especificação do valor nominal e
especificação do valor de comando podem ser monitorizados quanto a ruptura do
cabo.
As condições prévias são sinais com 4..20 mA ou 2..10 V. Se o valor inferior de tensão
ou corrente for indicado com 0 V ou 0 mA, não é realizada qualquer monitorização
da ruptura do cabo para a entrada analógica em questão. Se o valor de 4 mA ou 2 V
não for atingido, após um atraso temporal parametrizável, tem lugar uma reacção
parametrizável.
Se o sensor for a fonte do valor real e, devido à falta de redundância, já não for
possível qualquer regulação autónoma, é gerado o alarme "Sem comando principal"
ou o aviso "Falha do valor real".
É enquanto emitido um aviso "Ruptura do cabo" se não estiver activa qualquer
regulação. O alarme e os avisos são confirmados automaticamente. Em caso de
alarme (já não é possível uma regulação), tem lugar um comportamento ajustável:
▪ Desactivação de todas as bombas
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Tabela 63: Parâmetro Detecção da ruptura do cabo (Live-Zero)
Parâmetros Descrição
3-9-1-1

Ajuste possível

Comportamento em caso de falha
Comportamento operacional do inversor
de frequência no caso do alarme "sem
comando principal"

3-9-1-2

Atraso temporal

Configuração de fábrica

▪ Todas as bombas desligadas Velocidade de rotação
▪ Velocidade de rotação fixa fixa

0…10 s

0,5 s

Atraso temporal até à emissão da
mensagem (aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é gerado apenas um
aviso, uma vez que o aux master pode
assumir a função. Apenas quando também
o valor real falhar no aux master será
gerado um alarme, o que resulta então no
comportamento definido em caso de falha
do valor real, ou seja, na substituição da
bomba.
3-9-1-3

Velocidade de rotação em caso de falha Velocidade de rotação mínima
do motor até à velocidade de
Velocidade de rotação fixa utilizada em
rotação máxima do motor
caso de falha do valor real.

3-2-2-1

7.8.2.7 Ocultar o intervalo de frequência
No caso de condições críticas do sistema, existe a possibilidade de ocultar uma banda
de frequência, de modo a evitar ressonâncias. Para isso, é possível parametrizar um
valor limite superior e um valor limite inferior da velocidade de rotação. Se o limite
superior e inferior da velocidade de rotação forem ajustados para o mesmo valor em
rpm, não é realizada qualquer ocultação.

NOTA
A ocultação de um intervalo de frequência não funciona no modo manual.

Ocultar o intervalo de frequência no modo de regulador
Se o valor de comando do regulador ultrapassar o limite inferior da velocidade de
rotação ou não atingir o limite superior da velocidade de rotação, o comando
atravessa a gama de ressonância. Antes de a gama de ressonância ser novamente
atravessada, o valor de comando do regulador deve ter saído desta uma vez antes.
Deste modo, é reduzida a oscilação com um regulador ajustado lentamente – no
entanto, esta não pode ser evitada, se tiver sido atingido o valor nominal dentro da
gama de ressonância. Para o caso de ocorrerem diversos avanços no modo de
regulador, é gerado um aviso "Gama de ressonância". Este aviso é exibido no visor
durante 60 segundos após o último avanço.

Se o valor de comando do actuador entre ambos os limites da velocidade de rotação
se encontrar abaixo do valor médio, o motor permanece no limite inferior da
velocidade de rotação. Se o valor de comando do actuador entre ambos os limites da
velocidade de rotação se encontrar acima do valor médio, o motor permanece no
limite superior da velocidade de rotação. Se o valor médio for excedido ou não for
alcançado, o comando ultrapassa a gama de ressonância ao longo da rampa de
protecção do motor.
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Tabela 64: Limite superior e inferior da velocidade de rotação
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

3-9-12-1

Limite inferior

Velocidade de rotação mínima
do motor até à velocidade de
Limite inferior da velocidade de rotação
para a ocultação da gama de ressonância rotação máxima do motor
em Hz. Se os limites inferior e superior de
frequência forem definidos para o mesmo
valor, não ocorre qualquer ocultação. No
modo manual, esta função não é
suportada

0 rpm

3-9-12-2

Limite superior

0 rpm

Velocidade de rotação mínima
do motor até à velocidade de
Limite superior da velocidade de rotação
para a ocultação da gama de ressonância rotação máxima do motor
em Hz. Se os limites inferior e superior de
frequência forem definidos para o mesmo
valor, não ocorre qualquer ocultação. No
modo manual, esta função não é
suportada

Ajuste de fábrica

7.8.2.8 Protecção contra funcionamento a seco e bloqueio hidráulico
Com a função activa, um funcionamento a seco da bomba dá origem a uma
mensagem de alarme com desactivação. Um bloqueio hidráulico, ou seja, o
transporte contra uma tubagem fechada conduz, em primeiro lugar, a um aviso e,
após um período de tempo mais longo, a uma mensagem de alarme com
desactivação.

NOTA
Se a protecção contra funcionamento a seco tiver sido activada através de um
sensor externo, a detecção do funcionamento a seco sem sensor está inactiva.
A protecção contra funcionamento a seco e bloqueio hidráulico baseia-se num
processo de aprendizagem a realizar uma vez.

NOTA
O processo de aprendizagem apenas pode ser realizado no modo de
funcionamento AUTO/STOPPED. Para isso, o sistema deve ser ajustado para
"Paragem" através do parâmetro 1-3-1 ou de uma entrada digital e a tecla "AUTO"
deve ser accionada. Na linha inferior do visor encontra-se a indicação
"AUTO____________STOPPED"
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Antes do início do processo de aprendizagem, a válvula no lado de descarga da
bomba tem de ser fechada. O início é realizado através do parâmetro "Iniciar a
função de aprendizagem" (3-9-6-3). O inversor de frequência inicia então o grupo
electrobomba e determina a potência com diferentes velocidades de rotação. Este
processo demora cerca de trinta segundos e pode ser cancelado através da tecla
"Esc". Logo após a conclusão da função de aprendizagem, indicada no visor, a
protecção contra funcionamento a seco e bloqueio hidráulico está activa. A válvula
anteriormente fechada pode então ser de novo aberta.
Se necessário, a protecção contra funcionamento a seco e bloqueio hidráulico pode
ser novamente desactivada, se os valores guardados da curva de aprendizagem
(parâmetros 3-9-6-4 até 3-9-6-8) forem definidos para "0".

NOTA
Anes da execução da função de aprendizagem, é necessário verificar se é permitido
o funcionamento temporário da bomba contra a válvula fechada. Nas bombas da
KSB dos modelos Sewatec e Sewabloc não é este o caso.
Após a execução da função de aprendizagem, o inversor de frequência retorna ao
modo de funcionamento AUTO outra vez.
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NOTA
Em caso de alteração da velocidade de rotação mínima, a função de aprendizagem
de funcionamento a seco tem de ser reiniciada.
Através do parâmetro "Limite do bloqueio hidráulico" (3-9-6-1), é possível adaptar,
se necessário, a sensibilidade de resposta para a detecção do bloqueio hidráulico.
Valores elevados resultam numa sensibilidade de resposta elevada.
O aviso e os alarmes são emitidos com um atraso temporal em relação ao surgimento
das ocorrências que provocaram a sua emissão. Os atrasos temporais são
determinados nos parâmetros (3-9-6-9) a (3-9-6-11).
Tabela 65: Parâmetros da função de protecção contra funcionamento a seco e bloqueio hidráulico
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração de fábrica

3-9-6-1

Limite do bloqueio hidráulico

0 - 130 %

101 %

3-9-6-2

Limite do funcionamento a seco

0 - 130 %

85 %

3-9-6-9

Atraso temporal do aviso de bloqueio
hidráulico

0 - 600 s

5s

3-9-6-10

Atraso temporal do alarme de bloqueio
hidráulico

0 - 600 s

10 s

3-9-6-11

Atraso temporal do alarme de
funcionamento a seco

0 - 600 s

5s

7.8.2.9 Monitorização dos pontos operacionais
A monitorização dos pontos operacionais gera mensagens de aviso se a bomba
funcionar fora da gama de funcionamento. Caudais indevidamente reduzidos geram
a mensagem de aviso "Carga parcial". Caudais indevidamente elevados geram a
mensagem de aviso "Sobrecarga". Os limites subjacentes podem ser adaptados à
bomba através dos parâmetros indicados (ver a tabela: Parâmetros de monitorização
dos pontos operacionais). A monitorização dos pontos operacionais é activada
juntamente com a estimativa do caudal através do parâmetro (3-9-8-1).

NOTA
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Para o funcionamento correcto da monitorização dos pontos operacionais, devem
estar introduzidos os parâmetros "Diâmetro interior dos pontos de medição da
pressão" (3-5-2-1 e 3-5-2-2).
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Fig. 70: Diagrama de alturas manométricas/caudal
Gama de funcionamento permitida
1

Velocidade de rotação nominal

2

Velocidade de rotação mínima

3

Limite de carga parcial

4

Limite de sobrecarga

Tabela 66: Parâmetros de monitorização dos pontos operacionais
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

3-4-3-30

Caudal de limite de carga parcial em % de Qopt 0..100 %
Caudal no limite de carga parcial à velocidade de
rotação nominal

3-4-3-8

30 %

3-4-3-31

Caudal de limite de sobrecarga em % de Qopt
Caudal no limite de sobrecarga à velocidade de
rotação nominal

3-4-3-7

98 %

0..100 %

Com
Ajuste de fábrica
referência a

7.8.2.10 Teste de funcionamento
No caso de paragens prolongadas de uma bomba, a bomba pode ser operada de
forma cíclica para evitar uma fixação da bomba.

NOTA
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A marcha de funcionamento é apenas realizada no modo automático. A marcha de
funcionamento mantém-se também activa se não se verificar o arranque do sistema
da respectiva bomba. Isso resulta em ligamento da bomba.
A velocidade de rotação usada para a marcha de funcionamento pode ser ajustada
através do parâmetro "Velocidade de rotação da marcha de
funcionamento" (3-9-2-5). A duração da marcha de funcionamento (3-9-2-4) é
prolongada através dos tempos de rampas. A marcha de funcionamento funciona
também com bombas que tenham sido desligadas pelo modo de operacionalidade
(modo de suspensão). Se se verificar a marcha de funcionamento, esta poderá ser
interrompida em qualquer altura, através da passagem para o modo de
funcionamento "OFF".
Marcha de funcionamento através de tempo de paragem
Decorrido um tempo de paragem ajustável (3-9-2-1), as bombas no modo automático
realizam uma marcha de funcionamento. Para isso, o parâmetro "Marcha de
funcionamento automática" (3-9-2-1) deve ser definido para "Após tempo de
paragem". Através do parâmetro "Duração da marcha de funcionamento" (3-9-2-4),
pode ser ajustada a duração da marcha de funcionamentos.
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Tabela 67: Parâmetros de marcha de funcionamento através de tempo de paragem
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração da fábrica

3-9-2-1

Teste de funcionamento
1 = Após tempo de
automático
paragem
No teste de funcionamento, uma
bomba é activada, é deslocada por
um tempo ajustável a uma
velocidade de rotação ajustável e,
em seguida, é novamente
desactivada. Durante esse tempo,
esta não está disponível para o
modo de regulador

-

0 = Desligar

3-9-2-2

Tempo de paragem para teste de 0…168 h
funcionamento
Assim que uma bomba não estiver
activada pelo tempo ajustado, esta
terá uma marcha de
funcionamento.

-

24 h

3-9-2-4

Duração do teste de
funcionamento
Tempo de funcionamento da
bomba durante a marcha de
funcionamento à velocidade de
rotação ajustada

0.0…600.0 s

-

5.0 s

3-9-2-5

Velocidade de rotação na marcha
de funcionamento
Velocidade de rotação na marcha
de funcionamento

Velocidade de
3-11
rotação mínima do
motor até à
velocidade de rotação
máxima do motor

500 1/min

Teste de funcionamento através de tempo de paragem e hora
O inversor de frequência realiza uma marcha de funcionamento quando chega a uma
hora. Se a função estiver activa, primeiro tem de ter decorrido o tempo de paragem
da bomba, e depois a marcha de funcionamento sofre um atraso correspondente ao
tempo necessário até chegar a uma hora igualmente ajustável.

Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração da fábrica

3-9-2-1

Teste de funcionamento
2 = Após tempo de
automático
paragem com hora
No teste de funcionamento, uma
bomba é activada, é deslocada por
um tempo ajustável a uma
velocidade de rotação ajustável e,
em seguida, é novamente
desactivada. Durante esse tempo,
esta não está disponível para o
modo de regulador.

-

0 = Desligar

3-9-2-2

Tempo de paragem para teste de 0…168 h
funcionamento
Assim que uma bomba não estiver
activada pelo tempo ajustado, esta
terá uma marcha de
funcionamento.

-

24 h

104 de 258

PumpDrive 2

4074.81/13-PT

Tabela 68: Parâmetros de marcha de funcionamento após tempo de paragem com hora

7 Arranque/Paragem

Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração da fábrica

3-9-2-3

Hora para teste de
00:00…23:59
funcionamento
Com a hora ajustada, a marcha de
funcionamento é atrasada pelo
tempo de paragem até a hora
ajustada ser alcançada.

-

00:00

3-9-2-4

Duração do teste de
funcionamento
Tempo de funcionamento da
bomba durante a marcha de
funcionamento à velocidade de
rotação ajustada

0.0…600.0 s

-

5s

3-9-2-5

Velocidade de rotação na marcha
de funcionamento
Velocidade de rotação na marcha
de funcionamento

Velocidade de
3-11
rotação mínima do
motor até à
velocidade de rotação
máxima do motor

500 1/min

Iniciar a marcha de funcionamento através da unidade de controlo
A marcha de funcionamento pode ser imediatamente iniciada através da unidade de
controlo. Para isso, executar parâmetro "Teste de funcionamento imediato" (1-3-6).
Esta função pode também ser atribuída à tecla FUNC.
7.8.2.11 Deragging
Se os fluidos bombeados apresentarem um elevado teor de matérias sólidas, estes
podem causar depósitos que podem afectar o funcionamento da bomba ou impedir
o arranque da bomba. A função de deragging permite evitar a fixação de depósitos
na bomba e, desta forma, assegurar um funcionamento seguro.
Para tal, é possível colocar a bomba em funcionamento em intervalos regulares no
sentido de rotação contrário ao normal, para efectuar uma limpeza do sistema
hidráulico. Estão disponíveis os seguintes modos de funcionamento:
▪ Deragging através de tempo de paragem
Após o decurso de um tempo de paragem ajustável (3-9-16-2) as bombas
executam um deragging em funcionamento automático. Para tal, definir o
parâmetro 3-9-16-1 Deragging automático para o modo de funcionamento
"Após tempo de paragem".
Através do parâmetro 3-9-16-4 Com a "Duração do deragging", é possível ajustar
a duração do deragging.
▪ Deragging através do tempo de paragem e hora
O inversor de frequência executa um deragging ao alcançar uma hora. Se a
função estiver activa, primeiro tem de ter decorrido o tempo de paragem da
bomba e, em seguida, o deragging sofre um atraso até alcançar uma hora
igualmente ajustável.
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NOTA
Antes da utilização da função de deragging, verificar se a bomba utilizada para o
movimento de retorno é adequada.
O deragging apenas é executado no modo de funcionamento "AUTO/STOP".
O deragging mantém-se também activo se não se verificar o arranque do sistema da
respectiva bomba. Isto resulta num arranque na bomba.
Em ambas as variantes, a velocidade de rotação e duração utilizadas para o
deragging são ajustadas através do parâmetro (3-9-16-5) Velocidade de rotação no
deragging e (3-9-16-4) Duração do deragging. A duração do deragging é prolongada
através dos tempos de rampas no arranque. O deragging funciona também com
bombas que tenham sido desligadas pelo modo de operacionalidade (modo de
suspensão).
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Se se verificar deragging, este poderá ser interrompida em qualquer altura, através
da passagem para o modo de funcionamento "OFF".
Tabela 69: Parâmetros de marcha de funcionamento através de tempo de paragem
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

3-9-16-1

Deragging automático
Durante o deragging, é activada
uma bomba no sentido de rotação
contrário ao normal, que é
deslocada a um tempo ajustável
para uma frequência ajustável e,
em seguida, é novamente
desactivada. Durante esse tempo,
esta não está disponível para o
modo de regulador.

▪ 0 = Desligado

Com referência
a

Configuração de fábrica

-

0 = Desligado

▪ 1 = Após tempo
de paragem
▪ 2 = Após tempo
de paragem com
hora

3-9-16-2

Tempo de paragem para
0…168 h
deragging
Assim que uma bomba deixar de
estar activada pelo tempo ajustado,
será executado um deragging.

-

24 h

3-9-16-3

Hora para deragging
00:00…23:59
Com a hora ajustada, o deragging é
atrasado pelo tempo de paragem
até ser alcançada a hora ajustada

-

00:00

3-9-16-4

Duração do deragging
Tempo de funcionamento da
bomba durante o deragging à
velocidade de rotação ajustada

0,0…600,0 s

-

5.0 s

3-9-16-5

Velocidade de rotação no
deragging
Velocidade de rotação no
deragging

Velocidade de
3-11
rotação mínima do
motor até à
velocidade de rotação
máxima do motor

500 1/min

7.8.2.12 Funções individuais de monitorização
Para cada um dos seguintes valores operacionais é possível determinar um valor
limite superior e um valor limite inferior (parâmetros 3-10-1-1 a 3-10-11-3):
▪ Potência
▪ Corrente
▪ Velocidade de rotação
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Caudal
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Frequência
▪ Temperatura
Se estes valores limite não forem atingidos ou forem excedidos, após o decurso de
um atraso temporal continuamente presente a ajustar (3-10), é emitido um aviso.
7.8.2.13 Intervalo de assistência
O intervalo de manutenção é ajustado em meses. Após uma duração de
funcionamento da bomba (1-4-2-3) que ultrapasse o intervalo de manutenção, é
gerada uma mensagem informativa "Intervalo de manutenção ultrapassado".
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Após a confirmação, a mensagem permanece na lista de mensagens pendentes.
O intervalo de manutenção pode ser reinicializado. Deste modo, a mensagem
informativa é apagada e o intervalo de manutenção seguinte é iniciado.
Se o contador do período de funcionamento da bomba (1-4-2-4) for reinicializado, o
intervalo de manutenção é também reinicializado automaticamente.
O intervalo de assistência é desactivado ao ajustar o tempo de intervalo (3-9-13-1)
para "0"
Tabela 70: Intervalo de assistência
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Com referência
a

Configuração de fábrica

3-9-13-1

Intervalo de assistência da bomba 0...48 m
Intervalo de tempo até a mensagem
para o próximo serviço de
manutenção

-

0

3-9-13-2

Reinicialização do intervalo de
assistência
O intervalo de assistência é
reinicializado.

1-4-2-4

-

Executar

7.8.2.14 Intervalo de assistência dos rolamentos do motor
O intervalo de manutenção dos rolamentos do motor é ajustado em meses. Uma vez
decorrido o período de tempo ajustado (1-4-2-7), é apresentada a mensagem
informativa local "Intervalo de manutenção dos rolamentos do motor".
Após a confirmação, a mensagem permanece na lista de mensagens pendentes. A
reinicialização do intervalo de manutenção dos rolamentos do motor apaga a
mensagem informativa e inicia o intervalo de manutenção seguinte.
O intervalo de assistência dos rolamentos do motor é desactivado ao ajustar o tempo
de intervalo (3-9-13-3) para "0".
Tabela 71: Parâmetros para o intervalo de assistência dos rolamentos do motor
Parâmetros Descrição
3-9-13-3

Ajuste possível

Intervalo de assistência dos rolamentos
do motor

Configuração de fábrica

▪ 0 … 48 m

0

▪ Executar

-

Duração do intervalo entre serviços de
manutenção dos rolamentos do motor
3-9-13-4

Intervalo de assistência dos rolamentos
do motor
Reinicialização do intervalo de assistência
dos rolamentos do motor após a
manutenção
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7.8.3 Estimativa do caudal
A estimativa do caudal e da altura manométrica baseia-se tanto nas curvas
características da bomba, como nos dados operacionais de potência do eixo e
velocidade de rotação determinados pelo inversor de frequência. A estimativa do
caudal é activada através do parâmetro "Estimativa do caudal" (3-9-8-1). De acordo
com (ð Capítulo 7.8.1, Página 95) são introduzidas as curvas características. Se não
estiverem disponíveis quaisquer sensores de pressão perto da bomba para o aumento
da precisão da estimativa do caudal, é necessária uma curva característica de potência
continuamente crescente.

NOTA
As curvas características efectivas de uma bomba poderão divergir das
documentadas devido às tolerâncias de fabrico. Para a estimativa do caudal, isto
resulta em imprecisões. Será possível atingir precisões mais elevadas se as curvas
características forem utilizadas a partir de uma única descarga da bomba.
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Aumento da precisão com sensores de pressão perto da bomba
Os sinais de sensores de pressão perto da bomba podem ser utilizados para o
aumento da precisão do cálculo do caudal e da altura manométrica. No entanto, isto
deverá apenas acontecer se as perdas de pressão entre a tubagem da bomba e o
ponto de medição da pressão, tanto no lado de aspiração, como no lado de descarga,
forem insignificantes (<1 % do intervalo de medição do sensor). Se esta condição
prévia não estiver presente, o parâmetro "Posição dos pontos de medição da
pressão" (3-5-2-4) tem de ser ajustado para o valor "longe da bomba", de modo a
desactivar a influência dos sinais de pressão sobre a estimativa do caudal. Caso
contrário, é válido o pré-ajuste "perto da bomba" com o aumento da precisão
activado. Os pontos de medição da pressão têm de ser descritos através de
parâmetros (ver a tabela: Parâmetros para a estimativa do caudal).
As pressões que são detectadas através de entradas analógicas com a função "Pressão
de aspiração interna", "Pressão final interna" ou "Pressão diferencial interna"
destinam-se exclusivamente ao aumento da precisão da estimativa do caudal e da
altura manométrica. Estas são sempre válidas como sensores "perto da bomba",
independentemente do parâmetro "Posição dos pontos de medição da
pressão" (3-5-2-4).
Sistemas de bombas
múltiplas

=

=

=

Fig. 71: Condições para o aumento da precisão com sensores de pressão perto da
bomba em sistemas de bombas múltiplas
Para os sistemas de bombas múltiplas em que a medição da pressão se realize apenas
nas tubagens colectoras (ou colectores), devem estar também cumpridas as seguintes
condições:
▪ Todas as bombas têm uma construção idêntica.
▪ As tubagens de aspiração e descarga das bombas têm o mesmo diâmetro
(bombas em linha).
▪ As tubagens colectoras no lado de aspiração e no lado de descarga têm o mesmo
diâmetro.
▪ O causal total divide-se, em grande medida, em partes iguais pelas bombas
individuais.

Tabela 72: Parâmetros da estimativa do caudal
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

3-9-8-1

Estimativa do caudal
Activação da estimativa de caudal

3-5-2-1

Diâmetro do tubo no ponto de medição 0...1000 mm
da pressão de aspiração
Diâmetro do tubo no ponto de medição da
pressão de aspiração
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▪ Desligar

Configuração da fábrica
Ligar

▪ Ligar
Específico do sistema
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Se as condições prévias não estiverem cumpridas, os sinais de pressão não poderão
ser utilizados para o aumento da precisão do cálculo do caudal e da altura
manométrica. O parâmetro "Posição dos pontos de medição da pressão" (3-5-2-4)
tem de ser ajustado para o valor "longe da bomba".
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Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-5-2-2

Diâmetro do tubo no ponto de medição 0...1000 mm
da pressão final
Diâmetro do tubo no ponto de medição da
pressão final

Específico do sistema

3-5-2-3

Diferença de altura dos pontos de
medição da pressão
Diferença de altura entre o ponto de
medição da pressão de aspiração e da
pressão final

Específico do sistema

3-5-2-4

Posição dos pontos de medição da
pressão
O ajuste "perto da bomba" deve ser
utilizado quando os valores de medição de
pressão do sistema puderem ser
transferidos para a bomba.

-10...10 m

▪ Perto da bomba

Perto da bomba

▪ Longe da bomba

7.8.4 Optimização da energia
7.8.4.1 Regulação da pressão/pressão diferencial com aumento do valor nominal em
função do caudal
O DFS permite que, no caso da utilização de sensores de pressão no lado da bomba,
um consumidor longe da bomba seja alimentado com pressão quase constante,
independentemente do fluxo. Isto é conseguido porque o valor nominal de pressão
da bomba é aumentado com um caudal crescente, de modo a compensar as perdas
crescentes de pressão na tubagem.
Sistema de tubagens aberto
p
3

Q
∆p
Q

2

p
1
Q
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Fig. 72: Regulação da pressão com aumento do valor nominal em função do caudal
num sistema aberto
1

Grupo electrobomba com diagrama do valor nominal em função do caudal

2

Tubagem com diagrama das perdas de pressão

3

Consumidor com diagrama da pressão de admissão

Em sistemas de tubagens abertos, a pressão final da bomba (1) pode ser utilizada
para estabelecer uma pressão quase constante antes do consumidor (3).
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Sistema de tubagens
fechado
p
3

Q
∆p
Q

2

p
1
Q

Fig. 73: Regulação da pressão diferencial com aumento do valor nominal em função
do caudal num sistema fechado
1

Grupo electrobomba com diagrama do valor nominal em função do caudal

2

Tubagem com diagrama das perdas de pressão

3

Consumidor com diagrama da pressão diferencial

Em sistemas de tubagens fechados, a pressão diferencial da bomba (1) pode ser
utilizada para estabelecer uma pressão diferencial quase constante antes do
consumidor (3).
Estão disponíveis dois processos DFS "DFS com base no caudal" e "DFS com base na
rotação".

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Com base no caudal
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Preferencialmente, é realizado o DFS com base no caudal medido ou estimado. Para
isso, o parâmetro "Processo DFS" (3-9-3-1) é ajustado para o valor "Velocidade de
rotação". A figura seguinte mostra o avanço do valor nominal aumentado (linha
contínua), como função do caudal, e os parâmetros relevantes.

110 de 258

PumpDrive 2

7 Arranque/Paragem

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q

Fig. 74: Avanço do valor nominal aumentado com DFS com base no caudal
1

Valor nominal independente do
caudal

3

Valor nominal aumentado

2

Aumento do valor nominal

O valor nominal aumentado (3) é a soma do valor nominal independente do caudal
(1) e do aumento do valor nominal (2). Conforme (ð Capítulo 7.6, Página 76) é
ajustado o valor nominal independente do caudal (1). O aumento do valor nominal
(2) começa com o caudal Q=0 e, com o caudal "Ponto de apoio DFS Q" (3-9-3-2),
atinge o valor ajustado em "Aumento do valor nominal" (3-9-3-4). Além disso, o
aumento do valor nominal é prosseguido ao longo da parábola representada.
As pressões comparativamente reduzidas no intervalo inferior do caudal não são
suficientes para abrir as válvulas de retenção existentes. De modo a ser possível
atingir a pressão necessária para este efeito neste intervalo, pode ser determinado
um aumento mínimo do valor nominal através do parâmetro (3-9-3-5). A figura
seguinte mostra a influência do aumento mínimo do valor nominal sobre o avanço
do valor nominal aumentado.

3-9-3-5

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q
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Fig. 75: Avanço do valor nominal aumentado com DFS com base no caudal com
aumento mínimo do valor nominal (3-9-3-5)
1

Valor nominal independente do
caudal

3

Valor nominal aumentado

2

Aumento do valor nominal

Com base na velocidade de rotação (para circuitos hidráulicos fechados)
Se nem o caudal medido nem o caudal estimado estiverem disponíveis, o DFS pode
ser realizado com base na velocidade de rotação. No entanto, isto apenas é possível
em circuitos hidráulicos fechados. Para isso, o parâmetro "Processo DFS" (3-9-3-1) é
ajustado para o valor "Velocidade de rotação".
A figura seguinte mostra o avanço do valor nominal aumentado (linha contínua),
como função da velocidade de rotação, e os parâmetros relevantes.
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3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-3

n

Fig. 76: Avanço do valor nominal aumentado com DFS com base na velocidade de
rotação
1

valor nominal independente do
caudal

3

valor nominal aumentado

2

Aumento do valor nominal

O valor nominal aumentado (3) é a soma do valor nominal independente do caudal
(1) e do aumento do valor nominal (2). Conforme (ð Capítulo 7.6, Página 76) é
ajustado o valor nominal independente do caudal (1). O aumento do valor nominal
começa com a velocidade de rotação n = 0 e, com a velocidade de rotação "Ponto de
apoio DFS n" (3-9-3-3), atinge o valor ajustado em Aumento do valor nominal
(3-9-3-4). Além disso, o aumento do valor nominal é prosseguido ao longo da
parábola representada. Através do parâmetro "Aumento mínimo do valor
nominal" (3-9-3-5), é possível determinar um aumento mínimo do valor nominal para
a abertura das válvulas de retenção.
Tabela 73: Parâmetros para a regulação da pressão/pressão diferencial com aumento do valor nominal em função
do caudal
Descrição

3-9-3-1

Processo DFS
Selecção do processo para a regulação da
pressão diferencial com controlo do valor
nominal em função do caudal (DFS). A
regulação DFS através da velocidade de
rotação apenas pode ser utilizada em
sistema sem altura manométrica
geodésica, por ex., em sistemas fechados.

Ajuste possível
▪ Desligado

Ajuste de fábrica
-

▪ Velocidade de rotação
▪ Caudal

3-9-3-2

Ponto de apoio DFS Q
Caudal mínimo a máximo
Neste ponto, é atingido o valor do aumento
do valor nominal. Além disso, o valor
nominal continua a ser aumentado acima
do valor ajustado.

3-9-3-3

Ponto de apoio DFS n
relativo ao parâmetro 3-2-2-2
0%
Neste ponto, é atingido o valor do aumento "Velocidade de rotação máxima
do valor nominal. Além disso, o valor
do motor"
nominal continua a ser aumentado acima
do valor ajustado. A introdução é realizada
em % relativamente à "3-2-2-2 Velocidade
de rotação máxima do motor".

3-9-3-4

Aumento do valor nominal
Aumento do valor nominal ajustável no
ponto de apoio 3-9-3-2 ou 3-9-3-3

Limite mínimo até ao limite
em função da unidade
máximo do intervalo de medição ajustada

3-9-3-5

Aumento mínimo do valor nominal
Aumento mínimo do valor nominal para a
abertura da válvula de retenção com
caudais reduzidos.

Limite mínimo até ao limite
em função da unidade
máximo do intervalo de medição ajustada
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em função da unidade
ajustada
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Parâmetro
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Regulação da pressão diferencial com aumento do valor nominal em função do
caudal (DFS sem sensor)

p
3

Q
∆p
Q

2

p
1
Q

Fig. 77: Regulação da pressão diferencial com aumento do valor nominal em função
do caudal num sistema fechado
1

Grupo electrobomba com diagrama do valor nominal em função do caudal

2

Tubagem com diagrama das perdas de pressão

3

Consumidor com diagrama da pressão diferencial

No sistema hidráulico fechado, através da regulação DFS sem sensor, é possível
estabelecer uma pressão diferencial quase constante no consumidor, sem ser
necessário utilizar sensores de pressão para o efeito. O processo baseia-se nas curvas
características da bomba. Curvas características íngremes promovem uma elevada
precisão do processo. O processo é adequado de forma limitada, se a curva
característica de potência apresentar, por etapas, um avanço constante acima do
caudal. Este é activado ao ajustar o parâmetro "Tipo de regulação" (3-6-1) para o
valor "Pressão diferencial sem sensor" e o "Processo DFS" (3-9-3-1) para o valor
"Caudal".

NOTA
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A regulação da pressão diferencial sem sensor com aumento do valor nominal em
função do caudal não funciona quando o processo DFS (3-9-3-1) está ajustado para
o valor "Velocidade de rotação".
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3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q

Fig. 78: Avanço do valor nominal aumentado com DFS com base no caudal
1

Valor nominal independente do
caudal

3

Valor nominal aumentado

2

Aumento do valor nominal

A seguinte mostra o avanço do valor nominal aumentado (linha contínua), como
função do caudal, e os parâmetros relevantes. O valor nominal aumentado (3) é a
soma do valor nominal independente do caudal (1) e do aumento do valor nominal
(2). Conforme (ð Capítulo 7.6, Página 76) é ajustado o valor nominal independente
do caudal (1). O aumento do valor nominal (2) começa com o caudal Q=0 e, com o
caudal "Ponto de apoio DFS Q" (3-9-3-2), atinge o valor ajustado em "Aumento do
valor nominal" (3-9-3-4). Além disso, o aumento do valor nominal é prosseguido ao
longo da parábola representada. Não é possível um aumento mínimo do valor
nominal, como na regulação DFS com sensores de pressão.

NOTA
Para a regulação da pressão diferencial sem sensor, todos os parâmetros das curvas
características da bomba (3-4-1, 3-4-3-1 a 3-4-3-22) devem ser introduzidos.

Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-6-1

Tipo de regulação
Selecção do processo de regulação. No
caso da selecção de "Desligado
(posicionador)", o regulador fica
desactivado

Pressão diferencial sem sensor

Em função da bomba

3-9-3-1

Processo DFS
Caudal
Selecção do processo para a regulação da
pressão diferencial com controlo do valor
nominal em função do caudal (DFS). A
regulação DFS através da velocidade de
rotação apenas pode ser utilizada em
sistema sem altura manométrica
geodésica, por ex., em sistemas fechados.

Desligado

3-9-3-2

Ponto de apoio DFS Q
Caudal mínimo a máximo
Neste ponto, é atingido o valor do aumento
do valor nominal. Além disso, o valor
nominal continua a ser aumentado acima
do valor ajustado.

0 m³/h

3-9-3-4

Aumento do valor nominal
Aumento do valor nominal ajustável no
ponto de apoio 3-9-3-2 ou 3-9-3-3
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Limite mínimo até ao limite
0%
máximo do intervalo de medição
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Tabela 74: Parâmetros para a regulação da pressão/pressão diferencial sem sensor com aumento do valor nominal
em função do caudal
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7.8.4.2 Modo de operacionalidade (modo de suspensão)

NOTA
No modo de operacionalidade, o PumpDrive pode arrancar sem pré-aviso, se o valor
real ultrapassar o desvio de regulação máximo para a reactivação (3-9-4-5).
O modo de operacionalidade pode ser utilizado para as seguintes tarefas de
regulação:
▪ Regulação da pressão final ou da pressão diferencial (também sem sensor)
▪ Regulação da temperatura para aquecer
▪ Regulação do nível para encher

NOTA
Na regulação da pressão, o modo de operacionalidade exige que o sensor do
sistema no qual é efectuada a regulação esteja montado atrás da válvula de
retenção. (ð Capítulo 7.11, Página 155) (ver figura: PumpMeter por bomba como
unidade de medida interna, sensor de pressão externo como fonte do valor real.)
O modo de operacionalidade permite a activação ou desactivação adequada do
sistema de bombas individuais ou múltiplas. Se o modo de operacionalidade (modo
de suspensão) estiver activado, o inversor de frequência desliga a bomba no caso de
caudais reduzidos, ou seja, se não for atingido o limite de carga parcial (3-4-3-30) ou
a velocidade de rotação de desactivação (3-9-8-4) durante bastante tempo. Durante a
regulação da pressão, antes da desactivação, poderá ocorrer o enchimento de um
recipiente de pressão através do funcionamento temporário com um aumento do
valor nominal (3-9-4-2). Se for determinada uma diminuição da pressão e, deste
modo, uma necessidade de caudal, a bomba reactiva-se.
O modo operacionalidade apenas está activo no modo de regulador. Em sistemas de
bombas múltiplas, o modo de operacionalidade só tem efeito se apenas uma bomba
estiver em funcionamento. O modo de operacionalidade é activado através do
parâmetro (3-9-4-1).
Modo de operacionalidade com aumento do valor nominal
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Esta variante do modo de operacionalidade está activa se, para o parâmetro
"Aumento do valor nominal" (3-9-4-2), estiver ajustado para um valor superior a 0.
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Fig. 79: Modo de operacionalidade com aumento do valor nominal (aqui está um exemplo depois de não ser
atingida a velocidade de rotação de desactivação)
Δpreal
Δpreal

O valor real atinge o valor nominal aumentado
O valor real não atinge o valor nominal aumentado

Reactivação
Assim que ocorrer uma descarga no sistema, a pressão desce. Se o valor limite
ajustável para o desvio de regulação máximo para a reactivação (3-9-4-5) for
atingido, a bomba é reactivada (t3).

