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Ordlista

Ordlista
Bromsmotstånd

RCD

Tar upp den alstrade bromseffekten vid
generatorartad drift.

"Residual Current Device" är den engelska
beteckningen för jordfelströmbrytare.

Hydraulisk blockering
Oönskad driftsituation vid vilken pumpen inte kan
pumpa på grund av stängt in- eller utlopp.

IE1
Verkningsgradsklass enligt IEC 60034-30:
1 = Standard Efficiency (IE = International
Efficiency)

IE2
Verkningsgradsklass enligt IEC 60034-30: 2=High
Efficiency (IE = International Efficiency)

IE3
Verkningsgradsklass enligt IEC 60034-30:
3=Premium Efficiency (IE = International
Efficiency)

IE4
Verkningsgradsklass enligt IEC TS 60034-30-2:2016
= Super Premium Efficiency (IE = International
Efficiency)

IE5
Verkningsgradsklass enligt IEC TS 60034-30-2:2016
= Ultra Premium Efficiency (IE = International
Efficiency)

KSB-apparatbuss
Egenkonstruerad CAN-buss, vilken används för
kommunikationen mellan frekvensomvandlarna
vid dubbelpumpdrift och flerpumpsdrift. KSBapparatbuss kan inte användas för extern
kommunikation eller för kommunikation med
KSB-lokalbuss (PumpDrive 1).

Mtrl.nr.

Pump
Maskin utan drivning, komponenter eller
tillbehörsdelar

Pumpaggregat
Komplett pumpaggregat bestående av pump,
drivning, komponenter och tillbehörsdelar
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Identifieringsnummer som består av en sifferkod
med 8 positioner och som entydigt identifierar
den registrerade produkten i SAP.

1 Allmänt

1 Allmänt
1.1 Grundsatser
Driftanvisningen gäller för de modellserier och utföranden som nämns i
försättsbladet.
I driftanvisningen beskrivs korrekt och säker användning för alla driftfaser.
Märkskylten anger storlek, viktiga driftsdata och tillverkningsnummer. Serienumret
är unikt för produkten och används för identifiering vid alla senare
affärstransaktioner.
För att garantin ska gälla måste närmaste KSB-service kontaktas omgående vid
skador.

1.2 Målgrupp
Målgruppen för driftanvisningen är tekniskt utbildad fackpersonal.

1.3 Gällande dokument
Tabelle 1: Översikt över gällande dokument
Dokument

Innehåll

driftsföreskrift

Beskrivning av korrekt och säker användning av
pumpen i alla driftsfaser

Anslutningsschema
Tillägg för driftsföreskrift

Beskrivning av de elektriska anslutningarna
1)

Beskrivning av korrekt och säker användning av
extra produktkomponenter

För tillbehör och/eller integrerade maskindelar ska motsvarande dokumentation för
respektive tillverkare följas.

1.4 Symboler
Tabelle 2: Använda symboler
Symbol

Betydelse

✓

Förutsättning för åtgärdsinstruktionen

⊳

Åtgärd vid säkerhetsanvisningar

⇨

Åtgärdsresultat

⇨

Hänvisningar

1.

Åtgärdsanvisning i flera steg

2.
OBS!
Beskriver rekommendationer och viktiga avvisningar för hantering
av produkten.

1.5 Varningar
Tabelle 3: Kännetecken för varningar
4074.81/13-SV

Symbol

1

Förklaring

!

FARA

FARA
Detta signalord betecknar ett farligt förhållande med hög risk, som
kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

!

VARNING

VARNING
Betecknar ett farligt förhållande med medelhög risk, som kan
orsaka dödsfall eller svåra skador.

Tillval

PumpDrive 2
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1 Allmänt

Symbol
OBS!

Förklaring
OBS!
Betecknar fara som kan medföra risk för maskinen och dess
funktion.
Allmän fara
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som kan orsaka dödsfall eller skador.
Farlig elektrisk spänning
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som är förknippade med elektrisk spänning och anger information
för skydd mot elektrisk spänning.

4074.81/13-SV

Maskinskador
Den här symbolen betecknar i kombination med ordet OBS! faror
som gäller maskinen och dess funktion.
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2 Säkerhet
!

FARA

Alla anvisningar som anges i det här kapitlet beskriver ett farligt förhållande med
hög risk.
Förutom den här nämnda allmänt gällande säkerhetsinformationen måste även den i
följande kapitel nämnda åtgärdsrelaterade säkerhetsinformationen beaktas.

2.1 Allmänt
▪ Driftanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för uppställning samt
drift och underhåll. Anvisningarna garanterar en säker hantering och bidrar till
att personskador och sakskador kan undvikas
▪ Följ säkerhetsanvisningarna i alla kapitel.
▪ Före montering och idrifttagning ska ansvarig personal/maskinägare ha läst
genom driftanvisningen och förstått innehållet.
▪ Driftanvisningens innehåll måste alltid finnas tillgängligt för fackpersonalen på
plats.
▪ Anvisningar och märkningar som är placerade direkt på produkten måste
observeras och vara i fullt läsbart skick. Detta gäller exempelvis för:
– Märkning för anslutningar
– Märkskylt
▪ Operatören ansvarar för att lokala bestämmelser följs.

2.2 Avsedd användning
▪ Denna produkt får inte användas utöver fastställda värden vad gäller
nätspänning, nätfrekvens, omgivningstemperatur, motoreffekt, pumpmedium,
volymflöde, varvtal, densitet, tryck, temperatur och andra anvisningar som anges
i driftsanvisningen eller övriga gällande dokument.
▪ Produkten får inte användas inom områden med explosionsrisk.

2.3 Personalkvalifikation och personalutbildning
▪ Personalen måste ha relevanta kvalifikationer för montering, användning,
service och underhåll.
▪ Ansvarsområde, behörighet och övervakning av personal vid transport,
montering, användning, service och underhåll måste noga regleras av
maskinägaren.
▪ Om personalen saknar relevant kunskap ska detta åtgärdas genom utbildning
och undervisning som genomförs av fackpersonal. Vid behov genomför
maskinägaren utbildningen på uppdrag av tillverkaren/leverantören.
▪ Utbildning som rör produkten får endast genomföras under uppsikt av
fackpersonal.

2.4 Följder och faror då driftanvisningen ej följs
▪ Om driftanvisningen inte följs upphör all garanti att gälla och inga
skadeståndsanspråk kan göras.
4074.81/13-SV

▪ Om denna driftanvisning inte följs t.ex. kan det t.ex. medföra följande faror:
– Risk för personskador på grund av elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk
inverkan samt explosioner
– Bortfall av viktiga funktioner hos produkten
– Bortfall av föreskrivna metoder för skötsel och underhåll
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2.5 Säkerhetsmedvetet arbete
Vid sidan av de säkerhetsanvisningar som anges i driftanvisningen samt den avsedda
användningen, gäller följande säkerhetsbestämmelser:
▪ Olycksfallsföreskrifter, säkerhetsbestämmelser och driftbestämmelser
▪ Explosionsskyddsföreskrifter
▪ Säkerhetsbestämmelser rörande hantering av farliga ämnen
▪ Gällande standarder, direktiv och lagar (t.ex. EN 50110-1)

2.6 Säkerhetsanvisningar för operatören
▪ Montera lokala skyddsanordningar (t. ex. beröringsskydd) för heta, kalla och
rörliga delar och kontrollera deras funktion.
▪ Ta inte bort skyddsanordningarna (t. ex. beröringsskyddet) under drift.
▪ Ställ skyddsutrustning för personal till förfogande och använd den.
▪ Förhindra faror orsakade av elektricitet (för detaljer: se nationella föreskrifter
och/eller kontakta lokala energiföretag).

2.7 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och montering
▪ Ombyggnad eller förändring av pumpen/pumpaggregatet är tillåten endast efter
godkännande från tillverkaren.
▪ Använd endast originaldelar eller delar/komponenter godkända av tillverkaren.
Användning av andra delar/komponenter kan upphäva ansvaret för de därav
uppkomna följderna.
▪ Operatören ombesörjer att underhåll, inspektion och montering utförs av
auktoriserad och kvalificerad yrkespersonal som skaffat sig tillräckligt med
information genom att ingående studera bruksanvisningen.
▪ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▪ Arbeten på produkten får endast utföras när den är stillastående.
▪ Montera resp. ta säkerhetsanordningar och skyddsanordningar i drift igen
omedelbart efter avslutade arbeten. Följ instruktionerna för idrifttagning innan
enheten tas i drift igen.

2.8 Otillåtna driftsätt
Använd aldrig produkten om de gränsvärden som anges i databladet resp.
driftanvisningen över- eller underskrids.
Driftsäkerheten för den levererade produkten kan bara garanteras vid avsedd
användning.

2.9 Programvaruändringar

2.10 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2.10.1 Kraven på störpåverkan
För styrdon/styrenheter vars varvtal kan ändras elektriskt gäller produktstandarden
EN 61800-3 för elektromagnetisk kompatibilitet. Den innehåller alla krav och
hänvisar till de relevanta fackmässiga grundstandarderna för att motsvara direktivet
om elektromagnetisk kompatibilitet.
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Programvaran har utvecklats särskilt för den här produkten och har testats grundligt.
Ändringar av eller tillägg i programvaran och programvarukomponenterna är inte
tillåtna. Detta gäller med undantag för de programvaruuppdateringar som
tillhandahålls av KSB.

2 Säkerhet

Frekvensomformare används ofta av operatörer som del av ett system eller en
anläggning. Vi påpekar att operatören har ansvaret för enhetens, anläggningens
eller installationens slutliga egenskaper gällande elektromagnetisk kompatibilitet.
En förutsättning för att de relevanta standarderna eller de däri nämnda
gränsvärdena och provnivåerna ska följas är att man beaktar alla anvisningar och
beskrivningar för en "Installation som är korrekt gällande elektromagnetisk
kompatibilitet". (ð Kapitel 5.5, Sida 26)
När det gäller produktstandarden för elektromagnetisk kompatibilitet beror kraven
gällande elektromagnetisk kompatibilitet på frekvensomformarens aktuella
användningsområde. I produktstandarden för elektromagnetisk kompatibilitet är
fyra kategorier definierade:
Tabelle 4: Kategorier för avsedd användning
Kategori

Definition

Gränsvärden enligt
EN 55011

C1

Frekvensomformare med en försörjningsspänning på under 1 000 V som
installerats i den första miljön (boende och kontor).

Klass B

C2

Frekvensomformare med en försörjningsspänning på under 1 000 V som
installerats i den första miljön (boende och kontor), vilka varken är
anslutningsklara eller rörliga och som måste installeras och driftsättas av
fackmän.

Klass A grupp 1

C3

Frekvensomformare med en försörjningsspänning på under 1 000 V som
installerats i den andra miljön (industriella miljöer).