NOTA
No sistema de bombas múltiplas, a activação de uma bomba conduz ao
cancelamento da tentativa de desactivação.
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Se, devido a uma descarga reduzida, não for possível atingir o limite de carga parcial
(3-4-3-30) ou a velocidade de rotação de desactivação (3-9-4-8) da bomba ao longo
do período de tempo (3-9-4-3), começa o aumento do valor nominal (t1). Para isso, o
valor nominal é aumentado ao longo de uma rampa para o aumento do valor
nominal (3-9-4-2) e, em seguida, é mantido constantemente. O tempo de rampa é
determinado através do parâmetro "Tempo de rampa" (3-9-4-7). A duração total do
aumento do valor nominal é limitada através do parâmetro (3-9-4-4). É realizada
apenas uma regulação para o valor nominal aumentado. Se o valor nominal
aumentado não for atingido durante este período, é realizada a desactivação (t2). Se,
durante período, o valor real não atingir o valor nominal aumentado, o valor
nominal é reposto e, deste modo, a tentativa de desactivação é cancelada. Em
seguida, a bomba funciona pelo menos durante um período de tempo ajustável
(3-9-4-6), antes de se poder iniciar uma nova tentativa de desactivação.
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Modo de operacionalidade sem aumento do valor nominal
Esta variante do modo de operacionalidade está activa se, para o parâmetro "Valor
do aumento do valor nominal no modo de operacionalidade" (3-9-4-2), estiver
ajustado o valor 0.
Se, devido a uma descarga reduzida, não for possível atingir o limite de carga parcial
(3-4-3-30) ou a velocidade de rotação de desactivação (3-9-4-8) da bomba ao longo
do período de tempo (3-9-4-3), decorre a desactivação.
Assim que ocorrer uma descarga no sistema, a pressão desce. Se o valor limite
ajustável para o desvio de regulação máximo para a reactivação (3-9-4-5) for
atingido, a bomba é reactivada.

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Tabela 75: Parâmetros do modo de operacionalidade
Parâmetros Descrição
3-9-4-1

3-9-4-2

3-9-4-3

Ajuste possível

Modo de operacionalidade

▪ Ligar

Modo de operacionalidade ligado/
desligado

▪ Desligar

Aumento do valor nominal

Com referência
a

Configuração da fábrica

-

Desligar

0

Aumento da pressão necessário
para o enchimento do recipiente

Limite mínimo até ao limite máximo do
intervalo de valores

Tempo de monitorização

0,0…600,0

-

20,0 s

0,0…600,0

-

10,0 s

Tempo de monitorização ajustável
até ao aumento do valor nominal ou
à desactivação
3-9-4-4

Duração do aumento do valor
nominal
Duração máxima do aumento do
valor nominal. Se, durante este
período de tempo, o valor nominal
for atingido, ocorre a desactivação.
A duração do aumento do valor
nominal tem de ser ajustada para
um valor superior ao tempo da
rampa para o aumento do valor
nominal.

3-9-4-5
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3-9-4-6

Desvio permitido
Desvio de regulação máximo
permitido para a reactivação

Limite mínimo até ao limite máximo do
intervalo de valores

1 % do intervalo de
valores da unidade de
regulação seleccionada

Período mínimo

0,0...600,0

60,0 s

-

Tempo mínimo entre duas
tentativas de desactivação no modo
de operacionalidade
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Parâmetros Descrição
3-9-4-7

Ajuste possível

Tempo de subida do aumento do 0,0...1000,0
valor nominal

Com referência
a

Configuração da fábrica

-

5,0 s

Tempo de subida durante o qual é
realizado o aumento do valor
nominal
3-9-4-8

Velocidade de rotação de
desactivação
Se, devido a uma descarga
reduzida, não for possível atingir o
limite de carga parcial ou a
velocidade de rotação de
desactivação da bomba ao longo
do período de tempo 3-9-4-3,
decorre a desactivação.

Limite mínimo até ao limite máximo do
intervalo de valores

3-2-2-1

Comportamento com aviso de carga parcial
Se for detectada uma carga parcial no sistema, não é emitido qualquer aviso após o
decurso de um período de depuração interno para o funcionamento com carga
parcial e o funcionamento em sobrecarga. O período de depuração interno está
ajustado de fábrica e apenas pode ser alterado no nível de assistência.
Em vez disso, após o decurso do período de depuração interno, começa o atraso
temporal para avisos hidráulicos (3-4-3-33). Decorrido este atraso temporal, é emitido
um aviso de carga parcial ou um aviso de sobrecarga, se o respectivo caudal limite for
continuamente excedido ou não atingido.
O atraso temporal para avisos hidráulicos decorre paralelamente ao tempo de
monitorização do modo de operacionalidade (3-9-4-3). Consequentemente, no caso
do ajuste de um período de atraso grande (3-4-3-33 > 3-9-4-3), o aviso aparece
apenas com o modo de operacionalidade desactivado ou em situações que não
podem resultar numa desactivação.
7.8.4.3 Contador de poupança de energia
O contador de poupança de energia determina a energia eléctrica poupada através
da operação do inversor de frequência. Para tal, é determinada a diferença do
consumo de energia actual do grupo electrobomba (1-2-1-4) em relação a uma
potência de referência e integrada ao longo do tempo. O resultado do cálculo é
apresentado como energia poupada (1-4-1-4) na unidade quilowatts-hora. Através do
parâmetro "Contador de poupança de energia" (3-9-5-1) é possível escolher entre
dois procedimentos de cálculo:
▪ Processo com potência de referência constante
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▪ Processo com potência de referência variável
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Potência de referência
constante

(3-9-5-2)

(1-4-1-4)

(1-4-1-3)
P

(1-2-1-4)

t
Fig. 80: Poupança de energia com potência de referência constante
P

Rendimento

t

Hora

1-2-1-4

Consumo de energia actual do inversor de frequência

1-4-1-3

ΔP

1-4-1-4

Energia poupada

3-9-5-2

Potência de referência

O processo com potência de referência constante exige a especificação da potência
de referência em kW. Trata-se do rendimento médio do grupo electrobomba em
funcionamento para a operação sem inversor de frequência. A especificação é
realizada através do parâmetro "Potência de referência fixa" (3-9-5-2).
Potência de referência
variável

(3-9-5-2)
(1-4-1-4)

(1-4-1-3)
P
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(1-2-1-4)

t
Fig. 81: Poupança de energia com potência de referência variável
P

Rendimento

t

Hora

1-2-1-4

Consumo de energia actual do inversor de frequência

1-4-1-3

ΔP
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1-4-1-4

Energia poupada

3-9-5-2

Potência de referência

O processo com potência de referência variável calcula a potência de referência de
modo autónomo. Como potência de referência é calculado o rendimento do grupo
electrobomba que seria necessário para o funcionamento não regulado sem inversor
de frequência e com o caudal actual. Para este procedimento, o parâmetro
"Estimativa do caudal" (3-9-8-1) tem de estar ligado.
Os dois procedimentos respeitam as perdas do inversor de frequência. A poupança de
energia actual pode ser exibida através do (1-4-1-3). Através dos parâmetros 1-4-1-6 e
1-4-1-5 são exibidos os custos de electricidade poupados e a emissão de CO2 evitada.
Para tal poderá ser necessário adaptar os parâmetros (3-9-5-3) e (3-9-5-4). O contador
de poupança de energia é reposto através do parâmetro "Contador de poupança de
energia" (1-4-1-7).
Tabela 76: Parâmetro Contador de poupança de energia
Parâmetros

Descrição

Ajuste possível

Com referência Configuração da
a
fábrica

1-4-1-3

Potência poupada

Valor indicado em kW

3-9-5-1
3-9-5-2

Potência poupada como
diferença em relação à
bomba não regulada
1-4-1-4

Energia poupada

Valor indicado em kWh

3-9-5-1

-

3-9-5-2

Energia poupada como
diferença em relação à
bomba não regulada

3-9-5-3

-

1-4-1-6

Poupança de
Valor indicado em moeda nacional 3-9-5-4
custosPoupança de custos
de energia em moeda
nacional
comparativamente à
bomba não regulada

-

1-4-1-7

Repor contador de
poupança de energia

3-9-5-1

1-4-1-5

Redução da emissão de
CO2

-

Valor indicado em kg

Redução do valor da
emissão de dióxido de
carbono indicado em
diferença à bomba não
regulada

-

Contador de poupança
de energia

▪ Desligar

-

Desligar

Selecção do processo
para a contagem da
poupança de energia

▪ Potência de referência variável
-

0 kWh

-

500 g/kWh

Potência de referência
fixa

-

▪ Potência de referência fixa

0 … 110 kWh

Potência de referência
ajustável da bomba não
regulada para o contador
da poupança de energia
3-9-5-3

Emissão de CO2 por kWh 0 … 10000 g/kWh
Emissão de dióxido de
carbono por kWh
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Parâmetros

Descrição

Ajuste possível

3-9-5-4

Custos de electricidade
por kWh

0,000... 1000,000

3-9-8-1

Estimativa do caudal

▪ Ligar

Activação da estimativa de
caudal

▪ Desligar

Com referência Configuração da
a
fábrica
-

0,140

-

Ligar

7.8.4.4 Função de águas residuais
7.8.4.4.1 Iniciar o grupo electrobomba como velocidade de rotação máxima
A função garante o rápido alcance de um caudal relativamente elevado. Deste modo,
a cada arranque são eliminados depósitos de matéria sólida e colchões de vapor e,
consequentemente, obstruções. A função é ligada através do parâmetro "Arranque
da bomba com velocidade de rotação máxima" (3-9-9-7). A duração do
funcionamento à velocidade de rotação máxima é definida com o parâmetro
"Duração da velocidade de rotação máxima" (3-9-9-8). Depois de decorrido este
período de tempo ocorre uma comutação para o modo de regulação ou de actuador
com velocidade de rotação livre.
Tabela 77: Parâmetro Arranque da bomba com velocidade de rotação máxima
Parâmetro

Descrição

3-9-9-7

Arranque da bomba com velocidade de
rotação máxima

Ajuste possível
▪ Ligado

Configuração da fábrica
Desligado

▪ Desligado

Arranque ao longo da rampa à velocidade
de rotação máxima e parar pela duração
de um tempo ajustado. A função é
executada em cada novo processo de
arranque, para evitar depósitos no poço da
bomba e na tubagem.
3-9-9-8

Duração da velocidade de rotação
máxima

0,0…600,0

180,0

Tempo ajustável, durante o qual o inversor
de frequência mantém a velocidade de
rotação máxima
7.8.4.4.2 Monitorizar a velocidade mínima de fluxo e a lavagem dos tubos
Monitorizar a velocidade mínima de fluxo

4074.81/13-PT

Juntamente com a função de lavagem, esta função evita depósitos desagradáveis de
matéria sólida em tubagens. Com a função activa e com base no caudal medido ou
estimado, é realizado um cálculo da velocidade de fluxo na tubagem, cujo diâmetro
interior é indicado pelo parâmetro (3-9-9-6). Se a velocidade de fluxo for
permanentemente inferior ao valor mínimo definido (3-9-9-2), é desencadeado um
aviso e dependendo do ajuste do parâmetro (3-9-9-1) também uma lavagem de
tubos. A duração do não alcance é definida com o parâmetro (3-9-9-3). A velocidade
de fluxo actual do fluido bombeado no sistema pode se apresentada na unidade de
controlo (1-2-3-8).
Lavagem de tubos
Condição para uma lavagem de tubos é o funcionamento regulado. Não é possível
efectuar uma lavagem de tubos no modo de actuador ou modo manual. A lavagem
de tubos é activada manualmente ao executar o parâmetro "Lavagem imediata dos
tubos" (1-3-7) na unidade de controlo ou através da monitorização da velocidade de
fluxo mínima (3-9-9-1). Ao activar a lavagem de tubos, para além da regulação
regular é activada também a regulação de uma velocidade de fluxo constante da
lavagem de tubos (3-9-9-5). A regulação com a velocidade de rotação mais elevada é
executada. Desta forma é alcançada a velocidade de fluxo da lavagem de tubos ou,
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no caso de ser solicitada a função de regulação regular, esta também pode ser
ultrapassada. Caso necessário, no modo de bombas múltiplas podem ser activadas ou
desactivadas bombas. A lavagem do tubo termina após o decurso do tempo (3-9-9-4).
Esta função pode também ser atribuída à tecla FUNC.
Tabela 78: Monitorizar a velocidade mínima de fluxo e a lavagem dos tubos
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

1-3-7

Executar

Lavagem imediata dos tubos

Configuração da
fábrica

Esta função permite o início manual único da
função de lavagem do tubo
3-9-9-1

3-9-9-2

Monitorização da velocidade de fluxo

▪ Desligar

Activar a monitorização da velocidade de fluxo.
Dependendo da selecção é exibido um aviso
sempre que o valor definido em 3-9-9-2 não for
alcançado ou a função de lavagem do tubo é
iniciada adicionalmente

▪ Aviso

Velocidade mínima de fluxo

Desligar

▪ Aviso + Lavagem de tubos

0,0…10,0 m/s

2,0

0…168 h

24

0…120 min

2

0,0…10,0 m/s

4,0

0…5000 mm

0

A velocidade mínima do fluxo aqui ajustada
tem de ficar abaixo do limite por um tempo
ajustável para que, dependendo do ajuste,
inicie a função de lavagem do tubo ou exiba
um aviso
3-9-9-3

Atraso temporal da monitorização da
velocidade de fluxo
Tempo ajustável, durante o qual a velocidade
mínima do fluxo tem de ficar
permanentemente abaixo do limite para iniciar
a função de lavagem do tubo

3-9-9-4

Duração da lavagem de tubos
Duração do processo de lavagem de tubos período de tempo durante o qual a regulação
de disparo está activa.

3-9-9-5

Velocidade de fluxo da lavagem de tubos
Valor da velocidade de fluxo durante a
duração de lavagem

3-9-9-6

Diâmetro interior dos tubos do sistema
Diâmetro dos tubos do sistema
7.8.5 Rampas

O arranque e a paragem são realizados através de rampas de velocidade de rotação.
É feita a distinção entre uma rampa de arranque e uma rampa de paragem. As
rampas são determinadas através dos parâmetros 3-3-5-1, 3-3-5-2 e 3-2-2-2. No
funcionamento em circuito aberto, a rampa de arranque é deixada quando o valor
de comando é atingido. No modo de regulador, a rampa de arranque é deixada
quando é atingida a velocidade de rotação definida pelo regulador. A rampa de
paragem é activada assim que for especificado um sinal de paragem.

122 de 258

PumpDrive 2

4074.81/13-PT

Rampa de arranque e paragem (modo de actuador/manual, modo de regulador)

7 Arranque/Paragem

AVISO
Ultrapassagem do tempo ajustado da rampa de paragem no caso de rampas de
paragem íngremes em combinação com valores elevados de inércia de massa
(Surge então uma mensagem de aviso "Rampa de paragem limitada".)
Perigo para os operadores devido a peças da máquina rotativas!
▷ Manter sempre a distância em relação às peças da máquina rotativas até à
imobilização completa da máquina.

NOTA
No caso de uma desactivação através da entrada digital "DI-EN", o motor não é
travado através da rampa de paragem, mas funciona em rotação lenta até à sua
imobilização. A duração deste processo depende da inércia de massa do sistema.
Durante o funcionamento em rotação lenta, o accionamento permanece
bloqueado. O bloqueio é indicado na unidade de controlo.

n

3-2-2-2

[min-1]

3-3-5-1

3-3-5-2
[s]

t

Fig. 82: Rampa de arranque (à esquerda) e rampa de paragem (à direita)
n

Velocidade de rotação

t

Hora

Tabela 79: Parâmetros da rampa de arranque e paragem
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-3-5-1

Duração da rampa de arranque
Tempo para a determinação da rampa de
arranque

1 - 600 s

3s

3-3-5-2

Duração da rampa de paragem
Tempo para a determinação da rampa de
paragem

1 - 600 s

3s

3-2-2-2

Velocidade de rotação máxima do motor 3-2-2-1…3-11-1-2

específico do motor

Rampa de funcionamento (modo de actuador/manual)
De modo a evitar alterações abruptas da velocidade de rotação no modo de
actuador/manual, as rampas de funcionamento limitam a rapidez da alteração da
velocidade de rotação. Se uma alteração da velocidade de rotação decorrer de forma
mais plana do que a rampa de funcionamento, não ocorrer qualquer limitação.
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A subida da rampa de funcionamento é determinada através dos parâmetros 3-2-2-2
e 3-3-5-3.
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n

3-2-2-2

[min-1]

3-3-5-3

3-3-5-3
[s]

t

Fig. 83: Rampa de funcionamento
n

Velocidade de rotação

t

Tempo

Tabela 80: Parâmetros da rampa de funcionamento
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-3-5-3

Duração da rampa de funcionamento
1 - 600 s
Tempo para a determinação das rampas
em caso de alterações da velocidade de
rotação no modo de actuador ou no modo
manual

3s

3-2-2-2

Velocidade de rotação máxima do motor 3-2-2-1…3-11-1-2¹

específico do motor

3-2-2-2

n

1

2

3-3-5-1

3

3-3-5-3

4

3-3-5-2

t
[s]

Fig. 84: Exemplo de avanço da velocidade de rotação no modo de actuador
A figura mostra um exemplo de avanço da velocidade de rotação no modo de
actuador como linha contínua. O valor de comando (especificação da velocidade de
rotação) é representado por uma linha pontilhada. No momento 2, ocorre o
comando de arranque. A velocidade de rotação aumenta ao longo da rampa de
arranque, até ser atingido o valor de comando (1) que será mantido em seguida. No
momento 3, ocorreu um aumento abrupto do valor de comando. A velocidade de
rotação aumenta ao longo da rampa de funcionamento, até ser atingido o valor de
comando aumentado que será mantido em seguida. No momento 4, ocorre o
comando de paragem. A velocidade de rotação diminui ao longo da rampa de
paragem, até à imobilização.

No modo de funcionamento de regulador, as alterações do valor nominal decorrem
ao longo da rampa do valor nominal. Deste modo, são evitadas alterações abruptas
da velocidade de rotação e, consequentemente, oscilações no sistema. O aumento da
rampa do valor nominal é determinado através do parâmetro 3-6-4-6, representado
na imagem 4, e do intervalo de regulação Δx. O intervalo de regulação Δx resulta do
tipo de regulação 3-6-1 e dos ajustes no menu 3-11 Intervalos de valores e unidades.
Dois exemplos disto:
Exemplo 1 Regulação para pressão final constante:
O parâmetro "Tipo de regulação" (3-6-1) tem o valor "Pressão final". De forma
correspondente, o intervalo de regulação Δx dos parâmetros "Pressão
mínima" (3-11-2-1) e "Pressão máxima" (3-11-2-2) é limitado.
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Exemplo 2 Regulação para temperatura constante:
O parâmetro "Tipo de regulação" (3-6-1) tem o valor "Temperatura (aquecer)". De
forma correspondente, o intervalo de regulação Δx dos parâmetros "Temperatura
mínima" (3-11-4-1) e "Temperatura máxima" (3-11-4-2) é limitado.

Δx

x

3-6-4-6

3-6-4-6

t
[s]

Fig. 85: Rampa do valor nominal
x

Unidade de regulação

Δx

Intervalo de regulação

t

Tempo

Tabela 81: Parâmetros da rampa do valor nominal
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Configuração da fábrica

3-6-4-6

Duração da rampa de valor nominal
Tempo para a determinação da rampa de
valor nominal

1 - 600 s

3s

7.8.6 Aquecimento com motor parado
O inversor de frequência possui um aquecimento com motor parado. Com a activação
do aquecimento com motor parado, é aplicada corrente contínua às bobinas do
motor durante a sua imobilização, dependendo do processo de refrigeração da
bobina do motor. Desta forma, garante-se que é gerado calor suficiente para impedir
condensação no motor ou danos em caso de paragem dos motores em ambiente frio.

NOTA
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O aquecimento com motor parado apenas pode ser activado durante a paragem ou
com modo de funcionamento "Off" ou "Auto-Stop" do inversor de frequência. Se o
inversor de frequência estiver condicionado por, p. ex., um alarme ou outra função
no estado "bloqueado", o aquecimento durante uma imobilização não será ligado.
Além disso, para a funcionalidade do aquecimento com motor parado, é necessário
activar a monitorização da PTC do motor pelo inversor de frequência através do
parâmetro (3-2-3-1). Se a avaliação do PTC for desactivada com o aquecimento com
motor parado activado, esta passa automaticamente a inactiva.
Através do parâmetro "Aquecimento com motor parado" (3-2-5-1), o aquecimento
com motor parado pode ser activado ou desactivado. O estado actual do
aquecimento com motor parado é apresentado como mensagem informativa, na
unidade de controlo do inversor de frequência. O nível de corrente de aquecimento
pode ser alterado através do parâmetro "Corrente de aquecimento" (3-2-5-2), em
caso de necessidade. Neste parâmetro, trata-se de um parâmetro de serviço, uma vez
que só pode ser alterado por pessoal técnico. Normalmente, o aquecimento com
motor parado funciona com as configurações de fábrica. Assim que o arranque do
sistema for realizado e o motor arrancar, o aquecimento com motor parado será
automaticamente desligado.
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Tabela 82: Parâmetros de aquecimento com motor parado
Parâmetro

Descrição

3-2-5-1

Aquecimento com motor parado
Aquecimento do motor através de bobinas
do motor

3-2-5-2

Ajuste possível

Corrente de aquecimento
Corrente de aquecimento em % da
corrente nominal do motor

Ajuste de fábrica

▪ Ligado

Desligado

▪ Desligado
0,00…50,00

20,00

7.8.7 Função de enchimento do tubo
Esta função destina-se à prevenção de picos de pressão que podem ocorrer ao
encher as tubagens devido a elevadas velocidades de fluxo. Se esta função estiver
activada, os sistemas de tubagens são enchidos com uma velocidade de fluxo
reduzida e, através de um gradiente ajustável, a pressão no sistema é lentamente
dissipada, antes de se mudar automaticamente para o modo de regulação da pressão
após a conclusão da função de enchimento. A função é adequada para o enchimento
de tubagens horizontais, verticais e combinadas.
A função pode ser activada uma vez para o primeiro enchimento de tubagens. Esta
também pode ser parametrizada como função de monitorização, sendo então
sempre realizada no âmbito de um arranque do sistema antes do funcionamento
normal, caso a pressão não tenha atingido um valor limite ajustável, por exemplo,
após a eliminação de fugas.
Em caso de activação simultânea, a função de enchimento do tubo tem prioridade
relativamente à função "Arranque da bomba com velocidade de rotação máxima".

NOTA
Durante a execução da função de enchimento do tubo, a função de protecção
contra bloqueios hidráulicos está desactivada. (ð Capítulo 7.8.2.8, Página 101)
∆p
1-3-2
3-9-15-5

3-9-15-3

3-9-15-4

3-9-15-6

n

3-9-15-2
3-2-2-1

B
t2

C

t

t3

Fig. 86: Diagrama de tempo da função de enchimento do tubo
A

Enchimento da parte horizontal

B

Enchimento da parte vertical

C

Modo de regulação da pressão

No diagrama representado, a pressão do sistema encontra-se, no início, abaixo do
valor limite (3-9-15-6). No momento t1, o sistema arranca e, no caso da respectiva préselecção do parâmetro "Iniciar com função de enchimento do tubo" (3-9-15-1), a
função de enchimento do tubo é activada e a parte horizontal da rede de tubagens é
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enchida primeiro. Para isso, o inversor de frequência especifica a velocidade de
rotação inicial (3-9-15-2) para a "Duração da velocidade de rotação inicial" ajustada
(3-9-15-3).
Após a conclusão, no momento t2, o comando muda para o modo de enchimento da
parte vertical. Nesta fase, o valor nominal da unidade de regulação seleccionada é
aumentado linearmente com a inclinação especificada no parâmetro "Aumento do
valor nominal por minuto", até a especificação do valor nominal atingir o valor final
(3-9-15-5).
A partir do momento t3, o accionamento muda para o modo de funcionamento
ajustado. No diagrama representado, é agora especificado o valor nominal (1-3-2) e o
modo de regulador é activado. Durante o enchimento, é indicado, através de uma
mensagem informativa (I103), que a sequência está activa. A mensagem apaga-se
automaticamente após a conclusão da função de enchimento do tubo.
Se for utilizado um tipo de regulação sem sensor, o modo para o enchimento vertical
apenas é possível de forma limitada. Um início da função apenas no caso de um valor
limite não ser atingido (3-9-15-6) não é possível em tipos de regulação sem sensor.
Em sistemas de bombas múltiplas, o enchimento da parte horizontal da rede de
tubos é sempre realizado com uma bomba.
Função de enchimento do tubo no modo de actuador
No modo de actuador, a selecção "Valor limite não alcançado" para o parâmetro
"Iniciar com função de enchimento do tubo" (3-9-15-1) não tem função. O
enchimento da parte horizontal funciona como no modo de regulador. Durante o
enchimento da parte vertical, a bomba acelera numa rampa de velocidade de rotação
até ao valor final (3-9-15-5) e, em seguida, assume a velocidade ajustada no
parâmetro "Valor de comando do actuador".
Tabela 83: Parâmetros da função de enchimento do tubo
Parâmetros Descrição
3-9-15-1

3-9-15-2

Ajuste possível

Iniciar com função de enchimento
do tubo

▪ 0 = Desligar

A função de enchimento do tubo é
executada durante o próximo
arranque do sistema.

▪ 2 = Valor-limite
não alcançado

Velocidade de rotação inicial
Velocidade de rotação que é
assumida no início da função de
enchimento do tubo.

Unidade

Configuração de fábrica

-

0 = Desligar

▪ 1 = Uma vez

Limite mínimo até ao rpm
limite máximo do
intervalo de valores
ajustado

3-2-2-1

(parametrização com
a KSB ServiceTool)
3-9-15-3

Duração da velocidade de rotação 0…6000
inicial

s

60

Duração da primeira parte do
processo de enchimento, o qual é
executado com a velocidade de
rotação inicial.
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3-9-15-4

Aumento do valor nominal por
minuto

Limite mínimo até ao Em função da
limite máximo do
unidade
ajustada
Taxa de aumento da especificação intervalo de valores
ajustado
do valor nominal para a segunda
parte do processo de enchimento
(parametrização com
a KSB ServiceTool)

PumpDrive 2

2% do intervalo de
valores do tipo de
regulação ajustado
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Parâmetros Descrição
3-9-15-5

Ajuste possível

Valor final
Valor final do valor nominal que, ao
ser atingido, faz com que a
segunda parte do processo de
enchimento termine.

3-9-15-6

Valor-limite
Ao seleccionar 3-9-15-1 Valor-limite
não alcançado, o sistema arranca
com a função de enchimento do
tubo, se o valor real for inferior ao
valor-limite.

Unidade

Limite mínimo até ao Em função da
limite máximo do
unidade
intervalo de valores
ajustada
ajustado

Configuração de fábrica
0

(parametrização com
a KSB ServiceTool)
Limite mínimo até ao Em função da
limite máximo do
unidade
intervalo de valores
ajustada
ajustado

0

(parametrização com
a KSB ServiceTool)

7.8.8 Funções para sistemas de aumento da pressão
7.8.8.1 Falta de água
Uma falta de água no sistema pode ser detectada pelo inversor de frequência através
da configuração de uma entrada digital ou com base numa monitorização da pressão
de admissão.
Configuração através de uma entrada digital
Em caso de configuração de uma entrada digital com a função "Falta de água", o
alarme A17 Falta de água é activado ou desactivado em função do sinal de entrada
digital (sinal baixo/alto).
Se existir um sinal baixo na entrada digital, o inversor de frequência emite o alarme
"Falta de água" e pára todas as bombas que se encontram no modo de
funcionamento "Auto". A avaliação do sinal é sempre realizada na entrada digital da
bomba principal activa no sistema.
O tipo de confirmação do alarme pode ser determinado através do parâmetro
Comportamento do alarme de falta de água (3-9-11-1). Possíveis ajustes são "Com
confirmação automática" ou "Sem conformação automática". Um alarme pendente
pode ser confirmado por qualquer bomba no sistema.
Uma desactivação das bombas no sistema através do alarme "Falta de água" pode ser
retardada através do parâmetro Atraso temporal da desactivação (3-9-11-2). Após o
decurso do tempo ajustado, as bombas são desligadas. Se, durante o período de
atraso, o sinal na entrada digital se alterar novamente para sinal alto, não é emitido
qualquer alarme. O alarme "Falta de água" mantém-se no sistema, pelo menos,
durante o período de tempo ajustado no parâmetro Duração mínima do alarme
(3-9-11-3).
Monitorização da pressão de admissão

Os valores de medição para a pressão de aspiração são registados através do sinal do
sensor presente na entrada analógica. O alarme "Falta de água" é emitido em função
dos parâmetros Limite de desactivação da pressão de aspiração (3-9-11-5) e Limite de
activação da pressão de aspiração (3-9-11-6). Se a pressão de aspiração descer abaixo
do limite de desactivação ajustado, o alarme é accionado. Após uma desactivação das
bombas no sistema através do alarme "Falta de água", as bombas são reactivadas se
o limite de activação for excedido.
Tal como na configuração, o comportamento de confirmação e o comportamento
temporal do alarme podem ser ajustados através de uma entrada digital, com a ajuda
dos parâmetros Comportamento do alarme de falta de água (3-9-11-1), Atraso
temporal da desactivação (3-9-11-2) e Duração mínima do alarme (3-9-11-3).
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A monitorização da falta de água no sistema também pode ser realizada através de
uma monitorização da pressão de admissão, com a medição da pressão de aspiração.
Para isso, o parâmetro Monitorização através do sensor de pressão de aspiração
(3-9-11-4) tem de estar ajustado para "Ligado".

7 Arranque/Paragem

Seleccionar os limites de desactivação/activação, de modo que não ocorra uma
desactivação e uma reactivação rápidas das bombas.
Em caso de desactivação das bombas no sistema através do alarme "Falta de água", a
mensagem de alarme mantém-se activa durante, pelo menos, o período ajustado no
parâmetro 3-9-11-3, mesmo que o sinal do valor de medição exceda antes do limite
de activação 3-9-11-6 .

NOTA
Se a função "Pressão de aspiração interna" estiver ajustada na entrada analógica,
os valores de medição não são utilizados para a monitorização. Assim sendo, é
necessário ajustar a função "Pressão de aspiração" na entrada analógica. Com o
parâmetro Pressão de aspiração (1-2-3-2), é possível apresentar a pressão actual no
lado de entrada do sistema. Se o registo do valor de medição da pressão de
aspiração não estiver configurado na entrada analógica, a monitorização da falta
de água não é realizada.

NOTA
Se a monitorização da pressão de admissão (3-9-11-4) e a configuração de uma
entrada digital com a função "Falta de água" estiverem activadas simultaneamente,
a entrada digital tem prioridade. Neste caso, os valores de medição da pressão de
aspiração na entrada analógica não são avaliados. A emissão do alarme "Falta de
água" ocorre então somente em função do sinal de entrada digital.

NOTA
A monitorização da pressão de admissão também pode ser realizada através da
ligação do PumpMeter ao módulo M12. Para este caso, ajustar a função da entrada
A do módulo M12 para "Pressão de aspiração/final PMtr".
Tabela 84: Parâmetros da função de falta de água
Parâmetros Descrição

4074.81/13-PT

3-9-11-1

Ajuste possível

Comportamento do alarme de falta de
água
Função para reinicializar o alarme de falta
de água

▪ Sem confirmação
automática

Configuração de fábrica
Com confirmação
automática

▪ Com confirmação
automática

3-9-11-2

Atraso temporal da desactivação
0.0…600.0 s
Decorrido este atraso temporal, a bomba é
desligada, desde que o limite de
desactivação para falta de água não seja
continuamente atingido.

10,0 s

3-9-11-3

Duração mínima do alarme
0.0…600.0 s
Duração mínima no estado do alarme de
falta de água. O alarme permanece ligado,
pelo menos, durante esse período de
tempo.

10,0 s

3-9-11-4

Monitorização através do sensor de
pressão de aspiração
Se a pressão de aspiração descer abaixo
do limite de desactivação, o alarme de
falta de água é accionado

Desligado

PumpDrive 2

▪ Desligado
▪ Ligado
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Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração de fábrica

3-9-11-5

Limite de desactivação da pressão de
aspiração
Se a pressão de aspiração se mantiver
permanentemente abaixo deste limite de
desactivação, a bomba desliga-se

-1,00…10,00 bar

1,00 bar

3-9-11-6

Limite de activação da pressão de
-1,00…10,00 bar
aspiração
Após a desactivação da bomba, esta será
reactivada se este limite de activação for
excedido

1,50 bar

7.8.8.2 Funcionamento em rotação lenta
Para que o empanque mecânico seja preservado durante o funcionamento, é possível
deixar a bomba desacelere até parar com a ajuda da função de funcionamento em
rotação lenta. Em caso de activação desta função, a modulação por largura de pulso
(PWM) do inversor de frequência é desligada e o motor não é travado através da
rampa de paragem, mas rola em ponto morto, a partir de uma velocidade de rotação
ajustada (3-3-5-6), até à paragem.
A duração deste processo depende da inércia de massa do sistema. Durante o
funcionamento em rotação lenta, o accionamento permanece bloqueado. O bloqueio
é indicado na unidade de controlo. A activação desta função é realizada através do
parâmetro Desaceleração do motor até parar (3-3-5-5).
Este parâmetro tem 2 opções de selecção:
▪ Desligado
A função está desactivada e o motor é desligado na rampa de paragem
▪ Velocidade de rotação fixa
Ao desligar, se a velocidade de rotação da desaceleração do motor até parar não
for atingida (3-3-5-6), a modulação por largura de pulso (PWM) do inversor de
frequência é desligada, para que o motor desacelera até parar.
Tabela 85: Parâmetros do funcionamento em rotação lenta
Parâmetros Descrição
3-3-5-5

3-3-5-6

Ajuste possível

Desaceleração do motor até parar
Desactivação da rampa de paragem ao
parar o motor. O motor desacelera até
parar.

▪ Desligar

Configuração da fábrica
Desligar

▪ Velocidade de rotação fixa

Velocidade de rotação da desaceleração 0… velocidade de rotação máx.
do motor até parar
do motor 3-2-2-2
Velocidade de rotação a partir da qual o
inversor de frequência permite que o motor
desacelere até parar em caso de atraso na
rampa de arranque.

500

7.8.9 Função de aceleração do motor

A função de aceleração do motor apenas deve ser activada nas aplicações descritas
abaixo. Esta só pode ser colocada em funcionamento por especialistas com
formação técnica (assistência técnica da KSB). Por este motivo, os parâmetros
descritos abaixo só podem ser ajustados com direitos de assistência.
A função de aceleração do motor sincroniza o campo rotativo de um motor rotativo
com o sinal de saída do sistema electrónico de potência do inversor de frequência no
momento em que o "Arranque do sistema" e/ou o "Desbloqueio do sistema
electrónico de potência" são ajustados na placa de comando do inversor de
frequência.
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A sincronização funciona nos dois sentidos de rotação do motor, ou seja, tanto num
motor com rotação em sentido inverso, por ex., ocasionado por uma bomba com
passagem de fluxo reversa, como também no sentido de rotação normal da bomba,
por ex., numa rotação lenta longa decorrente de um grande momento de inércia.
Depois de detectar a posição do rotor do motor, o motor segue a rampa de arranque
ajustada até alcançar o valor de ajuste e/ou o valor nominal, dependendo do tipo de
regulação seleccionado.
Tabela 86: Parâmetros para a função de aceleração do motor
Parâmetros Descrição
3-3-7-8

Ajuste possível

Função de aceleração do motor

▪ Desligado

Configuração de fábrica
Desligado

Função com a qual a função de aceleração ▪ Ligado
do motor é activada.
3-3-7-9

Tempo da função de aceleração do
motor

0,0 … 20,0 s

2,5 s

10.00…45.00 %

30.00 %

Tempo durante o qual o inversor de
frequência realiza o ciclo de pesquisa da
velocidade de rotação do campo rotativo.
3-3-7-10

Corrente da função de aceleração do
motor
Define a corrente no motor, em % da
corrente nominal do motor, para a
detecção da velocidade de rotação do
campo rotativo.

O ajuste dos valores de parâmetro depende do tipo de motor.
Nos motores assíncronos, o tempo para detecção do campo rotativo ou da velocidade
de rotação do campo rotativo é normalmente entre 2 s e 4 s (3-3-7-9 Tempo da
função de aceleração do motor). O valor da corrente (3-3-7-10 Corrente da função de
aceleração do motor) deve ser ajustado numa faixa de 25% até 40%.
No motor SuPremE da KSB também é possível obter bons resultados na detecção da
velocidade de rotação do campo rotativo com valores de parâmetro menores para
tempo e corrente. As configurações de fábrica foram basicamente ajustadas para o
motor SuPremE da KSB, porém pode ser preciso ajustá-las no local dependendo da
necessidade, da aplicação e da carga.
Os valores de parâmetro mais altos para o tempo da função de aceleração do motor
permitem uma maior precisão da detecção, porém têm influência sobre o processo de
arranque do motor.
Os valores de parâmetro mais altos para a corrente da função de aceleração do
motor também favorecem a precisão da detecção, porém podem ocasionar
mensagens de alarme no inversor de frequência, como, por ex., A2 Sobretensão, A5
Curto-circuito ou A9 Sobrecorrente.

4074.81/13-PT

NOTA
Quando a função de aceleração do motor (3-3-7-8) e a função de desaceleração do
motor (3-3-5-5) são activadas ao mesmo tempo, não há qualquer bloqueio da
secção de potência do inversor de frequência em caso de desaceleração do motor
ou rotação lenta da bomba. Consequentemente, também não é apresentada
qualquer mensagem I101 "Accionamento bloqueado" na unidade de controlo
gráfico. Se o "Arranque do sistema" e/ou o "Desbloqueio do sistema electrónico de
potência" forem definidos na placa de comando do inversor de frequência, o motor
pode arrancar novamente antes que a bomba pare através da função de aceleração
do motor, após a detecção da velocidade de rotação do campo rotativo.
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NOTA
Se a função de aceleração do motor (3-3-7-8) estiver activada, o tempo de bloqueio
após um alarme crítico(3-3-7-4) será ignorado. Se houver um alarme crítico do
MotorControl enquanto o motor se encontra na rampa de paragem, a mensagem
I101 "Accionamento bloqueado" é apresentada na unidade de controlo gráfico e a
secção de potência do inversor de frequência é bloqueada. Quando o alarme é
confirmado e o estado do alarme é apagado, a mensagem I101 deixa de ser
apresentada e o accionamento pode arrancar novamente. Se este processo ocorrer
antes que a bomba tenha parado completamente, a função de aceleração do motor
garante o arranque do motor.

NOTA
Se a função de aceleração do motor (3-3-7-8) estiver activada, o tempo de bloqueio
após um alarme crítico (3-3-7-4) será ignorado. Caso o desbloqueio do
accionamento através da entrada digital "DI-EN" prevista para esse fim seja
anulado, a mensagem I101 "Accionamento bloqueado" é apresentada na unidade
de controlo gráfico e a secção de potência do inversor de frequência é bloqueada.
Quando o "Desbloqueio do sistema electrónico de potência" é definido novamente
através de "DI-EN" na placa de comando do inversor de frequência, a mensagem
I101 deixa de ser apresentada e o accionamento pode arrancar novamente. Se este
processo ocorrer antes que a bomba tenha parado completamente, a função de
aceleração do motor garante o arranque do motor.

7.9 Funções do aparelho
7.9.1 Ajuste de fábrica e definição do utilizador

NOTA
Se tiver sido realizado previamente um arranque, através da reposição dos ajustes
de fábrica, todos os ajustes de parâmetros efectuados até ao momento são
perdidos, caso não tenham sido bloqueados com a ajuda do software de assistência
ou da definição do utilizador.
É possível guardar e carregar duas outras definições de utilizador no inversor de
frequência. Os ajustes de fábrica não podem ser ultrapassados, podendo ser
carregados com o parâmetro (3-1-3-5).

NOTA
No modo de bombas múltiplas, é necessário realizar separadamente "Carregar os
ajustes de fábrica" (3-1-3-5) em todos os inversores de frequência. Para o
armazenamento, é suficiente a execução num único inversor de frequência do
sistema. Tal deve ser tido em consideração em Carregar/guardar as definições do
utilizador.

Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-1-3-1

Carregar as definições do utilizador 1

Executar

-

3-1-3-2

Carregar as definições do utilizador 2

Executar

-

3-1-3-3

Guardar as definições do utilizador 1

Executar

-

3-1-3-4

Guardar as definições do utilizador 2

Executar

-

3-1-3-5

Carregar os ajustes de fábrica

Executar

-

Com esta função, é possível repor os
ajustes de fábrica do accionamento ou do
sistema.
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Tabela 87: Ajustes de fábrica e definições do utilizador
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7.9.2 Ler o PumpMeter
Se o inversor de frequência não for parametrizado na fábrica, todos os dados
relevantes (dados do motor, curvas características da bomba) podem ser carregados
do PumpMeter para o inversor de frequência, desde que o PumpMeter esteja ligado
à entrada A do módulo M12 através do Modbus.

NOTA
Durante o carregamento dos dados do PumpMeter, os dados guardados de fábrica
são substituídos. Se necessário, os dados no inversor de frequência poderão ter a
data mais recente. É possível recarregar os dados de fábrica através do ajuste de
fábrica.
Ler a placa de Para ler os parâmetros, como a curva característica da bomba e os dados do motor no
características PumpMeter, o parâmetro Função do módulo M12, entrada A (3-8-4-1), tem de ser
internamente ajustado para Pressão de aspiração/final PMtr ou Pressão de aspiração/
final PMtr. Para isso, o inversor de frequência tem de estar no estado operacional
"Off" ou "Auto-Stop".

NOTA
Ao alterar o parâmetro 3-8-4-1 para um dos valores acima mencionados (relevante
especialmente em caso de reequipamento), é activada uma reposição da tensão de
24 V, a qual é necessária para iniciar a ligação bus ao PumpMeter.
Só então é possível fazer a leitura da placa de características.
Se a leitura da placa de características for interrompida antes de a transferência
completa dos dados estar concluída ou se não for possível reestabelecer a
comunicação, surge o aviso "Comunicação com o PumpMeter" e nenhum dos
parâmetros já transferidos é assumido. Uma vez que, com a leitura, também é
possível alterar os dados do motor, é necessário reiniciar novamente a adaptação
automática do mesmo (AAM). Depois de concluída a leitura, surge a mensagem
"Upload do PumpMeter concluído". Parâmetros de motor alterados! Executar AMA!

NOTA
Ao seleccionar a pressão de aspiração/final PMtr, o parâmetro 3-8-4-1 terá de ser
novamente ajustado para "Desligado" depois de efectuada a leitura da placa de
características, caso se pretenda fazer o ajuste para a entrada analógica.
Tabela 88: Ler o PumpMeter
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-8-4-1

Função do módulo M12, entrada A

Pressão de aspiração/final PMtr

Desligado

Executar

-

1...247

247

Função do módulo M12, entrada A. Os
valores operacionais internos não podem
ser utilizados como fonte do valor real.
3-13-1

Ler a placa de características
Transfere as informações da placa de
características do PumpMeter para o
inversor de frequência
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3-13-2

Endereço
Endereço do Modbus do aparelho
PumpMeter ligado
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Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

3-13-3

Taxa de transmissão

▪ 9600

Taxa de transmissão do Modbus do
aparelho PumpMeter ligado

▪ 19200

Ajuste de fábrica
38400

▪ 38400
▪ 115200

3-13-4

Tempo de monitorização do bus do
sistema

1...180 s

15

Ajuste do tempo limite do Modbus
7.9.3 Data e hora
O inversor de frequência não possui relógio de tempo real. O formato de exibição
pode ser alterado.

NOTA
Não é possível comutar automaticamente entre o horário de Verão e o de Inverno.

Tabela 89: Parâmetros de ajuste de data e hora
Parâmetro

Descrição

1-5-1

Hora do sistema

Ajuste possível

Ajuste de fábrica
-

-

-

-

Hora actual do sistema
1-5-2

Data do sistema
Data actual do sistema

3-1-4-1

Ajustar data

01.01.2000 ... 31.12.2099

-

00:00…23:59

-

Ajuste da data
3-1-4-2

Ajustar hora
Ajuste da hora

3-1-4-3

Formato da hora

▪ AM

Seleccionar o formato para a indicação da
hora

▪ PM

-

▪ 24h

7.10 Entradas digitais e analógicas / Saídas digitais e analógicas
7.10.1 Entradas digitais
O inversor de frequência disponibiliza seis entradas digitais.

NOTA
No caso de uma desactivação através da entrada digital "DI-EN", o motor não é
travado através da rampa de paragem, mas funciona em rotação lenta até à sua
imobilização. A duração deste processo depende da inércia de massa do sistema.
Durante o funcionamento em rotação lenta, o accionamento permanece
bloqueado. O bloqueio é indicado na unidade de controlo.
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É atribuída uma função fixa à entrada digital DI-EN:
Com a ajuda da entrada digital DI-EN, a modulação por largura de pulso (PWM) do
inversor de frequência pode ser desactivada. No caso de uma desactivação (DI-EN =
Low), o motor não é travado através da rampa de paragem, mas funciona em rotação
lenta até à sua imobilização. A duração deste processo depende da inércia de massa
do sistema. Durante o funcionamento em rotação lenta, o accionamento permanece
bloqueado. O bloqueio é indicado na unidade de controlo. No caso mais simples,
uma ponte de fios de +24V (C9) na DI-EN (C10) poderá activar a PWM.
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AVISO
Peças da máquina rotativas
Ferimentos dos operadores!
▷ Manter sempre a distância em relação às peças da máquina rotativas até à
imobilização completa da máquina.
5 destas entradas digitais (DI1 – DI5) podem ser livremente parametrizadas. É possível
seleccionar as seguintes funções:
▪ Sem função
▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro digital (mais rápido / mais lento)
▪ Comutação do ponto de comando (local / remoto)
▪ Protecção contra funcionamento a seco
▪ Reinicializar o alarme
▪ Comando de saída da saída analógica
▪ Processamento de uma mensagem externa (por ex. porta aberta – reacção:
bomba desligada)
▪ Comutação para o valor nominal/de comando alternativo
▪ Comutação para Desligado/Automático/Velocidade de rotação fixa/Desactivação
externa
▪ Substituição da bomba
▪ Iniciar a marcha de funcionamento
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água
▪ Comutação do conjunto de parâmetros

4074.81/13-PT

Não é possível parametrizar a mesma entrada digital de formas diferentes nos
inversores de frequência individuais no modo de bombas múltiplas.
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Tabela 90: Parâmetros com atribuição prévia da função
Parâmetros Descrição
3-8-6-1
3-8-6-2
3-8-6-3
3-8-6-4
3-8-6-5

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Função da entrada digital 1

▪ Sem função

Arranque do sistema

Função ajustável da entrada digital 1

▪ Arranque do sistema

Função da entrada digital 2

▪ Potenciómetro automático - Reinicializar mensagens

Função ajustável da entrada digital 2

▪ Potenciómetro automático +

Função da entrada digital 3

▪ Ponto de comando

Sem função

Função ajustável da entrada digital 3
Função da entrada digital 4

▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo

Sem função

Função ajustável da entrada digital 4

▪ Potenciómetro manual -

Função da entrada digital 5

▪ Potenciómetro manual +

Função ajustável da entrada digital 5

▪ Comando digital Bit 0

Sem função

▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água
▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
7.10.1.1 Potenciómetro digital
Com a ajuda desta função, dependendo do modo de funcionamento (modo de
regulador, modo de actuador, modo manual), é possível aumentar ou diminuir a
respectiva unidade nominal (valor nominal, de comando, de ajuste). Para isso, são
utilizadas duas entradas digitais.

NOTA

Potenciómetro digital Para a alteração gradual do valor nominal do regulador no modo de funcionamento
automático no modo de "Automático", como função das entradas digitais, seleccionar "Potenciómetro
regulador automático –" e "Potenciómetro automático +". Através do parâmetro "Incremento
da alteração do valor nominal" (3-6-6-1) é possível definir em que valor por impulso
na entrada digital o valor nominal para sistemas de bombas individuais e múltiplas é
aumentado ou reduzido.
Potenciómetro digital Para a alteração gradual do valor de comando do actuador no modo de
automático no modo de funcionamento "Automático", como função das entradas digitais, seleccionar
actuador "Potenciómetro automático –" e "Potenciómetro automático +". Através do
parâmetro "Incremento da alteração da velocidade de rotação" (3-6-6-2) é possível
definir em que valor por impulso na entrada digital o valor de ajuste para sistemas de
bombas individuais e múltiplas é aumentado ou reduzido.
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Potenciómetro digital no Para a alteração gradual do valor de ajuste no modo manual, como função das
modo manual entradas digitais, seleccionar "Potenciómetro manual –" e "Potenciómetro manual
+". Através do parâmetro "Incremento da alteração da velocidade de
rotação" (3-6-6-2) é possível definir em que valor por impulso na entrada digital o
valor de ajuste para sistemas de bombas individuais e múltiplas é aumentado ou
reduzido.

NOTA
As especificações através da função "Potenciómetro digital manual" têm de ser
ajustadas em todos os comandos – não apenas no comando principal activo.
O comportamento depende da conexão das entradas digitais:
▪ 00: inactiva;
O valor nominal, o valor de comando e o valor de ajuste podem ser alterados,
por ex., através da unidade de controlo.
▪ 01: para cima
▪ 10: para baixo
▪ 11: bloqueada;
O valor nominal, o valor de comando e o valor de ajuste não são alterados.
Através do parâmetro "Intervalo" (3-6-6-3) é possível ajustar o valor de tempo
para uma alteração automática do valor no caso de um sinal continuamente
presente. Após o decurso deste tempo, o valor nominal e/ou o valor de ajuste
altera-se continuamente.
Tabela 91: Parâmetros do potenciómetro digital
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-6-6-1

Incremento da alteração do valor
nominal

Limite mínimo até ao limite
máximo do intervalo de valores

0,10

0..1000 rpm

10

0,0…10,0 s

0,5

O parâmetro define em que valor por
impulso na entrada digital o valor nominal
deve ser aumentado ou reduzido no modo
automático.
3-6-6-2

Incremento da alteração da velocidade
de rotação
O parâmetro define em que valor por
impulso na entrada digital o valor de ajuste
para sistemas de bombas individuais e
múltiplas é aumentado ou reduzido.

3-6-6-3

Intervalo
Valor de tempo para a alteração
automática do valor no caso de um sinal
continuamente presente

7.10.1.2 Mensagem externa
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Através de uma entrada digital é possível gerar, a partir de fora, uma mensagem
local.
Com o parâmetro "Reacção da mensagem externa" (3-9-14-1) é possível ajustar se a
mensagem é um alarme ou um aviso.
Através do parâmetro "Comportamento da mensagem externa" (3-9-14-2) é ajustado
se a mensagem é confirmada automaticamente ou não.
A mensagem externa gera um alarme ou um aviso normal que também poderá ser
considerado, de forma correspondente, na mensagem de avaria geral através de um
relé.
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Tabela 92: Parâmetros da mensagem externa
Parâmetro

Descrição

3-9-14-1

Reacção da mensagem externa

▪ Alarme

Reacção no caso da ocorrência da
mensagem externa

▪ Aviso

Comportamento da mensagem externa

▪ Sem confirmação
automática

3-9-14-2

Ajuste possível

Comportamento de alarme da mensagem
externa

Ajuste de fábrica
Alarme

Sem confirmação
automática

▪ Com confirmação
automática

7.10.1.3 Modo de velocidade de rotação fixa
Com a ajuda desta função, a velocidade de rotação actual do inversor de frequência
pode ser alterada através de uma velocidade de rotação determinada.

NOTA
As especificações através da função "Modo de velocidade de rotação fixa" têm de
ser ajustadas em todos os comandos – não apenas no comando principal activo.
Conforme a ligação das entradas digitais, podem ser seleccionadas até 3 velocidades
de rotação fixas. A função das entradas digitais seleccionadas é ajustada através de
"Comando digital Bit 0", "Comando digital Bit 1" e "Comando digital Bit 2". O
comportamento depende da ligação das entradas digitais.
Tabela 93: Ligação das entradas digitais
Descrição

Modo de
funcionamento

Comando digital (Bit Comando digital (Bit Comando digital (Bit
2)
1)
0)

Desligar todas as
entradas em 0

Desligar

0

0

0

Automático apenas
para DI1

Automático

0

0

1

Velocidade de
rotação variável
manual DI2

Manual (velocidade
de rotação variável)

0

1

0

Velocidade de
Manual (Velocidade
rotação fixa 1: 2950 de rotação fixa 1)
1/min

0

1

1

Velocidade de
Manual (Velocidade
rotação fixa 2: 2213 de rotação fixa 2)
1/min

1

0

1

Velocidade de
Manual (Velocidade
rotação fixa 3: 1475 de rotação fixa 3)
1/min

1

1

1
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Os valores das velocidades de rotação fixas são determinados através dos parâmetros
(3-6-5-1) até (3-6-5-3) .
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Tabela 94: Parâmetro do modo de velocidade de rotação fixa através de entradas digitais
Parâmetro

Descrição

3-6-5-1

Velocidade de rotação fixa 1

3-6-5-2

3-6-5-3

Ajuste possível

Com
Ajuste de fábrica
referência a

Velocidade de rotação
mínima a máxima do
Velocidade de rotação fixa
seleccionável através das entradas motor
digitais

3-2-2-1

Velocidade de rotação fixa 2

Velocidade de rotação
mínima a máxima do
Velocidade de rotação fixa
seleccionável através das entradas motor
digitais

3-2-2-1

Velocidade de rotação fixa 3

3-2-2-1

Velocidade de rotação
mínima a máxima do
Velocidade de rotação fixa
seleccionável através das entradas motor
digitais

0

3-2-2-2

0

3-2-2-2

0

3-2-2-2

7.10.1.4 Protecção contra funcionamento a seco
Através de uma entrada digital é possível monitorizar o funcionamento a seco com
um sensor externo (por ex. interruptor de pressão). Para isso, a função da entrada
digital tem de ser ajustada para o valor Protecção contra funcionamento a seco.

NOTA
Se a protecção contra funcionamento a seco tiver sido activada através de um
sensor externo, a detecção do funcionamento a seco sem sensor está inactiva.
Tabela 95: Comportamento do inversor de frequência em caso de funcionamento a seco através da entrada digital
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Com
Ajuste de fábrica
referência a

3-9-7-1

Comportamento da detecção
externa do funcionamento a seco

▪ Sem confirmação
automática

3-8-6-1

Comportamento de alarme da
detecção externa do funcionamento
a seco

▪ Com confirmação
automática

3-8-6-3

3-8-6-2

Sem confirmação
automática

3-8-6-4
3-8-6-5

7.10.1.5 Iniciar a marcha de funcionamento através da entrada digital

NOTA
A marcha de funcionamento é apenas realizada no modo automático.

NOTA

4074.81/13-PT

A ocupação da entrada digital com a função "Marcha de funcionamento" tem
prioridade máxima. Neste caso, não é possível uma marcha de funcionamento
através da unidade de controlo.
Tabela 96: Exemplo de arranque da marcha de funcionamento através da entrada digital 3
Parâmetro

Descrição

Ajuste possível

Ajuste de fábrica

3-8-6-3

Função da entrada digital 3
Função ajustável da entrada digital 3

Iniciar a marcha de
funcionamento

Sem função
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7.10.1.6 Comutação do conjunto de parâmetros
A função Comutação do conjunto de parâmetros permite realizar a comutação entre
2 conjuntos de parâmetros memorizados (definições do utilizador 1 e definições do
utilizador 2) através da entrada digital.
Deste modo é possível, por ex., ajustar um funcionamento de emergência em caso de
falha da comunicação do bus de campo. Após o ajuste de todos os parâmetros, o
conjunto de parâmetros ajustado pode ser guardado através dos parâmetros (3-1-3-3)
ou (3-1-3-4).
Tabela 97: Guardar conjuntos de parâmetros
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração de fábrica

3-1-3-3

Guardar as definições do utilizador 1

-

Executar

3-1-3-4

Guardar as definições do utilizador 2

-

Executar

Tabela 98: Exemplo de comutação do conjunto de parâmetros através da entrada digital 3
Parâmetros Descrição
3-8-6-3

Função da entrada digital 3
Função ajustável da entrada digital 3

Ajuste possível

Configuração de fábrica

Comutação de parâmetros

Sem função

Após o carregamento dos conjuntos de parâmetros, a seguinte mensagem é
apresentada na unidade de controlo ou na KSB ServiceTool: I106 Definições do
utilizador 1 carregadas ou I107 Definições do utilizador 2 carregadas.
7.10.2 Entradas analógicas
Estão disponíveis duas entradas analógicas. Através destas entradas analógicas é
possível, por ex. aplicar valores nominais de comandos externos ou sinais de valores
reais de sensores de pressão no inversor de frequência. Para isso, é necessário
seleccionar um tipo de sinal e uma função para a respectiva entrada analógica. De
forma correspondente, é possível determinar um limite inferior e superior, de modo a
redimensionar o intervalo de medição de acordo com sinal seleccionado.

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Se, por exemplo, um sensor da pressão diferencial (4-20 mA; 0-6 bar) for ligado como
sinal do valor real, devem ser realizados os seguintes ajustes:
▪ Tipo de sinal "4 - 20 mA"
▪ Função "Pressão diferencial"
▪ Limite inferior da entrada analógica de 0 bar
▪ Limite superior da entrada analógica de 6 bar

Se, numa entrada analógica, for parametrizado o tipo de sinal 4 - 20 mA ou 2 - 10 V,
sem existir um sinal semelhante de Live-Zero no aparelho, o inversor de frequência
comunica o aviso "Ruptura do cabo". (ð Capítulo 7.8.2.6, Página 99)
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Tabela 99: Parâmetros para a entrada analógica 1 e 2
Parâmetros Descrição
3-8-1-1

Ajuste possível

Sinal da entrada analógica 1

▪ Desligado

Sinal do sensor na entrada analógica 1

▪ 4…20 mA

Configuração de fábrica
Desligado

▪ 2…10 V
▪ 0…20 mA
▪ 0…10 V
3-8-1-2

Função da entrada analógica 1

▪ Sem função

Função da entrada analógica 1. Os valores
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte de valores reais.

▪ Valor nominal/de comando
automático

Desligado

▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperatura
▪ Pressão de aspiração interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna
▪ Valor alternativo nominal/de
comando autom.

3-8-1-3

Limite inferior da entrada analógica 1

Limite mínimo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-1-4

Limite superior da entrada analógica 1

Limite máximo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-1-5

Calibragem da entrada analógica 1

Executar

-

3-8-1-6

Selecção da calibragem

3-8-2-1

Sinal da entrada analógica 2

▪ Desligado

Sinal do sensor na entrada analógica 2

▪ 4…20 mA

▪ Configuração de fábrica

Configuração de fábrica

▪ Definição de cliente
Desligado

▪ 2…10 V
▪ 0…20 mA

4074.81/13-PT

▪ 0…10 V

PumpDrive 2

141 de 258

7 Arranque/Paragem

Parâmetros Descrição
3-8-2-2

Ajuste possível

Função da entrada analógica 2
Função da entrada analógica 2. Os valores
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte de valores reais

▪ Sem função

Configuração de fábrica
Desligado

▪ Valor nominal/de comando
automático
▪ Valor alternativo nominal/de
comando autom.
▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperatura
▪ Pressão de aspiração interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna

3-8-2-3

Limite inferior da entrada analógica 2

Limite mínimo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-2-4

Limite superior da entrada analógica 2

Limite máximo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-2-5

Calibragem da entrada analógica 2

Executar

-

3-8-2-6

Selecção da calibragem

▪ Configuração de fábrica

Configuração de fábrica

▪ Definição de cliente
Além disso, é possível ler simultaneamente 2 sinais através da entrada analógica 1 e
da entrada analógica 2, de modo a consultar estes sinais de acordo com os seguintes
critérios (ajuste apenas possível na entrada analógica 2):
▪ Diferença entre ambos os valores de sinais (AI1, AI2)
▪ Mínimo de ambos os valores de sinais MIN (AI1, AI2)
▪ Máximo de ambos os valores de sinais MAX (AI1, AI2)
▪ Valor médio de ambos os valores de sinais AVE (AI1, AI2)

NOTA
Se for detectada uma falha num dos dois sinais de entrada analógica, o valor do
processo corresponde ao sinal residual, o que pode ter efeitos indesejáveis sobre o
processo.
Se a entrada analógica for ajustada para uma das seguintes configurações, os sinais
de sensores presentes são usados apenas para cálculos e nunca para regras.
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna
Quando, por exemplo, a regulação é efectuada na entrada analógica 1 num sensor
de pressão numa tubagem colectora, mas ao mesmo tempo também está disponível
um outro sensor de pressão na entrada analógica 2 para a medição local na bomba,
que não deverá ser utilizado como valor real para a regulação da bomba.
▪ Pressão de aspiração interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna
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Interruptores DIP das entradas analógicas
Deste modo, em caso de falha do comando principal activo (master), o comando
principal redundante (aux master) pode assumir a tarefa e os sinais de sensores ou os
sinais padrão externos para valores nominais, valores de comando ou valores de
ajuste nas entradas analógicas de ambos os inversores de frequência têm de estar
presentes de forma redundante. Em caso de ligação de sinais de corrente de
0/4-20 mA, o sinal tem de ser convertido num sinal de tensão de 0/2-10 V. Para a
conversão do sinal, estão disponíveis nas entradas analógicas interruptores DIP que
activam internamente uma resistência eléctrica de 500 Ohm.
+24V

B8

ON

AIN2 +

B7

OFF

AIN2 -

B6
B5

+24V

B4

ON

GND
AIN1 +

OFF

B3

AIN1 -

B2

GND

B1

Fig. 87: Interruptores DIP das entradas analógicas (configuração de fábrica)
Ambos os interruptores DIP da entrada analógica 1 e da entrada analógica 2
encontram-se de fábrica na posição OFF.

2
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Fig. 88: Exemplo de ligação de um sinal de 4-20 mA
1

Comando principal activo (master)

2

Comando principal redundante (master AUX)

3

Sensor de valores reais de 4-20 mA

4

Interruptor DIP da entrada analógica 2 do comando principal activo na
posição ON
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Em todos os inversores de frequência nos quais é ligado um sinal de 0/4 – 20 mA, o
sinal de 0/4 – 20 mA é convertido num sinal de 0/2 – 10 V, se o interruptor DIP no
comando principal activo (master) for colocado na posição "ON". Conforme os
parâmetros "Sinal da entrada analógica" (3-8-1-1, 3-8-2-1, 3-8-3-1) nas entradas
analógicas de cada inversor de frequência, nas quais o sinal foi ligado, ajustar para
0/2 – 10 V.
Calibragem da entrada analógica
A calibragem de qualquer entrada analógica requer a ligação de uma alimentação de
tensão externa à entrada analógica a ser calibrada. A escolha da alimentação de
tensão depende da unidade definida em 3-8-1-1 e/ou 3-8-2-1 Sinal da entrada
analógica.
A calibragem pode ser iniciada seleccionando o valor da configuração de fábrica em
3-8-1-6 e/ou 3-8-2-6 Selecção da calibragem e executando a função 3-8-1-5 e/ou
3-8-2-5 Calibragem da entrada analógica. Em seguida, um sinal determinado da
alimentação de tensão deve ser disponibilizado. O inversor de frequência informa
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sobre o sinal necessário no visor. (Para isso, deve-se observar a unidade seleccionada
em 3-8-1-1 e/ou 3-8-2-1 Sinal da entrada analógica). A calibragem termina assim que
os sinais forem disponibilizados e as respectivas caixas de diálogo forem confirmadas.
Em seguida, a alimentação de tensão externa pode ser removida outra vez.
7.10.3 Saídas de relé
Nos 2 contactos isentos de potencial (relé do inversor) do inversor de frequência, é
possível consultar informações sobre os estados operacionais.
Tabela 100: Parâmetros para relé 1
Parâmetros

Descrição

Ajuste possível

3-8-9-1

Função do relé 1

▪ Nenhum

Mensagens seleccionáveis
através do relé 1

▪ Modo de funcionamento AUTO

Configuração de
fábrica
Alarme

▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra sobrecarga
▪ Corrente demasiado elevada
▪ Corrente demasiado reduzida
▪ Frequência demasiado elevada
▪ Frequência demasiado reduzida
▪ Potência demasiado elevada
▪ Potência demasiado reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-9-2

Atraso temporal ligado

0,0 – 10,0 s

0,5 s

0,0 – 10,0 s

0,5 s

Tempo durante o qual a
ocorrência seleccionada tem de
permanecer ininterrupta, até o relé
ser definido.
3-8-9-3

Atraso temporal desligado

4074.81/13-PT

Tempo durante o qual a
ocorrência seleccionada tem de
estar ausente, até o relé ser
reinicializado.
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Tabela 101: Parâmetros para relé 2
Parâmetros

Descrição

Ajuste possível

3-8-10-1

Função do relé 2

▪ Nenhum

Mensagens seleccionáveis
através do relé 2

▪ Modo de funcionamento AUTO

Configuração de
fábrica
Estado operacional
RUN

▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Sem alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Protecção dinâmica contra sobrecarga
▪ Corrente demasiado elevada
▪ Corrente demasiado reduzida
▪ Frequência demasiado elevada
▪ Frequência demasiado reduzida
▪ Potência demasiado elevada
Potência demasiado reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-10-2

Atraso temporal ligado

0,0…10,0 s

0,5 s

0,0 …10,0 s

0,5 s

Tempo durante o qual a
ocorrência seleccionada tem de
permanecer ininterrupta, até o relé
ser definido
3-8-10-3

Atraso temporal desligado
Tempo durante o qual a
ocorrência seleccionada tem de
estar ausente, até o relé ser
reinicializado.