Klass A grupp 2

C4

Frekvensomformare med en försörjningsspänning på över 1 000 V och en
märkström på över 400 A, eller som är avsedda för användning i komplexa
system, vilka installerats i den andra miljön (industriella miljöer).

ingen gränslinje2)

När den fackmässiga grundstandarden "störpåverkan" används som grund, måste
följande gränsvärden och provnivåer följas:
Tabelle 5: Klassificering av uppställningsmiljön
Miljö

Fackmässig grundstandard

Första miljön (boende och kontor)

EN/ IEC 61000-6-3
för privata, affärsmässiga och
näringsmässiga miljöer

Andra miljön (industriella miljöer)

EN/ IEC 61000-6-4
för industriella miljöer

Gränsvärden enligt
EN 55011
Klass B

Klass A grupp 1

Frekvensomformaren uppfyller följande krav:
Tabelle 6: Frekvensomformarens egenskaper gällande elektromagnetisk kompatibilitet
Effekt
[kW]

Ledningslängd
[m]

Kategori enligt EN 61800-3

Gränsvärden enligt
EN 55011

≤ 11

≤5

C1

Klass B

> 11

≤ 50

C2

Klass A grupp 1

4074.81/13-SV

För drivsystem vilka inte följer kategori C1, kräver EN 61800-3 följande varning:
I en boende-/ kontorsmiljö kan denna produkt orsaka högfrekventa störningar, vilka
kan kräva att man vidtar avstörningsåtgärder.

2

En plan för elektromagnetisk kompatibilitet måste upprättas.
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2.10.2 Krav på nätöversvängningar
Produkten är en professionell apparat i den mening som avses i EN 61000-3-2. Vid
anslutning till det offentliga elnätet gäller följande fackmässiga grundstandarder:
▪ EN 61000-3-2
för symmetriska trefasapparater (professionella apparater med upp till 1 kW
totaleffekt)
▪ EN 61000-3-12
för apparater med en fasström på mellan 16 A och 75 A och professionella
apparater från 1 kW upp till en fasström på 16 A.
2.10.3 Krav på störstabilitet
Allmänt är kraven på en frekvensomvandlares störstabilitet beroende på i vilken
miljö som frekvensomvandlaren installeras.
Kraven för industriella miljöer är följaktligen högre än kraven för boende- och
kontorsmiljöer.
Frekvensomvandlaren är konstruerad så att störstabilitetskraven för industriella
miljöer och därmed automatiskt även de lägre kraven för boende- och kontorsmiljöer
uppfylls.
För störstabilitetsprovningen användes följande relevanta fackmässiga
grundstandarder:
▪ EN 61000-4-2: Elektromagnetisk kompatibilitet
– Del 4-2: Provnings- och mätförfarande - provning av störstabiliteten mot
urladdning av statisk elektricitet
▪ EN 61000-4-3: Elektromagnetisk kompatibilitet
– Del 4-3: Provnings- och mätförfarande - provning av störstabiliteten mot
högfrekventa elektromagnetiska fält
▪ EN 61000-4-4: Elektromagnetisk kompatibilitet
– Del 4-4: Provnings- och mätförfarande - provning av störstabiliteten mot
snabba övergående elektriska störningsvariabler/impulspaket
▪ EN 61000-4-5: Elektromagnetisk kompatibilitet
– Del 4-5: Provnings- och mätförfarande - provning av störstabiliteten mot
stötspänningar.
▪ EN 61000-4-6: Elektromagnetisk kompatibilitet

4074.81/13-SV

– Del 4-6: Provnings- och mätförfarande - provning av störstabiliteten mot
ledningsledda störningsvariabler, inducerade av högfrekventa fält
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3 Transport/Lagring/Avfallshantering
3.1 Kontrollera leveranstillstånd
1. Kontrollera när varor överlämnas att alla förpackningar är oskadade.
2. Vid transportskador ska skadorna noggrant undersökas, dokumenteras och
omgående redovisas skriftligt till KSB eller återförsäljaren och
försäkringsbolaget.

3.2 Transportera

FARA
Pump/pumpaggregat som glider ut ur fästet
Livsfara på grund av nedfallande delar!
▷ Transportera pumpen/pumpaggregatet endast i angivet läge.
▷ Häng aldrig upp pumpen/pumpaggregatet i den fria axeländen eller i motorns
ringögla.
▷ Ta hänsyn till viktangivelser, tyngdpunkt och fästpunkter.
▷ Följ gällande lokala arbetarskyddsföreskrifter.
▷ Använd avsedda och tillåtna verktyg, till exempel självspännande lyfttänger.
Fäst och transportera pumpen/pumpaggregatet som bilden visar.

4074.81/13-SV

Bild 1: Transportera blockpumpaggregat

Bild 2: Transportera horisontellt pumpaggregat

PumpDrive 2
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Bild 3: Transportera vertikalt pumpaggregat

Bild 5: Transportera frekvensomformare med lyftanordning

3.3 Lagring
Omgivningsvillkoren måste också följas vid lagring för att strömställarens funktion
ska garanteras även efter längre lagring.
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Bild 4: Transportera motor med frekvensomformare

3 Transport/Lagring/Avfallshantering

OBS
Skador till följd av fukt, smuts eller skadedjur under lagring
Korrosion/smuts på strömställaren!
▷ Vid lagring utomhus ska strömställaren eller den förpackade strömställaren
med tillbehör förvaras vattentätt.
Tabelle 7: Omgivningsvillkor lagring
Omgivningsvillkor

Värde

Relativ luftfuktighet

Maximalt 85 % (ingen kondensering)

Omgivningstemperatur

- 10 °C till + 70 °C

▪ Strömställaren ska lagras torrt, vibrationsfritt och helst i originalförpackningen.
▪ Strömställaren bör lagras i torrt utrymme med konstant luftfuktighet.
▪ Undvik kraftiga växlingar i luftfuktigheten (se tabellen Omgivningsvillkor
lagring).

3.4 Avfallshantering/återvinning
Elektriska eller elektroniska apparater som är märkta med den här symbolen får när
de är uttjänta inte slängas med vanliga hushållssopor.
Kontakta den lokala återvinningscentralen för mer information.
Om den elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personrelaterade uppgifter
är driftchefen ansvarig för att de raderas innan de lämnas in för återvinning.
På grund av vissa komponenter ska produkten behandlas som restavfall:
1. Demontera produkten.
2. Sortera materialen
t.ex. enligt:
- aluminium
- plastkåpa (återvinningsbar plast)
- nätdrosslar med kopparlindningar
- kopparledningar för den interna ledningsdragningen
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3. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter och lagbestämmelser eller lämna till
behörig avfallshanteringsfirma.
Kretskort, ledningselektronik, kondensatorer och elektroniska komponenter
behandlas som restavfall.

PumpDrive 2
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4 Beskrivning
4.1 Allmän beskrivning
Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös
varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga
standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive
möjlig att montera på motorn, på väggen alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering
av 2 till 6 pumpar utan ytterligare regulator.

4.2 Produktinformation
4.2.1 Produktinformation enligt direktiv nummer 1907/2006 (REACH)
Information om den europeiska kemikalieförordningen (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
se https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

4.3 Beteckning
Tabelle 8: Exempel på beteckning
Position
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

Produktgeneration

Betydelse

PDRV2
6

PumpDrive 2

✘

✘

✘

E

PumpDrive 2 Eco

-

✘

-

I

MyFlow Drive

✘

-

-

-

PumpDrive 2

-

-

✘

✘3)

✘

-

4)

Utförande

Produktcertifieringar
-

8-13

CE

R

UR och CE

✘

-

✘

L

UL och 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

✘

✘

✘

005K50 = 5,5 kW

✘

✘

✘

007K50 = 7,5 kW

✘

✘

✘

Effekt
A

B

C

4
5

Endast tillgängligt för modellstorlekar ≤ 11 kW
Endast tillgängligt för modellstorlekar från 15 kW till 45 kW
Endast tillgängligt på begäran
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7

3

PumpDrive 2

Uppgift

MyFlow Drive

Position

PumpDrive 2 Eco

Tabelle 9: Förklaring till beteckning

PumpDrive 2 Eco

4 Beskrivning

Betydelse

8-13

C

011K00 = 11 kW

✘

✘

✘

D

015K00 = 15 kW

✘

-

✘

018K50 = 18,5 kW

✘

-

✘

022K00 = 22 kW

✘

-

✘

030K00 = 30 kW

✘

-

✘

037K00 = 37 kW

✘

-

✘

045K00 = 45 kW

✘

-

✘

055K00 = 55 kW

-

-

✘

M

Motormontering

✘

✘

✘

W

Väggmontering

-

✘

✘

C

Kopplingsskåpmontering

-

✘

✘

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

✘

✘

✘

P2

2-polig

✘

✘

✘

P4

4-polig

✘

✘

✘

P6

6-polig

-

✘

✘

O

Utan

✘

✘

✘

M

M12-modul

-

✘

✘

O

utan

✘

✘

✘

L

LON

-

-

✘

P

Profibus DP

-

-

✘

✘

✘

E

14

Uppställningssätt

16

Motortillverkare

17-20

21-22

23-24
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26

27

Motortyp

Verkningsgradklass

Antal poler

M12-modul

Fältbussmodul

M

6

PumpDrive 2

Uppgift

MyFlow Drive

Position

Modbus RTU

6)

✘

Kontakt med tillverkaren krävs.

PumpDrive 2
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Betydelse

27

B

BACnet MS / TP

-

✘

✘

N

Profinet

-

✘

✘

O

Utan

✘

✘

✘

I

I/O-utbyggnadskort

-

-

✘

O

Utan

✘

✘

✘

R

Bluetooth-modul

-

✘

✘

O

Utan

✘

✘

✘

M

Huvudbrytare

-

-

✘

28

29

30

PumpDrive 2

Uppgift

MyFlow Drive

Position

Monteringsalternativ 1

Monteringsalternativ 2

Monteringsalternativ 3

4.4 Typskylt

PumpDrive
1
2
3

INPUT:

PDRV21_011K00

50-60 Hz
25,9 A

4
5
6
7
8

9

3PH 380 - 480 VAC
OUTPUT:
R

0-140 Hz
25 A
3PH 0 VIN

IE2: 3,8 %

11 KW
Type 12

0121030042

10

IP55

11

Bild 6: Typskylt 1 frekvensomformare (exempel)
1

Elnätets ingångsfrekvens

2

Ingångsström på nätsidan

3

Nätspänning

4

Utgångsfrekvens

5

Nominell utgångsström

6

Utgångsspänning

7

Nominell effekt

8

Skyddsklass

9

Modellserie, pumpstorlek

10

Produktcertifiering

11

Effektivitetsklass /
effektivitetsförluster

PumpDrive IP55
1
PDRV2__-015K00M_S1LE1E2P2_MPIRM

2
3
4
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9972xxxx6000010002
ETN 080-065-160 GG A 11GD20150
31.07.2014

Bild 7: Typskylt 2 frekvensomformare (exempel)
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1

Typkod PumpeDrive

2

KSB-ordernummer

3

Beteckning pump

4

Tillverkningsdatum

PumpDrive 2

4 Beskrivning

4.5 Effektområde och modellstorlekar
Tabelle 10: Effektområde7) för 2-poliga (3 000 v/min), 4-poliga (1500 v/min) och 6-poliga (1000 v/min)
asynkronmotorer och KSB SuPremE
Pumpstorlek

Elektrisk nominell effekt

Nominell utgångsström

Ingångsström på nätsidan

[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

A

B

C

D

E

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 Tekniska data
Tabelle 11: Tekniska data frekvensomformare
Egenskap

Värde

Strömförsörjning
Nätspänning8)

3-fas 380 V växelström -10 % till 480 V växelström +10 %9)

De tre fasernas spänningsskillnad

±2 % av försörjningsspänningen

Nätfrekvens

50 - 60 Hz ± 2 %

Nättyper

TN-S-, TN-CS-, TN-C-, TT- och IT-nät (enligt IEC/EN 60364)

Utgångsdata
Utgångsfrekvens för frekvensomformare

0 - 10010) Hz för asynkronmotorer
0 - 175 Hz för KSB SuPremE

PWM-pulsfrekvens

Område: 2–8 kHz
(Fabriksinställning: 4 kHz)
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11)

Fasstigningshastighet du/dt

maximalt 5000 V/µs, beroende på frekvensomformarens
modellstorlek

Toppspänningar

2×1,41×Veff.
Elektriska ledningar med hög strömkapacitet kan ge upp till
fördubblad spänning.