Função Valor real = Valor nominal

NOTA
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A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Para a função "Valor real = Valor nominal", após a determinação do intervalo de
valores e das unidades, a largura da banda tem de ser ajustada para a comparação do
valor real e do valor nominal. Isto é realizado com o parâmetro "Desvio permitido
com valor real=valor nominal" (3-6-4-7).
Comando da tampa
A função de relé "Comando da tampa" permite a abertura/o fecho de uma válvula
de vedação do lado de descarga, de modo a poder evitar o fluxo inverso da bomba.
Um relé parametrizado com a função "Comando da tampa" fecha-se quando a
rampa de arranque é deixada, permitindo então a abertura de uma válvula de
vedação no lado de descarga. No modo de actuador, a rampa de arranque é deixada
quando o valor de comando é atingido. No modo de regulador, a rampa de arranque
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é deixada quando a velocidade de rotação definida pelo regulador é atingida. O relé
abre-se novamente aquando do arranque da rampa de paragem, e a válvula de
vedação pode ser fechada. A rampa de paragem é activada assim que um sinal de
paragem é especificado. Portanto, é possível evitar o fluxo inverso da bomba através
da activação atempada de uma válvula de vedação no lado do sistema.
Comando de bypass

PD2

M

Fig. 89: Diagrama do comando de bypass
A função de relé "Comando de bypass" permite a abertura/o fecho das válvulas
bypass do lado do sistema em função de um valor-limite máximo/mínimo do caudal
volumétrico. Se o caudal volumétrico do sistema cair abaixo do valor-limite mínimo,
um relé parametrizado com a função "Comando de bypass" fecha-se, o que permite
a abertura automática de uma válvula bypass no lado do sistema. Se o caudal
volumétrico do sistema exceder o valor-limite máximo, o relé utilizado abre-se
novamente e a válvula bypass ligada é fechada outra vez.
Tabela 102: Parâmetros para o comando de bypass
Parâmetros Descrição
3-10-6-4

Ajuste possível

Valor-limite do bypass na

Configuração de fábrica

Caudal mínimo – Caudal máximo 0,0 m³/h

determinação do valor-limite inferior do
bypass, quando o valor não é atingido, o
relé é ajustado para a função "Comando
de bypass".
3-10-6-4

Valor-limite do bypass para

Caudal mínimo – Caudal máximo 9999,9 m³/h

determinação do valor-limite superior do
bypass, quando o valor é excedido, o relé
é reinicializado para a função "Comando
de bypass".
7.10.4 Saídas analógicas
Na saída analógica, é emitido de fábrica o valor seleccionado através do parâmetro
3-8-7-1 Ocupação 1 da saída analógica 1 como sinal de 4...20 mA. Em alternativa, é
possível uma emissão como sinal de 0-10 V.
A selecção do valor emitido é realizada através de duas entradas digitais (2 Bits =
4 possibilidades). Para isso, parametrizar a função das entradas digitais para
"Comando AOUT Bit 0" ou "Comando AOUT Bit 1".
Tabela 103: Comando dos valores de saída
Ocupação na saída analógica 1
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Comando AOUT Bit 1

Comando AOUT Bit 0

1

0

0

2

0

1

3

1

0

4

1

1
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Na saída analógica, é possível colocar quatro valores do processo diferentes.
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Tabela 104: Parâmetros para a saída analógica
Parâmetros

Descrição

3-8-7-1

Ocupação 1 da saída analógica 1

▪ Sem função

Ocupação seleccionável 1 da
saída analógica 1

▪ Valor nominal

3-8-7-2

3-8-7-3

3-8-7-4

Ajuste possível

Ocupação 2 da saída analógica 1

Configuração de fábrica
Velocidade de rotação do
motor

▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do motor

Ocupação seleccionável 2 da
saída analógica 1

▪ Potência do motor

Ocupação 3 da saída analógica 1

▪ Corrente do motor

Ocupação seleccionável 3 da
saída analógica 1

▪ Tensão do motor

Ocupação 4 da saída analógica 1

▪ Tensão do circuito intermédio

Ocupação seleccionável 4 da
saída analógica 1

▪ Pressão de aspiração da bomba

Corrente do motor

Potência do motor

▪ Frequência de saída
Tensão do circuito
intermédio

▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-7-5

Calibragem da saída analógica 1 Executar

-

3-8-7-6

Selecção da calibragem

Configuração de fábrica

▪ Configuração de fábrica
▪ Definição de cliente

3-8-7-7

Sinal da saída analógica 1

▪ 4...20 mA/2...10 V

Tipo de sinal (intervalo do sinal)
na saída analógica 1

▪ 0...20 mA/0...10 V

4...20 mA/2...10 V

As escalas dos valores de saída possíveis da saída analógica dizem respeito aos
parâmetros do menu 3-11 "Intervalos de valores e unidades".
Exemplo Parâmetro de regulação de pressão 3-8-7-1 Ocupação 1 da saída analógica 1 ajustado
para valor nominal. Os parâmetros 3-8-7-2 a 3-8-7-4 são definidos para "Desligado".
A escala corresponde, então, a:
▪ 4 mA dizem respeito ao parâmetro "Pressão mínima" (3-11-2-1)
▪ 20 mA dizem respeito ao parâmetro "Pressão máxima" (3-11-2-2)
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Interruptores DIP Em função da posição do interruptor DIP na placa de comando, as grandezas do
processo são emitidas como sinal de 4-20 mA/0-20 mA ou como sinal de 2-10 V/0-10 V.
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Fig. 90: Posição do interruptor DIP na placa de comando
1

Bloco de terminais

2

Interruptor DIP da saída analógica

Significado da posição do interruptor DIP

Sinal de 4-20 mA / 0-20 mA

OFF

ON

1

1

ON

OFF

2

SW 1
2

SW 1

Sinal de 2-10 V / 0-10 V
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O interruptor DIP da saída analógica encontra-se de fábrica na posição OFF. O
intervalo do sinal está predefinido para 4-20 mA. O intervalo do sinal depende da
parametrização do parâmetro 3-8-7-7.
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Tabela 105: Combinações e intervalos de sinais possíveis
Posição do interruptor DIP

Intervalo do sinal

4-20 mA/2-10 V

4-20 mA

0-20 mA/0-10 V

0-20 mA

4-20 mA/2-10 V

2-10 V

0-20 mA/0-10 V

0-10 V

1

ON

OFF

2

SW 1

Ajuste do parâmetro 3-8-7-7
Intervalo do sinal da saída
analógica 1

1

ON

OFF

2

SW 1

1

ON

OFF

2

SW 1

1

ON

OFF

2

SW 1

Calibragem da saída analógica

4074.81/13-PT

Todas as saídas analógicas, incluindo as da placa de extensão de E/S, podem ser
calibradas através dos métodos de calibragem "Calibragem automática" ou
"Introdução de valores de medição", que podem ser seleccionados no parâmetro 3-8x-5 "Calibragem da saída analógica".
▪ Calibragem automática
Neste modo de calibragem, a saída analógica a calibrar tem de ser ligada à
respectiva entrada analógica (por exemplo, a saída analógica 1 à entrada
analógica 1 ou a saída analógica 2 à entrada analógica 2). A calibragem pode ser
iniciada ajustando o parâmetro 3-8-x-6 "Selecção da calibragem" para a
configuração de fábrica e acedendo à função 3-8-x-5 "Calibragem da saída
analógica". Desta forma, a calibragem é executada automaticamente e, em
seguida, a ligação com a entrada analógica pode ser desligada novamente.
▪ Tipo de calibragem "Introdução de valores de medição"
Este tipo de calibragem requer a utilização de um multímetro externo, que deve
ser ligado à saída analógica a ser calibrada. O multímetro deve ser ajustado para
a medição de tensão ou de corrente, dependendo da unidade definida em 3-8x-7 "Sinal da saída analógica". A calibragem pode ser iniciada ajustando o
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parâmetro 3-8-x-6 "Selecção da calibragem" para a configuração de fábrica e
acedendo à função 3-8-x-5 "Calibragem da saída analógica". Em seguida, são
disponibilizados dois sinais na respectiva saída analógica. Estes podem ser
medidos com o multímetro ligado. Estes valores de medição podem então ser
registados através de uma caixa de diálogo apresentada no visor. A calibragem é
concluída e o multímetro pode ser removido novamente.
7.10.5 Entradas e saídas da placa de extensão E/S
Entradas digitais da placa de extensão E/S
As entradas digitais (DI6 – DI8) podem ser livremente parametrizadas como as
entradas digitais DI1 – DI5.
Não é possível parametrizar a mesma entrada digital de formas diferentes nos
inversores de frequência individuais no modo de bombas múltiplas.
Tabela 106: Lista de parâmetros com atribuição prévia da função
Parâmetros Descrição
3-8-6-6
3-8-6-7
3-8-6-8

Ajuste possível

Configuração de fábrica

Função da entrada digital 6

▪ Sem função

Sem função

Função ajustável da entrada digital 6

▪ Arranque do sistema

Função da entrada digital 7

▪ Potenciómetro automático - Sem função

Função ajustável da entrada digital 7

▪ Potenciómetro automático +

Função da entrada digital 8

▪ Ponto de comando

Função ajustável da entrada digital 8

▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo

Sem função

▪ Potenciómetro manual ▪ Potenciómetro manual +
▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

Entradas analógicas da placa de extensão E/S
A placa de extensão E/S tem outra entrada analógica. É necessário seleccionar um
tipo de sinal e uma função para a entrada analógica. É possível dimensionar o
intervalo de medição de acordo com o sinal seleccionado através de um limite
inferior e superior. (ð Capítulo 7.10.2, Página 140)
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▪ Comutação do conjunto de
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NOTA
A introdução de valores de parâmetros e a introdução de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, deve-se ajustar sempre primeiro o
intervalo de valores válido e as unidades (3-11) . Se o intervalo de valores ou as
unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os parâmetros
dependentes destes tem de ser verificada.
Tabela 107: Parâmetros da entrada analógica 3
Parâmetros Descrição
3-8-3-1

Ajuste possível

Sinal da entrada analógica 3
Sinal do sensor na entrada analógica 3

▪ Desligado

Configuração de fábrica
Desligado

▪ 4…20 mA
▪ 2…10V
▪ 0…20mA
▪ 0…10 V

3-8-3-2

Função da entrada analógica 3
Função da entrada analógica 3. Os valores
operacionais internos não podem ser
utilizados como fonte de valores reais

▪ Desligado

Desligado

▪ Valor nominal/de comando
automático
▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperatura
▪ Pressão de aspiração interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna

3-8-3-3

Limite inferior da entrada analógica 3

Limite mínimo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-3-4

Limite superior da entrada analógica 3

Limite máximo do intervalo de
medição (conforme a função
seleccionada da entrada
analógica)

0

3-8-3-5

Calibragem da entrada analógica 3

Executar

-

3-8-3-6

Selecção da calibragem

▪ Configuração de fábrica

Configuração de fábrica

▪ Definição de cliente

4074.81/13-PT

Saídas de relé da placa de extensão E/S
A placa de extensão E/S tem um relé isento de potencial (NO/NC) e cinco relés isentos
de potencial (NO). A função do relé pode ser parametrizada através da unidade de
controlo. (ð Capítulo 7.10.3, Página 144)
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Tabela 108: Parâmetros de relés 3 a 8
Parâmetros Descrição

Ajuste possível

Configuração de fábrica

3-8-11-1

Função do relé 3

▪ Nenhum

3-8-12-1

Função do relé 4

3-8-13-1

Função do relé 5

▪ Modo de funcionamento
AUTO

3-8-14-1

Função do relé 6

▪ Estado operacional RUN

3-8-15-1

Função do relé 7

3-8-16-1

Função do relé 8

▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP

Mensagens seleccionáveis através dos
relés 3 a 8

Nenhum

▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
Potência demasiado elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-11-2
3-8-12-2
3-8-13-2

Atraso temporal ligado
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de permanecer
ininterrupta, até o relé ser definido

0,0 – 10,0 s

0,5 s

Atraso temporal desligado
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de estar ausente, até o
relé ser reinicializado

0,0 – 10,0 s

0,5 s

3-8-14-2
3-8-15-2
3-8-16-2
3-8-11-3
3-8-12-3
3-8-13-3
3-8-14-3
3-8-15-3
3-8-16-3

Na saída analógica, é emitido de fábrica o valor seleccionado através do parâmetro
3-8-8-1 Ocupação 1 da saída analógica 2 como sinal de 4...20 mA. Na saída analógica,
é possível colocar quatro valores do processo diferentes. A selecção do valor emitido
é realizada através de duas entradas digitais na placa de extensão E/S (2 bits =
4 possibilidades). Para isso, parametrizar a função das entradas digitais para
"Comando AOUT Bit 0" ou "Comando AOUT Bit 1". (ð Capítulo 7.10.4, Página 146)
Tabela 109: Comando dos valores de saída
Ocupação na saída analógica 1
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Comando AOUT Bit 1

Comando AOUT Bit 0

1

0

0

2

0

1
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Ocupação na saída analógica 1

Comando AOUT Bit 1

Comando AOUT Bit 0

3

1

0

4

1

1

NOTA
Podem ser usadas apenas entradas digitais na placa de extensão E/S para comando
da emissão do valor de medição da saída analógica 2.
Tabela 110: Parâmetros da saída analógica
Parâmetros Descrição
3-8-8-1

3-8-8-2

3-8-8-3

3-8-8-4

Ajuste possível

Ocupação 1 da saída analógica 2
Ocupação seleccionável 1 da saída
analógica 2
Ocupação 2 da saída analógica 2
Ocupação seleccionável 2 da saída
analógica 2
Ocupação 3 da saída analógica 2
Ocupação seleccionável 3 da saída
analógica 2
Ocupação 4 da saída analógica 2
Ocupação seleccionável 4 da saída
analógica 2

▪ Sem função

Configuração de fábrica
Desligado

▪ Valor nominal
▪ Valor real

Desligado

▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor

Desligado

▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor

Desligado

▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-8-5

Calibragem da entrada analógica 2

Executar

3-8-8-6

Selecção da calibragem

3-8-8-7

Sinal da saída analógica 2

▪ Desligado

Tipo de sinal (intervalo do sinal) na saída
analógica 2

▪ 4...20 mA

▪ Configuração de fábrica

Configuração de fábrica

▪ Definição de cliente
4...20 mA

▪ 2...10 V
▪ 0...20 mA
▪ 0...10 V
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Saídas digitais da placa de extensão E/S
Estão disponíveis duas saídas digitais programáveis na placa de extensão E/S.
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Tabela 111: Parâmetros da saída digital
Parâmetros Descrição
3-8-17-1

Ajuste possível

Função da saída digital 1
Mensagens seleccionáveis através da
saída digital 1 da placa de extensão E/S

▪ Nenhum

Configuração de fábrica
Desligado

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado elevada
Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-17-2

Atraso temporal ligado
0,0…600,0 s
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de permanecer
ininterrupta, até a saída digital ser definida

0,5 s

3-8-17-3

Atraso temporal desligado
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de estar ausente, até a
saída digital ser reinicializada

0,5 s
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0,0…600,0 s
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Parâmetros Descrição
3-8-18-1

Ajuste possível

Função da saída digital 2
Mensagens seleccionáveis através da
saída digital 1 da placa de extensão E/S

▪ Nenhum

Configuração de fábrica
Desligado

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-18-2

Atraso temporal ligado
0,0…600,0 s
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de permanecer
ininterrupta, até a saída digital ser definida

0,5 s

3-8-18-3

Atraso temporal desligado
Tempo durante o qual a ocorrência
seleccionada tem de estar ausente, até a
saída digital ser reinicializada

0,5 s

0,0…600,0 s

7.11 Parametrizar o módulo M12
Montar o módulo M12 (ð Capítulo 5.5.3.5, Página 44)
Se, num contacto fêmea do módulo M12 (A ou B), for parametrizada uma função,
sem existir um sinal semelhante no aparelho, o inversor de frequência comunica uma
das seguintes mensagens:
▪ Aviso "Falha do valor real"
▪ Alarme "Sem comando principal"
4074.81/13-PT

▪ Aviso "Ruptura do cabo"
Isto depende do facto de o sinal ter de ser utilizado como a fonte do valor real.
(ð Capítulo 7.8.2.6, Página 99) Não é possível parametrizar o mesmo contacto fêmea
do módulo M12 de formas diferentes nos inversores de frequência individuais no
modo de bombas múltiplas.
Parametrizar o módulo M12 para o PumpMeter como fonte do valor real (através do
Modbus)
Se o PumpMeter for utilizado na entrada A do módulo M12, através do Modbus,
como fonte do valor real para regulação, o parâmetro "Função do módulo M12,
entrada A" tem de ser ajustado para "Pressão de aspiração/final PMtr" (3-8-4-1).
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NOTA
Ao alterar o parâmetro 3-8-4-1 para o valor acima referido (relevante especialmente
em caso de reequipamento), é desencadeada uma reposição da tensão de 24 V, a
qual é necessária para iniciar a ligação bus ao PumpMeter.

2
1

A

Fig. 91: PumpMeter como fonte do valor real através do Modbus
1

PumpMeter como fonte do valor real

2

Ligação do PumpMeter através do Modbus no módulo M12, entrada A

Tabela 112: Ligação do PumpMeter através do Modbus
Parâmetros Descrição
3-8-4-1

Função do módulo M12, entrada A

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Pressão de aspiração/final PMtr

Desligar

Função do módulo M12, entrada A. Os
valores operacionais internos não podem
ser utilizados como fonte do valor real
Parametrizar o módulo M12 para o PumpMeter como unidade de medida interna
(através do Modbus)
Se o PumpMeter for utilizado na entrada A do módulo M12, através do Modbus,
apenas como unidade de medida interna e não para regulação, o parâmetro "Função
do módulo M12, entrada A" (3-8-4-1) tem de ser ajustado para Pressão de aspiração/
final PMtr interna.

NOTA
Ao alterar o parâmetro 3-8-4-1 para o valor acima referido (relevante especialmente
em caso de reequipamento), é desencadeada uma reposição da tensão de 24 V, a
qual é necessária para iniciar a ligação bus ao PumpMeter.

1
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3

p
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D
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D
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5

Fig. 92: PumpMeter por bomba como unidade de medida interna, sensor de pressão
externo como fonte do valor real
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1

Sensor de pressão externo como fonte do valor real

2

PumpMeter como unidade de medida interna no comando principal

3

PumpMeter como unidade de medida interna no comando secundário 1
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4

PumpMeter como unidade de medida interna no comando secundário 2

5

Cabo pré-instalado para o modo de bombas múltiplas

Tabela 113: Ligação do PumpMeter através do Modbus
Parâmetros Descrição
3-8-4-1

Função do módulo M12, entrada A
Os valores operacionais internos não
podem ser utilizados como fonte de
valores reais.

Ajuste possível

Configuração da fábrica

Pressão de aspiração/final PMtr
interna

Desligar

Parametrizar o módulo M12 como entrada analógica

NOTA
A introdução de valores de parâmetros e as introduções de intervalos de valores/
unidades são dependentes uma da outra. Por isso, no primeiro passo da
parametrização do inversor de frequência, devem ser sempre ajustados primeiro o
intervalo de valores e as unidades válidos (ver parâmetro 3-11). Se o intervalo de
valores ou as unidades forem alterados posteriormente, a exactidão de todos os
parâmetros dependentes destes tem de ser verificada.
Tabela 114: Parâmetros para a parametrização do módulo M12, entrada A
Parâmetros Descrição
3-8-4-1

Ajuste possível

Função do módulo M12, entrada A
Os valores operacionais internos não
podem ser utilizados como fonte do valor
real.

▪ Desligar

program. fábrica
Desligar

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão de aspiração interna
▪ Pressão final interna

3-8-4-2

Limite inferior da entrada A do módulo Pressão mínima a pressão
M12
máxima
Apenas relevante em entradas analógicas.

Desligar

3-8-4-3

Limite superior do módulo M12, entrada Pressão mínima a pressão
A
máxima
Apenas relevante em entradas analógicas.

Desligar

Tabela 115: Parâmetros para a parametrização do módulo M12, entrada B
Parâmetros Descrição
3-8-5-1

Ajuste possível

Função do módulo M12, entrada B
Os valores operacionais internos não
podem ser utilizados como fonte do valor
real.

▪ Desligar

program. fábrica
Desligar

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão de aspiração interna
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▪ Pressão final interna
3-8-5-2

Limite inferior da entrada B do módulo Pressão mínima a pressão
M12
máxima
Apenas relevante em entradas analógicas.

Desligar

3-8-5-3

Limite superior do módulo M12, entrada Pressão mínima a pressão
B
máxima
Apenas relevante em entradas analógicas.

Desligar

Se a entrada analógica do módulo M12 for utilizada como fonte do valor real para
regulação, o parâmetro "Função do módulo M12, entrada A" (3-8-4-1) ou B (3-8-5-1)
tem de ser ajustado para a pressão de aspiração ou a pressão final.
Se a entrada analógica do módulo M12 apenas for utilizada como unidade de
medida interna e não para regulação, o parâmetro "Função do módulo M12, entrada
A" (3-8-4-1) ou B (3-8-5-1) tem de ser ajustado para a pressão de aspiração interna ou
a pressão final interna.
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NOTA
No módulo M12 apenas podem ser ligados sensores com um sinal de 4-20 mA.

Parametrizar o módulo M12 para o PumpMeter como fonte de valores reais (através
do Modbus) no modo de bomba dupla
O PumpMeter é fornecido, numa Etaline Z, de fábrica em ligação com inversores de
frequência com um firmware especial como Modbus master. Ambos os inversores de
frequência estão ajustados para Modbus slave. Só desta forma é possível um
funcionamento redundante em caso de falha de um inversor de frequência. Para
equipar posteriormente um inversor de frequência e obter o modo de bomba dupla
redundante, este firmware especial deve ser instalado no PumpMeter com a KSB
ServiceTool.

NOTA
A indicação do ponto operacional do PumpMeter é sempre concebida apenas para
o funcionamento de uma bomba.

2

1

3
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1

PumpMeter como Modbus master

2

Inversor de frequência n.º 1 como Modbus slave

3

Inversor de frequência n.º 2 como Modbus slave
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Tabela 116: Exemplo de PumpMeter como Modbus master numa Etaline Z, no modo de bombas duplas redundante
Parâmetros Descrição
3-13-5

PumpMeter master/slave
Se o PumpMeter tiver de ser utilizado no
modo de bombas duplas/múltiplas no
colector como sensor redundante do
sistema ou também no Etaline Z, o
parâmetro deve ser ajustado para
"Master". Em todos os restantes casos, o
parâmetro está ajustado para "Slave".

Ajuste possível

program. fábrica

Master

Slave

7.12 Parametrizar o módulo de bus de campo
Montar o módulo de bus de campo. (ð Capítulo 5.5.3.6, Página 48)
Mais informações técnicas estão disponíveis nos respectivos manuais de concepção
dos módulos de bus de campo.

NOTA
Se o bus de campo for usado apenas para monitorização, o parâmetro 3-6-2 Ponto
de comando é definido para Local.

NOTA
Ao substituir ou ao equipar posteriormente um módulo de bus de campo é
realizada uma reposição do inversor de frequência. Em seguida, o menu 3-12 para
configurar os parâmetros do módulo de bus de campo está desbloqueado.
Tabela 117: Parâmetros do módulo ModBus RTU
Parâmetros Descrição
3-6-2

3-12-2-1

Ajuste possível

Ponto de comando

▪ Local

Comutação do ponto de comando de local para
bus de campo. DIGIN/ANIN têm a prioridade
máxima. O ajuste da fonte do valor real tem de
ser feito separadamente

▪ Bus de campo

Endereço slave do Modbus

1 - 247

Configuração da
fábrica
Local

1

Endereço slave do Modbus do sistema
3-12-2-2

Taxa de transmissão

▪ 4800

Taxa de transmissão do slave do Modbus

▪ 9600

19200

▪ 19200
▪ 38400
▪ 56k
▪ 115k
3-12-2-3

Parity

▪ even

Parity do slave do Modbus

▪ odd

even

4074.81/13-PT

▪ no parity
3-12-2-4

Área de endereços Modbus da bomba

▪ 0x0100 - 0x1FF

Área de endereços ajustável através da qual os
parâmetros locais da bomba são tratados

▪ 0x0200 - 0x2FF

0x0100 - 0x01FF

▪ 0x0300 - 0x3FF
▪ 0x0400 - 0x4FF
▪ 0x0500 - 0x5FF
▪ 0x0600 - 0x6FF
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Parâmetros Descrição
3-12-2-5

Tempo de ciclo do valor nominal/de comando

Ajuste possível

Configuração da
fábrica

0,0…10,0 s

5,0 s

0,0…10,0 s

1,0 s

Atraso temporal até à emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o sistema redundante, é
gerado apenas um aviso, uma vez que o aux
master pode assumir a função. Apenas quando
também o valor nominal/de comando falhar no
aux master é gerado um alarme, o que resulta
então no comportamento definido em caso de
falha do valor nominal/de comando.
3-12-2-6

Tempo de ciclo do valor real
Atraso temporal até à emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o sistema redundante, é
gerado apenas um aviso, uma vez que o aux
master pode assumir a função. Apenas quando
também o valor real falhar no aux master será
gerado um alarme, o que resulta então no
comportamento definido em caso de falha do
valor real.

Tabela 118: Parâmetros do módulo Profibus
Parâmetros Descrição
3-6-2

3-6-3

3-12-1-1

Ajuste possível

Ponto de comando

▪ Local

Activação do ponto de comando para bus de
campo. As entradas digitais e entradas
analógicas têm a prioridade máxima. O ajuste
da fonte de valores reais tem de ser feito
separadamente.

▪ Bus de campo

Fonte de valores reais

▪ Local

Selecção da fonte para o valor real: activação
do bus de campo como fonte de valores reais.
As entradas analógicas ou o PumpMeter têm
prioridade máxima.

▪ Bus de campo

Endereço slave do Profibus

Configuração de
fábrica
Local

Local

1 - 126

126

1-6

1

Endereço slave do Profibus do sistema
3-12-1-2

Número da bomba

4074.81/13-PT

Atribuição clara da bomba no modo de
bombas múltiplas
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Parâmetros Descrição
3-12-1-3

Tempo de ciclo do valor nominal/de
comando

Ajuste possível

Configuração de
fábrica

0,0...10,0

5

0,0...10,0

1

Ajuste possível

Configuração de
fábrica

Atraso temporal até à emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o sistema redundante,
é gerado apenas um aviso, uma vez que o aux
master pode assumir a função. Apenas
quando também o valor nominal/de comando
falhar no aux master é gerado um alarme, o
que resulta então no comportamento definido
em caso de falha do valor nominal/de
comando.
3-12-1-4

Tempo de ciclo do valor real
Atraso temporal até à emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o sistema redundante,
é gerado apenas um aviso, uma vez que o aux
master pode assumir a função. Apenas
quando também o valor real falhar no aux
master é gerado um alarme, o que resulta
então no comportamento definido em caso de
falha do valor real.

Tabela 119: Parâmetros do módulo LON
Parâmetros Descrição
3-6-2

3-6-3

3-12-3-1

Ponto de comando

▪ Local

Activação do ponto de comando para bus de
campo. As entradas digitais e entradas
analógicas têm a prioridade máxima. O ajuste
da fonte de valores reais tem de ser feito
separadamente.

▪ Bus de campo

Fonte de valores reais

▪ Local

Selecção da fonte para o valor real: activação
do bus de campo como fonte de valores reais.
As entradas analógicas ou o PumpMeter têm
prioridade máxima.

▪ Bus de campo

Enviar mensagem Service-Pin.

Local

Local

Executar

-

0,0…6553,5

0,0

Tempo de transmissão mínimo

0,0…6553,5

0,0

Período de actualização mais curto para as
variáveis nvoPumpCapacity, nvoEffOpMode,
nvoControlMode e nvoPumpStatus. É usado
para limitação da carga no LON-Bus.

(0,0 = sem limitação)

Tempo máximo esgotado

0,0…6553,5

Decorrido este período, os valores reais
Remote são definidos para inválidos. Tal diz
respeito às variáveis nviRemotePress,
nviRemoteFlow e nviRemoteTemp.

(0 = sem monitorização)

Local de montagem

Cadeia de caracteres: A…Z

Activa o Service Pin para o arranque do
módulo LON
3-12-3-2

Tempo de transmissão máximo
O mais tardar decorrido este período, são
actualizadas as variáveis nvoPumpCapacity,
nvoEffOpMode, nvoControlMode e
nvoPumpStatus.
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3-12-3-3

3-12-3-4

3-12-3-5

0,0

Local de montagem do participante LON
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Parâmetros Descrição
3-12-3-6

Ajuste possível

Tipo de regulação LON

▪ Desligar (actuador)

Define o tipo de regulação no funcionamento
LON. Este tipo de regulação é usado quando
as nviRemotePress, nviRemoteFlow e
nviRemoteTemp não fornecerem um sinal.

▪ Pressão final

Configuração de
fábrica
Desligar (actuador)

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão diferencial
▪ Pressão diferencial (sem
sensor)
▪ Caudal
▪ Caudal (sem sensor)
▪ Temperatura (refrigerar)
▪ Temperatura (aquecer)
▪ Nível no lado de aspiração
▪ Nível no lado de descarga

3-12-3-7

Sentido efectivo do regulador da regulação
de temperatura

▪ Desligado

Desligado

▪ Ligado

Define o sentido do regulador durante a
regulação da temperatura. O sentido efectivo é
usado quando o valor real se situar acima da
nviRemoteTemp.
3-12-3-8

3-12-3-9

Processo LON DFS

▪ Desligado

Determina se se trabalha acima de
nviRemotePress com DFS durante a
regulação de pressão.

▪ Velocidade de rotação

Tempo de ciclo

Desligado

▪ Caudal
0,0 …10,0 s

1,0 s

0,0 …10,0 s

1,0 s

Valor nominal/de comando do atraso temporal
até à emissão da mensagem (aviso ou
alarme). Com o sistema redundante, é gerado
apenas um aviso, uma vez que o aux master
pode assumir a função. Apenas quando
também o valor nominal/de comando falhar no
aux master é gerado um alarme, o que resulta
então no comportamento definido em caso de
falha do valor nominal/de comando.
3-12-3-10

Tempo de ciclo
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Valor real do atraso temporal até à emissão da
mensagem (aviso ou alarme). Com o sistema
redundante, é gerado apenas um aviso, uma
vez que o aux master pode assumir a função.
Apenas quando também o valor real falhar no
aux master é gerado um alarme, o que resulta
então no comportamento definido em caso de
falha do valor real.
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Tabela 120: Parâmetros do módulo PROFINET
Parâmetros Descrição
3-6-2

3-6-3

3-12-4-1

Ajuste possível

Ponto de comando

▪ Local

Activação do ponto de comando para bus de
campo. As entradas digitais e entradas
analógicas têm a prioridade máxima. O ajuste
da fonte de valores reais tem de ser feito
separadamente.

▪ Bus de campo

Fonte de valores reais

▪ Local

Selecção da fonte para o valor real: activação
do bus de campo como fonte de valores reais.
As entradas analógicas ou o PumpMeter têm
prioridade máxima.

▪ Bus de campo

Nome do aparelho Profinet

Configuração de
fábrica
Local

Local

Definido pelo utilizador

-

Definido pelo utilizador

0.0.0.0

0,0...10,0

5,0

0,0...10,0

1,0

Nome do aparelho definido pelo utilizador para
identificação na rede (Recomenda-se um
comprimento máximo de 49 caracteres). Este
parâmetro apenas pode ser lido com a
unidade de controlo. O nome do aparelho é
alterado no controlador da PROFINET.
3-12-4-2

Endereço IP Profinet
Apresentação do endereço IP especificado na
rede. O endereço IP é alterado no controlador
da PROFINET.

3-12-4-3

Tempo de ciclo do valor nominal/de
comando
Atraso temporal em segundos até à emissão
da mensagem (aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é gerado apenas um
aviso, uma vez que o aux master pode
assumir a função. Apenas quando também o
valor nominal/de comando falhar no aux
master é gerado um alarme, o que resulta
então no comportamento definido em caso de
falha do valor nominal/de comando.

3-12-4-4

Tempo de ciclo do valor real

4074.81/13-PT

Atraso temporal em segundos até à emissão
da mensagem (aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é gerado apenas um
aviso, uma vez que o aux master pode
assumir a função. Apenas quando também o
valor real falhar no aux master é gerado um
alarme, o que resulta então no comportamento
definido em caso de falha do valor real.
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Tabela 121: Parâmetros do módulo BACnet MS/TP
Parâmetros

Descrição

3-6-2

Ponto de comando

▪ Local

Activação do ponto de comando para bus de
campo. As entradas digitais e entradas
analógicas têm a prioridade máxima. O ajuste
da fonte de valores reais tem de ser feito
separadamente.

▪ Bus de campo

Fonte de valores reais

▪ Local

Selecção da fonte para o valor real: activação do
bus de campo como fonte de valores reais. As
entradas analógicas ou o PumpMeter têm
prioridade máxima.

▪ Bus de campo

3-6-3

3-12-5-1

Ajuste possível

Identificação do aparelho

Configuração de
fábrica
Local

Local

0-4194303

Valor gerado

1-254

254

Device Object-Instance Number
3-12-5-2

Endereço MS/TP-MAC
Endereço de rede de acordo com o formato da
estrutura MS/TP

3-12-5-3

Taxa de transmissão

▪ 9600

Taxa de transmissão do slave BACnet

▪ 19200

38400

▪ 38400
▪ 57600
▪ 115200
3-12-5-4

Número da bomba
Número único da bomba no sistema de bombas
múltiplas
Somente é necessário quando é utilizado um
único Gateway no sistema de bombas múltiplas.
Só é necessário quando é preciso ler valores de
bomba de vários accionamentos através de 1
Gateway.

▪ 0 = Desactivada

0

1 = Os valores da bomba são
apresentados no PD2-1######
2 = Os valores da bomba são
apresentados no PD2-2######

NOTA! Se o número da bomba 1-2 não estiver
atribuído no sistema de bombas múltiplas, os
valores da bomba do accionamento no qual o
Gateway se encontra são apresentados
automaticamente no PD2-1-###### e no
PD2-2-######.
3-12-5-5

Tempo de monitorização da comunicação

0...60 s

20 s

Se o módulo BACnet não estiver na circulação
de token da rede MSTP por um tempo mais
longo do que este, é comunicada uma ruptura
de cabo.
Nome do aparelho
Device Object-Name Nome do aparelho para
identificação do aparelho na rede
3-12-5-7

Descrição do aparelho

3-12-5-8

Local de montagem

Ajuste através de ferramenta de KSB PumpDrive
configuração, no máximo 32
Device Object-Description Descrição do
aparelho para identificação do aparelho na rede caracteres
Device Object-Location Local de montagem do
participante BACnet
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Ajuste através de ferramenta de KSB PumpDrive
configuração, no máximo 32
caracteres

PumpDrive 2

Ajuste através de ferramenta de KSB PumpDrive
configuração, no máximo 32
caracteres
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3-12-5-6

8 Manutenção/conservação

8 Manutenção/conservação
8.1 Especificações de segurança
É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os trabalhos de
manutenção, inspecção e montagem são efectuados por técnicos autorizados,
qualificados e que estejam suficientemente informados através de um estudo
exaustivo das instruções de funcionamento.

PERIGO
Activação inadvertida
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, desligar o inversor de
frequência da corrente.
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, proteger o inversor de
frequência contra uma reactivação.

PERIGO
Contacto com peças condutoras de tensão
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▷ Nunca retirar a peça central do corpo do dissipador de calor.
▷ Ter em atenção o tempo de descarga do condensador.
Após a desactivação do inversor de frequência, esperar 10 minutos, até as
tensões perigosas terem se terem dissipado.

NOTA
A assistência técnica da KSB ou as oficinas autorizadas estão à disposição para todos
os trabalhos de manutenção, conservação e montagem. Para obter os endereços de
contacto, consulte o livro de contactos "Adresses" fornecido ou visite
"www.ksb.com/contact" na Internet.

8.2 Manutenção/Inspecção
8.2.1 Monitorização do funcionamento
O inversor de frequência deve funcionar sempre de forma suave e sem vibrações.
Garantir uma refrigeração suficiente do inversor de frequência.
No caso de uma forte acumulação de sujidade, limpar regularmente as passagens de
ar e a superfície do corpo.

4074.81/13-PT

8.3 Desmontagem
8.3.1 Preparar o inversor de frequência para a desmontagem
1. Desligar o inversor de frequência da alimentação de tensão.
2. Desligar a ligação eléctrica no inversor de frequência.
3. Realizar a desmontagem mecânica.
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Tabela 122: Vista geral dos parâmetros
Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

1

Funcionamento

-

-

-

-

1-1

Início de sessão

-

-

-

-

1-1-1

Início de sessão
de cliente

Início de sessão como
cliente

0000…9999

-

-

1-1-2

Início de sessão
de serviço de
apoio ao cliente

Início de sessão para o
0000…9999
acesso a parâmetros
especiais para a assistência
da KSB

-

-

1-1-3

Iniciar sessão de
fábrica

Início de sessão para o
0000…9999
acesso a parâmetros
especiais para a produção
da KSB

-

-

1-1-4

Encerramento de Terminar sessão em todos Executar
sessão
os níveis de acesso

-

-

1-1-5

Identificação de Alteração da identificação 0000…9999
acesso de cliente de acesso de cliente

-

1-1-6

Identificação de Alteração da identificação 0000…9999
acesso de serviço de acesso de serviço de
de apoio ao
apoio ao cliente
cliente

-

-

1-2

Valores
operacionais

-

-

-

-

1-2-1

Motor e inversor de frequência

-

-

-

1-2-1-1

Rotação

-

r.p.m.

-

1-2-1-2

Consumo de
Potência efectiva eléctrica energia do motor actual do motor

em função
da unidade
ajustada

-

1-2-1-3

Consumo de
energia da
bomba

Potência efectiva mecânica actual da bomba

em função
da unidade
ajustada

-

1-2-1-4

Consumo de
Potência eléctrica efectiva energia do grupo actual do grupo
electrobomba
electrobomba (grupo
electrobomba = inversor
de frequência + motor +
bomba)

em função
da unidade
ajustada

-

1-2-1-5

Corrente do
motor

Corrente de saída actual
do inversor de frequência.
Devido a perdas e/ou
correntes de fuga, a
corrente efectiva do motor
pode divergir da corrente
de saída do inversor de
frequência.

A

-

1-2-1-6

Tensão do motor Tensão de saída actual do inversor de frequência.
Devido a cabos de motor
compridos e/ou filtros, a
tensão na régua de bornes
do motor pode ser
diferente da tensão de
saída do inversor de
frequência

V

-
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Velocidade de rotação
actual do motor

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

1-2-1-7

Frequência de
saída

1-2-1-8

1-2-1-9

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Frequência de saída actual do inversor de frequência

Hz

-

Tensão do
circuito
intermédio

Tensão actual do circuito intermédio do inversor de
frequência

V

-

Temperatura do
dissipador de
calor

Temperatura actual do
dissipador de calor do
inversor de frequência

-

em função
da unidade
ajustada

-

1-2-1-10 Temperatura da
platina

Temperatura actual na
placa de E/S

-

em função
da unidade
ajustada

-

1-2-1-11 Binário do motor Binário actual do motor
com base na velocidade de
rotação do motor e na
potência mecânica do
motor

Nm

-

1-2-2

Bomba

-

-

-

-

1-2-2-1

Pressão de
aspiração da
bomba

Pressão actual no lado de
entrada da bomba
centrífuga

-

bar

-

1-2-2-2

Pressão final da
bomba

Pressão actual no lado de saída da bomba centrífuga

bar

-

1-2-2-3

Pressão
diferencial da
bomba

Diferença de pressão entre a pressão no lado de
entrada e de saída da
bomba

bar

-

1-2-2-4

Caudal da bomba Caudal actual da bomba

-

m3/h

-

1-2-3

Sistema

-

-

-

-

1-2-3-1

Valor real do
regulador

Valor real actual no modo de regulador

%

-

1-2-3-2

Pressão de
aspiração

Pressão actual no lado de
entrada do sistema

-

bar

-

1-2-3-3

Pressão final

Pressão actual no lado de
saída do sistema

-

bar

-

1-2-3-4

Pressão
diferencial

Diferença de pressão entre a pressão no lado de
entrada e de saída do
sistema

bar

-

1-2-3-5

Caudal

Caudal actual do sistema

-

m3/h

-

1-2-3-6

Nível

Nível de enchimento
actual

-

m3/h

-

1-2-3-7

Temperaturas

Temperatura actual no
ponto de medição

-

°C

-

1-2-3-8

Velocidade de
fluxo

Velocidade de fluxo actual do fluido no sistema

m/s

-

1-2-3-9

Altura
manométrica

Altura manométrica
estimado com velocidade
de rotação actual
(recalculado de N_est.N)

-

m

-

1-2-4

Entradas/saídas

-

-

-

-

1-2-4-1

Valor da entrada Valor do sinal actualmente analógica 1
presente na entrada
analógica 1 da platina de
comando

mA ou V

-
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Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

1-2-4-2

Valor da entrada Valor do sinal actualmente analógica 2
presente na entrada
analógica 2 da platina de
comando

mA ou V

-

1-2-4-3

Valor da entrada Valor do sinal actualmente analógica 3
presente na entrada
analógica 3 da platina de
comando

mA ou V

-

1-2-4-4

Valor do módulo Valor do sinal actualmente M12, entrada A presente na entrada
analógica A do módulo
M12

mA

-

1-2-4-5

Valor do módulo Valor do sinal actualmente M12, entrada B presente na entrada
analógica B do módulo
M12

mA

-

1-2-4-6

Entradas digitais Indicação dos estados
actuais das entradas
digitais

-

-

-

1-2-4-7

Saídas digitais

Indicação dos estados
actuais das saídas digitais

-

-

-

1-2-4-8

Valor da saída
analógica 1

Valor do sinal actualmente presente na saída
analógica 1 da platina de
comando

mA

-

1-2-4-9

Valor da saída
analógica 2

Valor do sinal actualmente emitido na saída analógica
2 da placa de extensão E/S

mA

-

1-3

Comando

-

-

-

1-3-1

Arranque /
Paragem do
sistema

Com esta função, é
possível iniciar o sistema

-

Parar

▪ Parar
▪ Iniciar

1-3-2

Valor nominal do Valor nominal ajustável.
Limite mínimo até ao limite
regulador
Se o valor nominal for
máximo do intervalo de valores
indicado através de DIGIN/ ajustado
ANIN, este parâmetro está
bloqueado. Caso
contrário, a fonte do valor
nominal é seleccionada
através do parâmetro
"Ponto de comando"
local/bus de campo.

em função
0,00
da unidade
de regulação
ajustada

1-3-3

Valor de
comando do
actuador

Valor de comando
ajustável para a
velocidade de rotação no
modo de actuador

r.p.m.

3-2-2-1

1-3-4

Valor de ajuste
manual

Em caso de comutação
3-2-2-1...3-2-2-2
para o modo manual, é
assumida a velocidade de
rotação actual do modo a
decorrer; caso contrário, é
assumida a velocidade de
rotação mínima. Em
seguida, é possível ajustar
a velocidade de rotação
no modo manual

r.p.m.

3-2-2-1
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

1-3-5

Substituição
imediata da
bomba

Com esta função, a
mudança da bomba é
directamente executada

Executar

-

-

1-3-6

Teste de
funcionamento
imediato

Com esta função, a
Executar
marcha de funcionamento
para esta bomba é
directamente executada

-

-

1-3-7

Lavagem
imediata dos
tubos

Esta função permite o
início manual único da
função de lavagem do
tubo

-

-

1-3-8

Tipo de
funcionamento

Ajuste do modo de
funcionamento

-

Modo
automático

-

-

Executar

▪ Desligar
▪ Serviço manual

4074.81/13-PT

▪ Modo automático
1-3-9

Valores
alternativos

-

-

1-3-9-1

Valor teórico
alternativo
regulador

Valor nominal alternativo Limite mínimo até ao limite
ajustável (activável pela
máximo do intervalo de valores
hora ou DIGIN, DIGIN tem ajustado
PRIO). Se o valor nominal
for indicado através de
DIGIN/ANIN, este
parâmetro está
bloqueado. Caso
contrário, a fonte do valor
nominal é seleccionada
através do parâmetro
"Ponto de comando"
local/bus de campo.

em função
0,00
da unidade
de regulação
ajustada

1-3-9-2

Valor de
comando
alternativo
actuador

Valor de comando
alternativo ajustável para
a velocidade de rotação
no modo de
funcionamento em
circuito aberto

r.p.m.

500

1-3-9-3

Início do valor
teórico/de
comando
alternativo

Início da comutação de
00:00…23:59
valor nominal/de comando
para valor nominal /de
comando alternativo

h

00:00

1-3-9-4

Fim do valor
teórico/de
comando
alternativo

Fim da comutação de valor 00:00…23:59
nominal/de comando para
valor nominal /de
comando alternativo

h

00:00

1-3-9-5

Comportamento Comutação entre
com valores
temporização ou
alternativos
desactivação/activação
directa do valor nominal
alternativo

-

Temporizaçã
o

3-2-2-1 … 3-2-2-2

▪ Temporização
▪ Valor nominal/de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo

1-3-11

Deragging
imediato

Deragging imediato

Executar

-

-

1-4

Contadores

-

-

-

-

1-4-1

Energia

-

-

-

-

1-4-1-1

Contador de
kWh

Consumo actual de
energia do grupo
electrobomba

-

kWh

0
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

1-4-1-2

Reinicializar o
Reinicialização do
contador de kWh contador de kWh do
grupo electrobomba

Executar

-

-

1-4-1-3

Potência
poupada

-

kW

0,00

1-4-1-4

Energia poupada Energia poupada como
diferença em relação à
bomba não regulada

-

kWh

0

1-4-1-5

Redução da
emissão de CO2

Redução da emissão de
dióxido de carbono em
diferença à bomba não
regulada

-

t

0,0

1-4-1-6

Custos poupados Poupança de custos de
energia em moeda
nacional
comparativamente à
bomba não regulada

-

-

0,00

1-4-1-7

Repor contador
de poupança de
energia

Repor contador de
poupança de energia

Executar

-

-

1-4-2

Funcionamento

-

-

-

-

1-4-2-1

Horas de
funcionamento
do inversor de
frequência

Horas de funcionamento do inversor de frequência
no modo de standby e
durante o funcionamento

h

0

1-4-2-2

Reinicializar as
horas de
funcionamento
do inversor de
frequência

Reinicialização do
contador das horas de
funcionamento do
inversor de frequência

Executar

-

-

1-4-2-3

Horas de
funcionamento
da bomba

Horas de funcionamento
da bomba durante o
funcionamento

-

h

0

1-4-2-4

Reinicializar as
horas de
funcionamento
da bomba

Reinicialização do
Executar
contador das horas de
funcionamento da bomba

-

-

1-4-2-5

Número de
processos de
activação

Número de processos de
activação do inversor de
frequência no lado da
rede

-

0

1-4-2-6

Reinicialização
Função para a
Executar
dos processos de reinicialização do
activação
contador dos processos de
activação

-

-

1-5

Data e hora

-

-

-

-

1-5-1

Hora do sistema

Hora actual do sistema

00:00 … 23:59

-

Hora actual

1-5-2

Data do sistema

Data actual do sistema

01.01.1970 … 31.12.2099

-

Data actual

1-6

Assistência

-

-

-

-

1-6-1

Tempo até ao
intervalo de
assistência

Tempo restante até ao
próximo serviço de
assistência

-

h

0

2

Diagnóstico

-

-

-

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

2-1

Mensagens
pendentes

No ponto de menu
"Mensagens pendentes"
são exibidas as mensagens
actualmente pendentes,
de acordo com a sua
respectiva prioridade

-

-

-

2-2

Histórico de
mensagens

No histórico de mensagens
são exibidas as últimas 100
mensagens

-

-

-

2-3

Apagar histórico Apaga a lista das
mensagens no histórico

Executar

3

Ajustes

-

-

-

-

3-1

Ajustes básicos

-

-

-

-

3-1-1

Idioma

Idioma ajustável do visor

-

Inglês
(outros
idiomas
consoante o
país)

▪ Inglês

-

▪ (Idioma 2 no idioma
nacional)
▪ (Idioma 3 no idioma
nacional)

-

▪ (Idioma 4 no idioma
nacional)
3-1-2

Configuração da unidade de
controlo

-

-

-

3-1-2-1

Valores
operacionais no
ecrã principal

Indicação dos valores
operacionais actuais no
ecrã principal

ver lista de selecção

-

-

3-1-2-2

As teclas de
comando exigem
que seja iniciada
a sessão

O acesso directo às teclas
de comando MAN, OFF,
AUTO e FUNC pode ser
bloqueado através deste
parâmetro

▪ Desligar

-

Desligar

Ocupação da
tecla de função

Atribuição de uma
qualquer função
seleccionável à tecla FUNC

▪ Sem função

-

Idioma

3-1-2-3

▪ Ligar

▪ "Start/Stop" de sistema
▪ Comutação do valor
nominal (regulador)
▪ Comutador do valor de
comando (actuador)
▪ Substituição imediata da
bomba
▪ Teste de funcionamento
imediato
▪ Idioma

4074.81/13-PT

▪ Ponto de comando
remoto/local
3-1-2-4

Contraste do
visor

Contraste ajustável para o 0…100
visor

%

50

3-1-2-5

Iluminação do
visor

Ajuste da iluminação do
visor

-

Automático

▪ Desligar
▪ Ligar
▪ Automático

3-1-2-6

Duração da
iluminação do
visor

Duração da iluminação do 0,00 … 600,00
visor no modo automático

s

30

3-1-3

Conjuntos de
parâmetros

-

-

-

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-1-3-1

Carregar as
definições do
utilizador 1

-

-

-

Executar

3-1-3-2

Carregar as
definições do
utilizador 2

-

-

-

Executar

3-1-3-3

Guardar as
definições do
utilizador 1

-

-

-

Executar

3-1-3-4

Guardar as
definições do
utilizador 2

-

-

-

Executar

3-1-3-5

Carregar os
Com esta função, é
ajustes de fábrica possível repor os ajustes
de fábrica do
accionamento ou do
sistema

-

-

Executar

3-1-4

Data e hora

-

-

-

-

3-1-4-1

Ajustar data

Ajuste da data

01.01.2000 ... 31.12.2099

-

Data actual

3-1-4-2

Ajustar hora

Ajuste da hora

00:00…23:59

-

Hora actual

3-1-4-3

Formato da hora Seleccionar o formato
para a indicação da hora

-

24h

▪ AM
▪ PM
▪ 24h

3-1-5

Assistente de
arranque

Início da ajuda de
arranque

Executar

-

-

3-2

Motor

-

-

-

-

3-2-1

Dados nominais
do motor

-

-

-

-

3-2-1-1

Potência nominal Potência nominal do
do motor
motor conforme a placa
de características

3-2-1-2

Tensão nominal
do motor

Tensão nominal do motor Limite mínimo até ao limite
V
conforme a placa de
máximo do intervalo de valores
características
ajustado

Em função
do tamanho/
em função
do motor

3-2-1-3

Frequência
nominal do
motor

Frequência nominal do
motor conforme a placa
de características

Limite mínimo até ao limite
Hz
máximo do intervalo de valores
ajustado

Em função
do tamanho/
em função
do motor

3-2-1-4

Corrente nominal Corrente nominal do
do motor
motor conforme a placa
de características

Limite mínimo até ao limite
A
máximo do intervalo de valores
ajustado

Em função
do tamanho/
em função
do motor

3-2-1-5

Velocidade de
Velocidade de rotação
rotação nominal nominal do motor
do motor
conforme a placa de
características

Limite mínimo até ao limite
r.p.m.
máximo do intervalo de valores
ajustado

Em função
do tamanho/
em função
do motor

3-2-1-6

Valor nominal
cos phi

0,00 … 1,00

-

Em função
do tamanho/
em função
do motor

3-2-2

Limitação da
velocidade de
rotação do motor

-

-

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-2-2-1

Velocidade de
rotação mínima
do motor

-

3-11-1-1 … 3-2-2-2

r.p.m.

Específico do
motor

3-2-2-2

Velocidade de
rotação máxima
do motor

-

3-2-2-1 … 3-11-1-2

r.p.m.

Específico do
motor

3-2-3

Protecção
térmica do motor

-

-

-

3-2-3-1

Avaliação do PTC Monitorização da
temperatura do motor

▪ Desligar

-

Específico do
motor

Comportamento Comportamento em caso
da protecção
de detecção de uma
térmica do motor temperatura excessiva do
motor

▪ Com confirmação
automática

-

Sem
confirmação
automática

Sentido de
Ajuste do sentido de
rotação do motor rotação do motor em
relação ao veio do motor

▪ Sentido dos ponteiros do
relógio

-

Em função
da bomba

3-2-3-2

3-2-4

▪ Ligar

▪ Sem confirmação
automática

▪ Sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio

3-2-5

Aquecimento
com motor
parado

-

-

-

Desligar

3-2-5-1

Aquecimento
com motor
parado

Aquecimento do motor
através de bobinas do
motor

Desligar

-

-

3-2-5-2

Corrente de
aquecimento

Corrente de aquecimento 0,00…50,00
em % da corrente nominal
do motor

%

20,0

3-3

Conversor de
frequências

-

-

-

3-3-1

Processo de
activação do
motor

Selecção do processo de
activação

-

específico do
motor

Ligar

▪ U/f para motor assíncrono
▪ Vector para motor
assíncrono

4074.81/13-PT

▪ Vector para SuPremE
3-3-2

Activação U/f
para motor
assíncrono

-

-

-

-

3-3-2-1

Tensão U/f 0

Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 15,00

%

2

3-3-2-2

Tensão U/f 1

Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

20

3-3-2-3

Frequência U/f 1 Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

20

3-3-2-4

Tensão U/f 2

Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

40

3-3-2-5

Frequência U/f 2 Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

40

3-3-2-6

Tensão U/f 3

Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

80

3-3-2-7

Frequência U/f 3 Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

80

3-3-2-8

Tensão U/f 4

Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

100

3-3-2-9

Frequência U/f 4 Pontos de apoio para a
curva característica U/f

0,00 … 100,00

%

100

PumpDrive 2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-3-3

Regulação do
vector para
motor assíncrono

3-3-3-1

Iniciar a
adaptação
automática do
motor

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

-

-

-

-

Função com a qual é
iniciada a adaptação
automática do motor
AAM.
1. Cálculo offline: Com
base nos dados nominais
do motor, são calculados
os dados alargados do
motor.
2. AAM padrão: Os dados
alargados do motor são
determinados através de
uma medição, com o
motor parado.
3. AAM alargada: Os
dados alargados do motor
são determinados através
de uma medição, durante
a qual o motor funciona
com cerca de 10% da
velocidade de rotação
nominal.

▪ Executar
▪ AAM alargada - motor em
rotação
▪ AAM padrão - motor
parado
▪ Cálculo offline

Resistência do
estator RS

Dados alargados do
motor: Resistência do
estator

0,000 … 5000,000

Ohm

específico do
motor

3-3-3-3

Indutância do
estator LS

Dados alargados do
motor: Indutância do
estator

0,0 … 5000,0

mH

específico do
motor

3-3-3-4

Constante de
tempo de rotor
TR

Dados alargados do
motor: Constante de
tempo do rotor

0,0 … 5000,0

ms

específico do
motor

3-3-3-5

Coeficiente de
magnetização
KM

Dados alargados do
motor: O coeficiente de
magnetização descreve o
acoplamento magnético
entre o estator e o rotor
do motor

0,0000 … 100,000 0

-

específico do
motor

3-3-4

Regulação do
vector para
SuPremE

-

-

-

-

3-3-4-1

Actualizar os
parâmetros do
motor

Função com a qual é
iniciada a adaptação
automática do motor
AAM para o motor KSB
SuPremE.
Com base nos dados
nominais do motor, são
determinados os dados
alargados do motor que
garantem uma regulação
muito boa do motor KSB
SuPremE

Executar

-

-

3-3-4-2

Motor
seleccionado

Variante do motor
SuPremE actualmente
seleccionada

-

-

específico
do motor
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-3-4-3

Optimização da
eficiência

Optimização do
rendimento

"LigadoDesligado"

-

Ligar

3-3-4-4

Resistência do
estator Rs

Dados alargados do
motor: resistência do
estator

0.0 ... 32.000

-

em função
do motor

3-3-4-5

Ld 0 Indutância
do eixo d

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: indutância do eixo
d Iq = 0

-

em função
do motor

3-3-4-6

Id Sat Corrente
do eixo d

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: corrente do eixo d
sat

-

em função
do motor

3-3-4-7

Lq 0 Indutância
do eixo q

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: indutância do eixo
q Id = 0

-

em função
do motor

3-3-4-8

Iq Sat Corrente
do eixo q

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: corrente do eixo q
sat

-

em função
do motor

3-3-4-9

L Sat Indutância
do eixo d-q

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: indutância do eixo
d-q sat

-

em função
do motor

Dados alargados do
0,0 ... 6553,5
motor: factor de saturação
cruzada

-

Em função
do motor

3-3-4-12 LdPM Indutância Dados alargados do
0.0 ... 655.35
do eixo d
motor: indutância do eixo
d do estator do motor

-

Em função
do motor

3-3-4-13 LqPM Indutância Dados alargados do
0.0 ... 655.35
do eixo q
motor: indutância do eixo
q do estator do motor

-

Em função
do motor

3-3-4-14 KePM

Dados alargados do
motor: valor efectivo da
tensão entre duas fases

0.000 ... 65.535

-

Em função
do motor

3-3-4-15 Tipo real

Dados alargados do
20.00 ... 100.00
motor: corrente de
arranque em percentagem
da corrente nominal

-

Em função
do motor

3-3-5

Rampas

-

-

-

-

3-3-5-1

Duração da
rampa de
arranque

Tempo para a
determinação da rampa
de arranque

0,0 … 600,0

s

3,0

3-3-5-2

Duração da
rampa de
paragem

Tempo para a
determinação da rampa
de paragem

0,0 … 600,0

s

3,0

3-3-5-3

Duração da
rampa de
funcionamento

Tempo até à determinação 0,0 … 600,0
das rampas em caso de
alterações da velocidade
de rotação no modo de
actuador ou no modo
manual

s

3,0

3-3-5-5

Desaceleração do Desactivação da rampa de
motor até parar paragem aquando da
paragem do motor. O
motor desacelera até
parar.

-

Desligar

4074.81/13-PT

3-3-4-10 Cross Factor de
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-3-5-6

Velocidade de
rotação da
desaceleração do
motor até parar

Velocidade de rotação a
0… velocidade de rotação máx. partir da qual o inversor
do motor 3-2-2-2
de frequência permite que
o motor desacelere até
parar em caso de atraso na
rampa de arranque.

500

3-3-6

PWM

-

-

-

3-3-6-1

Frequência de
comutação

Frequência de comutação 2 … 8
ajustável do ondulador no
nível final de potência do
inversor de frequência

kHz

em função
do tamanho

3-3-6-2

PWM aleatória

-

-

Desligar

-

-

-

0,00 ...150,00

%

110

-

▪ Desligar
▪ Ligar

3-3-7

Ajustes
avançados do
inversor de
frequência

3-3-7-1

Corrente máx. do Ajuste da corrente do
motor em % da motor máxima permitida
corrente nominal
do motor

3-3-7-5

Característica de Com base na característica 1 … 60
disparo I2t
de disparo I²t, é
dinamicamente calculado
um tempo durante o qual
o motor pode ser operado
com uma corrente mais
elevada, até a regulação
I²t ser aplicada.

s

60

3-3-7-6

Velocidade de
rotação de
desactivação I2t

Este limite de velocidade
de rotação dá origem a
um alarme de protecção
dinâmica contra
sobrecarga e, assim, à
desactivação do motor

r.p.m.

3-2-2-1

3-3-7-7

Valor limite I²t

Valor limite de corrente
100.00 ... 125,00
em % da corrente nominal
do motor acima do qual a
protecção dinâmica contra
sobrecarga é activada.

%

105

3-3-7-8

Função de
aceleração do
motor

Função com a qual a
função de aceleração do
motor é activada

-

Desligado

3-3-8

Ajustes do
regulador do
MotionControl

-

-

-

3-3-8-1

Parte P da
corrente (KpI)

Ajuste da parte
0 … 9999
proporcional do regulador
de corrente do Motion
Control

-

em função
do tamanho

3-3-8-2

P I da corrente
(KiI)

Ajuste da parte integral
do regulador de corrente
do Motion Control

0 … 9999

-

em função
do tamanho

3-3-8-3

Parte P do fluxo
(Kpflx)

Ajuste da parte
0 … 9999
proporcional do regulador
de fluxo do Motion
Control

-

em função
do tamanho
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-3-8-4

Parte I do fluxo
(Kiflx)

Ajuste da parte integral
do regulador de fluxo do
Motion Control

0 … 9999

-

em função
do tamanho

3-3-8-5

Parte P da
velocidade de
rotação (Kpw)

Ajuste da parte
0 … 9999
proporcional do regulador
da velocidade de rotação
do Motion Control

-

em função
do tamanho

3-3-8-6

Parte I da
velocidade de
rotação (Kiw)

Ajuste da parte integral
do regulador da
velocidade de rotação do
Motion Control

0 … 9999

-

em função
do tamanho

3-3-8-7

Parte D da
velocidade de
rotação (Kdw)

Ajuste da parte diferencial 0 … 9999
do regulador da
velocidade de rotação do
Motion Control

-

em função
do tamanho

3-4

Bomba

-

-

-

-

3-4-1

Velocidade de
Velocidade de rotação
rotação nominal nominal da bomba
da bomba
centrífuga

0 … 4200

r.p.m.

em função
da bomba

3-4-2

Número de
estágios da
bomba

Número de estágios da
1 … 99
bomba. Apenas relevante
em bombas de vários
estágios (ref. a curva
característica da potência)

-

em função
da bomba

3-4-3

Curva
característica da
bomba

-

-

-

-

3-4-3-1

Caudal Q_0

Ponto de apoio 0 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-2

Caudal Q_1

Ponto de apoio 1 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-3

Caudal Q_2

Ponto de apoio 2 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-4

Caudal Q_3

Ponto de apoio 3 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-5

Caudal Q_4

Ponto de apoio 4 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-6

Caudal Q_5

Ponto de apoio 5 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-7

Caudal Q_6

Ponto de apoio 6 para o
caudal à velocidade de
rotação nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-8

Caudal Q_opt

Caudal no melhor ponto
da bomba (melhor
rendimento)

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-9

Potência
necessária da
bomba P_0

Ponto de apoio 0 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

PumpDrive 2
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Texto de ajuda

Ajuste possível

3-4-3-10 Potência
necessária da
bomba P_1

Ponto de apoio 1 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-11 Potência
necessária da
bomba P_2

Ponto de apoio 2 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-12 Potência
necessária da
bomba P_3

Ponto de apoio 3 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-13 Potência
necessária da
bomba P_4

Ponto de apoio 4 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-14 Potência
necessária da
bomba P_5

Ponto de apoio 5 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-15 Potência
necessária da
bomba P_6

Ponto de apoio 6 da
potência hidráulica à
velocidade de rotação
nominal

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

em função
da bomba

3-4-3-16 Altura
Ponto de apoio 0 para a
manométrica H_0 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-17 Altura
Ponto de apoio 1 para a
manométrica H_1 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-18 Altura
Ponto de apoio 2 para a
manométrica H_2 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-19 Altura
Ponto de apoio 3 para a
manométrica H_3 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-20 Altura
Ponto de apoio 4 para a
manométrica H_4 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-21 Altura
Ponto de apoio 5 para a
manométrica H_5 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-22 Altura
Ponto de apoio 6 para a
manométrica H_6 altura manométrica à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-23 NPSH_0

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-4-3-24 NPSH_1

Ponto de apoio 1 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-25 NPSH_2

Ponto de apoio 2 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-26 NPSH_3

Ponto de apoio 3 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-27 NPSH_4

Ponto de apoio 4 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-28 NPSH_5

Ponto de apoio 5 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-29 NPSH_6

Ponto de apoio 6 para os
valores NPSH da bomba à
velocidade de rotação
nominal

0,00 … 1000,00

m

em função
da bomba

3-4-3-30 Caudal de limite Caudal no limite de carga 0 … 100
de carga parcial parcial à velocidade de
em % de Qopt
rotação nominal

%

30

3-4-3-31 Caudal de limite Caudal no limite de
de sobrecarga
sobrecarga à velocidade
em % de Q6
de rotação nominal
(Qmax)

%

98

3-4-3-33 Atraso temporal Decorrido este atraso
0,0...600,0 s
dos avisos
temporal, é emitido um
hidráulicos
aviso de carga parcial ou
um aviso de sobrecarga, se
o respectivo caudal limite
for continuamente
excedido ou não atingido.

-

300,0 s

3-5

Sistema

-

-

-

específico
da aplicação

3-5-1

Densidade do
fluido

Densidade do fluido
bombeado

0 … 10000

Kg/m3

1000

3-5-2

Pontos de
medição da
pressão

-

-

-

-

3-5-2-1

Diâmetro do
tubo no ponto
de medição da
pressão de
aspiração

Diâmetro interior do tubo 0 … 1000
no ponto de medição da
pressão de aspiração

mm

específico do
sistema

3-5-2-2

Diâmetro do
tubo no ponto
de medição da
pressão final

Diâmetro interior do tubo 0 … 1000
no ponto de medição da
pressão final

mm

específico do
sistema

3-5-2-3

Diferença de
altura dos pontos
de medição da
pressão

Diferença de altura entre
o ponto de medição da
pressão de aspiração e da
pressão final

m

específico do
sistema

PumpDrive 2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-5-2-4

Posição dos
pontos de
medição da
pressão

O ajuste "perto da
bomba" deve ser
utilizador quando os
valores de medição de
pressão do sistema
puderem ser transferidos
para a bomba

3-6

Comandar e
regular

-

3-6-1

Tipo de
regulação

Selecção do processo de
▪ Desligado (actuador)
regulação. Ao seleccionar
▪ Pressão final
"Desligar (actuador)", o
regulador está desactivado ▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão diferencial

▪ perto da bomba

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

perto da
bomba

-

-

-

Em função
da bomba

-

Local

-

Local

-

-

▪ longe da bomba

-

▪ Pressão diferencial (sem
sensor)
▪ Caudal
▪ Caudal (sem sensor)
▪ Temperatura (refrigerar)
▪ Temperatura (aquecer)
▪ Nível no lado de aspiração
▪ Nível no lado de descarga
Ponto de
comando

"Activação do ponto de
comando bus de campo.
As entradas digitais e
analógicas têm prioridade
máxima. O ajuste da fonte
de valor real tem de ser
realizado
separadamente."

▪ Local

Fonte do valor
real

Selecção da fonte para o
valor real: activação do
bus de campo como fonte
de valor real. As entradas
analógicas ou o
PumpMeter têm
prioridade máxima.

▪ Local

3-6-4

Ajustes do
regulador

-

3-6-4-2

Parte
proporcional

Ajuste da parte
0,01 … 100,00
proporcional do regulador

-

em função
do tamanho

3-6-4-3

Tempo de
reajuste (parte
integral)

Ajuste da parte integral
do regulador

s

em função
do tamanho

3-6-4-4

Tempo derivativo Ajuste da parte diferencial 0,00 … 100,00
(parte
do regulador
diferencial)

s

em função
do tamanho

3-6-4-6

Duração da
rampa do valor
nominal

Tempo para a
determinação da rampa
do valor nominal

0,0 … 600,0

s

3,0

3-6-4-7

Desvio permitido
com valor
real=valor
nominal

Cinta ajustável dentro da
qual está activa a
mensagem "Valor
real=Valor nominal"
através de uma saída
digital.

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

3-6-3
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-6-4-8

Limitação da
Com a limitação, o reforço 1,00 … 20,00
parte diferencial máximo é determinado
pela parte diferencial, de
modo a, por ex., suprimir
o ruído de medição

-

3,00

3-6-4-9

Atraso ARW

Ajuste da medida ARW,
0,0 … 1000,0
factor do tempo de análise
de, pelo menos, 5 * ts

s

2,0

3-6-5

Serviço manual

-

-

-

3-6-5-1

Velocidade de
rotação fixa 1

Velocidade de rotação fixa 3-2-2-1 … 3-2-2-2
seleccionável através das
entradas digitais

-

0

3-6-5-2

Velocidade de
rotação fixa 2

Velocidade de rotação fixa 3-2-2-1 … 3-2-2-2
seleccionável através das
entradas digitais

-

0

3-6-5-3

Velocidade de
rotação fixa 3

Velocidade de rotação fixa 3-2-2-1 … 3-2-2-2
seleccionável através das
entradas digitais

-

0

3-6-6

Potenciómetro
digital

-

-

-

-

3-6-6-1

Incremento da
alteração do
valor nominal

O parâmetro define em
que valor por impulso na
entrada digital o valor
nominal deve ser
aumentado ou reduzido
no modo automático

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

3-6-6-2

Incremento da
alteração da
velocidade de
rotação

O parâmetro define em
0 … 1000
que valor por impulso na
entrada digital o valor de
ajuste para sistemas de
bombas individuais e
múltiplas é aumentado ou
reduzido.

r.p.m.

10

3-6-6-3

Intervalo

Valor de tempo para a
alteração automática do
valor no caso de um sinal
continuamente presente

0,0 … 10,0

s

0,5

3-7

Modo de bombas múltiplas

-

-

-

0,10

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-7-1

Rolo no sistema
de bombas
múltiplas

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

"Selecção da função do
▪ Comando principal
inversor de frequência no
▪ Comando auxiliar
sistema de bombas
múltiplas. O comando
principal activo é
responsável pela
comutação e desactivação
de bombas, bem como
pelo comando ou pela
regulação. Todos os
valores de entrada
necessários para o
comando ou a regulação
têm de estar ligados ao
comando principal e aos
comandos principais
redundantes. A escolha de
que comando principal
redundante passa a
comando principal activo é
realizada
automaticamente, com
base num tempo de
reacção ajustável.
Comandos acessórios e
redundantes recebem o
seu valor de ajuste do
comando principal."

-

Comando
principal

Quantidade
máxima de
bombas em
funcionamento

Quantidade máxima de
1…6
bombas simultaneamente
em funcionamento no
modo de múltiplas
bombas

-

1

3-7-3

Activação/
desactivação

-

-

-

3-7-3-1

Mín. tempo
Ligação

Tempo mínimo entre dois 0.0…600,0
processos de activação

s

10,0

3-7-3-2

Mín. tempo
Desactivação

Tempo mínimo entre dois 0.0…600,0
processos de desactivação

s

20,0

3-7-3-3

Velocidade de
rotação de
activação

Ao alcançar a velocidade 0…140
de rotação de activação, a
bomba é activada

%

100

3-7-3-4

Velocidade de
rotação de
desactivação

Ao atingir a velocidade de 0…90
rotação de desactivação,
verifica-se a desactivação
da bomba (apenas
necessário para bombas
com curvas características
planas)

%

50

3-7-3-5

Caudal de
activação

Caudal de ligamento para 0…100
a segunda bomba à
velocidade de rotação
nominal. Indicação em %
do caudal máximo Q6. Os
limites de comutação para
a activação de outras
bombas são derivados
deste valor

%

95

3-7-2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-7-3-6

KSB
Deslocamento entre modo 1…100
PumpDynamicCo operacional eficiente
ntrol
energeticamente (0%) e
dinâmico (0%)

%

30

3-7-3-7

Atraso temporal "Tempo durante o qual
0.1…600,0
do critério de
uma condição de activação
comutação
ou desactivação (limite de
velocidade de rotação e/
ou de caudal) tem de ser
continuamente infringida,
até uma bomba ser
activada ou desactivada"

s

5,0

3-7-3-8

Activação/
desactivação em Ao utilizar um regulador
função da carga externo, as bombas ligam
desligada
e desligam em função da
carga no modo de
actuador.

3-7-4

Mudança
automática da
bomba

-

-

-

3-7-4-1

Mudança
automática da
bomba

Se este parâmetro for
▪ Desligar
desbloqueado, as bombas ▪ Execução
mudam após um tempo de
▪ Execução com hora
funcionamento ajustado

-

Desligar

3-7-4-2

Período de
funcionamento
da bomba

Tempo de funcionamento 0…168
da bomba até à mudança
da bomba. Quando a
bomba é desligada, o
tempo de funcionamento
é reiniciado

h

24

3-7-4-3

Hora da
substituição da
bomba

Hora à qual ocorre uma
00:00…23:59
mudança de bomba, se o
tempo de funcionamento
for excedido

-

00:00

3-8

Entradas/saídas

-

-

-

-

3-8-1

Entrada
analógica 1

-

-

-

-

3-8-1-1

Sinal da entrada Sinal do sensor na entrada
analógica 1
analógica 1

-

Desligar

-

▪ Desligar
▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-1-2

Função da entrada
analógica 1. Os valores
operacionais internos não
podem ser utilizados como
fonte de valores reais

Função da
entrada
analógica 1

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Valor nominal/de comando
automático
▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperatura
▪ Pressão de aspiração
interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna
▪ Valor alternativo nominal/
de comando autom.

3-8-1-3

Limite inferior da entrada
analógica 1

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-1-4

Limite superior
da entrada
analógica 1

-

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-1-5

Calibragem

Função de calibragem da entrada analógica. Depois
de executar o parâmetro,
é possível ajustar 2 pontos
de calibragem para a
entrada analógica.

3-8-1-6

Selecção da
calibragem

-

3-8-2

Entrada
analógica 2

-

3-8-2-1

Sinal da entrada Sinal do sensor na entrada
analógica 2
analógica 2

▪ Configuração de fábrica

-

-

-

Configuraçã
o de fábrica

-

-

-

Desligar

▪ Definição de cliente
▪ Desligar
▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA

4074.81/13-PT

▪ 0-10 V
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-2-2

Função da entrada
analógica 2. Os valores
operacionais internos não
podem ser utilizados como
fonte de valores reais.

Função da
entrada
analógica 2

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Valor nominal/de comando
automático
▪ Valor alternativo nominal/
de comando autom.
▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperatura
▪ Pressão de aspiração
interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna
▪ DIFF (AI1, AI2)
▪ MIN (AI1, AI2)
▪ MAX (AI1, AI2)
▪ AVE (AI1, AI2)

3-8-2-3

Limite inferior da entrada
analógica 2

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-2-4

Limite superior
da entrada
analógica 2

-

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-2-5

Calibragem

Função de calibragem da entrada analógica. Depois
de executar o parâmetro,
é possível ajustar 2 pontos
de calibragem para a
entrada analógica.

3-8-2-6

Selecção da
calibragem

-

3-8-3

Entrada
analógica 3

-

3-8-3-1

Sinal da entrada Sinal do sensor na entrada
analógica 3
analógica 3 da placa de
extensão E/S

▪ Configuração de fábrica

-

-

-

Configuraçã
o de fábrica

-

-

-

Desligar

▪ Definição de cliente
▪ Desligar
▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA

4074.81/13-PT

▪ 0-10 V
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-3-2

Função da entrada
analógica 3 da placa de
extensão E/S. Os valores
operacionais internos não
podem ser utilizados como
fonte de valores reais

Função da
entrada
analógica 3

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Valor nominal/de comando
automático
▪ Valor alternativo nominal/
de comando autom.
▪ Valor de ajuste manual
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
▪ Nível
▪ Temperaturas
▪ Pressão de aspiração
interna
▪ Pressão final interna
▪ Pressão diferencial interna

3-8-3-3

Limite inferior da entrada
analógica 3

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-3-4

Limite superior
da entrada
analógica 3

-

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-3-5

Calibragem

Função de calibragem da entrada analógica. Depois
de executar o parâmetro,
é possível ajustar 2 pontos
de calibragem para a
entrada analógica.