Data för frekvensomvandlaren

7
8
9
10
11

De angivna effektområdena gäller utan begränsningar för alla uppställningssätt.
Vid låg nätspänning minskas motorns märkmoment.
Huvudbrytare som tillval upp till 400 V AC +10 %
Beroende på motorns maximala varvtal
Fasstigningshastigheten du/dt är beroende av ledningens kapacitans.

PumpDrive 2
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Egenskap

Värde

verkningsgrad

98 % - 95 %12)

Bulleremission

Ljudnivå för pumpen som används + 2,5 dB13)

Miljö
Skyddsklass

IP55 (enligt EN 60529)

Omgivningstemperatur vid drift

-10 °C till +50 °C

Omgivningstemperatur vid lagring

- 10 °C till + 70 °C

Relativ luftfuktighet

Drift: 5 % till 85 % (ingen daggbildning tillåten)
(ð Kapitel 5.4, Sida 25)
Lagring: 5 % till 95 %
Transport: maximalt 95 %

Uppställningshöjd

< 1 000 m över NN, däröver en effektminskning med 1 % per
100 m

Vibrationsbeständighet

Maximalt 16,7 m/s2 (enligt EN 60068-2-64)

Pumpmedietemperatur14)

-90 °C till +140 °C

EMC
Frekvensomvandlare ≤ 11 kW

EN 61800-3 C1/EN 55011 klass B/ledningslängd ≤ 5 m

Frekvensomformare ≥ 15 kW

EN 61800-3 C2/EN 55011 klass A, grupp 1/ledningslängd ≤
50 m

Nätåterkopplingar

Nätdrosslar inbyggda

In- och utgångar
Intern nätdel

24 V ± 10 %

Maximal belastning

Maximalt 600 mA likström, kortslutningssäker och
överbelastningsbeständig

Restpulsation

<1%

Analoga ingångar
Antal parametrerbara analoga ingångar

2 (kan valfritt användas som ström- eller spänningsingång)

Ingångstyp

Differentiell

Maximal spänning (i förhållande till GND)

± 10 V

Strömingång

0/4 - 20 mA

Ingångsimpedans

500 Ω

Noggrannhet

1 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Upplösning

12-bitars

Spänningsingång

0/2 - 10 V

Ingångsimpedans

ca 40 kΩ

Noggrannhet

1 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Upplösning

12 Bit

Skydd mot omvänd polaritet

Positiv och negativ strömomkastning är möjlig

Antal parametrerbara analoga utgångar

1 (omkoppling mellan 4 utsignalvärden)

Strömutgång

4-20 mA

Maximal extern belastning

850 Ω

12

13

14

Verkningsgraden i frekvensomvandlarens märkpunkt varierar beroende på den nominella effekten mellan
98 % vid höga effekter och 95 % vid låga effekter.
Detta är riktvärden. Värdet gäller endast för den nominella driftpunkten (50 Hz). Se även beräknade
ljudnivåvärden för pumpen. Dessa är också dokumenterade för nominell drift. Under reglering kan avvikande
värden förekomma.
Förutsatt att angivna omgivningstemperaturer bibehålls.
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Egenskap

Värde

Utgång

PNP-transistor

Noggrannhet

2 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Kortslutnings- och överbelastningsskydd

Finns

Digitala ingångar
Antal digitala ingångar

totalt 6 (varav 5 parametrerbara)

ON-nivå

15 - 30 V

OFF-nivå

0-3V

Ingångsimpedans

ca 2 kΩ

Galvanisk separation

Finns, isoleringsspänning: 500 V AC

Fördröjning

< 10 ms

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Reläutgångar
Antal parametrerbara reläutgångar

2 st. reläkontakter

Maximal kontaktbelastning

Växelström: maximalt 250 V AC/0,25 A
Likström: maximalt 30 V DC/2 A
PWM-pulsfrekvens
Effektsänkning på grund av ökad pulsfrekvens
Modellstorlek A, B och C (vid PWM-pulsfrekvens > 4 kHz):
IMotorns märkström (PWM) = IMotorns märkström × (1 - [fPWM - 4 kHz] × 2,5 %)

Tabelle 12: Tekniska data I/O-utbyggnadskort
Egenskap

Värde

Analoga ingångar
Antal parametrerbara analoga ingångar

1

Ingångstyp

Differentiell

Maximal spänning (i förhållande till GND)

+ 10 V

Strömingång

0/4 – 20 mA

Ingångsimpedans

500 Ω

Noggrannhet

1 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Upplösning

11 Bit

Spänningsingång

0/2 - 10 V

Ingångsimpedans

ca. 40 kOhm

Noggrannhet

1 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Upplösning

11-bitars + 1-bitars förtecken

Skydd mot omvänd polaritet

Finns
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Analoga utgångar (ström- eller spänningsutgång)
Antal parametrerbara analoga utgångar

1 (omkoppling mellan 4 utsignalvärden)

Strömutgång

4 – 20 mA

Maximal extern belastning

850 Ω

Utgång

PNP-transistor

Noggrannhet

2 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Kortslutnings- och överbelastningsskydd

Finns

Spänningsutgång

2 – 10 V

PumpDrive 2
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Egenskap

Värde

Maximal utgångsström

25 mA

Utgång

NPN-transistor

Noggrannhet

2 % av slutvärdet

Signalfördröjning

< 10 ms

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Kortslutnings- och överbelastningsskydd

Finns

Digitala ingångar
Antal digitala ingångar

3 (alla parametreringsbara)

ON-nivå

15-30 V

OFF-nivå

0-3V

Ingångsimpedans

ca. 2 kOhm

Galvanisk separation

Finns, isoleringsspänning: 500 V AC

Fördröjning

< 10 ms

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Digitala utgångar
Antal digitala utgångar

2

Utgång

PNP-transistor

ON-nivå

24 V ±10 %

OFF-nivå

<2V

Utgångsström

max. 40 mA

Differensström

< 100 µA

Skydd mot omvänd polaritet

Finns

Kortslutnings- och överbelastningsskydd

Finns

Reläutgångar
Antal parametrerbara reläutgångar

1 st. reläkontakter
5 st. NO-kontakter

Reläkontakt, maximal kontaktbelastning

Växelström: maximalt 250 V AC/0,25 A
Likström: maximalt 30 V DC/3 A

NO-kontakt, maximal kontaktbelastning

Växelström: maximalt 250 V AC/0,25 A
Likström: maximalt 30 V DC/1 A
Avsedd för omkoppling av reläer med en startström på upp
till maximalt 10 A.

4.7 Mått och vikt
c
d

e

a

F

Bild 8: Mått PumpDrive 2
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Tabelle 13: Mätningar och vikt
Motormontering

Väggmontering/
kopplingsskåpmontering15)

Fästskruvar

[kg]16)

Hustyp

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

[mm]

F
-

4.8 Uppställningssätt
Frekvensomformaren är identisk för alla 3 uppställningssätt. PumpDrive 2 går att
montera på motorer med en effekt på mellan 0,37 kW och 55 kW.
Motormontering: Frekvensomformaren monteras på motorn, eller i fallet med
Movitec, på pumpen, med en adapter. En adapter för ombyggnad till
motormontering i efterhand för befintliga pumpsystem kan beställas som tillbehör.
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Väggmontering/kopplingsskåpsmontering: Monteringssatser för ombyggnad till
väggmontering/kopplingsskåpsmontering i efterhand för befintliga pumpsystem kan
beställas som tillbehör.

15
16

De angivna måtten gäller för frekvensomformare inklusive väggfäste.
Utan motoradapter

PumpDrive 2
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5 Uppställning/montering
5.1 Säkerhetsbestämmelser

FARA
Felaktig installation
Livsfara!
▷ Frekvensomvandlaren ska installeras översvämningssäkert.
▷ Använd aldrig frekvensomvandlaren i områden med explosionsrisk.

5.2 Kontroll innan uppställningen påbörjas
Uppställningsplats
Standardutförandet har skyddsklass IP55 och får endast användas i miljöer som
uppfyller den angivna skyddsklassen.
Uppställningsplatsen/ monteringsplatsen måste uppfylla följande krav:
▪ God ventilation
▪ Ingen direkt solstrålning
▪ Skyddad mot väder och vind
▪ Ingen daggbildning tillåten
▪ Tillräckligt med plats för ventilation och demontering
▪ Översvämningssäker
▪ Gör att man undviker att lugnvatten bildas på frekvensomformaren.
Omgivningsvillkor
▪ Driftstemperatur: -10 °C till +50 °C
Frekvensomformarens livslängd förkortas om en genomsnittlig temperatur på
+35 °C/ 24 h överskrids eller om frekvensomvandlaren används i temperaturer
under 0 °C eller över +40 °C.
Vid otillåtna temperaturer stängs frekvensomformaren automatiskt av.

OBSERVERA
Användning vid andra omgivningsvillkor måste godkännas av tillverkaren.

5.3 Montera frekvensomformare
Beroende på valt uppställningssätt krävs en adapter resp. monteringssats.

När montagesättet påbyggd frekvensomriktare valts, levereras frekvensomriktaren
monterad på motorn med hjälp av en adapter.
En adapter för ombyggnad till motormontering i efterhand för KSB kan beställas
från KSB.
5.3.2 Väggmontering/ kopplingsskåpmontering
Vid uppställningssättet väggmontering ingår den nödvändiga monteringssatsen i
leveransomfattningen. Monteringssatser för ombyggnad till väggmontering i
efterhand för befintliga pumpsystem KSB kan beställas från KSB.
Frekvensomvandlaren ska ligga helt mot väggen för att leda fläktens luftflöde
genom kylkroppen.
Se vid montering av apparaten till att luften från andra apparater inte sugs in direkt,
för att garantera tillräcklig kylning. För detta måste följande minimiavstånd följas:
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5.3.1 Motormontering

5 Uppställning/montering

Tabelle 14: Minimiavstånd vid kopplingsskåpmontering
Avstånd till andra apparater

Avstånd [mm]

ovanför och nedanför

100

åt sidan

20

Förlusteffekten som avges som värme vid nominell drift av frekvensomvandlaren
varierar beroende på frekvensomvandlarens nominella effekt mellan 2 % vid höga
effekter ner till 5 % vid låga effekter.

5.4 Uppställning av frekvensomformaren utomhus
Om frekvensomformaren ställs upp utomhus måste den avskärmas med ett lämpligt
skydd för att undvika bildning av kondensvatten på elektroniken och för stark
solstrålning. Skyddet måste vara konstruerat på ett sådant sätt att
frekvensomformaren är skyddad mot regn och att bildning av lugnvatten undviks på
frekvensomformarens hus.
Om det kan antas att kondens bildas under rådande omgivningsförhållanden är ett
skyddstak inte tillräckligt. I så fall måste frekvensomformaren skyddas med en
inbyggnad med uppvärmning så att det tillåtna intervallet för lätt luftfuktighet inte
överskrids.

Bild 9: Pumpaggregat med skyddstak
Uppställningssätt motormontering
Fäst frekvensomformaren horisontellt på motorn vid horisontell motormontering.
Fäst frekvensomformaren vertikalt på motorn vid vertikal motormontering.
Uppställningssätt väggmontering
4074.81/13-SV

Montera frekvensomformaren vertikalt vid installation på väggen.
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5.5 Elektrisk anslutning
5.5.1 Säkerhetsbestämmelser

FARA
Felaktig elektrisk installation
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Låt endast en elektriker utföra den elektriska anslutningen.
▷ Följ de tekniska anslutningsvillkoren från den lokala och nationella
elleverantören.

FARA
Oavsiktlig start
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Koppla bort frekvensomvandlaren från nätet före alla underhålls- och
monteringsarbeten.
▷ Säkerställ att frekvensomvandlaren inte kan startas vid alla underhålls- och
monteringsarbeten.

FARA
Beröring av spänningsförande komponenter
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▷ Ta aldrig bort husets mittdel från kylkroppen.
▷ Observera kondensatorernas urladdningstid.
Vänta 10 minuter efter att frekvensomformaren stängts av tills farliga
spänningar har försvunnit.

VARNING
Direkt förbindelse mellan nät- och motoranslutning (bypass)
Frekvensomvandlaren kan skadas!
▷ Skapa aldrig en direkt förbindelse mellan frekvensomvandlarens nät- och
motoranslutning (bypass).

VARNING
Samtidig anslutning av flera motorer till frekvensomvandlarens utgång
Frekvensomvandlaren kan skadas!
Brandrisk!

OBS
Felaktig isolationsprovning
Frekvensomvandlaren kan skadas!
▷ Utför aldrig isolationsprovningar på frekvensomvandlarens komponenter.
▷ Utför isolationsprovningar på motorn, motoranslutningsledningen eller
nätanslutningsledningen först efter att frekvensomvandlarens anslutningar
kopplats bort.
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▷ Anslut aldrig flera motorer till frekvensomvandlarens utgång.

5 Uppställning/montering

OBSERVERA
Åtgärdande resp. kvittering av ett fel kan beroende på inställning leda till att
frekvensomvandlaren startar av sig själv igen.
Frekvensomformaren har elektroniska säkerhetsanordningar som stänger av motorn i
händelse av ett fel. Då stannar motorn.
Använd endast de befintliga hålen för att skruva fast ledningar, ev. med dubbla
ledningsförskruvningar. Extra hål kan leda till att apparaten går sönder på grund av
metallspån.
5.5.2 Anvisningar för planering av systemet
5.5.2.1 Elektriska anslutningskablar
Val av anslutningsledningar
Valet av anslutningsledningar beror på olika faktorer, bland andra anslutningssättet,
omgivningsvillkoren och systemets typ.
Anslutningsledningar måste användas enligt bestämmelserna och med beaktande av
tillverkarens angivelser gällande märkspänning, strömstyrka, drifttemperatur och
värmeeffekter.
Anslutningsledningar får inte dras på heta ytor eller i deras närhet, om inte
anslutningsledningarna är avsedda för detta användningssätt.
I mobila systemkomponenter ska elastiska eller mycket elastiska anslutningsledningar
användas.
De elektriska ledningarna, vilka används för anslutning till en fast monterad apparat,
bör vara så korta som möjligt, och anslutningen till dessa apparater bör utföras enligt
föreskrifterna.
Till styrledning och nätanslutningsledning ska alltid olika jordningsskenor användas.
Nätanslutningsledning Oskärmade ledningar kan användas som nätanslutningsledningar.
Nätanslutningsledningarna måste väljas med den area som krävs för den nätsidiga
märkströmmen.
Vid användning av ett skydd i nätanslutningsledningen (före frekvensomformaren)
ska detta väljas enligt kopplingstyp AC1, vilket innebär att märkströmmen för den
använda frekvensomformaren adderas och resultatet ökas med 15 %.
Motoranslutningsledning För motoranslutningsledning måste avskärmade ledningar användas.
Styrledning För styrledning måste avskärmade elkablar användas.

OBSERVERA
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Ledningar av typen JY (ST) Y är inte lämpliga som styrledningar.
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1

2

3

Bild 10: Elektriska ledningens konstruktion
1

Trådändhylsa

2

Tråd

3

Elledning

Tabelle 15: Ledningsdiametrar styrklämmor
Styrklämma

Ledningsdiameter17)

Tråddiameter
Styva trådar

Flexibla trådar

Flexibla trådar med
trådändhylsor

[mm²]
Klämlist A, B, C

0,2 - 1,5

[mm]

0,2 - 1,0

0,25 - 0,75

M12: 3,5–7,0
M16: 5,0–10,0

B

C

E

17
18

M20

M16

1,5

0,55

2

.. 000K75 ..

0,75

2,7

..001K10..

1,1

3,7

.. 001K50 ..

1,5

.. 002K20 ..

2,2

.. 003K00 ..

3

8,4

.. 004K00 ..

4

10,4

..005K500..

5,5

..007K500..

7,5

..011K000..

11

Ledningsdiameter
KSB motorkabel

maximal
tråddiameter

Termistor

.. 000K55 ..

15

M16

Motorkabel

0,37

D ..15K000..

M20

[A]

.. 000K37 ..

[mm²]
2,5

2,5

5,2
M25

M32

M16

M16

M25

M32

M16

M16

6,3

14,6

2,5

16

4

50

10

18,7
25,9
M40

M32

M40

M20

35,7

6

..18K500..

18,5

45,4

16

..22K00..

22

52,4

16

..30K00..

30

..37K00..

37

..45K00..

45

103,1

50

..55K00..

55

122,4

70

69,7
M63

M32

M63

M20

85,9

25
95

Inskränkning av skyddsklassen vid användning av annan ledningsdiameter än den angivna.
Beakta hänvisning för användning av nätdrosslar i avsnittet nätdrosslar i tillbehör och tillval!
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[kW]
A

Kabelförskruvning för
Sensorledning

Effekt
Nätanslutning

Pumpstorlek

Ingångsström på
nätsidan18)

Tabelle 16: Egenskaper anslutningsledningar

5 Uppställning/montering

Längd motoranslutningskabel
Om frekvensomformaren inte monteras på motorn som ska drivas, kan längre
motoranslutningskablar behövas. Beroende på anslutningsledningarnas
strökapacitans kan högfrekventa läckströmmar passera genom ledningens jordning.
Summan av läckströmmar och motorström kan överskrida märkströmmen på
utgångssidan av frekvensomformaren. Därigenom aktiveras frekvensomformarens
skyddsanordning och motorn stannas. Beroende på effektområde rekommenderas
följande motoranslutningsledningar:
Tabelle 17: Längd motoranslutningskabel
Effektområde

Ledningslängd

Strökapacitans

max.
[kW]

[m]

[nF]

≤ 11 (klass B)

5

≤5

≥ 15 (klass A, grupp 1)

50

≤5

Utgångsfilter DU/dt-utgångsfilter är användbart i kombination med en asynkronmotor och en KSB
SuPremE-motor. Utgångsfilter kan endast användas med en asynkronmotor. Om den
elektriska anslutningsledningens längd eller strökapacitans överskrider de angivna
värdena ska du montera ett lämpligt utgångsfilter mellan frekvensomformaren och
motorn som skall drivas. Detta filter minskar flanklutningen för utgångsspänningen
på frekvensomformaren och begränsar dess översvängningar.
5.5.2.2 Elektriska skyddsanordningar
Kabelskydd Vi rekommenderar att man installerar en säkerhetsbrytare eller lämpliga säkringar
för att skydda frekvensomformarens elektriska anslutningsledning med beaktande av
ingångssidans märkströmmar enligt följande tabell. Skyddet måste tåla en
överbelastningsström som motsvarar 1,5 gånger ingångssidans märkström i 60 s. Den
använda säkringsinsatstypen kan motsvara typ gG (IEC 60269) eller en ULmotsvarighet med en reaktionstid på under 0,5 s.
Om man kan räkna med spänningsvariationer på nätsidan, rekommenderar vi att
man säkrar frekvensomformaren via snabba säkringsinsatser gR (IEC 60269) eller ULtyp JFHR2/JFHR8. Då måste man följa de i följande tabell angivna maximalt tillåtna
värdena för brytintegralen i²t [A²s]. Allt efter tillverkare kan brytintegralen i²t variera
starkt, vid samma märkeffekt. Se vid avvikande värden till att dessa är mindre än eller
lika med det i tabellen angivna maximalt tillåtna värdet.
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Ipeak

[kW]

[A]

[kA]

[A²s]

[A]

A .. 000K37 ..

0,37

20

690

700

200

168

600

.. 000K55 ..

0,55

20

690

700

200

168

600

.. 000K75 ..

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

3

20

690

700

200

168

600

.. 003K00 ..
.. 004K00 ..

[V AC]

Total i²t vid AC
660 V

UL 248-13

Brytintegral

IEC 60269-4

Märkbrytström

Effekt

Märkström Irms

Pumpstorlek

Märkspänning

Tabelle 18: Tekniska data skyddsanordning för överström

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

D ..15K000..
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[V AC]

Ipeak

Total i²t vid AC
660 V

Brytintegral

UL 248-13

[kW]

[A]

[kA]

[A²s]

[A]

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

D ..18K500..

E

IEC 60269-4

Märkbrytström

Effekt

Märkström Irms

Pumpstorlek

Märkspänning
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Motorskyddsbrytare Ett separat motorskydd behövs inte eftersom frekvensomformaren har sina egna
skyddsanordningar (bl a avstängning vid elektronisk överström). Befintliga
motorskyddsbrytare måste dimensioneras efter motormärkströmmen med faktor 1,4.
Skyddsbrytare vid felström Vid fast anslutning och motsvarande extra jordning enligt DIN VDE 0160 krävs inga
jordfelsbrytare för frekvensomformare.
Vid användning av jordfelsbrytare får, enligt DIN VDE 0160, trefasfrekvensomformare
endast anslutas via jordfelsbrytare som är känsliga för alla strömtyper eftersom
konventionella jordfelsbrytare kan utlösas felaktigt eller inte alls, om strömmen
innehåller likström.
Tabelle 19: Jordfelsbrytare som ska väljas
Pumpstorlek

Märkström [mA]

A, B och C

150

D och E

300

Om en lång, skärmad kabel används för nät- resp. motoranslutningen, är en
omkoppling av skyddsjordövervakningen möjlig genom den läckström som passerar
mot jord (utlöst av pulsfrekvensen). Avhjälpande åtgärder: byt RCD (jordfelsbrytare)
eller minska tröskelvärdet.
Effektkompensatorer Om frekvensomformaren används i nät med effektkompensatorer måste dessa
effektkompensatorer konstrueras för drift med frekvensomformare av tillverkaren av
effektkompensatorerna.
5.5.2.3 Kommentar till elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetiska störningar som utgår från andra elektriska apparater kan ha
inverkan på frekvensomformaren. Frekvensomformaren kan också generera
störningar.
De störningar som orsakas av frekvensomformaren samlas i regel kring
motoranslutningsledningarna. För radioavstörning föreslås följande åtgärder:
▪ För ledningslängder > 70 cm och för frekvensomformare med lägre effekt ska
skärmade motoranslutningsledningar användas.