3-8-3-6

Selecção da
calibragem

-

3-8-4

Módulo M12,
entrada A

-

3-8-4-1

Função do
módulo M12,
entrada A

Função do módulo M12,
entrada A. Os valores
operacionais internos não
podem ser utilizados como
fonte do valor real.

▪ Configuração de fábrica

-

-

-

Configuraçã
o de fábrica

-

-

-

Desligar

▪ Definição de cliente
▪ Desligar
▪ Pressão de aspiração/final
PMtr
▪ Pressão de aspiração/final
PMtr interna
Pressão de aspiração
▪ Pressão final

▪ Pressão final interna
3-8-4-2

Limite inferior do Apenas relevante em
módulo M12,
entradas analógicas
entrada A

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-4-3

Limite superior
Apenas relevante em
do módulo M12, entradas analógicas
entrada A

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-8-4-4

Calibragem

Função de calibragem do
módulo M12. Depois de
executar o parâmetro, é
possível ajustar 2 pontos
de calibragem para o
módulo M12.

-

-

-

3-8-5

Módulo M12,
entrada B

-

-

-

-

3-8-5-1

Função do
módulo M12,
entrada B

Função do módulo M12,
entrada B. Os valores
operacionais internos não
podem ser utilizados como
fonte do valor real.

-

Desligar

▪ Desligar
▪ Pressão de aspiração/final
PMtr
▪ Pressão de aspiração/final
PMtr interna
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão de aspiração
interna
▪ Pressão final interna

3-8-5-2

Limite inferior do Apenas relevante em
módulo M12,
entradas analógicas
entrada B

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-5-3

Limite superior
Apenas relevante em
do módulo M12, entradas analógicas
entrada B

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

-

3-8-5-4

Calibragem

-

-

-

3-8-6

Entradas digitais -

-

-

-

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-1

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 1 entrada digital 1

Ajuste possível
▪ Sem função
▪ Arranque do sistema

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Arranque do
sistema

▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-2

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 2 entrada digital 2

Ajuste possível
▪ Sem função
▪ Arranque do sistema

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Reinicializar
mensagens

▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-3

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 3 entrada digital 3

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-4

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 4 entrada digital 4

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-5

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 5 entrada digital 5

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-6

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 6 entrada digital 6 da placa
de extensão E/S

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-7

Texto de ajuda

Função da
Função ajustável da
entrada digital 7 entrada digital 7 da placa
de extensão E/S

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água

4074.81/13-PT

▪ Comutação do conjunto de
parâmetros
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Parâmetr Descrição
os
3-8-6-8

Texto de ajuda

Ajuste possível

Função da
Função ajustável da
entrada digital 8 entrada digital 8 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

-

-

▪ Arranque do sistema
▪ Potenciómetro automático
+
▪ Potenciómetro automático
▪ Ponto de comando
▪ Valor nominal/de comando
alternativo activo
▪ Potenciómetro manual +
▪ Potenciómetro manual ▪ Comando digital Bit 0
▪ Comando digital Bit 1
▪ Comando digital Bit 2
▪ Protecção contra
funcionamento a seco
▪ Reinicializar mensagens
▪ Comando AOUT Bit 0
▪ Comando AOUT Bit 1
▪ Mensagem externa
▪ Iniciar a marcha de
funcionamento
▪ Iniciar mudança de bomba
▪ Iniciar a lavagem de tubos
▪ Transbordamento
▪ Falta de água
▪ Comutação do conjunto de
parâmetros

Saída analógica 1 -

-

4074.81/13-PT

3-8-7
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Parâmetr Descrição
os
3-8-7-1

Texto de ajuda

Ocupação 1 da
Ocupação seleccionável 1
saída analógica 1 da saída analógica 1

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Velocidade
de rotação
do motor

-

Corrente do
motor

▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-7-2

Ocupação 2 da
Ocupação seleccionável 2
saída analógica 1 da saída analógica 1

▪ Sem função
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
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Parâmetr Descrição
os
3-8-7-3

Texto de ajuda

Ocupação 3 da
Ocupação seleccionável 3
saída analógica 1 da saída analógica 1

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Potência do
motor

-

Tensão do
circuito
intermédio

-

-

▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-7-4

Ocupação 4 da
Ocupação seleccionável 4
saída analógica 1 da saída analógica 1

▪ Sem função
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba

4074.81/13-PT

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
3-8-7-5

Calibragem da
Função de calibragem da
▪ Executar
saída analógica 1 saída analógica. Depois de
executar o parâmetro, é
possível ajustar 2 processos
de calibragem para a saída
analógica.
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-7-6

Selecção da
calibragem

-

Sinal da saída
analógica 1

Intervalo do sinal na saída
analógica 1

3-8-7-7

Ajuste possível
▪ Configuração de fábrica

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Configuraçã
o de fábrica

-

4...20
mA/2...10 V

-

-

-

Velocidade
de rotação
do motor

-

Corrente do
motor

▪ Definição de cliente

3-8-8

Saída analógica 2 -

3-8-8-1

Ocupação 1 da
Ocupação seleccionável 1
saída analógica 2 da saída analógica 2 da
placa de extensão E/S

▪ 4...20 mA/2...10 V
▪ 0...20 mA/0...10 V
▪ Sem função
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-8-2

Ocupação 2 da
Ocupação seleccionável 2
saída analógica 2 da saída analógica 2 da
placa de extensão E/S

▪ Sem função
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio

▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
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Parâmetr Descrição
os
3-8-8-3

Texto de ajuda

Ocupação 3 da
Ocupação seleccionável 3
saída analógica 2 da saída analógica 2 da
placa de extensão E/S

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Potência do
motor

-

Tensão do
circuito
intermédio

-

-

▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal

3-8-8-4

Ocupação 4 da
Ocupação seleccionável 4
saída analógica 2 da saída analógica 2 da
placa de extensão E/S

▪ Sem função
▪ Valor nominal
▪ Valor real
▪ Velocidade de rotação do
motor
▪ Potência do motor
▪ Corrente do motor
▪ Tensão do motor
▪ Frequência de saída
▪ Tensão do circuito
intermédio
▪ Pressão de aspiração da
bomba
▪ Pressão final da bomba
▪ Pressão diferencial da
bomba
▪ Caudal da bomba

4074.81/13-PT

▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão final
▪ Pressão diferencial
▪ Caudal
3-8-8-5

Calibragem da
Função de calibragem da
▪ Executar
saída analógica 2 saída analógica. Depois de
executar o parâmetro, é
possível ajustar 2 processos
de calibragem para a saída
analógica.
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-8-6

Selecção da
calibragem

-

Sinal da saída
analógica 2

Tipo de sinal na saída
analógica 2

3-8-9

Saída de relé 1

-

3-8-9-1

Função do relé 1 Mensagens seleccionáveis
através do relé 1

3-8-8-7

Ajuste possível
▪ Configuração de fábrica

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Configuraçã
o de fábrica

-

4...20
mA/2...10 V

-

-

-

Alarme

▪ Definição de cliente
▪ 4...20 mA/2...10 V
0...20 mA/0...10 V
▪ Sem função
▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-9-2

Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 10,0

s

0,5

3-8-9-3

Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 10,0

s

0,5

3-8-10

Saída de relé 2

-

-

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-10-1 Função do relé 2 Mensagens seleccionáveis
através do relé 2

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Estado
operacional
RUN

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-10-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 10,0

s

0,5

3-8-10-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 10,0

s

0,5

-

-

Saída de relé 3

Mensagens seleccionáveis através do relé 3 da placa
de extensão E/S

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-11-1 Função do relé 3 Mensagens seleccionáveis
através do relé 3

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-11-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-11-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-12

-

-

-

-

4074.81/13-PT
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-12-1 Função do relé 4 Mensagens seleccionáveis
através do relé 4 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-12-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-12-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-13

-

-

-

-

4074.81/13-PT

Saída de relé 5

PumpDrive 2

203 de 258

9 Lista de parâmetros

Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-13-1 Função do relé 5 Mensagens seleccionáveis
através do relé 5 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-13-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-13-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-14

-

-

-

-
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Saída de relé 6
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-14-1 Função do relé 6 Mensagens seleccionáveis
através do relé 6 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-14-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-14-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-15

-

-

-

-

4074.81/13-PT

Saída de relé 7
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-15-1 Função do relé 7 Mensagens seleccionáveis
através do relé 7 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-15-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-15-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-16

-

-

-

-

4074.81/13-PT

Saída de relé 8
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-8-16-1 Função do relé 8 Mensagens seleccionáveis
através do relé 8 da placa
de extensão E/S

▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-16-2 Atraso temporal Tempo durante o qual a
ligado
ocorrência seleccionada
tem de permanecer
ininterruptamente, até o
relé ser definido

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-16-3 Atraso temporal Tempo durante o qual a
desligado
ocorrência seleccionada
tem de estar ausente, até
o relé ser reinicializado

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-17

-

-

-

-

4074.81/13-PT

Saída digital 1
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-17-1 Função da saída
digital 1

Mensagens seleccionáveis
através da saída digital 1
da placa de extensão E/S

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem funções

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa
▪ Comando de bypass

3-8-17-2 Atraso temporal Tempo, durante o qual o
ligado
resultado seleccionado
tem de permanecer
ininterruptamente, até a
saída digital ser definida

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-17-3 Atraso temporal Tempo, durante o qual o
desligado
resultado seleccionado
tem de ter saído, até a
saída digital ser reposta

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-18

-

-

-

-

4074.81/13-PT

Saída digital 2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-8-18-1 Função da saída
digital 2

Mensagens seleccionáveis
através da saída digital 2
da placa de extensão E/S

Ajuste possível
▪ Sem função

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Sem função

▪ Modo de funcionamento
AUTO
▪ Estado operacional RUN
▪ Estado operacional AUTO/
SLEEP
▪ Aviso
▪ Alarme
▪ Alarme ou aviso
▪ Sem alarme
▪ Protecção dinâmica contra
sobrecarga
▪ Corrente demasiado
elevada
▪ Corrente demasiado
reduzida
▪ Frequência demasiado
elevada
▪ Frequência demasiado
reduzida
▪ Potência demasiado
elevada
▪ Potência demasiado
reduzida
▪ Valor real = Valor nominal
▪ Comando da tampa

4074.81/13-PT

▪ Comando de bypass
3-8-18-2 Atraso temporal Tempo, durante o qual o
ligado
resultado seleccionado
tem de permanecer
ininterruptamente, até a
saída digital ser definida

0,0 … 600,0

s

0,5

3-8-18-3 Atraso temporal Tempo, durante o qual o
desligado
resultado seleccionado
tem de ter saído, até a
saída digital ser reposta

0,0 … 600,0

s

0,5

3-9

Funções da
aplicação

-

-

-

-

3-9-1

Detecção da
ruptura do cabo

-

-

-

-

3-9-1-1

Comportamento Comportamento
em caso de falha operacional do inversor de
frequência no caso do
alarme Sem comando
principal

-

Velocidade
de rotação
fixa

PumpDrive 2

▪ Todas as bombas
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Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-9-1-2

Atraso temporal Atraso temporal até à
0,0 … 10,0
emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor real falhar no aux
master será gerado um
alarme, o que resulta
então no comportamento
definido em caso de falha
do valor real.

s

0,5

3-9-1-3

Velocidade de
rotação em caso
de falha

Velocidade de rotação fixa 3-2-2-1 … 3-2-2-2
utilizada em caso de falha
do valor real

r.p.m.

3-2-2-1

3-9-2

Marcha de
funcionamento

-

-

-

3-9-2-1

Teste de
funcionamento
automático

Na marcha de
funcionamento, uma
bomba é activada, é
deslocada por um tempo
ajustável para uma
frequência ajustável e
depois é novamente
desactivada. Durante esse
tempo, esta não está
disponível para o modo de
regulador

-

Desligar

3-9-2-2

Tempo de
paragem para
teste de
funcionamento

Assim que uma bomba
0…168
não estiver activada pelo
tempo ajustado, esta terá
uma marcha de
funcionamento

h

24

3-9-2-3

Hora para teste
de
funcionamento

Com a hora ajustada, a
00:00…23:59
marcha de funcionamento
é atrasada pelo tempo de
paragem até a hora
ajustada ser alcançada

-

00:00

3-9-2-4

Duração do teste Tempo de funcionamento 0.0 … 600.0
de
da bomba durante a
funcionamento marcha de funcionamento
à velocidade de rotação
ajustada

s

5,0

3-9-2-5

Velocidade de
rotação em
marcha de
funcionamento

Velocidade de rotação em 3-2-2-1 … 3-2-2-2
marcha de funcionamento

r.p.m.

500

3-9-3

DFS

-

-

-
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-9-3-1

Selecção do processo para
a regulação da pressão
diferencial com controlo
do valor nominal em
função do caudal (DFS). A
regulação DFS através da
velocidade de rotação
apenas pode ser utilizada
em sistemas sem altura
manométrica geodésica,
por ex. em sistemas
fechados.

Processo DFS

Ajuste possível
▪ Desligar

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Desligar

▪ Rotação
▪ Caudal

3-9-3-2

Ponto de apoio
DFS Q

Neste ponto, é atingido o Limite mínimo até ao limite
em função
valor do aumento do valor máximo do intervalo de valores da unidade
nominal. Além disso, o
ajustado
ajustada
valor nominal continua a
ser aumentado além do
valor ajustado.

0,0

3-9-3-3

Ponto de apoio
DFS n

Neste ponto, é atingido o 0,0 … 600,0
valor do aumento do valor
nominal. Além disso, o
valor nominal continua a
ser aumentado além do
valor ajustado. A
introdução é realizada em
% relativamente à "3.2.2.2
Velocidade de rotação
máxima do motor".

0,0

3-9-3-4

Aumento do
valor nominal

Aumento do valor
Limite mínimo até ao limite
em função
nominal ajustável no
máximo do intervalo de valores da unidade
ponto de apoio 3.9.3.2 ou ajustado
ajustada
3.9.3.3

0,0

3-9-3-5

Aumento mínimo Aumento mínimo do valor Limite mínimo até ao limite
em função
do valor nominal nominal para a abertura
máximo do intervalo de valores da unidade
da válvula de retenção
ajustado
ajustada
com caudais reduzidos.

0,0

3-9-4

Modo de
operacionalidade

-

-

3-9-4-1

Modo de
Modo de
operacionalidade operacionalidade ligado/
desligado

-

Desligar

▪ Desligar

%

▪ Ligar

3-9-4-2

Aumento do
valor nominal

Aumento da pressão
Limite mínimo até ao limite
em função
necessário para o
máximo do intervalo de valores da unidade
enchimento do recipiente ajustado
ajustada

-

3-9-4-3

Tempo de
monitorização

Tempo de monitorização
ajustável até ao aumento
do valor nominal ou à
desactivação

20,0

s

4074.81/13-PT
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Texto de ajuda

Ajuste possível

3-9-4-4

Duração do
aumento do
valor nominal

Duração máxima do
0,0 … 600,0
aumento do valor
nominal. Se, durante este
período de tempo, o valor
nominal for atingido,
ocorre a desactivação. A
duração do aumento do
valor nominal tem de ser
ajustada para um valor
superior ao tempo da
rampa para o aumento do
valor nominal.

3-9-4-5

Desvio permitido Desvio de regulação
máximo permitido para a
reactivação

3-9-4-6

Período mínimo

3-9-4-7

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

s

10,0

Limite mínimo até ao limite
Em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

s

60,0

Tempo de subida Tempo de subida durante 0,0 … 1000,0
do aumento do o qual é realizado o
valor nominal
aumento do valor
nominal.

s

5,0

3-9-4-8

Velocidade de
rotação de
desactivação

Se, devido a uma descarga 3-2-2-1 … 3-2-2-2
reduzida, não for possível
atingir o limite de carga
parcial ou a velocidade de
rotação de desactivação
da bomba ao longo do
período de tempo 3-9-4-3,
decorre a desactivação.

r.p.m.

3-2-2-1

3-9-5

Contador de
poupança de
energia

-

-

-

3-9-5-1

Contador de
poupança de
energia

Selecção do processo para Desligado Potência de
a contagem da poupança referência fixa Potência de
de energia
referência variável

-

Desligar

3-9-5-2

Potência de
referência fixa

Potência de referência
0,00…110,00
ajustável da bomba não
regulada para o contador
da poupança de energia

kW

0,00

3-9-5-3

Emissão de CO2
por kWh

Emissão de dióxido de
carbono por kWh

g/kWh

500

3-9-5-4

Custos de
Preço da electricidade por 0,000…1000,000
electricidade por kWh
kWh

-

0,140

3-9-6

Detecção do
funcionamento a
seco

-

-
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Tempo mínimo entre duas 0,0 … 600,0
tentativas de desactivação
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intervalo de
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-
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-
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Texto de ajuda

Ajuste possível

3-9-6-1

Limite do
bloqueio
hidráulico

Factor para a deslocação 0 … 130
da curva de
aprendizagem. A curva
limite para o bloqueio
hidráulico é calculada a
partir do produto da curva
de aprendizagem com o
parâmetro.

3-9-6-2

Limite do
Factor para a deslocação
funcionamento a da curva de
seco
aprendizagem. A curva
limite para o
funcionamento a seco é
calculada a partir do
produto da curva de
aprendizagem com o
parâmetro

3-9-6-3

Iniciar a função Ao executar a função de
Executar
de aprendizagem aprendizagem, o inversor
de frequência inicia 5
pontos de velocidade de
rotação e guarda os
respectivos valores de
potência mecânica. Para
isso, é necessário garantir
que as válvulas no lado de
descarga estão totalmente
fechadas.

3-9-6-4

Potência
mecânica com
n_mín

Potência mecânica com a Limite mínimo até ao limite
em função
velocidade de rotação 1
máximo do intervalo de valores da unidade
(velocidade de rotação
ajustado
ajustada
mínima) da função de
aprendizagem a Q=0 m³/h

0,00

3-9-6-5

Potência
mecânica com
n_2

Potência mecânica com a Limite mínimo até ao limite
em função
velocidade de rotação 2 da máximo do intervalo de valores da unidade
função de aprendizagem a ajustado
ajustada
Q=0 m³/h

0,00

3-9-6-6

Potência
mecânica com
n_3

Potência mecânica com a Limite mínimo até ao limite
em função
velocidade de rotação 3 da máximo do intervalo de valores da unidade
função de aprendizagem a ajustado
ajustada
Q=0 m³/h

0,00

3-9-6-7

Potência
mecânica com
n_4

Potência mecânica com a Limite mínimo até ao limite
em função
velocidade de rotação 4 da máximo do intervalo de valores da unidade
função de aprendizagem a ajustado
ajustada
Q=0 m³/h

0,00

3-9-6-8

Potência
mecânica com
n_máx

Potência mecânica com a Limite mínimo até ao limite
em função
velocidade de rotação 5 da máximo do intervalo de valores da unidade
função de aprendizagem a ajustado
ajustada
Q=0 m³/h

0,00

3-9-6-9

Atraso temp.
Atraso temporal até
aviso de bloqueio activação do aviso de
hidr.
bloqueio hidráulico

0 … 130

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

%

101

%

85

-

-

0,0 … 600,0

s

60,00

Atraso temporal até
activação do alarme de
bloqueio hidráulico

0,0 … 600,0

s

120,00

3-9-6-11 Atraso temp. do Atraso temporal até
alarme de
activação do alarme de
funcionamento a funcionamento a seco
seco

0,0 … 600,0

s

5,0

3-9-6-10 Atraso temp.
alarme de
bloqueio hidr.
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Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

-

-

-

Sem
confirmação
automática

-

-

-

Ligar

s

5,0

-

-

3-9-7

Detecção externa do
funcionamento a
seco

3-9-7-1

Comportamento
da detecção
externa do
funcionamento a
seco

Comportamento de
alarme da detecção
externa do funcionamento
a seco

3-9-8

Estimativa do
caudal

-

3-9-8-1

Estimativa do
caudal

Activação da estimativa de
caudal

3-9-8-2

Constante de
tempo para a
atenuação dos
valores estimados
do caudal

Constante de tempo para 0,0 … 600,0
a atenuação dos valores
estimados do caudal. A
constante de tempo
resulta numa melhor
capacidade de leitura do
valor indicado na unidade
de controlo e é
obrigatoriamente
necessária para a
regulação do caudal sem
sensor

3-9-9

Função de águas residuais

3-9-9-1

Monitorização da Activar a monitorização da "DesligadoAvisoAviso +
velocidade de
velocidade de fluxo.
Lavagem do tubo"
fluxo
Dependendo da selecção,
é apresentado um aviso
correspondente se exceder
o valor definido em 3.9.9.2
ou é ainda iniciada a
função de lavagem de
tubos

-

Desligar

3-9-9-2

Velocidade
A velocidade mínima do
0,0…10,0
mínima de fluxo fluxo aqui ajustada tem de
ficar abaixo do limite por
um tempo ajustável para
que, dependendo do
ajuste, inicie a função de
lavagem do tubo ou exiba
um aviso

m/s

2,0

3-9-9-3

Atraso temporal
da monitorização
da velocidade de
fluxo

Tempo ajustável, durante
o qual a velocidade
mínima do fluxo tem de
ficar permanentemente
abaixo do limite para
iniciar a função de
lavagem do tubo

h

24

3-9-9-4

Duração da
lavagem de
tubos

Duração do processo de
0 …120
lavagem do tubo. Tempo,
durante o qual a
regulação de disparo está
activa

min

2

3-9-9-5

Velocidade de
Valor da velocidade de
fluxo da lavagem fluxo durante a duração
de tubos
de lavagem

m/s

4,0
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Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

0…5000

mm

0

3-9-9-6

Diâmetro interno Diâmetro do tubo do
do tubo do
sistema
sistema

3-9-9-7

Arranque da
bomba com
velocidade de
rotação máxima

Arranque ao longo da
"DesligadoLigado"
rampa à velocidade de
rotação máxima e parar
pela duração de um
tempo ajustado. A função
é executada em cada novo
processo de arranque,
para evitar depósitos no
poço da bomba e na
tubagem.

-

Desligar

3-9-9-8

Duração da
velocidade de
rotação máxima

Tempo ajustável, durante
o qual o inversor de
frequência mantém a
velocidade de rotação
máxima

0,0…600,0

s

180,0

3-9-11

Função de falta
de água

-

-

-

-

3-9-11-1 Comportamento Função para repor o
do alarme de
alarme de falta de água
falta de água

sem confirmação automática

-

com
confirmação
automática

3-9-11-2 Atraso temporal Decorrido este atraso
da desactivação temporal, a bomba é
desligada, desde que o
limite de desactivação
para falta de água não
seja continuamente
atingido

0.0...600.0

s

10,0

3-9-11-3 Duração mínima Duração mínima no estado 0,0...600,0
do alarme
do alarme de falta de
água. O alarme
permanece ligado, pelo
menos, durante esse
período de tempo

s

10,0

3-9-11-4 Monitorização
através do sensor
da pressão de
aspiração

Se a pressão de aspiração
baixar para um valor
inferior ao limite de
desactivação, o alarme de
falta de água dispara

-

Desligar

3-9-11-5 Limite de
desactivação da
pressão de
aspiração

Se a pressão de aspiração -1,00...10,00
se mantiver
permanentemente abaixo
deste limite de
desactivação, a bomba
desliga-se

bar

1,0

3-9-11-6 Limite de
activação da
pressão de
aspiração

Após a desactivação da
-1,00...10,00
bomba, exceder este limite
de activação faz com que
a bomba volte a ligar

bar

1,5

3-9-12

-

-

-

Gama de
ressonância

▪ Desligar
▪ Ligar

-
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Texto de ajuda

3-9-12-1 Limite inferior

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Limite inferior da
3-2-2-1 … 3-2-2-2
velocidade de rotação
para a ocultação da gama
de ressonância. Se os
limites inferior e superior
de frequência forem
definidos para o mesmo
valor, não ocorre qualquer
ocultação. No modo
manual, esta função não é
suportada

r.p.m.

3-2-2-1

3-9-12-2 Limite superior

Limite superior da
3-2-2-1 … 3-2-2-2
velocidade de rotação
para a ocultação da gama
de ressonância. Se os
limites inferior e superior
de frequência forem
definidos para o mesmo
valor, não ocorre qualquer
ocultação. No modo
manual, esta função não é
suportada

r.p.m.

3-2-2-1

3-9-13

-

-

-

Intervalo de
assistência

Ajuste possível

-

3-9-13-1 Tempo de
intervalo

Intervalo de tempo até à 0 … 48
mensagem para o próximo
serviço de manutenção

Meses

0

3-9-13-2 Reinicialização
do intervalo de
assistência

Reinicialização do
intervalo de assistência

-

-

3-9-13-3 Tempo de
intervalo dos
rolamentos do
motor

Intervalo de tempo até à 0 ... 48
mensagem para o próximo
serviço de manutenção

Meses

0

3-9-13-4 Reinicializar o
intervalo de
assistência dos
rolamentos do
motor

Reinicialização do
intervalo de assistência
dos rolamentos do motor
após a manutenção

Executar

-

-

3-9-14

-

-

-

-

-

Alarme

-

Sem
confirmação
automática

-

0 = Desligar

Mensagem
externa

3-9-14-1 Reacção da
mensagem
externa

Reacção no caso da
ocorrência da mensagem
externa

Executar

▪ Alarme
▪ Aviso

3-9-14-2 Comportamento Comportamento de
da mensagem
alarme da mensagem
externa
externa

▪ Com confirmação
automática

3-9-15-1 Iniciar com
função de
enchimento do
tubo

A função de enchimento
do tubo é executada
aquando do próximo
arranque do sistema.

▪ 0 = Desligar

3-9-15-2 Rotação inicial

Velocidade de rotação que Limite mínimo até ao limite
r.p.m.
é assumida no início da
máximo do intervalo de valores
função de enchimento do ajustado
tubo.
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-9-15-3 Duração da
rotação inicial

Duração da primeira parte 0...6000
do processo de
enchimento, o qual é
efectuado com a rotação
inicial.

3-9-15-4 Aumento do
valor nominal
por minuto

Taxa de aumento da
especificação do valor
nominal para a segunda
parte do processo de
enchimento.

3-9-15-5 Valor final

Valor final do valor
Limite mínimo até ao limite
em função
nominal que ao ser
máximo do intervalo de valores da unidade
atingido faz com que a
ajustado
ajustada
segunda parte do processo
de enchimento termine.

0

3-9-15-6 Valor limite

Ao seleccionar 3.9.15.1
Limite mínimo até ao limite
em função
"Valor limite não
máximo do intervalo de valores da unidade
alcançado", o sistema
ajustado
ajustada
arranca com a função de
enchimento do tubo, se o
valor real for inferior ao
valor limite

0

3-9-16-1 Deragging
automático
Durante o
deragging, é
activada uma
bomba no
sentido de
rotação contrário
ao normal, que é
deslocada a um
tempo ajustável
para uma
frequência
ajustável e, em
seguida, é
novamente
desactivada.
Durante esse
tempo, esta não
está disponível
para o modo de
regulador.

4074.81/13-PT

3-9-16-2 Tempo de
paragem para
deragging

▪ 0 = Desligado

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

s

60

Limite mínimo até ao limite
em função
máximo do intervalo de valores da unidade
ajustado
ajustada

2 % do
intervalo de
valores do
tipo de
regulação
ajustado

-

0 = Desligad 0
o

-

24 h

▪ 1 = Após tempo de
paragem
▪ 2 = Após tempo de
paragem com hora

0…168 h

0

Assim que uma
bomba deixar de
estar activada
pelo tempo
ajustado, será
executado um
deragging.
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os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-9-16-3 Hora para
deragging

00:00…23:59

-

00:00

0

0,0…600,0 s

-

5.0 s

0

3-9-16-5 Velocidade de
rotação no
deragging

0 1rpm até à velocidade
de rotação máxima do
motor

0 1rpm até 3-2-2-2

rpm

0

3-10

Funções de
monitorização

-

-

-

-

3-10-1

Potência

-

-

Com a hora
ajustada, o
deragging é
atrasado pelo
tempo de
paragem até ser
alcançada a hora
ajustada.
3-9-16-4 Duração do
deragging

-

-

3-10-1-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
3-11-6-1 … 3-10-1-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

0,00

3-10-1-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-1-1 … 3-11-6-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

500,00

3-10-1-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-2

-

-

-

3-10-2-1 Valor limite
inferior

Corrente

Determinação do valor
3-11-7-1 … 3-10-2-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

A

0,00

3-10-2-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-2-1 … 3-11-7-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal.

A

150,00
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os

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-10-2-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-3

-

Rotação

Texto de ajuda

-

-

3-10-3-1 Valor limite
inferior

-

Determinação do valor
3-11-1-1 … 3-10-3-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

r.p.m.

3-2-2-1

3-10-3-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-3-1 … 3-11-1-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

r.p.m.

3-11-1-2

3-10-3-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-4

-

-

-

Valor nominal

-

3-10-4-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
Limite mínimo do intervalo de em função
limite inferior do aviso. Se valores ajustado até 3-10-4-2
da unidade
o valor não for atingido,
ajustada
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

3-10-4-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-4-1 até ao limite máximo
limite superior do aviso. Se do intervalo de valores
o valor for excedido,
ajustado
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal.

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-4-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-5

-

-

-

Valor real

-

3-10-5-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
Limite mínimo do intervalo de em função
limite inferior do aviso. Se valores ajustado até 3-10-5-2
da unidade
o valor não for atingido,
ajustada
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

-

3-10-5-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-5-1 até ao limite máximo
limite superior do aviso. Se do intervalo de valores
o valor for excedido,
ajustado
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal.

em função
da unidade
ajustada

-

s

3,0

3-10-5-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

PumpDrive 2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-10-6

-

-

-

-

Caudal

3-10-6-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
3-11-3-1 … 3-10-6-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

específico da
aplicação

3-10-6-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-6-1 … 3-11-3-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

específico da
aplicação

s

3,0

3-10-6-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

3-10-6-4 Valor-limite do
bypass na

Determinação do valor3-11-3-1 ... 3-11-3-2
limite inferior do bypass.
Quando o valor não é
atingido, o relé é definido
para a função Comando
de bypass

m3/h

0,0

3-10-6-5 Valor-limite do
bypass para

determinação do valorlimite superior do bypass.
Quando o valor é
excedido, o relé é
reinicializado para a
função "Comando de
bypass"

m3/h

9999,9

Pressão de
aspiração

3-10-7-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
3-11-2-1 … 3-10-7-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-7-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-7-1 … 3-11-2-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-7-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

-

3-10-8

-

-

-

em função
da unidade
ajustada

-

Pressão final

3-10-8-1 Valor limite
inferior
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-10-8-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-8-1 … 3-11-2-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-8-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-9

-

-

-

Pressão
diferencial

-

3-10-9-1 Valor limite
inferior

Determinação do valor
3-11-2-1 … 3-10-9-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-9-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-9-1 … 3-11-2-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-9-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-10-10

-

-

-

3-10-10-1 Valor limite
inferior

Frequência

-

Determinação do valor
3-11-8-1 … 3-10-10-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

Hz

0,00

3-10-10-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-10-1 … 3-11-8-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal.

Hz

70,00

3,0

3-10-10-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3-10-11

-

-

Temperaturas

3-10-11-1 Valor limite
inferior

-

Determinação do valor
3-11-4-1 … 3-10-11-2
limite inferior do aviso. Se
o valor não for atingido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

PumpDrive 2
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

3-10-11-2 Valor limite
superior

Determinação do valor
3-10-11-1 … 3-11-4-2
limite superior do aviso. Se
o valor for excedido,
dispara um aviso após o
decurso do atraso
temporal

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

em função
da unidade
ajustada

-

3-10-11-3 Atraso temporal Tempo durante o qual o
valor limite é
permanentemente
infringido até ao disparo
de um aviso

0,0 … 600,0

s

3,0

3-11

Intervalos de
valores e
unidades

-

-

-

-

3-11-1

Rotação

-

-

-

-

3-11-1-1 Velocidade de
rotação mínima

Limite mínimo do
intervalo de medição

0 … 4200

r.p.m.

0

3-11-1-2 Velocidade de
rotação máxima

Limite máximo do
intervalo de medição

0 … 4200

r.p.m.

específico do
motor

3-11-2

-

-

-

-

3-11-2-1 Pressão mínima

pressão

Limite mínimo do
intervalo de medição

-1,00 … 3-11-2-2

-

-1,00

3-11-2-2 Pressão máxima

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-2-1 … 999,99

-

999,99

3-11-2-3 Unidade de
pressão

Unidade ajustável para a
pressão

-

específico da
aplicação

▪ bar
▪ psi
▪ kPa

3-11-3

-

-

-

-

3-11-3-1 Caudal mínimo

Caudal

Limite mínimo do
intervalo de medição

0,00 … 3-11-3-2

-

0,00

3-11-3-2 Caudal máximo

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-3-1 … 9999,9

-

9999,9

3-11-3-3 Unidade do
caudal

Unidade ajustável para o
caudal

-

específico da
aplicação

3-11-4

-

-

-

-

3-11-4-1 Temperatura
mínima

Limite mínimo do
intervalo de medição

-200,0 … 3-11-4-2

-

-200,0

3-11-4-2 Temperatura
máxima

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-4-1 … 350,0

-

350,0

3-11-4-3 Unidade de
temperatura

Unidade ajustável para a
temperatura

-

específico da
aplicação

3-11-5

-

-

-

-

3-11-5-1 Nível mínimo

Limite mínimo do
intervalo de medição

0,00 … 3-11-5-2

-

0,00

3-11-5-2 Nível máximo

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-5-1 … 100,00

-

100,00

-

específico da
aplicação

-

-

▪ m3/h
▪ l/min
▪ gal/min

Temperaturas

▪ °C
▪ F

3-11-5-3 Unidade de nível Unidade ajustável para o
nível

▪ m
▪ ft
▪ mm

3-11-6

Potência
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Parâmetr Descrição
os

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

3-11-6-1 Potência mínima Limite mínimo do
intervalo de medição

0,00 … 3-11-6-2

-

0,00

3-11-6-2 Potência máxima Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-6-1 … 110,00

-

110,00

-

específico da
aplicação

3-11-6-3 Unidade de
potência

Texto de ajuda

Unidade ajustável para a
potência

▪ kW
▪ W
▪ HP

3-11-7

-

-

-

3-11-7-1 Corrente mínima Limite mínimo do
intervalo de medição

Corrente

0,00 … 3-11-7-2

A

0,00

3-11-7-2 Corrente máxima Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-7-1 … 150,00

A

150,00

3-11-8

Frequência

-

-

-

-

-

3-11-8-1 Frequência
mínima

Limite mínimo do
intervalo de medição

0,0 … 3-11-8-2

Hz

0,0

3-11-8-2 Frequência
máxima

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-8-1 … 200,0

Hz

200,0

3-11-9

-

-

-

-

3-11-9-1 Tensão mínima

Tensão

Limite mínimo do
intervalo de medição

0 … 3-11-9-2

V

0

3-11-9-2 Tensão máxima

Limite máximo do
intervalo de medição

3-11-9-1 … 1000

V

1000

3-12

Bus de campo

-

-

-

-

3-12-1

Profibus

-

-

-

-

3-12-1-1 Endereço slave
do Profibus

Endereço slave do Profibus 1 … 126
do sistema

-

126

3-12-1-2 Número da
bomba

Atribuição clara da bomba 1 … 6
no modo de bombas
múltiplas

-

1

s

5

4074.81/13-PT

3-12-1-3 Tempo de ciclo
Atraso temporal até à
0.0…10.0
do valor nominal/ emissão da mensagem
de comando
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor nominal/de comando
falhar no aux master é
gerado um alarme, o que
resulta então no
comportamento definido
em caso de falha do valor
nominal/de comando.
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-12-1-4 Tempo de ciclo
do valor real

3-12-2

Modbus

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Atraso temporal até à
0.0…10.0
emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor real falhar no aux
master é gerado um
alarme, o que resulta
então no comportamento
definido em caso de falha
do valor real.

s

1

-

-

-

-

3-12-2-1 Endereço slave
do Modbus

Endereço slave do Modbus 1…247
do sistema

-

1

3-12-2-2 Taxa de
transmissão

Taxa de transmissão do
slave do Modbus

-

19200

-

Even

-

0x1000 0x1FF

s

5,0

▪ 4800
▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 57600
▪ 115200

3-12-2-3 Parity

Parity do slave do Modbus

▪ Even
▪ Odd
▪ No parity

3-12-2-4 Área de
endereços
Modbus da
bomba

Área de endereços
ajustável através da qual
os parâmetros locais da
bomba são tratados

▪ 0x1000 - 0x1FF
▪ 0x2000 - 0x2FF
▪ 0x3000 - 0x3FF
▪ 0x4000 - 0x4FF
▪ 0x5000 - 0x5FF

3-12-2-5 Tempo de ciclo
Atraso temporal até à
0,0…10,0
do valor nominal/ emissão da mensagem
de comando
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor nominal/de comando
falhar no aux master é
gerado um alarme, o que
resulta então no
comportamento definido
em caso de falha do valor
nominal/de comando"
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-12-2-6 Tempo de ciclo
do valor real

3-12-3

LON

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Atraso temporal até à
0,0…10,0
emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor real falhar no aux
master será gerado um
alarme, o que resulta
então no comportamento
definido em caso de falha
do valor real.

s

1,0

-

-

-

-

Activa o Service Pin para o Executar
arranque do módulo LON

-

-

3-12-3-2 Tempo de
transmissão
máximo

"O mais tardar depois de 0,0 … 6553,5
decorrido esse período de
tempo, as variáveis
nvoPumpCapacity,
nvoEffOpMode,
nvoControlMode e
nvoPumpStatus são
actualizadas"

s

0,0

3-12-3-3 Tempo de
transmissão
mínimo

"Período de actualização 0,0 … 6553,5
mais curto para as
variáveis
nvoPumpCapacity,
nvoEffOpMode,
nvoControlMode e
nvoPumpStatus. É usado
para limitação da carga no
LON-Bus. 0,0 = sem
limitação"

s

0,0

3-12-3-4 Tempo máximo
esgotado

Depois de decorrido este
período de tempo os
valores reais Remote são
definidos para inválidos.
Isto aplica-se às variáveis
nviRemotePress,
nviRemoteFlow e
nviRemoteTemp. 0 = sem
monitorização

0,0 … 6553,5

s

0,0

3-12-3-5 Local de
montagem

Local de montagem do
participante LON

-

-

-

4074.81/13-PT

3-12-3-1 Activar Service
Pin
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-12-3-6 Tipo de
regulação LON

Define o tipo de regulação
no funcionamento LON.
Este tipo de regulação é
usado quando as
nviRemotePress,
nviRemoteFlow e
nviRemoteTemp não
fornecerem um sinal

Ajuste possível
▪ Desligar (actuador)

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

-

Desligado

-

Desligado

-

Desligado

▪ Pressão final
▪ Pressão de aspiração
▪ Pressão diferencial
▪ Pressão diferencial (sem
sensor)
▪ Caudal
▪ Caudal (sem sensor)
▪ Temperatura (refrigerar)
Temperatura (aquecer)
▪ Nível no lado de aspiração
▪ Nível no lado de descarga

3-12-3-7 Sentido efectivo
do regulador da
regulação de
temperatura

Determina o sentido do
regulador durante a
regulação de temperatura.
O sentido efectivo é
utilizado quando o valor
real se situa acima de
nviRemoteTemp.

▪ Desligado
▪ Ligado

3-12-3-8 Processo LON DFS Determina se se trabalha
acima de nviRemotePress
com DFS durante a
regulação de pressão.
3-12-4

Profinet

-

▪ Desligado
▪ Velocidade de rotação
▪ Caudal
-

-

-

3-12-4-1 Nome do
Nome do anfitrião do
aparelho Profinet Profinet IO-Device

Cadeia de caracteres: A…Z

-

-

3-12-4-2 Endereço IP
Profinet

Cadeia de caracteres: A…Z

-

0-0-0-0

s

5

Endereço IP do Profinet
IO-Device

4074.81/13-PT

3-12-4-3 Tempo de ciclo
Atraso temporal até à
0.0…10.0
do valor nominal/ emissão da mensagem
de comando
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor nominal/de comando
falhar no aux master é
gerado um alarme, o que
resulta então no
comportamento definido
em caso de falha do valor
nominal/de comando.
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

3-12-4-4 Tempo de ciclo
do valor real

3-12-5

BACnet MS/TP

3-12-5-1 Identificação do
aparelho

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Atraso temporal até à
0.0…10.0
emissão da mensagem
(aviso ou alarme). Com o
sistema redundante, é
gerado apenas um aviso,
uma vez que o aux master
pode assumir a função.
Apenas quando também o
valor real falhar no aux
master é gerado um
alarme, o que resulta
então no comportamento
definido em caso de falha
do valor real.

s

1

-

-

-

-

0

-

254

-

38400

-

1

-

Número único para
0…4194303
identificação do aparelho
na rede

3-12-5-2 Endereço MS/TP- Endereço de rede de
MAC
acordo com o formato da
estrutura MS/TP
3-12-5-3 Taxa de
transmissão

Ajuste possível

1..254

Taxa de transmissão do
slave BACnet

▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 57600

4074.81/13-PT

▪ 115200
3-12-5-4 Número da
bomba

Número único da bomba
no sistema de bombas
múltiplas

1..2

3-12-5-5 Tempo de
monitorização de
falha de
comunicação

Se nenhum pacote de
0 … 60
dados válido for recebido
neste intervalo de tempo,
é comunicada uma
ruptura de cabo.

s

20

3-12-5-6 Nome do
aparelho

Nome do aparelho para
Cadeia de caracteres: A…Z
identificação do aparelho
na rede

-

KSB
PumpDrive

3-12-5-7 Descrição do
aparelho

Descrição do aparelho
para identificação do
aparelho na rede

Cadeia de caracteres: A…Z

-

KSB
PumpDrive

3-12-5-8 Local de
montagem

Local de montagem do
participante BACnet

Cadeia de caracteres: A…Z

-

KSB
PumpDrive

3-13

PumpMeter

-

-

-

-

3-13-1

Ler a placa de
características

Transfere as informações Executar
da placa de características
do PumpMeter para o
PumpDrive

-

-

3-13-2

Morada

Endereço do Modbus do
aparelho PumpMeter
ligado

-

247

3-13-3

Taxa de
transmissão

Taxa de transmissão do
Modbus do aparelho
PumpMeter ligado

-

38400

1 … 247

▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 115200

PumpDrive 2
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Texto de ajuda

3-13-4

Tempo de
monitorização

3-13-5

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

Ajuste do tempo limite do 1 … 180
Modbus do bus do sistema

s

15

PumpMeter
master/slave

Se se pretender usar o
PumpMeter, em modo de
bombas duplas/múltiplas,
como sensor redundante
do sistema no colector, ou
então também na Etaline
Z, o parâmetro deve ser
ajustado para "Master".
Em todos os restantes
casos, o parâmetro está
ajustado para "Slave".

-

Slave

4

Informações

-

-

-

-

4-1

Conversor de
frequências

-

-

-

-

4-1-1

Identificação do
aparelho

Nome do aparelho
definido pelo utilizador
para identificação do
accionamento. Este
parâmetro apenas pode
ser lido com a unidade de
comando. Uma alteração
do nome do aparelho
apenas pode ser realizada
através da ferramenta de
assistência/APP

-

-

4-1-2

Número de série Número de série do
inversor de frequência

-

-

-

4-1-3

Versão do
software

Versão do software do
inversor de frequência

-

-

-

4-1-4

Revisão do
software

Revisão do software do
inversor de frequência

-

-

-

4-1-5

Tipo de aparelho Tipo de aparelho do
inversor de frequência

-

-

-

4-1-6

Classe de
potência do
inversor de
frequência

Ajuste da classe de
potência do inversor de
frequência

-

-

em função
do tamanho

4-1-7

Versão do
software do
MotionControl

Versão do software do
MotionControl integrado

-

-

-

4-1-8

Revisão do
software do
MotionControl

Revisão do software do
MotionControl integrado

-

-

-

4-2

Unidade de
controlo

-

-

-

-

4-2-1

Número de série Número de série da
da unidade de
unidade de controlo
controlo

-

-

-

4-2-2

Versão do
software da
unidade de
controlo

Versão do software da
unidade de comando

-

-

-

4-2-3

Revisão do
software da
unidade de
controlo

Revisão do software da
unidade de comando

-

-

-
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▪ Slave
▪ Master
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Parâmetr Descrição
os

Texto de ajuda

Ajuste possível

Unidade

Configuraçã
o da fábrica

4-3

Encomenda da
KSB

-

-

-

-

4-3-1

Número de
encomenda

Número da encomenda

-

-

-

4-4

PumpMeter

-

-

-

-

4-4-1

Número de série Número de série do
do PumpMeter
PumpMeter

-

-

-

4-4-2

Versão de
software do
PumpMeter

Versão de software do
PumpMeter

-

-

-

4-4-3

Revisão do
software do
PumpMeter

Revisão do software do
PumpMeter

-

-

-

4-5

Módulo Profibus -

-

-

-

4-5-1

Número de série Número de série do
módulo ProfiBus módulo ProfiBus

-

-

-

4-5-2

Versão do
Versão de software do
software módulo módulo ProfiBus
ProfiBus

-

-

-

4-5-3

Revisão do
Revisão de software do
software módulo módulo ProfiBus
ProfiBus

-

-

-

4-6

Módulo-LON

-

-

-

-

4-6-1

Número de série Número de série do
módulo LON
módulo LON

-

-

-

4-6-2

Versão do
Versão de software do
software módulo módulo LON
LON

-

-

-

4-6-3

Revisão do
Revisão do software do
software módulo módulo LON
LON

-

-

-

4-6-4

Neuron ID

Neuron ID do módulo LON -

-

-

4-8

Módulo ModBus -

-

-

-

4-8-1

Número de série Número de série do
módulo ModBus módulo Modbus

-

-

-

4-8-2

Versão do
Versão de software do
software módulo módulo Modbus
ModBus

-

-

-

4-8-3

Revisão do
Revisão de software do
software módulo módulo Modbus
ModBus

-

-

-

9.1 Listas de selecção
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Tabela 123: Lista de selecção do ecrã principal
Parâmetros

Descrição

1-2-1-1

Rotação

1-2-1-2

Consumo de energia do motor

1-2-1-3

Consumo de energia da bomba

1-2-1-4

Consumo de energia do grupo electrobomba

1-2-1-5

Corrente do motor

1-2-1-6

Tensão do motor

1-2-1-7

Frequência de saída

1-2-1-8

Tensão do circuito intermédio
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Parâmetros

Descrição

1-2-1-9

Temperatura do dissipador de calor

1-2-1-10

Temperatura da platina

1-2-1-11

Binário do motor

1-2-2-1

Pressão de aspiração da bomba

1-2-2-2

Pressão final da bomba

1-2-2-3

Pressão diferencial da bomba

1-2-2-4

Caudal da bomba

1-2-3-1

Valor real (regulador)

1-2-3-2

Pressão de aspiração do sistema

1-2-3-3

Pressão final do sistema

1-2-3-4

Pressão diferencial do sistema

1-2-3-5

Caudal do sistema

1-2-3-6

Nível do sistema

1-2-3-7

Temperatura do sistema

1-4-1-1

Contador de kWh

1-4-2-1

Horas de funcionamento do inversor de frequência

Depois de iniciar sessão como cliente na unidade de controlo gráfica do inversor de
frequência, estão disponíveis as seguintes opções de selecção no menu Favoritos:
Tabela 124: Lista de selecção do menu Favoritos
Descrição

1-1-1

Início de sessão de cliente

1-3-1

Arranque / Paragem do sistema

1-3-2

Valor nominal (regulador)

1-3-3

Valor de comando (actuador)

1-3-4

Valor de ajuste (manual)

1-3-5

Substituição imediata da bomba

1-3-6

Teste de funcionamento imediato

1-3-7

Lavagem imediata dos tubos

3-1-1

Idioma

3-6-1

Tipo de regulação

3-6-2

Ponto de comando

3-6-3

Fonte do valor real

1-2-3-5

Caudal

1-2-2-4

Caudal da bomba
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10 Eliminação de erros
PERIGO
Activação inadvertida
Perigo de morte por choque eléctrico!
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, desligar o inversor de
frequência da corrente.
▷ Antes de todos os trabalhos de manutenção e instalação, proteger o inversor de
frequência contra uma reactivação.

PERIGO
Contacto com peças condutoras de tensão
Perigo de morte devido a choque eléctrico!
▷ Todos os trabalhos no produto devem ser sempre realizados num estado sem
tensão.
▷ Nunca retirar a peça central do corpo do dissipador de calor.
▷ Ter em atenção o tempo de descarga do condensador.
Após a desactivação do inversor de frequência, esperar 10 minutos, até as
tensões perigosas terem se terem dissipado.

NOTA
Conforme o ajuste, a reparação ou a confirmação de uma avaria pode fazer com
que o inversor de frequência se reactive automaticamente.
É da responsabilidade do proprietário assegurar que a localização e a eliminação de
erros são efectuadas por técnicos autorizados, qualificados e que estejam
suficientemente informados através de um estudo exaustivo das instruções de
funcionamento.
Antes de todas as medidas para a eliminação de erros, repor os ajustes de fábrica do
inversor de frequência.

10.1 Avarias: causas e reparação

AVISO
Trabalhos incorrectos para a resolução de avarias
Perigo de ferimentos!
▷ Em todos os trabalhos para a resolução de avarias devem ser observadas as
respectivas indicações nestas instruções de funcionamento e/ou na
documentação do fabricante do acessório.
Se ocorrerem problemas não descritos na tabela, é necessário entrar em contacto
com a assistência da KSB.

4074.81/13-PT

A Fusível de rede insuficiente para a corrente nominal no lado da rede
B O motor não arranca
C O motor funciona de forma irregular
D A rotação máx. não é atingida.
E O motor funciona apenas com a velocidade de rotação máxima
F O motor funciona apenas com a velocidade de rotação mínima
G Alimentação com 24 volts em falta/incorrecta
H Sentido de rotação incorrecto do motor
I Mensagem de avaria/Desactivação de protecção.

PumpDrive 2

231 de 258

10 Eliminação de erros

Tabela 125: Resolução de avarias
A B C D E

F G H

I Causas possíveis

Resolução

-

✘

-

-

-

-

✘

-

- Não existe tensão

Verificar a tensão de rede. Verificar os fusíveis de
rede.

-

✘

-

-

-

-

-

-

- Desbloqueio em falta.

Verificar o desbloqueio através da DIGIN-EN e do
arranque do sistema.

✘

-

-

-

-

-

-

-

- Fusível de rede insuficiente
Verificar o dimensionamento do fusível de rede
para a corrente de entrada do
inversor de frequência

-

-

-

✘

-

-

-

-

- Sem sinal de valor nominal ou Verificar o sinal de valor nominal e o ponto
valor nominal demasiado
operacional
reduzido ajustado / O
accionado está sobrecarregado
ou encontra-se na regulação
i²t

-

-

-

-

✘

-

-

-

- Desvio de regulação
Verificar o sinal do valor nominal / valor real,
permanente em função do
verificar o ponto operacional, verificar o ajuste do
processo (valor real inferior ao regulador
valor nominal) / Falha do valor
real (por ex. devido a ruptura
do cabo)

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Intervalo de tensão permitido Verificar a tensão de rede; conectar o inversor de
não atingido/excedido
frequência com a tensão prescrita.

-

-

-

-

-

-

-

✘

- Sentido de rotação incorrecto Alterar o sentido de rotação.
ajustado.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Sobrecarga do inversor de
frequência

Redução do consumo de energia através da
diminuição da velocidade de rotação; verificar o
motor/a bomba quanto a bloqueios.

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Curto-circuito do cabo de
comando / bomba bloqueada

Verificar/Substituir as ligações do cabo de comando.
Eliminar manualmente o bloqueio da bomba.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Temperatura no sistema
electrónico de potência ou no
enrolamento do motor
demasiado elevada

▪ Reduzir a temperatura ambiente através do
melhoramento da ventilação.
▪ Melhorar a refrigeração ao limpar as aletas de
refrigeração.
▪ Verificar a passagem livre na abertura de
aspiração do ventilador.
▪ Verificar o funcionamento do ventilador.
▪ Redução do consumo de energia através da
alteração do ponto operacional (em função do
sistema).

-

-

-

-

-

-

✘

-

✘ Alimentação de tensão de 24
V com sobrecarga

Desligar a tensão do inversor de frequência; eliminar
a sobrecarga.

-

-

-

-

-

-

-

-

✘ Funcionamento da bomba a
seco

Verificar o sistema hidráulico; eliminar os erros no
inversor de frequência.

-

-

-

✘

-

✘

-

-

✘ Erro no sinal do sensor (por ex. Verificar o sensor e o respectivo cabo.
ruptura do cabo)

-

✘ ✘

-

-

-

-

-

✘ Falha de fases no lado do
accionamento

232 de 258

PumpDrive 2

Verificar a ligação do motor e o enrolamento do
motor.
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▪ Verificar a carga permitida; se necessário, utilizar
uma ventilação externa.
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10.2 Mensagens de alarme
Tabela 126: Mensagens de alarme
Número da
mensagem

Mensagem

Descrição

Comportamento

A1

Protecção térmica do motor

A resistência com coeficiente positivo de temperatura
disparou.

Com confirmação
automática ajustável

A2

Sobretensão

Sobretensão não permitida no lado da rede

Com confirmação
automática limitada

A3

Subtensão

Subtensão não permitida no lado da rede

Com confirmação
automática limitada

A4

Falha de fases, lado do
accionamento

Falha de fases, lado do accionamento

Sem confirmação
automática

A5

Curto-circuito

Curto-circuito no motor (enrolamento do motor com
defeito)

Com confirmação
automática limitada

A6

Erro de hardware

Hardware avariado

Sem confirmação
automática

A7

Temperatura elevada do
dissipador de calor

Temperatura excessiva do sistema electrónico de
potência

Sem confirmação
automática

A8

Temperatura elevada da platina

Temperatura excessiva do sistema electrónico de
comando

Sem confirmação
automática

A9

Sobrecorrente

Sobrecorrente não permitida

Com confirmação
automática limitada

A10

Resistência à travagem

Sobrecorrente interna (por ex. devido a rampa íngreme) Sem confirmação
automática

A11

Protecção dinâmica contra
sobrecarga

Sobrecorrente não permitida

Com confirmação
automática limitada

A12

Actualização do firmware
necessária

Actualização do firmware necessária

Sem confirmação
automática

A13

Funcionamento a seco

Funcionamento a seco da bomba

Sem confirmação
automática

A14

Funcionamento a seco (externo)

Funcionamento a seco da bomba

Com confirmação
automática ajustável

A15

Bloqueio hidráulico

Transporte contra uma tubagem fechada

Sem confirmação
automática

A16

Sem comando principal

Falha do sensor de valor real/ruptura de fio/local/sem
redundância

Com confirmação
automática

A17

Falta de água

Falta de água

Com confirmação
automática ajustável

A18

Não existem dados do motor
adequados

Não foi possível determinar os dados alargados do
motor SuPremE da KSB.

Com confirmação
automática

A19

Sem dados do motor disponíveis

Os dados do motor não estão ajustados.

Com confirmação
automática

A20

Erro de AAM

Não foi possível determinar os dados alargados do
motor.

Com confirmação
automática

A23

Falha de fases, lado da rede

Falha de fases, lado da rede L1, L2, L3

Sem confirmação
automática

A98

Teste de hardware da HMI não
aprovado

Unidade de controlo avariada

Sem confirmação
automática

A99

Teste de hardware das E/S não
aprovado

Sistema electrónico de comando ou módulo M12
avariado

Sem confirmação
automática
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Tabela 127: Mensagens de alarme
Mensagem de
alarme

possíveis causas

Resolução20)21)

Curto-circuito

Curto-circuito no motor (enrolamento do
motor com defeito)

Medir o enrolamento do motor e realizar a
verificação do isolamento.
Verificar o motor quanto a bloqueio.

20

21

Para a reparação de avarias em peças que se encontram sob tensão eléctrica, desligar o inversor de frequência
da alimentação de tensão. Respeitar as indicações de segurança!
Aplicar o ajuste básico ao inversor de frequência.
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Mensagem de
alarme

possíveis causas

Resolução20)21)

Curto-circuito

Ligação à rede conectada incorrectamente

Verificar a cablagem, ligar o cabo de
alimentação em L1, L2, L3, PE.

Funcionamento paralelo dos motores

Área de aplicação não permitida

Régua de bornes do motor ligada
incorrectamente (triângulo/estrela)

Ligar correctamente a régua de bornes do
motor.

Curto-circuito no cabo de ligação do motor

Verificar o cabo de ligação do motor.

Blindagem do cabo do sensor ligada
incorrectamente

Ligar a blindagem do cabo do sensor apenas de
um lado em PE.

Curto-circuito na cablagem de 24 V DC

Verificar a cablagem.

Resistência de coeficiente de temperatura
positivo incorrectamente conectada

Verificar a ligação do sensor do PTC.

Dados do motor ajustados incorrectamente

Adaptar os dados do motor ao motor utilizado.

Sentido de rotação da bomba incorrecto

Alterar o sentido de rotação do motor através
da sequência de fases.

Sobrecarga hidráulica

Reduzir a carga hidráulica.

Bomba mecanicamente bloqueada/com
dificuldades de funcionamento

Verificar a bomba.

Régua de bornes do motor ligada
incorrectamente (triângulo/estrela)

Ligar correctamente a régua de bornes do
motor.

Protecção térmica
do motor

Potência do inversor de frequência < Potência Encomenda errada, montar um inversor de
do motor e/ou
frequência maior.
Corrente de saída < Corrente do motor
Frequência de ciclo do inversor de frequência Ajustar a frequência de ciclo para um intervalo
ajustada para um valor demasiado elevado
permitido.

Temperatura do
dissipador de calor
elevada/
temperatura das
platinas elevada

Tensão variável do circuito intermédio com a
bomba parada

Verificar a qualidade da tensão de rede.

Tensão variável do circuito intermédio no
funcionamento nominal da bomba

Verificar a qualidade da tensão de rede.

Medição incorrecta da corrente do motor

Com o amperímetro de gancho adequado,
medir novamente a corrente e comprar com a
indicação na unidade de controlo.
NOTA! São permitidos desvios de aprox. 10%.

A bomba roda para trás se o motor não for
alimentado com corrente.

Verificar a válvula de retenção.

Tensão do motor emitida com a carga
nominal demasiado reduzida, < 380 V com a
carga nominal

Verificar a tensão de entrada da rede, registar
a corrente do motor com uma tensão de rede
de 380 V, dimensionar um motor maior.

Temperatura ambiente do inversor de
frequência de > 50 °C

Área de aplicação não permitida, ter em
atenção a redução da potência.

Ventiladores externos sujos

Limpar os ventiladores.

Dissipador de calor sujo/Aletas de refrigeração Limpar o dissipador de calor/as aletas de
sujas
refrigeração.

Potência do inversor de frequência < Potência Encomenda errada, montar um inversor de
do motor e/ou
frequência maior.
Corrente de saída < Corrente do motor

Subtensão
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Inversor de frequência montado
incorrectamente

Os ventiladores externos devem estar voltados
para cima, no WM o lado traseiro do dissipador
de calor tem de estar fechado.

Tensão de entrada da rede demasiado
reduzida

Verificar a tensão de rede.

Tensão variável do circuito intermédio com a
bomba parada

Verificar a qualidade da tensão de rede.
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Frequência de ciclo do inversor de frequência Ajustar a frequência de ciclo para um intervalo
ajustada para um valor demasiado elevado
permitido.
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Mensagem de
alarme

possíveis causas

Resolução20)21)

Subtensão

O fusível de rede disparou

Substituir o fusível de rede com defeito.

Interrupção temporária da tensão de rede

Verificar a tensão de rede.

Tensão de entrada da rede demasiado
elevada

Verificar a tensão de rede.

Tensão variável do circuito intermédio com a
bomba parada

Verificar a qualidade da tensão de rede.

Tempos de rampas demasiado reduzidos

Seleccionar tempos de rampas mais longos.

A bomba roda para trás se o motor não for
alimentado com corrente.

Verificar a válvula de retenção.

Sobretensão

Sobrecorrente/
Cabo de alimentação ligado incorrectamente
Protecção dinâmica Régua de bornes do motor ligada
contra sobrecarga incorrectamente (triângulo/estrela)

Ligar o cabo de alimentação em L1, L2, L3, PE.
Ligar correctamente a régua de bornes do
motor.

Dados do motor incorrectamente ajustados
(3-3-2)

Adaptar os dados do motor ao motor utilizado.

Funcionamento paralelo dos motores

Este funcionamento não é permitido.

Blindagem do cabo do sensor ligada
incorrectamente

Ligar a blindagem do cabo do sensor apenas de
um lado em PE.

Potência do inversor de frequência < Potência Encomenda errada, montar um inversor de
do motor e/ou
frequência maior.
Corrente de saída < Corrente do motor
Tempos de rampas demasiado reduzidos

Seleccionar tempos de rampas mais longos.

Sentido de rotação da bomba incorrecto

Alterar o sentido de rotação do motor através
da sequência de fases.

Bomba mecanicamente bloqueada/com
dificuldades de funcionamento

Verificar a bomba.

Frequência de ciclo do inversor de frequência Ajustar a frequência de ciclo para um intervalo
ajustada para um valor demasiado elevado
permitido

Sem comando
principal

Medição incorrecta da corrente do motor

Com o amperímetro de gancho adequado,
medir novamente a corrente e comprar com a
indicação na unidade de controlo.
Indicação: São permitidos desvios de aprox.
10%.

A bomba roda para trás se o motor não for
alimentado com corrente.

Verificar a válvula de retenção.

Cablagem incorrecta do bus de aparelhos KSB Realizar a cablagem de forma correcta.
(interrupção, curto-circuito)
Sensor ligado incorrectamente (falha do valor Ligar o sensor correctamente.
real)
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Resistência à
travagem

Nenhuma bomba principal detectada no
sistema

Ajustar o papel no sistema de bombas
múltiplas.

Tempo da rampa de travagem ajustado para
um valor demasiado reduzido.

Aumentar os tempos de rampas.

A bomba roda para trás se o motor não for
alimentado com corrente.

Verificar a válvula de retenção.

Modo de gerador da bomba

Área de aplicação não permitida

Funcionamento a
seco/
Funcionamento a
seco (externo)

Funcionamento a seco da bomba

Verificar as tubagens.

Bloqueio
hidráulico

Tubagem obstruída

Verificar as válvulas da bomba.
Verificar as tubagens.
Verificar as válvulas da bomba.
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10.3 Mensagens de aviso

Número da
mensagem

Mensagem

Descrição

Comportamento

A30 / W30

Mensagem externa

Existe uma mensagem externa.

Com confirmação
automática ajustável

W50

Protecção dinâmica
contra sobrecarga

Sobrecorrente não permitida

Com confirmação
automática

W51

Sobretensão

Sobretensão

Com confirmação
automática

W52

Subtensão

Subtensão

Com confirmação
automática

W53

Gama de ressonância

Gama de ressonância

Com confirmação
automática

W54

Ruptura do cabo

Ruptura do cabo

Com confirmação
automática

W55

Falha do valor real

Falha do valor real

Com confirmação
automática

W56

Bloqueio hidráulico

Transporte contra uma tubagem fechada

Com confirmação
automática

W57

Carga parcial

Carga parcial

Com confirmação
automática

W58

Sobrecarga hidráulica

Sobrecarga hidráulica

Com confirmação
automática

W59

Temperatura elevada do
dissipador de calor

Temperatura excessiva do sistema electrónico Com confirmação
de potência
automática

W60

Temperatura elevada da
platina

Temperatura excessiva do sistema electrónico Com confirmação
de comando
automática

W61

Corrente elevada

Corrente do motor alta

Com confirmação
automática

W62

Corrente reduzida

Corrente do motor reduzida

Com confirmação
automática

W63

Monitorização da
velocidade de rotação

Violação do valor limite de velocidade de
rotação

Com confirmação
automática

W64

Monitorização do valor
nominal

Violação do valor limite nominal

Com confirmação
automática

W65

Monitorização do valor
real

Violação do valor limite real

Com confirmação
automática

W66

Monitorização do caudal Violação do valor limite do caudal

Com confirmação
automática

W67

Monitorização da pressão Violação do valor limite da pressão de
de aspiração
aspiração

Com confirmação
automática

W68

Monitorização da pressão Violação do valor limite da pressão final
final

Com confirmação
automática

W69

Monitorização da pressão Violação do valor limite da pressão diferencial Com confirmação
diferencial
automática

W70

Monitorização da
temperatura

Violação do valor limite da temperatura

Com confirmação
automática

W71

Frequência elevada

Frequência elevada

Com confirmação
automática

W72

Frequência reduzida

Frequência reduzida

Com confirmação
automática

W73

Potência elevada

Potência elevada

Com confirmação
automática

W74

Potência reduzida

Potência reduzida

Com confirmação
automática
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Número da
mensagem

Mensagem

Descrição

Comportamento

W75

Rampa de paragem
limitada

Ultrapassagem do tempo ajustado da rampa
de paragem

Com confirmação
automática

W76

Sobrecarga de 24 V

Fonte de alimentação interna de 24 V com
sobrecarga

Com confirmação
automática

W77

Comunicação com o
PumpMeter

Comunicação com o PumpMeter incorrecta

Com confirmação
automática

W80

Velocidade de fluxo
reduzida

Valor limite da velocidade de fluxo não
atingido

Com confirmação
automática

W81

Comunicação do bus de
campo

Módulo de bus de campo com defeito

Com confirmação
automática

W83

Transbordamento

Desactivação por limite excedido através de
um sinal externo

Sem confirmação
automática

W84

Falha do valor nominal/
valor de comando

Falha do valor nominal/valor de comando
através de um sinal externo

Com confirmação
automática

W99

Ajuste básico carregado

Ajuste básico carregado

Com confirmação
automática

Tabela 129: Mensagens de aviso
Mensagem de
aviso

possíveis causas

Resolução

Protecção
dinâmica contra
sobrecarga

Dados do motor ajustados incorrectamente

Adaptar os dados do motor ao motor utilizado

Sentido de rotação da bomba incorrecto

Alterar o sentido de rotação do motor através da
sequência de fases

Sobrecarga hidráulica

Reduzir a carga hidráulica

Bomba mecanicamente bloqueada/com
dificuldades de funcionamento

Verificar a bomba

Régua de bornes do motor ligada
incorrectamente (triângulo/estrela)

Ligar correctamente a régua de bornes do motor

Potência do inversor de frequência <
Potência do motor e/ou
Corrente de saída < Corrente do motor

Encomenda errada, montar um inversor de
frequência maior.

Frequência de ciclo do inversor de
frequência ajustada para um valor
demasiado elevado

Ajustar a frequência de ciclo para um intervalo
permitido

Temperatura ambiente do inversor de
frequência de > 50 °C

Área de aplicação não permitida, ter em atenção
a redução da potência

4074.81/13-PT

Tensão variável do circuito intermédio com a Verificar a qualidade da tensão de rede
bomba parada
Medição incorrecta da corrente do motor

Com o amperímetro de gancho adequado, medir
novamente a corrente e comprar com a indicação
na unidade de controlo.
NOTA! São permitidos desvios de aprox. 10 %

A bomba roda para trás se o motor não for
alimentado com corrente

Verificar a válvula de retenção

Tensão do motor emitida com a carga
Verificar a tensão de entrada da rede, registar a
nominal demasiado reduzida, < 380 V com a corrente do motor com uma tensão de rede de
carga nominal
380 V, dimensionar um motor maior.
Ruptura do cabo

Monitorização da ruptura do cabo

Substituir o sensor com defeito

Carga parcial /
Sobrecarga

A bomba accionada é operada em carga
parcial / sobrecarga.

Intervalo de aplicação não permitido; operar a
bomba no intervalo permitido.

Sobrecarga de
24 V

Sobrecarga da alimentação de tensão de
24 V DC

Diminuir o consumo de energia dos 24 V CC,
comparar o número de ligações eléctricas com a
carga de corrente máxima permitida da
alimentação de 24 V CC

PumpDrive 2
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Mensagem de
aviso

possíveis causas

Resolução

Sobrecarga de
24 V

Curto-circuito nos consumidores ligados da
alimentação de tensão de 24 V DC

Desligar dos consumidores de 24 V DC avariados

Erro de cablagem nos bornes de comando
(DigIn, AnIn)

Realizar a cablagem de forma correcta.

10.4 Mensagens informativas
Tabela 130: Mensagens informativas
Número da
mensagem

Mensagem

Descrição

I100

Intervalo de manutenção Intervalo ajustado de manutenção da bomba
da bomba
decorrido

Com confirmação
automática

I101

Accionamento bloqueado

com confirmação
automática

▪ Durante a realização da AAM, o
accionamento está bloqueado.

Comportamento

▪ Com o alarme "Sobrecorrente", que se
traduz em desactivação do accionamento,
o accionamento mantém-se bloqueado
enquanto se verificar este evento.
▪ No caso de uma desactivação através da
entrada digital "DI-EN", o accionamento
não é travado através da rampa de
paragem, mas funciona em rotação lenta
até à sua imobilização. A duração deste
processo depende da inércia de massa do
sistema. Durante o funcionamento em
rotação lenta, o accionamento permanece
bloqueado.
I102

Modo de lavagem de
tubos activo

Executar a função de lavagem de tubos

Com confirmação
automática

I103

Modo de enchimento da
tibagem activo

Após o arranque do sistema, é realizada a
função de enchimento do tubo.

Com confirmação
automática

I104

Intervalo de manutenção Intervalo de manutenção ajustado para os
dos rolamentos do motor rolamentos do motor decorrido

Com confirmação
automática

I105

Definições de fábrica
carregadas

Com confirmação
automática

I106

Definições do utilizador 1 As definições do utilizador 1 foram carregadas Sem confirmação
carregadas
automática

I107

Definições do utilizador 2 As definições do utilizador 2 foram carregadas Sem confirmação
carregadas
automática
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11 Dados de encomenda
11.1 Encomenda de peças sobressalentes
Para encomendas de peças sobressalentes e de substituição, são necessários os
seguintes dados:
▪ Número de encomenda
▪ Posição número
▪ Número de série
▪ Modelo
▪ Tamanho
▪ Versão do material
▪ Código de vedação
▪ Ano de fabrico
Consultar todos os dados na placa de características.
São também necessários os seguintes dados:
▪ N.º e designação das peças
▪ Quantidade de peças sobressalentes
▪ Endereço para entrega

4074.81/13-PT

▪ Tipo de envio (transporte de carga, correio, encomenda expresso, transporte
aéreo)
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11.2 Acessórios
11.2.1 Software de assistência
Tabela 131: Acessórios do software de assistência (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
Designação

Versão

N.° do mat.