Uppställning/montering/ Om frekvensomformaren monteras i ett metallskåp uppnås en bättre avskärmning.
miljö Monteringen av effektkomponenterna i kopplingsskåpet måste ske med ett
tillräckligt avstånd till andra apparater (styr- och reglerapparater).
Håll ett minsta avstånd på 0,3 m mellan kabelanslutning och effektkomponenter
samt andra kabelanslutningar i kopplingsskåpet.
Koppla in/ansluta
Till styrledning och nätanslutningsledning ska alltid olika jordningsskenor
elledningar användas.
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▪ Om det inte går att använda skärmade anslutningsledningar ska
metallkabelkanaler formade av ett stycke med minst 80 % avskärmning
användas.

5 Uppställning/montering

Avskärmningen för anslutningsledningen måste bestå av ett enda stycke. Den måste
jordas på båda sidorna via motsvarande jordningsklämma eller via jordningsskenan
(inte via jordningsskenan i kopplingsskåpet).
Den skärmade elledningen gör att den högfrekventa strömmen tar vägen genom
avskärmningen. I annat fall flödar den högfrekventa strömmen som läckström från
motorhuset till jord eller mellan de enskilda elledningarna.
Anslut styrledningens avskärmning till de därför avsedda anslutningarna i
styrledningens anslutningsutrymme (anslut endast på frekvensomformarens sida).
Avskärmningen fungerar dessutom som strålningsskydd.
I användningar med långa avskärmade motorledningar bör extra reaktans eller
utgångsfilter användas för att jämna ut den kapacitiva läckströmmen mot jord och
för att reducera spänningens ökningsgrad i motorn. Dessa åtgärder leder till en
ytterligare minskning av radiostörningar. Det räcker inte att enbart använda
ferritringar eller reaktanser för att uppfylla EMV-direktivets fastställda gränsvärden.

Bild 11: Montering av
avskärmning

OBSERVERA
Vid användning av avskärmade ledningar längre än 10 meter ska strökapacitansen
kontrolleras för att undvika överdriven spridning mellan faserna eller mot jord,
vilket kan leda till avstängning av frekvensomvandlaren.
Dra elledningen

Dra alla anslutningsledningar i skilda kabelkanaler.
När du drar styrledningen ska du hålla ett avstånd på minst 0,3 m mellan
styrledningen och anslutningsledningarna/motoranslutningsledningarna.
Om det inte går att undvika att styrledning och anslutningsledning/
motoranslutningsledning korsar varandra ska du dra dem i en 90° vinkel.
5.5.2.4 Jordanslutning
Frekvensomformaren måste jordas korrekt.
För ökning av störstabiliteten krävs en bred kontaktyta för de olika
jordningsanslutningarna.
Vid kopplingsskåpsmontering krävs för jordning av frekvensomformaren två separata
jordningsskenor av koppar (nät-/motoranslutning och styrningsanslutning) med
lämplig storlek och area, till vilka samtliga jordningsanslutningar kopplas.
Skenorna ansluts till jordningssystemet vid endast en punkt.
Kopplingsskåpet jordas via nätjordningssystemet.
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5.5.2.5 Nätdrosslar
De angivna nätingångsströmmarna är riktvärden som gäller den nominella driften.
Dessa strömmar kan ändras enligt rådande nätimpedans. Vid mycket stela
strömförsörjningsnät (liten nätimpedans) kan högre strömvärden förekomma.
För att begränsa nätingångsströmmen kan externa nätdrosslar användas i
kombination med de integrerade nätdrosslarna (i ett effektområde upp till 55 kW).
Nätdrosslarna minskar även nätåterkopplingar samt förbättrar effektfaktorn.
DIN EN 61000-3-2 måste beaktas.
För KSB kan motsvarande nätdrosslar beställas från KSB. (ð Kapitel 11.2.8, Sida 234)
5.5.2.6 Utgångsfilter
För att uppfylla radioavstörning enligt EN 55011 får de maximala ledningslängderna
inte överskridas. Om ledningslängderna överskrids måste ett utgångsfilter användas.
Tekniska data fås på begäran. (ð Kapitel 11.2.8, Sida 234)
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5.5.3 Elektrisk anslutning
5.5.3.1 Demontera husets kåpa

FARA
Beröring av spänningsförande komponenter
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▷ Ta aldrig bort husets mittdel från kylkroppen.
▷ Observera kondensatorernas urladdningstid.
Vänta 10 minuter efter att frekvensomformaren stängts av tills farliga
spänningar har försvunnit.
Husets kåpa består av en C-formad huskåpa. Nät- och motoranslutningsledningarnas
plintar ska dessutom skyddas med en skyddskåpa mot beröring.
C-formad huskåpa

Bild 12: C-formad huskåpa
1. Demontera krysskruvarna från den C-formade kåpan.
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2. Ta bort den C-formade kåpan.
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Skyddskåpa

Bild 13: Lyft ur skyddskåpan
1. Pumpstorlek A, B och C: Skyddskåpan för anslutning av
nätanslutningsledningarna och motoranslutningsledningarna är monterad. Före
anslutning av nätanslutningsledningarna och motoranslutningsledningarna ska
skyddskåpan försiktigt lyftas ut med en bred skruvmejsel.
Pumpstorlek D och E: Lossa skruvarna på skyddskåpan.

Bild 14: Demontera skyddskåpan
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2. Demontera skyddskåpan.
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5.5.3.2 Översikt klämlister

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

LINE

1

PE

L1

L2

AO1

B9

+24V

B8

AIN2 +

B7

AIN2 -

B6

GND

B5

+24V

B4

AIN1 +

B3

AIN1 -

B2

GND

B1
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Bild 15: Översikt klämlister
1

Anslutning nät och motor

2

Styrledningar

5.5.3.3 Ansluta elnätet och motorn

Beröring eller demontering av bromsmotståndets anslutningsklämmor och
stickkontakter (Brake)
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Öppna eller rör aldrig vid klämmor eller stickkontakter till bromsmotståndet
(Brake), så länge frekvensomformaren inte befinner sig i spänningslöst tillstånd.
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OBS
Felaktig elektrisk installation
Frekvensomvandlaren kan skadas!
▷ Installera aldrig ett skydd (i motoranslutningsledningen) mellan motor och
frekvensomvandlare.
1. För anslutningsledningen till elnätet och/eller motoranslutningen genom
kabelförskruvningarna och anslut den till de angivna plintarna.
2. Anslut elledningen för en PTC-anslutning/termistor till PTC-anslutningsplinten
(3).
Ansluta motorövervakning Om det inte finns någon kalledaranslutning på motorsidan måste parametern 3-2-3-1
(PTC/termistor) PTC-analys stängas av.

OBSERVERA
Den angivna skyddsklassen IP55 i den tekniska dokumentationen kan endast
garanteras vid fackmässig montering av kåpan.

OBSERVERA
I händelse av en lindningskortslutning (kortslutning mellan fas och PTC) utlöses en
säkring och förhindrar därigenom spridning av låga spänningar på
lågspänningsnivån. Denna säkring kan i händelse av fel endast bytas avKSB-Service.
Modellstorlek A
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LINE
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Bild 16: Ansluta elnät och motoranslutning, modellstorlek A
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

Motorns PTC

⑥

Bygel för IT-nät
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35 från 244

5 Uppställning/montering

Modellstorlek B
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Bild 17: Ansluta elnät och motoranslutning, modellstorlek B
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

Motorns PTC

⑥

Bygel för IT-nät

BR

-

Modellstorlek C
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①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

Motorns PTC

⑥

Bygel för IT-nät
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Bild 18: Ansluta elnät och motoranslutning, modellstorlek C
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Pumpstorlek D
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Bild 19: Ansluta elnätet och motorn, modellstorlek D
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

PTC-termistor för motorn

⑥

Bygel för IT-nät

Pumpstorlek E
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Bild 20: Ansluta elnätet och motorn, modellstorlek E
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

PTC-termistor för motorn

⑥

Bygel för IT-nät

IT-nät

PumpDrive 2
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FARA
Beröring av spänningsförande komponenter
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▷ Ta aldrig bort husets mittdel från kylkroppen.
▷ Observera kondensatorernas urladdningstid.
Vänta 10 minuter efter att frekvensomformaren stängts av tills farliga
spänningar har försvunnit.
Bygel i IT-nätet Om frekvensomformaren används i IT-nät måste motsvarande bygel för IT-nät
avlägsnas.
5.5.3.3.1 Nätanslutning med inbyggd huvudbrytare

4074.81/13-SV

Om tillvalet huvudbrytare står i brytarläge "AV" är frekvensomformaren och motorn
inte inkopplade till elnätet.
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FARA
Öppna skyddskåpan med urkopplad huvudbrytare
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Koppla bort frekvensomformaren från nätet före alla underhålls- och
monteringsarbeten.
▷ Säkerställ att frekvensomformaren inte kan startas vid alla underhålls- och
monteringsarbeten.
ü Huvudbrytaren är inbyggd i skyddskåpan.
1. För nätanslutningsledningen genom kabelförskruvningen.
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+
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Bild 21: Exempel: Nätanslutning och motoranslutning vid därför avsedda plintar,
pumpstorlek B
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

Motorns PTC

⑥

Bygel för IT-nät

⑦

Plint nätanslutning vid
huvudbrytare

⑧

Huvudbrytare

2. Pumpstorlek A, B och C: Anslut nätanslutningsledningen och
motoranslutningsledningen till avsedda plintar på insidan av skyddskåpan.
Pumpstorlek D och E: Anslut nätanslutningsledningen och
motoranslutningsledningen direkt till huvudbrytaren.
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Bild 22: Exempel: Nätanslutning och motoranslutning vid därför avsedda plintar,
pumpstorlek D
①

Nätanslutning

②

Motoranslutning

③

PTC-anslutning

④

Brake

⑤

Motorns PTC

⑥

Bygel för IT-nät

⑧

Huvudbrytare

5.5.3.3.2 Ansluta motorkabel direkt utan motorkontakt (endast för pumpstorlek A
och B)

FARA
Felaktig elanslutning
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Använd aldrig motorkontaktdonet samtidigt med en motorkabel ansluten
direkt till motorklämmorna.
▷ Vidrör aldrig motorkontaktdonets anslutningsklämmor och stickkontakter.
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Vid anslutning av en motorkabel direkt till de därför avsedda motorklämmorna (U, V,
W) måste först den fabriksanslutna motorkontakten avlägsnas.

Bild 23: Lossa motorkontaktens trådar
1. Lossa motorkontaktens trådar från klämmorna U, V, W.
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Bild 24: Avlägsna motorkontakten
2. Avlägsna motorkontakten från kylkroppen.

Bild 25: Sätta i och skruva fast kåpan
3. Förslut öppningen i kylkroppen med satsen (vilken består av kåpa, tätning och
skruvar) som medföljer frekvensomformaren.

OBSERVERA
Den angivna skyddsklassen IP55 i den tekniska dokumentationen kan endast
garanteras vid fackmässig montering av kåpan.

5.5.3.3.3 Eftermontering av frekvensomformaren på en KSB SuPremE B2-motor
(endast för pumpstorlek C, D och E)
Kylkroppen är stängd med en stopplugg. För eftermontering på en KSB SuPremE B2motor krävs följande arbetssteg.
1. Avlägsna den inskruvade stoppluggen.

Bild 26: Stopplugg
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2. Avlägsna stoppluggens mutter inuti frekvensomformarens innerutrymme.

Bild 27: Avlägsna stopplugg

PumpDrive 2
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OBSERVERA
Den angivna skyddsklassen IP55 i den tekniska dokumentationen kan endast
garanteras vid fackmässig montering av O-ringen.
3. Placera tätningens O-ring på adaptern.

Bild 28: Lägg i O-ring

FARA
Klämning av nät- och motoranslutningsledningarna
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Skada aldrig nät- och motoranslutningsledningarnas isolering vid införande i
frekvensomformarens öppning.
4. Placera frekvensomformaren på KSB SuPremE B2-motorns motoradapter och för
in KSB SuPremE B2-motorns motorkablar i frekvensomformarens öppning.
5. Anslut motorkablarna så som beskrivits. (ð Kapitel 5.5.3.3, Sida 34)

Bild 29: Föra in motorkablar
6. Anslut PTC-elledningarna som är standardmonterade på KSB SuPremE B2motorn.
7. Stäng frekvensomformaren med skyddskåpan och huskåpan.

4074.81/13-SV

Bild 30: Ansluta
motorkablar
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5.5.3.3.4 Montering av nätdrossel och utgångsfilter
R

L1
L2
L3

L

CX
CY

R'
PE

Bild 31: Montering av nätdrossel och utgångsfilter
Transformator

R

L

CX
CY

R'

dU/dt-utgångsfilter (lämpligt för
asynkronmotor och
synkronmotor)

PE

Eller
Utgångsfilter (endast lämpligt
för asynkronmotor)
Nätdrossel

Motor

Nätdrossel Nätingångsströmmarna kan ändras enligt rådande nätimpedans. Vid mycket stela nät
(liten nätimpedans) kan högre strömvärden förekomma. För att begränsa
nätingångsströmmen kan externa nätdrosslar användas i kombination med
nätdrosslarna som är inbyggda i frekvensomformaren (i effektområde upp till och
med 55 kW).
Utgångsfilter DU/dt-utgångsfilter är användbart i kombination med en asynkronmotor och en KSB
SuPremE-motor. Utgångsfilter kan endast användas med en asynkronmotor. Om den
elektriska anslutningsledningens längd eller strökapacitans överskrider de angivna
värdena ska du montera ett lämpligt utgångsfilter mellan frekvensomformaren och
motorn som skall drivas. Detta filter minskar flanklutningen för utgångsspänningen
på frekvensomformaren och begränsar dess översvängningar.
1. Installera nätdrossel seriekopplad (i nätanslutningsledningen) före
frekvensomformaren.
2. Installera utgångsfilter seriekopplat i motoranslutningsledningen efter
frekvensomformaren.
5.5.3.4 Ansluta jordanslutning
Frekvensomvandlaren måste jordas.
Ta hänsyn till följande vid anslutning av jordanslutningen:
▪ Håll ledningslängderna så korta som möjligt.
▪ Använd olika jordningsskenor för styr- och nät-/motoranslutningsledning.
▪ Styrledningens jordningsskena får inte påverkas av strömmar från nät-/
motoranslutningsledningarna eftersom detta skulle kunna utgöra en källa till
möjliga fel.
Anslut följande till nät-/motoranslutningsledningens jordningsskena:
▪ Motorjordningsanslutningar
▪ Frekvensomvandlarens hus
4074.81/13-SV

▪ Nät-/motoranslutningsledningens avskärmningar
Anslut följande till styrledningens jordningsskena:
▪ De analoga styrningsanslutningarnas avskärmningar
▪ Sensorledningarnas avskärmningar
▪ Fältbussanslutningsledningens avskärmning

PumpDrive 2

43 från 244

5 Uppställning/montering

Montering av flera
frekvensomvandlare

Bild 32: Ansluta jordanslutning
Stjärnkoppling är bäst lämpad för montering av flera frekvensomvandlare.
5.5.3.5 Installera och ansluta M12-modul
Via M12-modulen kan flera frekvensomformare anslutas till varandra för att
åstadkomma dubbel- eller flerpumpsdrift. M12-modulen medger även anslutning av
PumpMeter via modbus till frekvensomformaren.

1

C

D

A

B

2

3

Bild 33: M12-modul
1

Anslutning för dubbelpumpsdrift/flerpumpsdrift (KSBenhetsbuss))

C-D

2

Anslutning för PumpMeter (modbus)

A

3

Anslutning för busskabeln Crosslink (modbus)

B

▪ Kan eftermonteras
▪ Intern T-koppling (slingkopplad buss) utan avbrott även vid strömavbrott för
frekvensomformaren
▪ Kontakt för egenhändig terminering (ð Kapitel 11.2, Sida 225)
▪ Färdigbyggd kabel (ð Kapitel 11.2, Sida 225)
Insatsmodulen M12-Modul kan skjutas in i ett ledigt insatsschakt i
frekvensomformaren.
Blindlock

1

Bild 34: Blindlock
1

Blindlock
1. Avlägsna krysspårskruvarna från blindlocket.
2. Ta bort blindlocket.

M12-modul
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1. För försiktigt in M12-modulen i det öppna insatsschaktet. M12-modulen styrs via
skenor tills den hakar fast i kontakten.

PumpDrive 2
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Bild 35: Föra in M12modulen
2. Skruva fast M12-modul en med de 4 krysspårskruvarna. Skyddsklass IP55
garanteras endast med åtdragna skruvar.

Bild 36: Montera M12modulen

OBS
Ej fackmannamässig montering
Påverkar skyddsklassen (skyddsklassen garanteras ej)!
▷ Förse det ej använda M12-uttaget i M12-modulen med en täckkåpa (ingår i
leveransomfattningen).
Ansluta dubbelpumpsdrift och flerpumpsdrift
Konstruera en dubbel- och flerpumpsdrift med hjälp av en färdigbyggd kabel som
tillverkats särskilt för detta (se tillbehör)

4074.81/13-SV
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Bild 37: Ansluta M12-moduler i dubbel- och flerpumpsdrift
1

Anslutning för dubbel-/flerpumpsdrift PumpDrive nr 1

2

Färdigbyggd busskabel för dubbel- och flerpumpsdrift
(Färg: lila, Kontakt: vinklad, Kontakt: vinklad)

3

Anslutning för dubbel-/flerpumpsdrift PumpDrive nr 2

PumpDrive 2
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OBSERVERA
För bussavslutningen krävs avslutningsmotstånd (se KSB-tillbehör), vilka sätts på
den aktuella lediga M12-anslutningen (C resp. D) på M12-modulen.
Ansluta PumpMeter i enskild drift
Anslutningen sker med förkonfektionerad kabel (se tillbehör för PumpDrive 2
(ð Kapitel 11.2, Sida 225) ).

OBSERVERA
Anslutning för PumpMeter (modbus) görs vid M12-modulens ingång A.

2

1

C

D

A

B

3

Bild 38: Anslut PumpMeter till M12-modulen i enskild drift
1

PumpMeter: Anslutning modbus

2

Färdigbyggd busskabel för anslutning av PumpMeter till M12-modulen
(Färg: svart, hylsa: rak, kontakt: vinklad)

3

M12-modul: Anslutning för PumpMeter (modbus)

Ansluta PumpMeter i dubbel- och flerpumpsdrift
För att vidarekoppla PumpMeter-Modbus-signalen från frekvensomformare till
frekvensomformare kan färdigbyggda korskopplade kablar användas.
(ð Kapitel 11.2, Sida 225)
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C
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B

3
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5

6

Bild 39: Ansluta PumpMeter i dubbel- och flerpumpsdrift
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1

PumpMeter: Anslutning modbus

2

Färdigbyggd busskabel för anslutning av PumpMeter till M12-modulen
(Färg: svart, Hylsa: rak, Kontakt: vinklad)

3

M12-modul hylsa A: Anslutning för PumpMeter (modbus)

4

M12-modul hylsa B: Anslutning för busskabeln Crosslink (modbus)

5

Färdigbyggd busskabel Crosslink för redundant anslutning av PumpMeter
(färg: svart, vinklad kontakt; kontakt: vinklad)

PumpDrive 2
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6

M12-modul hylsa A: anslutning för busskabeln Crosslink (Modbus)

7

Anslutning för dubbel-/flerpumpsdrift frekvensomformare nr 1

8

Färdigbyggd busskabel för dubbel- och flerpumpsdrift
(färg: lila, kontakt: vinklad, kontakt: vinklad)

9

Anslutning för dubbel-/flerpumpsdrift frekvensomformare nr 2

10

Termineringsmotstånd

Stiftbeläggning
1

2

4

3

5

Bild 40: M12-modul standardbeläggning för M12-hylsa sedd på stickkontaktsidan
Tabelle 20: Stifttilldelning M12-modul ingång A/B
Stift

Färgmärkning ledare

Beläggning av M12-hylsa Beläggning av M12-hylsa Beläggning av M12-hylsa
A parametrerad för
B parametrerad för
A och B parametrerad
PumpMeter modbus
PumpMeter modbus
som analog ingång

1

brun

24V-utgång (försörjning
PumpMeter)

24V-utgång (försörjning
PumpMeter)

2

blå

0V

0V

0V

3

vit

D-

D+

Ingång (4-20 mA)

4

grå

D+

D-

-

5

-

-

-

Ventilationsöppning

24V-utgång (försörjning
PumpMeter)

Tabelle 21: Stifttilldelning M12-modul ingång C/D
Stift

Färgmärkning ledare

Tilldelning M12-hylsa C och D

1

-

Avskärmning

2

röd

-

3

svart

CAN GND

4

vit

CAN H

5

blå

CAN L

-

Avskärmning

Gänga

5.5.3.6 Montera och anslut fältbussmodulen
Fältbussmodulen finns som insatsmodul i följande utföranden:
▪ Modbus-RTU-modul
▪ ProfiBus-DP-modul
▪ LON-modul
▪ BACnet-MS/TP-modul
▪ Profinet-modul
Fältbussmodulen har följande egenskaper:
4074.81/13-SV

▪ Kan eftermonteras
▪ Intern T-koppling (slingkopplad buss) utan avbrott även vid strömavbrott för
frekvensomformaren
▪ Kontakt för egenhändig terminering (ð Kapitel 11.2, Sida 225)
Montera fältbussmodul
Fältbussmodulen kan skjutas in i ett ledigt insatsschakt i frekvensomformaren.

PumpDrive 2
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Blindlock

1

1

Bild 41: Blindlock
1

Blindlock
1. Avlägsna krysspårskruvarna från blindlocket.
2. Ta bort blindlocket.

Fältbussmodul

1. För försiktigt in fältbussmodulen i det öppna insatsschaktet. Insatsmodulen styrs
via skenor tills den hakar fast i kontakten.

Bild 42: För in
fältbussmodulen
2. Fäst fältbussmodulen med de 4 krysspårskruvarna. Skyddsklass IP55 garanteras
endast med åtdragna skruvar.

Bild 43: Montera M12modulen

OBS
Ej fackmannamässig montering
Påverkar skyddsklassen (skyddsklassen garanteras ej)!
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▷ Förse det ej använda M12-uttaget i M12-modulen med en täckkåpa (ingår i
leveransomfattningen).
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Ansluta fältbussmodul
Beakta följande punkter vid anslutning av fältbussmodulen:
▪ Innan bussförbindelsen mellan deltagarna upprättas måste potentialutjämningen
vara utförd och kontrollerad.
▪ Använd avskärmade elledningar som är lämpliga för högfrekvensavskärmning av
den aktuella fältbussmodulen och montera dem korrekt för elektromagnetisk
kompatibilitet.
▪ Ett minimiavstånd på 0,3 m till andra elektriska ledningar rekommenderas.
▪ Utför inga ytterligare anslutningar utöver fältbussmodulen via busskabeln (t.ex.
230 V larm och 24 V start).