Cabo de parametrização USB, óptico

1 m de
comprimento

01538436

0,2

-

47121256

0,1

Designação

Versão

N.° do mat.

Conjunto de acessórios para suportes de parede

Montagem na
parede /
Montagem num
tubo

01522974

0,3

3 m de
comprimento

01522975

0,3

5 m de
comprimento

01566211

0,3

10 m de
comprimento

01566212

0,6

20 m de
comprimento

01566213

1

Para a parametrização do inversor de frequência com
software de assistência de automatização

[kg]

Pré-configurado com ligação óptica para inversor de
frequência e ligação USB para laptop/PC
Dongle de serviço
Para autorização
A utilização do software de assistência também é
possível sem o dongle, no entanto, os parâmetros com
o acesso ao serviço de apoio ao cliente ficarão
bloqueados.
Antes da utilização, o dongle tem de ser activado de
acordo com a descrição da KSB fornecida.
11.2.2 Unidades de controlo
Tabela 132: Acessórios das unidades de controlo (PumpDrive 2)

Para a montagem da unidade de controlo gráfica do
inversor de frequência
4 grampos e parafusos

Cabo de ligação da unidade de controlo gráfica
Para a ligação da unidade de controlo gráfica
separadamente do inversor de frequência
Cor preto, ficha recta, tomada angular

[kg]

11.2.3 Adaptador para montagem do motor
Para a montagem do motor do inversor de frequência, é necessário um adaptador.
Seleccionar o adaptador em função do respectivo tamanho e do modelo do motor.

SuPremE tipo B1 da KSB (tamanho 180 a 225): É possível equipar posteriormente um
adaptador para o PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco para a montagem do motor,
mediante pedido do cliente / em caso de substituição de peças (substituição do
PumpDrive 1 pelo PumpDrive 2).
SuPremE tipo B2 da KSB: Utilizar em caso de operação nova com PumpDrive 2 e
PumpDrive 2 Eco.
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Para o SuPremE tipo A da KSB (tamanho 180 a 225): Não é possível equipar
posteriormente qualquer adaptador para o PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco para a
montagem do motor. A montagem preferida é a parede de montagem neste caso.
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Tabela 133: Acessórios do adaptador para montagem do motor (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)

-

Versão

N.º do mat.

[kg]

Tamanho do inversor
de frequência

Designação

P

Kit de adaptadores para motor

A

0,37 - 1,5

BG80

01496568

3

Para a montagem do inversor de
frequência no motor da KSB /
motor padrão da Siemens, tipo
1LE1 / 1PC3, 2 pólos / 4 pólos / 6
pólos, IE2 / IE3

A

0,37 - 1,5

BG90

01496569

3

B

2,2 - 4

BG90

01496570

3

B

2,2 - 4

BG100

01496571

3

B

2,2 - 4

BG112

01496572

3,8

Com cabo de ligação elétrico

C

5,5 - 11

BG132

01496573

3,8

C

5,5 - 11

BG160

01496574

3,8

D

15 - 30

BG160

01496575

5,2

D

18.5/22

BG180 M, L

01496576

8

D

30

BG200 L

01496577

10

D

15 - 30

BG225

01654738

11

E

37

BG200 L

01496578

14,2

E

37/45

BG225 S, M

01496579

11

E

37 - 55

BG250 M

01496580

14

E

37 - 55

BG280 S, M

01500521

16

Kit de adaptadores para motor

A

0,37 - 1,5

1LA7 BG71M V1

01506318

3

Para a montagem do inversor de
frequência no motor da KSB /
motor padrão da Siemens, tipo
1LA7 / 1LA9 / 1LG6 (equipamento
posterior), 2 pólos / 4 pólos

A

0,37 - 1,5

1LA9 BG80 B3/V1

01506320

3

A

0,37 - 1,5

1LA7 BG80 V1

01506320

3

A

0,37 - 1,5

1LA9 BG90 V1

01506322

3

A

0,37 - 1,5

1LA9 BG90 B3

01606776

3

Com cabo de ligação elétrico

B

2,2 - 4

1LA9 BG90 B3

01506323

3

B

2,2 - 4

1LA9 BG90 V1

01606892

3

B

2,2 - 4

1LA9 BG100 B3

01506324

3

B

2,2 - 4

1LA9 BG100 V15

01606893

3

B

2,2 - 4

1LA7 BG112 B3/V15 01506325

3,8

C

5,5 - 11

1LA9 BG132 B3/V15 01506326

3,8

C

5,5 - 11

1LA9 BG160 B3/V15 01506328

3,8

D

15 - 30

1LA9 BG160 B3/V15 01506329

5,2

D

15 - 30

1LA9 BG180 B3/V15 01506331

8

D

15 - 30

1LA9 BG200 B3/V15 01506332

10

E

37 - 55

1LA9 BG200 B3

01506333

10

E

37 - 55

1LG6 BG225S B3

01506334

11

E

37 - 55

1LG6 BG225M B3

01650429

11

A

0,55/0,75/1,1 BG80 M

01666670

3

A

Para a montagem do inversor de
frequência no motor SuPremE A / A
SuPremE B1 da KSB, 2 pólos / 4
B
pólos
B
Com cabo de ligação elétrico
B

1.1/1,5

BG90 S

01666671

3,5

1,5

BG90 L

01677488

3,7

2,2

BG90 L

01666672

3,7

2.2/3

BG100 L

01666673

4

4

BG112 M

01666674

4,1

C

5.5/7,5

BG132 S, M

01666675

4,2

C

11

BG160 M

01666677

3,8

Motor

[kW]
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Kit de adaptadores para motor
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Versão

N.º do mat.

[kg]

Tamanho do inversor
de frequência

Designação

P

Kit de adaptadores para motor

D

15

BG160 M

01675995

3,8

Para a montagem do inversor de
frequência no motor SuPremE A /
SuPremE B1 da KSB, 2 pólos / 4
pólos

D

15/18,5

BG160 L

01677489

5,2

D

18.5/22

BG180 M, L

01496576

8

30

BG200 L

01496577

10

37

BG200 L

01496578

14,2

37/45

BG225 S, M

01496579

11

Motor

[kW]

Com cabo de ligação elétrico
Kit de adaptadores para motor

Para a montagem do inversor de D
frequência no motor SuPremE B1 E
da KSB, 2 pólos / 4 pólos
E
Com cabo de ligação elétrico
Tabela 134: Acessórios do cabo de ligação (PumpDrive 2)

1320
220

220
200

200
60

60

M8
M8
1200

940

40

Versão

N.° do mat.

Conector de cabos, blindado

≤ 4 kW: 4 × 2,5² + PTC...XM

01538433

0,9

Cobertura falsa com parafusos para o conector do motor removido

01595759

0,1

Cabo de ligação do motor, blindado

≤ 4 kW: 4 × 2,5 mm² + PTC
Comprimento 0,7 m

47117500

0,3

5,5 - 7,5 kW: 4 × 4 mm² + PTC
Comprimento 0,9 m

01437169

0,3

11 kW: 4 × 6 mm² + PTC
Comprimento 0,9 m

01637009

0,3

15 kW: 4 × 10 mm² + PTC
Comprimento 0,9 m

47117506

0,8

18,5 - 22 kW: 4 × 16 mm² + PTC
Comprimento 1,15 m

01466746

1

30 kW: 4 × 25 mm² + PTC
Comprimento 1,2 m

47117509

1,7

37 kW: 4 × 35 mm² + PTC
Comprimento 1,4 m

01641614

2

45 kW: 4 × 50 mm² + PTC
Comprimento 1,5 m

01641615

2,4

55 kW: 4 × 70 mm² + PTC
Comprimento 1,6 m

01641616

3,3

Para a ligação do sensor PTC, sem
halogéneo, preço por unidade

40
M5

M6

20

120

160

20

900

740
M4

30

30

Ferrit

M

4

M4
20

100

[kg]

100

120

20

700
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11.2.4 Adaptador de montagem na parede / montagem no quadro eléctrico
Para a montagem do inversor de frequência na parede/no quadro eléctrico, é
necessário um adaptador. O adaptador está incluído de série no material fornecido
pela KSB.
Tabela 135: Acessórios do adaptador de montagem na parede / montagem no quadro eléctrico (PumpDrive 2 /
PumpDrive 2 Eco)
Designação

N.° do mat.

[kg]

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho A

01496581

0,2

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho B

01579783

0,3

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho C

01496582

0,5

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho D

01629744

3

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho E

01629745

10

Kit de adaptadores para inversor de frequência de tamanho E com distância 01671121
para a parede aumentada

10

11.2.5 Módulo M12
Tabela 136: Acessórios do módulo M12 (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)

C

D

A

B

Designação

Versão

N.° do mat.

Conjunto de acessórios do módulo M12

-

01496566

[kg]
0,3

-

01496567

0,1

Tampa de protecção M12 para o módulo M12

-

01125084

0,05

Cabo de bus, pré-instalado, blindado

1 m de
comprimento

01533747

0,1

2 m de
comprimento

01533748

0,2

3 m de
comprimento

01533749

0,3

5 m de
comprimento

01651182

0,3

10 m de
comprimento

01651183

0,6

20 m de
comprimento

01651184

1,2

-

01522993

0,3

Para o modo de bombas múltiplas de até 6 bombas
Para a ligação do PumpMeter através do Modbus
Tampa cega
Para fechar um compartimento aberto

Para modo de bomba dupla / modo de bombas
múltiplas
Para a ligação do bus de aparelhos KSB (CAN) de
inversor de frequência para inversor de frequência
através do módulo M12
Cor lilás, ficha M12 angular, ficha M12 angular
Com codificação A, 5 pólos
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Impedâncias de entrada
CAN para a terminação de barramento no modo de
bombas múltiplas
Duas fichas M12 com uma resistência de terminação
CAN integrada
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Designação

Versão

N.° do mat.

Cabo de bus para PumpMeter Crosslink, pré-instalado,
blindado

1 m de
comprimento

01533769

0,1

Para a ligação redundante do PumpMeter através do
Modbus

2 m de
comprimento

01533770

0,2

Para a ligação do Modbus do PumpMeter de inversor
de frequência para inversor de frequência através do
módulo M12

3 m de
comprimento

01533771

0,2

5 m de
comprimento

01533772

0,3

10 m de
comprimento

01533773

0,6

20 m de
comprimento

01533774

1,2

Cabo de bus M12 para PumpMeter, pré-instalado,
blindado

1 m de
comprimento

01533775

0,2

Para a ligação do PumpMeter ao módulo M12 através
do Modbus

2 m de
comprimento

01533776

0,2

Cor preto, tomada M12 recta, ficha M12 angular

3 m de
comprimento

01533777

0,3

5 m de
comprimento

01533778

0,3

10 m de
comprimento

01670718

20 m de
comprimento

01670719

1,2

-

01523004

0,1

Versão

N.º do mat.

Tamanho A
0,37 - 1,5 kW

01500522

1,4

Tamanho B
2,2 - 4 kW

01500523

1,7

Tamanho C
5,5 - 11 kW

01500524

2,8

Tamanho D
15 - 30 kW

01500525

5,5

Para sensores analógicos de 4...20 mA
Cor preto, ficha M12 angular, ficha M12 angular
Com codificação A, 5 pólos

Com codificação A, 5 pólos

2

1
5

3

4

Ficha M12 para o módulo M12, para instalação
automática

[kg]

0,44
5

Para modo de bombas múltiplas
Para a ligação do PumpMeter através do Modbus
Não para a ligação directa de um sensor PumpMeter,
uma vez que falta a purga do pino 5
Ficha angular, com codificação A, 5 polos
Ligação de aperto por parafuso com anel blindado, com
possibilidade de colocação de blindagem,
Secção transversal de ligação de, no máximo, 0,75 mm²
(AWG máx. 20)
Passagem do cabo de 4 - 6 / 5 - 8 / 6 - 8 / 6,5 - 8,5 [mm]
Tipo de proteção IP67
11.2.6 Opções de montagem
Tabela 137: Módulos de montagem para reequipamento (PumpDrive 2)
22)

Kit de reequipamento do interruptor principal

Interruptor principal, cobertura em C adaptada,
cobertura de protecção para o interruptor principal,
feixe de fios
Tensão de 400 V

22

Interruptor principal opcional até 400 V CA +10 %
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Designação

Versão

N.º do mat.

[kg]

Tamanho E
37 - 55 kW

01500526

14,5

Tamanhos A, B, C,
D, E

01537900

0,2

01551016

0,3

Tamanho A, B, C,
D, E

01551014

0,3

Tamanho A, B, C,
D, E

01551015

0,3

Tamanho A, B, C,
Para ligação do inversor de frequência a redes Profibus D, E

01551037

0,3

22)

Kit de reequipamento do interruptor principal

Interruptor principal, cobertura em C adaptada,
cobertura de protecção para o interruptor principal,
feixe de fios
Tensão de 400 V
Placa de extensão E/S
Entradas e saídas adicionais:
1 entrada analógica, 1 saída analógica, 3 entradas
digitais, 2 saídas digitais, 1 relé inversor, 5 relés de
fecho
Módulo de bus de campo do módulo Modbus RTU

Tamanho A, B, C,
Para ligação do inversor de frequência a redes Modbus D, E
Monitorização, comando, regulação do inversor de
frequência no modo de bomba individual e no modo
de bombas múltiplas apenas com o módulo Modbus
Ligação do cabo de bus de campo ligado de 1 × ficha
M12 com codificação B e 5 pólos para 1 × tomada M12
com codificação B e 5 pólos
Módulo de bus de campo do módulo BACnet MS/TP
Para ligação do inversor de frequência à rede BACnet
Monitorização, comando, regulação do inversor de
frequência no modo de bomba individual e no modo
de bombas múltiplas apenas com o módulo BACnet

Módulo de bus de campo do módulo LON
Para ligação do inversor de frequência à rede LON
Monitorização, comando, regulação de cada inversor
de frequência no modo de bomba individual e no
modo de bombas múltiplas apenas com um módulo
LON cada
Ligação do cabo de bus de campo ligado de 1 × ficha
M12 com codificação A e 4 pólos para 1 × tomada M12
com codificação A e 4 pólos
Módulo de bus de campo do módulo Profibus

4074.81/13-PT

Monitorização, comando, regulação de cada inversor
de frequência no modo de bomba individual e no
modo de bombas múltiplas apenas com um módulo
Profibus cada
Ligação do cabo de bus de campo ligado de 1 × ficha
M12 com codificação B e 5 pólos para 1 × tomada M12
com codificação B e 5 pólos
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Designação

Versão

N.º do mat.

Módulo de bus de campo do módulo Profinet

Tamanho A, B, C,
D, E

01551038

0,3

-

01651264

0,1

-

01651298

0,1

Cabo do bus CAN, BACnet e Modbus

Comprimento 1 m

01111184

0,2

Encurtado para instalação automática, blindado, par
entrançado, cabo de 2 × 2 × 0,22 mm²

Comprimento 5 m

Para ligação do inversor de frequência à rede Profinet

[kg]

Monitorização, comando, regulação de cada inversor
de frequência no modo de bomba individual e no
modo de bombas múltiplas apenas com um módulo
Profinet cada

2

1

Ficha M12, para instalação automática

5
3

4

Para Modbus, BACnet e Profibus
Ficha angular, codificação B, 5 pólos, ligação de aperto
por parafuso, com anel blindado, pode ser protegida
Secção transversal de ligação de, no máximo, 0,75 mm²
(AWG máx. 20)
Passagem do cabo de 4 - 6 / 5 - 8 / 6 - 8 / 6,5 - 8,5 [mm]
Tipo de protecção IP67

2

1
5

3

4

Tomada M12, para instalação automática
Para Modbus, BACnet e Profibus
Tomada angular, codificação B, 5 pólos, ligação de
aperto por parafuso, com anel blindado, pode ser
protegida
Secção transversal de ligação de, no máximo, 0,75 mm²
(AWG máx. 20)
Passagem do cabo de 4 - 6 / 5 - 8 / 6 - 8 / 6,5 - 8,5 [mm]
Tipo de protecção IP67

01304511

0,4

Comprimento 10 m 01304512

0,7

Comprimento 20 m 01304513

1,4

Resistência de terminação M12 para Profibus, Modbus e BACnet

01125102

0,1

01496565

0,1

Codificação B, ficha
A resistência de terminação é concebida como ficha, a
tomada M12 no módulo Profibus/módulo Modbus tem
de ficar livre para a resistência de terminação.
Módulo Bluetooth, para equipamento posterior
Para a comunicação com um smartphone / tablet
(Android ou iOS)

Bluetooth 2.0, alcance de aprox. 10 m, compatível a
partir do Apple iOS 8 e Android 8.0
Transferência gratuita da aplicação KSB FlowManager
na App Store e na Google Play Store

246 de 258

PumpDrive 2

4074.81/13-PT

Montagem na unidade de controlo do inversor de
frequência

11 Dados de encomenda

Designação

Versão

Gateway Bluetooth externo para comunicação com um smartphone / tablet (Android ou iOS) ou um notebook

N.º do mat.

[kg]

01800770

0,1

01711794

0,12

[kg]

Para encaixar na interface de assistência do inversor de
frequência
Bluetooth 2.0, alcance de aprox. 10 m, compatível a
partir do Apple iOS 8 e Android 8.0
Transferência gratuita da aplicação KSB FlowManager
na App Store e na Google Play Store
-

Conjunto de vedação de cabos PDRV2 CEM A-B-C-D-E

-

Kit de união roscada de cabos CEM do PumpDrive 2
Para a utilização do PumpDrive 2 em sistemas eléctricos
da indústria automóvel conforme a compatibilidade
electromagnética, CEM-ILA
11.2.7 Sensores
Tabela 138: Acessórios de medição da pressão (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
Designação

Versão

N.° do mat.

PumpMeter

em função da
bomba

-

0,1

Transdutor de diferença de pressão

0 - 1 bar, RC 3/8

01111180

0,3

Com dois tubos de cobre em espiral de 75 cm de
comprimento para a ligação à tubagem de descarga /
tubagem de aspiração, incluindo chapa de retenção,
tubo em espiral e adaptador, saída de 4 ... 20 mA, 3
condutores, alimentação de tensão de 18 … 30 V CC,
cabo de ligação de 2,5 m

0 - 2 bar, RC 3/8

01109558

0,3

0 - 4 bar, RC 3/8

01109560

0,3

0 - 6 bar, RC 3/8

01109562

0,3

0 - 10 bar, RC 3/8

01109585

0,3

0 - 1 bar, RC1/2

01111303

0,3

Temperatura ambiente de -10 a +50 °C

0 - 2 bar, RC 1/2

01111305

0,3

Temperatura da substância medida de -10 bis +80 °C

0 - 4 bar, RC 1/2

01111306

0,3

0 - 6 bar, RC 1/2

01111307

0,3

0 - 10 bar, RC 1/2

01111308

0,3

0 - 1 bar, RC 1/4

01558789

0,3

0 - 2 bar, RC 1/4

01558790

0,3

0 - 4 bar, RC 1/4

01558791

0,3

0 - 6 bar, RC 1/4

01558792

0,3

0 - 10 bar, RC 1/4

01558793

0,3

0 - 2 bar

01152023

0,07

Para aplicações gerais, para meios líquidos e gasosos de 0 - 5 bar
0 a + 80 °C, precisão de medição igual ou inferior a 1
0 - 10 bar
%, no máx. 2,5 % (a 80 °C), ligação do processo G1/4B
0 - 16 bar
com anel de vedação em cobre, IP67, saída de 2
condutores de 4 ... 20 mA

01152024

0,07

01210880

0,4

0 - 20 bar

01152025

0,07

0 - 50 bar

01152026

0,07

Transdutor de pressão inteligente para bombas com
indicação no local de valores de medição e dados
operacionais, parametrizado de fábrica em função da
bomba, dimensionamento através de EasySelect
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Transdutor diferencial de pressão A-10
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Designação

Versão

N.° do mat.

[kg]

Transdutor diferencial de pressão S-20

0 - 1,0 bar

01147224

0,12

Para aplicações gerais na indústria, construção de
máquinas, sistema hidráulico, Sistema pneumático para
meios líquidos e gasosos de -30 a +100 °C, peças em
contacto com a substância medida em aço CrNi (sem
vedações), resistência mecânica a choques até 1000 g
(IEC 60068-2-27), resistência a vibrações com uma
ressonância até 20 g (IEC 60068-2-6), precisão de
medição de < 0,5 % do intervalo de medição, ligação
G1/2B EN837, tipo de protecção IP65, saída de 2
condutores de 4 ... 20 mA, secção transversal do cabo
máx. de 1,5 mm², diâmetro exterior do cabo de 6 8 mm, ligação eléctrica através de fichas angulares,
conforme a norma DIN 175301-803 A

0 - 1,6 bar

01147225

0,12

0 - 2,5 bar

01147226

0,12

0 - 4,0 bar

01147267

0,12

0 - 6,0 bar

01147268

0,12

0 - 10,0 bar

01147269

0,12

0 - 16,0 bar

01084305
0,15
9

0 - 25,0 bar

01084306

0,2

0 - 40,0 bar

01087244

0,2

-1 - 1,5 bar

01150958

0,6

-1 - 5,0 bar

01087507

0,2

-1 - 15,0 bar

01084308

0,2

-1 - 24,0 bar

01084309

0,2

Transdutor diferencial de pressão S-11

0 - 1,0 bar

01147270

0,24

Para aplicações na indústria da higiene, alimentar e de
mercearia fina, para meios líquidos, gasosos, viscosos e
poluídos, Temperatura da substância medida de
-30 a 100 °C, a pedido com secção de refrigeração
integrada, adequada para temperaturas da substância
medida de até +150 °C, peças em contacto com a
substância medida em aço CrNi (sem vedações), a
pedido na versão de Hastelloy C4 (2.4610) para meios
agressivos, resistência mecânica a choques até 1000 g
(IEC 60068-2-27), resistência a vibrações com uma
ressonância até 20 g (IEC 60068-2-6), precisão de
medição de < 0,5 % do intervalo de medição, ligação
G1/2B EN837, membrana frontal, O-ring NBR, tipo de
protecção IP65, saída de 2 condutores de 4 ... 20 mA,
secção transversal do cabo máx. de 1,5 mm², diâmetro
exterior do cabo de 6 - 8 mm, energia auxiliar UB: 10 <
UB ≤ 30 V DC (14 ... 30 com uma saída de 0 ... 10 V),
ligação eléctrica através de fichas angulares, conforme
a norma DIN 175301-803 A

0 - 1,6 bar

01147271

0,24

0 - 2,5 bar

01147272

0,24

0 - 4,0 bar

01147273

0,24

0 - 6,0 bar

01147274

0,24

0 - 10,0 bar

01147275

0,24

0 - 16,0 bar

01084310

0,24

0 - 25,0 bar

01084311

0,24

0 - 40,0 bar

01087246

0,24

-1 - 1,5 bar

01087506

0,24

-1 - 5,0 bar

01084307

0,24

01149296

0,2

Bocal de soldar para transdutor de medição de pressão S-20 / S-11
Ligação G1/2B, rosca interior

Tabela 139: Acessórios de medição da temperatura (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
N.° do mat.

Termómetro de resistência

01149295

Pré-configurado para uma temperatura da substância medida de
0 … 150 °C, com aplicação de medição TR10-C, transmissor T24.10 e tubo de
protecção TW35-4 para temperaturas da substância medida de -200 ...
600 °C, Desvio limite do sensor: classe B conforme a norma DIN EN 60751,
saída de 2 condutores de 4 ... 20 mA, Intervalo de medição com elemento
Pt100 1 × 3 condutores, alimentação de tensão de 10 ... 36 V DC, conexão
do processo G1/2B em aço CrNi 1.4571, comprimento total com tubo de
ligação de 255 mm, termómetro com um comprimento de montagem de
110 mm, cabeça de ligação tipo BSZ em alumínio, tipo de protecção IP65
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Tabela 140: Acessórios de medição da corrente (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
Designação

N.° do mat.

[kg]

Sensor de corrente

01150960

0,3

01473177

0,2

3 … 300 cm/s para regularizações de compensação de perdas no filtro,
regulações económicas do fluxo de volume, intervalo de medição de
3 … 300 cm/s, rosca fêmea da conexão do processo, saída de 4 … 20 mA,
Transmitter Effector 300

Conector, incluindo cabo para o transmissor Effector 300
tomada do cabo M12/angular/4 fios/MS, adequada para correia de arrasto,
sem halogéneo, sem silicone

Tabela 141: Acessórios do cabo de ligação (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
Designação

N.° do mat.

[kg]

Cabo de ligação para sensores

01083890

0,1

01131430

0,3

Cabo de 2 × 2 × 0,5 mm², blindado, para a ligação dos sensores ao inversor
de frequência, preço por metro

Cabo de ligação para a ligação redundante de sensores
Cabo de 5 fios, sem halogéneo, tipo Ölflex 110CH, aprox. 1 m de
comprimento, pré-instalado, para a transmissão de um sinal de sensor ao
segundo inversor de frequência para o funcionamento redundante, por ex.,
DPM
11.2.8 Montagem do quadro eléctrico
Tabela 142: Acessórios do separador de potencial (PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco)
Designação

Montagem em calhas, alimentação
Para a transmissão de sinais isenta de de corrente externa 24VDC,
Corpo IP40, Bornes IP20,
potencial entre o inversor de
frequência e os comandos externos. 22,5 × 82 × 118,2 mm (L × A × P)
Montagem em calhas, alimentação
As diferenças de potencial podem
de corrente externa 230VAC,
provocar danos nas entradas
Corpo IP40, Bornes IP20,
analógicas e digitais.
22,5 × 82 × 118,2 mm (L × A × P)

N.° do mat.

[kg]

01085905

1,2

01086963

1,2

4074.81/13-PT

Separador de potencial

Versão
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Tabela 143: Acessórios do filtro de rede (PumpDrive 2)
Designação

Versão

N.° do mat.

Filtro de rede para o inversor de
frequência para evitar as
interferências na rede

0,37 - 1,5 kW

01665518

3,6

2,2 - 4 kW

01093105

3,6

5,5 - 11 kW

01093106

8,3

15 - 18,5 kW

01093107

9,17

22 - 37 kW

01093108

9,17

45 - 55 kW

01665519

14

tipo de protecção IP00
Protecção do inversor de frequência
contra picos de tensão

[kg]

Versão

Motor assíncrono

Tabela 144: Acessórios do filtro de saída, versão de 400 V/3~ (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)

[kW]

-

Filtro de saída du/dt para
cabos do motor até
160 m, tipo de protecção
IP00

0,37 - FN 5060-12-84
3,00

✘

✘

✘

01686772

1

4,00 - FN 5060-24-84
5,50

✘

✘

✘

01686773

1,6

Circuito de
estrangulamento para
redução das emissões de
interferências
electromagnéticas

7,50

Redução dos picos de
corrente em cabos de
alimentação do motor
compridos

N.º do
material

[kg]

3000

KSB SuPremE

1500

PN
Inversor de
frequência

Designação

[rpm]

FN 5060-30-99

✘

✘

✘

01686774

5,85

11,00 FN 5060-45-99

✘

✘

✘

01686775

6,4

15,00 FN 5060-45-99

✘

✘

-

01686775

6,4

15,00 FN 5060-60-99

-

-

✘

01686776

7

18,50 FN 5060-60-99

✘

✘

-

01686776

7

18,50 FN 5060-70-99

-

-

✘

01686857

8,52

22,00 FN 5060-60-99

✘

✘

-

01686776

7

22,00 FN 5060-90-99

-

-

✘

01686858

10,5

30,00 FN 5060-90-99

✘

✘

-

01686858

10,5

30,00 FN 5060-110-99

-

-

✘

01686859

11,35

37,00 FN 5060-90-99

✘

✘

-

01686858

10,5

-

-

✘

01686860

14,47

45,00 FN 5060-110-99

✘

✘

-

01686859

11,35

45,00 FN 5060-150-99

-

-

✘

01686860

14,47

55,00 FN 5060-150-99

✘

-

-

01686860

14,47

4074.81/13-PT

37,00 FN 5060-150-99
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12 Protocolo de arranque
Número do protocolo: ...................................................
Contratante
Número de encomenda

........................................................................................................................................

Cliente

........................................................................................................................................

Local de montagem

........................................................................................................................................

Pessoa de contacto

........................................................................................................................................

Produto
Tipo de bomba .................................................................................................................................................................
Número de fabrico da bomba

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

Dados do motor ................. [kW] ..................... [A] ........................ [V] .................... [cos phi] ................... [rpm]
Código de designação de tipo 1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

Número de série

1. .................................................

2. .................................................

(Placa de características)
Inversor de frequência

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

Modo de funcionamento
Modo manual

Aplicação: pressão / pressão diferencial / quantidade / temperatura

Modo de actuador

Valor nominal [fonte] ............. [unidade] ................. [valor]

Modo de regulação

Sensor .............................[valor final do sensor]

Modo de bombas
múltiplas

Número de inversores de frequência ..... [Unidade] Número de HMI ..... [Unidade]

Comando principal

Número de comandos principais ..... [Unidade]

Ligação de bus

Tipo de bus de campo ...................... Número de módulos ..... [Unidade]

Observações
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4074.81/13-PT

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

Serviço de apoio ao cliente da KSB / Nome

Contratante / Nome

........................................................................................

........................................................................................

Local, data, assinatura

Local, data, assinatura

PumpDrive 2
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13 Declaração de conformidade UE
Fabricante:

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

O fabricante declara, por este meio, que o produto::

PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco, MyFlow Drive
Intervalo do número de série: 0117000000 a 0123000000
▪ está em conformidade com todas as disposições das seguintes directivas/regulamentos, na sua versão
actualmente em vigor:
– 2014/30/UE: Directiva de compatibilidade electromagnética (CEM)
– 2014/35/UE: Directiva de disponibilização no mercado de material eléctrico destinado a ser utilizado dentro
de certos limites de tensão (baixa tensão)
– 2011/65/UE: Directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos (RoHS)
O fabricante declara ainda que:
▪ foram aplicadas as seguintes normas internacionais harmonizadas:
– EN 55011
– EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
– EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 > 11 kW, EN 61000-6-3 ≤ 11 kW, EN 61000-6-4
– EN 61800-3, EN 61800-5-1
– EN 50581

A Declaração de conformidade UE foi preparada:
Frankenthal, 01/02/2020

Jochen Schaab
Director de Desenvolvimento de Produtos - Sistemas de bombas e accionamentos
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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Índice remissivo
Cobertura
Cobertura de protecção 33
em forma de C 32

A
AAM 73
Adaptação automática do motor 73
Motor SuPremE da KSB 73
Aquecimento com motor parado 125
Aquecimento durante uma imobilização 125
Armazenamento 15
Arranque da bomba com velocidade de rotação
máxima 121
Arranque do sistema 77

Comando de bypass 146
Compatibilidade electromagnética 20, 31
Comutação do conjunto de parâmetros 140
Condições ambientais
Armazenamento 15
Funcionamento 24
Contador de poupança de energia 118
Potência de referência constante 119
Potência de referência variável 119

Assistente de arranque 69
Aumento da precisão 108
Avarias
causas e soluções 232

Corrente de entrada do lado da rede 29
Corrente nominal
Corrente nominal do motor 27

Aviso de carga parcial 118

Cuidados de segurança 10

Avisos 8

Curto-circuito 99

B

Curva característica U/f 72

Blindagem 31, 43
Bloco de terminais 54
Placa de extensão E/S 56
Secção transversal do cabo 28, 52
Bloqueio hidráulico 101

D
Dados técnicos
Conversor de frequências 19
Placa de extensão E/S 21
Data 134

Borne de comando 28, 52
Bus local KSB
ligar 54

Detecção da ruptura do cabo 99, 100
Dimensões 23

Bypass 26

Directiva relativa a compatibilidade
electromagnética 11

C

Direitos de garantia 7
Dispositivos de protecção eléctricos 29

Cabo de comando 28, 52
CEM 31
Ligação à terra 43
ligar 32, 53
Selecção 27

Documentos fornecidos 7

E
Eliminação 15

Cabo de ligação à rede 27
Filtro de saída 43

4074.81/13-PT

Comando da tampa 146

Emissão de interferências 11

Cabo de ligação do motor 24, 31
CEM 31
Comprimento 29
instalar 31
ligar 32
Cabos
instalar 31
ligar 31
Cabos de ligação
Cabo de comando 27, 28, 32, 43, 52
Cabo de ligação à rede 27
Cabo de ligação do motor 27, 43, 241
Instalar a tubagem 31, 35
Selecção 27, 31
Caso de danos 7
Encomenda de peças sobressalentes 239

PumpDrive 2

Entrada analógica 20, 34, 55
Placa de extensão E/S 21, 150
Entrada de relé
Placa de extensão E/S 151
Entrada digital 139
ligar 54
Placa de extensão E/S 22, 150
Entradas analógicas 140
Interruptores DIP 143
Entradas digitais
Ligação 138
Estabelecer a ligação à rede de fornecimento de
energia 35
Estimativa do caudal 107, 108
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F

M

Falha de fases 99

Marcha de funcionamento
através de tempo de paragem 103
Tempo de paragem e hora 104

Filtro de rede 20, 43, 250
montar 43

Mensagem externa 138

Filtro de saída 32, 43

Mensagem informativa 238

Formação 9
Frequência de ciclo PWM 20, 21
Frequência de saída 20
Função de enchimento do tubo 126

Mensagens de alarme 233
Mensagens de aviso 236
Unidade de controlo gráfica 68

Funcionamento a seco 101

Menu Favoritos 230
Modo de actuador
com sinal padrão externo 79

Funcionamento em rotação lenta 130

Modo de bomba dupla 158

Função de falta de água 129

Modo de operacionalidade 117

G

Módulo BACnet MS/TP 164

Gama de funcionamento 19

Módulo Bluetooth 51

Guardar conjuntos de parâmetros 140

Módulo de bus de campo 159
Módulo BACnet MS/TP 164
Módulo LON 161
Módulo ModBus RTU 159
Módulo Profibus 160
Módulo PROFINET 163

H
Hora 134

I

Módulo LON 161

Indicador LED 68

Módulo ModBus RTU 159
parametrizar 159

Instalação 24
Altura de instalação 20

Módulo Profibus 160

Instalação ao ar livre 25

Módulo PROFINET 163

Interface de assistência 68

Monitorização da pressão de admissão 128

Interferência na rede 20, 32

Monitorização da temperatura do motor 97

Interruptores DIP 143, 148

Monitorização dos pontos operacionais 102
Montagem do quadro eléctrico
Acessórios 250
Adaptador para montagem 243
Montagem 31, 32

Intervalo de frequência 100
Modo de regulador 100

J

Montagem na parede 24
Adaptador para montagem 243
Dimensões e pesos 23

Jumper 38

L

Montagem no quadro eléctrico 24
Acessório 250
Dimensões e pesos 23

Ligação à rede 28
Ligação à rede ou do motor 31
Tamanho A 35
Tamanho B 36
Tamanho C 36
Tamanho D 37
Tamanho E 37
Ligação à terra
Barra de terra 27
Ligação à terra 31
ligar 43
Ligar o motor 28, 35
Limite da velocidade de rotação 101
Lista de selecção 230
Live-Zero 100
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N
Níveis de acesso 63

O
Obstruções 121
Ocupação de pinos do módulo M12
Entrada A/B 47
Entrada C/D 48
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Lavagem de tubos 121
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P

S

Peça sobressalente
Encomenda de peças sobressalentes 239

Saída analógica 21, 55
Placa de extensão E/S 22, 152
Saída de relé
Placa de extensão E/S 22
Saída digital
Placa de extensão E/S 153
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