OBS
Felaktig installation
Skador på fältbussmodulen!
▷ Förse aldrig fältbussmodulen med spänning via M12-kontakten eller M12hylsan.

1

2

A

B

A

B

Bild 44: Ansluta fältbussmodul
Tabelle 22: Ansluta fältbussmodul
Position

Utförande

M12-kontakt

1

Frekvensomformare 1 M12 kontakt A: inkommande
M12 hylsa B: utgående

2

Frekvensomformare 2 M12 kontakt A: inkommande
M12 hylsa B: utgående
I frekvensomformaren måste fältbusstyrningen vara aktiverad vid användning av
fältbussmodulen (ð Kapitel 7.12, Sida 145) .

OBSERVERA
Vid byte eller eftermontering av en fältbussmodul genomförs en återställning av
frekvensomformaren. Därefter är meny 3-12 för inställning av fältbussmodulens
parametrar aktiverad.

5.5.3.7 Installera och ansluta I/O-utbyggnadskort
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Med I/O-utbyggnadskortet finns ytterligare in- och utgångar:
▪ 1 analog ingång/PT1000
▪ 1 analogutgång
▪ 3 digitala ingångar
▪ 2 digitala utgångar
▪ 1 relä växlande
▪ 5 relä slutare
I/O-utbyggnadskortet kan vara installerat från fabrik eller installeras i efterhand som
tillbehör.
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Installera I/O-utbyggnadskort

Bild 45: C-formad huskåpa
1. Avlägsna den C-formade huskåpan. (ð Kapitel 5.5.3.1, Sida 32)

Bild 46: Installera I/O-utbyggnadskort
2. Sätt I/O-utbyggnadskortet på styrkortet via styrskenorna som sitter på huset.
3. Ansluta styrledningar (ð Kapitel 5.5.3.9, Sida 51) .
4. Stäng det C-formade locket igen.
5.5.3.8 Installera en Bluetooth-modul
Bluetooth-modulen behövs för att det ska gå att kommunicera med appen.
Bluetooth-modulen kan installeras på fabriken eller i efterhand som tillbehör.

Bild 47: C-formad huskåpa

Bild 48: Öppnad grafisk manöverenhet
2. Ta bort den grafiska manöverenheten och lossa de fyra skruvarna på den
grafiska manöverenhetens baksida.
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1. Avlägsna den C-formade huskåpan. (ð Kapitel 5.5.3.1, Sida 32)
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Bild 49: Installation av Bluetooth-modulen

Bild 50: Fastsättning av Bluetooth-modulen
3. Skruva fast Bluetooth-modulen med de medföljande skruvarna på två kupoler i
den grafiska manöverenheten och anslut den elektriskt med den medföljande
anslutningskabeln.
4. Förslut den grafiska manöverenheten igen med de fyra skruvarna.
5. Sätt ditt den grafiska manöverenheten och skruva fast den C-formade
huskåpan.
ð Så snart Bluetooth-modulen är installerad visas Bluetooth-modulen med en
symbol på den grafiska manöverenheten. (ð Kapitel 6.1.1, Sida 58)
5.5.3.9 Ansluta styrledning

1

2

3

Bild 51: Elektriska ledningens konstruktion
1

Trådändhylsa

2

Tråd

3

Elledning

Tabelle 23: Ledningsdiametrar styrklämmor
Styrklämma
Styva trådar
4074.81/13-SV

Ledningsdiameter19)

Tråddiameter
Flexibla trådar

Flexibla trådar med
trådändhylsor

[mm²]
Klämlist 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

19

Inskränkning av skyddsklassen vid användning av annan ledningsdiameter än den angivna.
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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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Bild 52: Styrplintar
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Tabelle 24: Styrplintarnas tilldelning
Anslutningsplint
DI-E N
+24V

Plint
C 10
C9

GND

C8
DIC OM1 C 7
DI5
C6
DI4

C5

Signal

Beskrivning

C10

DI-EN

Digital aktiveringsingång

C9

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

C8

GND

Jord

C7

DICOM1

C6

DI5

Digital ingång 5

DI4

Digital ingång 4

Jord för digitala ingångar

DI3

C4

C5

DI2

C3

DI1

C4

DI3

Digital ingång 3

C2

+24V

C1

C3

DI2

Digital ingång 2
Digital ingång 1

AO1-GND B10

C2

DI1

AO1

B9

C1

+24 V

+24V

B8

AIN2 +

B7

B10

AO1-GND

AIN2 -

B6

B9

AO1

GND

B5

B8

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

+24V

B4

AIN1 +

B7

AIN2 +

Differentiell analog ingång HI

B3

AIN1 -

B2

B6

AIN2 -

Differentiell analog ingång LO

GND

Jord

+24 V DC-spänningskälla
Jord för AN-OUT
Analog strömutgång

GND

B1

B5

GND

A10

B4

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

NC 2

A9

NO2

B3

AIN1 +

Differentiell analog ingång HI

A8

C OM2

A7

B2

AIN1 -

Differentiell analog ingång LO

GND

Jord

+24V

A6

B1

GND

A5

A10

GND

Jord

NC 1

A4

NO1

A3

A9

NC2

Relä NC-kontakt "NC" nr 2

C OM1

A2

A8

NO2

Relä NO-kontakt "NO" nr 2

+24V

A1

A7

COM2

Relä referens "COM" nr 2

A6

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

A5

GND

Jord

A4

NC1

Relä NC-kontakt "NC" nr 1

A3

NO1

Relä NO-kontakt "NO" nr 1

A2

COM1

Relä referens "COM" nr 1

A1

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

Digitala ingångar

▪ Det finns 6 digitala ingångar på frekvensomformaren
▪ Den digitala ingången DI-EN har ett fast program och används för aktivering av
maskinvaran.
▪ Funktionerna för de digitala ingångarna DI1 till DI5 kan parametreras fritt.

4074.81/13-SV

De digitala ingångarna är galvaniskt separerade. Därigenom är även referensjorden
DICOM1 för de digitala ingångarna galvaniskt separerad. Vid användning av de
interna 24 V måste även den interna GND anslutas till de digitala ingångarnas
galvaniskt separerade Ground (jord) DICOM1. För att göra detta kan en bygel
användas mellan GND och DICOM1.
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OBS
Potentialskillnader
Frekvensomvandlaren kan skadas!
▷ Anslut aldrig en extern spänningskälla med +24 V DC till en digital ingång.
Analoga utgångar

▪ Frekvensomvandlaren har en analogutgång med ett utdatavärde som kan
parametreras via manöverenheten.
▪ Analoga signaler till ett överordnat kontrollrum måste kopplas galvaniskt
separerade, t.ex. med frånkopplingsförstärkare.

Reläutgångar
Analoga ingångar

▪ Funktionen för de båda potentialfria reläerna (NO/ NC) kan parametreras via
manöverenheten.
▪ Analoga signaler från ett överordnat kontrollrum måste kopplas galvaniskt
separerade till frekvensomformaren, t.ex. med frånkopplingsförstärkare.
▪ Om sensorsignalen från ett överordnat styrsystem eller SPS kopplas till
frekvensomformaren bör referenssignalen (t.ex. sensor-GND) medföras i samma
ledning. Sensor- och referenssignal kan därigenom kopplas in optimalt till
frekvensomformarens differentiella ingångar.
▪ Om en extern spännings- eller strömkälla används för de analoga ingångarna
läggs jorden för börvärdes- eller sensorkällan på plint B1 eller B5.
▪ Spänningskällan +24 V DC (plint B4 eller B8) används som spänningsförsörjning
till sensoriken som är ansluten till de analoga ingångarna.
▪ De båda differentiella analoga ingångarna ska kopplas på följande sätt:
– Till AIN1+ (plint B3) eller AIN2+ (plint B7) ansluts sensorsignalen.
– Till AIN1- (plint B2) eller AIN2- (plint B6) ansluts referenssignalen (0 V för
sensorn).

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

Bild 53: Ansluta sensorer till de differentiella analoga ingångarna
a)

Strömsensor
Utgångssignal: 0/4-20 mA
2 ledare

b)

Strömsensor
Utgångssignal: 0/4-20 mA
3 ledare

c)

Spänningssensor
Utgångssignal: 0/2–10 V
3 ledare
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d)
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Tabelle 25: Styrplintarnas beläggning I/O-utbyggnadskort
Plint

Signal

Beskrivning

F8

F8

GND

Jord

F7

F7

DICOM2

Jord för digitala ingångar

F6

F6

DI8

Digital ingång 8

F5

DI7

Digital ingång 7

F3

F4

DI6

Digital ingång 6

F2

F3

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

F1

F2

AO2-GND

Jord för AN-OUT

F1

AO2

Analog ström-/spänningsutgång

E8

E10

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

E7

E9

AIN3+

Differentiell analog ingång HI

E6

E8

AIN3-

Differentiell analog ingång LO

E5

E7

GND

Jord

E6

GND

Jord

E2

E5

DO2

Digital utgång 2

E1

E4

DO1

Digital utgång 1

D8

E3

GND

Jord

E2

NC3

Relä NC-kontakt "NC" nr 3

D5

E1

NO3

Relä NO-kontakt "NO" nr 3

D4

D8

COM3

Relä referens "COM" nr 3

D3

D7

+24 V

+24 V DC-spänningskälla

D2

D6

NO8

Relä NO-kontakt "NO" nr 8

D5

NO7

Relä NO-kontakt "NO" nr 7

D4

NO6

Relä NO-kontakt "NO" nr 6

D3

NO5

Relä NO-kontakt "NO" nr 5

D2

NO4

Relä NO-kontakt "NO" nr 4

D1

COM4-8

Relä referens "COM" nr 4-8

Anslutningsplint

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

Digitala ingångar

▪ Det finns 3 digitala ingångar på I/O-utbyggnadskortet.
▪ Funktionerna för de digitala ingångarna DI6 till DI8 kan parametreras fritt.

4074.81/13-SV

De digitala ingångarna är galvaniskt separerade. Därigenom är även referensjorden
DICOM1 för de digitala ingångarna galvaniskt separerad. Vid användning av de
interna 24 V måste även den interna GND anslutas till de digitala ingångarnas
galvaniskt separerade Ground (jord) DICOM2. För att göra detta kan en bygel
användas mellan GND och DICOM2.
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OBS
Potentialskillnader
Frekvensomformaren kan skadas!
▷ Anslut aldrig en extern spänningskälla med +24 V DC till en digital ingång.
Analoga utgångar

▪ I/O-utbyggnadskortet har en analogutgång med ett utdatavärde som kan
parametreras via manöverenheten.
▪ Analoga signaler till ett överordnat kontrollrum måste kopplas galvaniskt
separerade, t.ex. med frånkopplingsförstärkare.

Reläutgångar

▪ I/O-utbyggnadskortet har ett potentialfritt relä (NO/ NC) och fem potentialfria
reläer (NO).
▪ Reläernas funktion kan parametreras via manöverenheten.

Analoga ingångar

▪ Analoga signaler från ett överordnat kontrollrum måste kopplas galvaniskt
separerade till frekvensomformaren, t.ex. med frånkopplingsförstärkare.
▪ Om en extern spännings- eller strömkälla används för de analoga ingångarna
läggs jorden för börvärdes- eller sensorkällan på plint E7.
▪ Spänningskällan +24 V DC (plint E10) används som spänningsförsörjning till
sensoriken som är ansluten till de analoga ingångarna.
▪ De båda differentiella analoga ingångarna ska kopplas på följande sätt:
– Till AIN3+ (plint E9) ansluts sensorsignalen.
– Till AIN3- (plint E8) ansluts referenssignalen (0 V för sensorn).
5.5.3.10 Ansluta manöverenhet

OBS
Elektrostatisk uppladdning
Skada på elektroniken!
▷ Innan manöverenheten öppnas (i händelse av en eftermontering av den
trådlösa modulen) måste personalen befria sig från elektrostatisk laddning.
Montera den grafiska manöverenheten på frekvensomformaren
Den grafiska manöverenheten ansluts via en M12-stickkontakt och fixeras med en Cformad kåpa.
1. Lossa skruvarna på den C-formade huskåpan. Dra loss den grafiska
manöverenheten.
2. Sätt ditt den grafiska manöverenheten och skruva fast den C-formade
huskåpan.
Ändra manöverenhetens monteringsläge
Tabelle 26: Manöverenhetens möjliga monteringslägen
Vriden 180°

4074.81/13-SV

Standard
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Den grafiska manöverenheten kan vid behov vridas 180°. M12-kontaktens
stiftbeläggning tar hänsyn till båda monteringslägena.
Montera den grafiska manöverenheten fristående från frekvensomformaren

OBS
Felaktig stiftbeläggning
Skada på frekvensomformaren och/eller manöverenheten!
▷ Belägg stiften enligt driftanvisningarna.
Manöverenheten kan även monteras fristående från frekvensomformaren, t.ex. på
en vägg (ð Kapitel 11.2.4, Sida 228) . Tänk på att använda rätt anslutning
(stiftbeläggning) vid anslutning av M12-anslutningskabeln mellan manöverenhet och
frekvensomformare. Kontakten är inte polsäker.

2
3

5

1
4
A

1
4

2
5

B

3

Bild 54: Stiftbeläggning M12-anslutningskabel och manöverenhet
Ledarfärgkod enligt EN 50044
1

Brun

2

Vit

3

Blå

4

Svart

5

Grå

A

Standardbeläggning för apparatkontakt/ kabelkontakt (sedd på
stickkontaktsidan)

B

Standardbeläggning för apparatuttag/ kabeluttag (sett på stickkontaktsidan)

OBSERVERA
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Om manöverenheten tas bort under drift och försörjningen till DI EN via de interna
24 V samtidigt kopplas bort, stängs frekvensomformaren av.
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6 Manövrering
6.1 Grafisk manöverenhet
3
1

2

3
ESC

?

OK

4
MAN

AUTO

OFF

FUNC

Bild 55: Grafisk manöverenhet
Tabelle 27: Beskrivning grafisk manöverenhet
Position

Beteckning

Funktion

1

Grafisk display

Visning av information gällande frekvensomvandlarens drift

2

Menytangenter

Byte till elementen i den första menynivån Drift, Diagnos,
Inställningar och Information

3

Navigationsknappar

Navigering och inställning av parametrarna

4

Driftsknappar

Omkoppling mellan driftsätten
6.1.1 Grafisk display
Huvudskärmbilden är indelad i 6 områden.

1

8

Varvtal
1-2-1-1

3

H

2893
17.48 m³/h

6

4.62 bar

AUTO

C M

4

rpm
642.9 V
RUN

5

Bild 56: Huvudskärmbild (exempel)
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1

Motorns stilleståndsuppvärmning är startad

2

Radiosymbolen lyser när Bluetoothmodulen är instucken. Radiosymbolen
blinkar vid kommunikation.

3

Visning av master- och inloggningsnivå

4

Visning av upp till 4 driftvärden: Ett driftvärde visas med stora tecken. 3
driftvärden visas med små tecken. Driftvärdena växlar cykliskt.

5

Visning av driftläge

PumpDrive 2
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6

Visning av aktuellt driftsätt

7

Parameternumret för driftvärdet som visas i mitten

8

Namn på driftvärdet som visas i mitten

Tabelle 28: Knapparnas inställningar
Knapp

Funktion
Menyknapp Drift

Menyknapp Diagnos

Menyknapp Inställningar

Menyknappen Information

Pilknappar:
▪ Gå uppåt resp. neråt i menyer.
▪ Öka eller minska det visade värdet vid inmatning av siffror (om en pilknapp hålls intryckt
en längre tid upprepas reaktionen med allt kortare mellanrum.)

ESC

Escape-knapp:
▪ Radera/återställa inmatning
(inmatningen avslutas utan att sparas.)
▪ Gå en menynivå uppåt.

OK

OK-knapp:
▪ Bekräfta inställningar.
▪ Bekräfta menyval.
▪ Gå till nästa siffra vid inmatning av tal.
▪ Meddelandevisning: kvittera larm.
▪ Mätvärdesvisning: Hoppa till favoritmeny

?
MAN

OFF

AUTO

4074.81/13-SV

FUNC

Hjälpknapp:
▪ Visar en hjälptext för varje vald menypost.
Driftknapp MAN:
▪ Startar frekvensomformaren i driftsättet "manuell"
Driftknappen OFF:
▪ Stoppar frekvensomformaren
Driftknappen AUTO:
▪ Växlar till driftsättet "Automatik"
Driftknappen FUNC:
▪ Parametrerbar funktionsknapp
Manuell drift via manöverenheten

OBSERVERA
Efter ett strömavbrott befinner sig frekvensomvandlaren i driftsättet "Off" (av).
Den manuella driften måste startas på nytt.

PumpDrive 2

59 från 244

6 Manövrering

Tabelle 29: Knapparnas inställningar vid manuell drift
Knapp
MAN

Funktion
Driftknapp MAN:
▪ Vid omkoppling av driftsättet från "AUTO" till "MAN" hämtas det aktuella varvtalet från
den pågående driften som inställningsvärde (manuellt) 1-3-4 och visas. Styrplatsen 3-6-2
måste då vara inställd på lokal.
▪ Vid omkoppling av driftsättet från "Off" (av) till "MAN" (manuellt) kör
frekvensomformaren med lägsta varvtal. Styrplatsen 3-6-2 måste då vara inställd på lokal.
▪ Om inställningsvärdet (manuell) 1-3-4 anges via en analog ingång hämtas varvtalet från
den analoga ingången (ð Kapitel 7.2, Sida 67)
Pilknappar:
▪ Om man trycker på pilknapparna ändras inställningsvärdet (manuell) 1-3-4 och används
genast. En ändring via pilknappen genomförs direkt utan bekräftelse med OK. Varvtalet
kan endast ändras mellan det inställda lägsta varvtalet och maximivarvtalet.

ESC
OK

ESC-/ OK-knappen:
▪ Med OK- resp. ESC-knappen kan man hoppa från siffra till siffra. Genom att trycka på
ESC-knappen hoppar man tillbaka. Ändringarna förkastas. Vid den högra siffran hoppar
man tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på OK-knappen.

6.1.2 Menytangenter
Via menytangenterna kommer man direkt åt den första menynivån Drift 1-x-x-x,
Diagnos 2-x-x-x, Inställningar 3-x-x-x och Information 4-x-x-x.
Parameternumret innehåller navigeringssökvägen. Därigenom blir det möjligt att
snabbt och enkelt hitta en viss parameter. Parameternumrets första siffra motsvarar
den första menynivån och öppnas direkt via de fyra menytangenterna.

1
Regleringstyp

2

3

3-6-1
Av (tillverkare)
Inloppstryck
Differenstryck
Sluttryck
Volymström
Temperatur (kylning)

CM

AUTO

STOP

4
5

6
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1

Namnet på den aktuella menyn/parametern

2

Parameternumret för parametern som är vald i urvalslistan

3

Visning av aktuellt driftsätt

4

Visning av master- och inloggnings-nivå

5

Urvalslista parameter/ undermenypunkter

6

Visning av driftläge

PumpDrive 2
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Bild 57: Menyindikering
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6.1.2.1 Meny: drift
Menyområdet "Drift" innehåller all nödvändig information gällande maskinens drift
och processen. Hit räknas
▪ Inloggning på apparaten via lösenord
▪ Drift- och mätvärden för motor, frekvensomformare, pumpen och anläggningen
▪ Börvärden, styrvärden och inställningsvärden
▪ Energimätare och drifttimmar
6.1.2.1.1 Åtkomstnivåer
För att skydda mot oavsiktlig åtkomst eller obehörig åtkomst till
frekvensomvandlarens parametrar skiljer man på 3 olika åtkomstnivåer:
Tabelle 30: Åtkomstnivåer
Åtkomstnivå

Beskrivning

Standard (ingen inloggning)

Åtkomst utan inmatning av ett lösenord.

Kund

Åtkomstnivå för fackkunniga operatörer med åtkomst till alla parametrar som
krävs för idrifttagningen.

Kundtjänst

Åtkomstnivå för servicetekniker.
Om en parameters åtkomstnivå inte uttryckligen nämns rör det sig alltid om
åtkomstnivån "Kund".

Tabelle 31: Parametern åtkomstnivåer
Parameter Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

0000...9999

0000

1-1-1

Inloggning kund
Inloggning som kund

1-1-2

Inloggning kundtjänst
0000...9999
Inloggning för åtkomst till speciella parametrar för
KSB Service

-

1-1-4

Utloggning
Utloggning från alla åtkomstnivåer

-

Kör

OBSERVERA
Efter att tio minuter har gått utan att någon tangent aktiverats sker en automatisk
återställning till åtkomstnivån Standard.
Lösenordet kan ändras efter att man matat in det fabriksinställda lösenordet.
Tabelle 32: Parametern ändra lösenord
Parameter Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

1-1-5

Åtkomstkod kund
Ändring av åtkomstkoden kund

0000...9999

-

1-1-6

Åtkomstkod service
Ändring av åtkomstkoden kundtjänst

0000...9999

-

4074.81/13-SV

6.1.2.1.2 Driftvärden för in- och utgångssignaler
Via parametern Digitala ingångar (1-2-4-6) och Digitala utgångar (1-2-4-7) visas status
för de digitala ingångarna/ reläutgångarna.
Tabelle 33: Exempel status digitala ingångar (1-2-4-6). På den digitala ingången 1 ligger 24 V: anläggningsstart
IO-kort, tillval
Digital ingång
Bitmönster på displayen

DI8
0

PumpDrive 2

Standard

DI7

DI6

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

0

0

0

0

0

0

I
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Tabelle 34: Exempel status digitala utgångar (1-2-4-7). Via reläutgång 1 meddelas: Samlingsfelmeddelande
(inställningsbart)
IO-kort, tillval

Standard

Digital utgång

R8

R7

R6

R5

R4

R3

DO2

D01

R2

R1

Bitmönster på
displayen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

6.1.2.2 Meny: diagnos
I menyområdet "Diagnos" får användaren information om fel och
varningsmeddelanden som föreligger i pumpaggregatet eller processen.
Frekvensomvandlaren kan då befinna sig i stillestånd (fel) eller i drift (varningar). I
historiken hittar användaren även kvarvarande meddelanden.
Meddelanden
Alla övervaknings- och skyddsfunktioner utlöser varnings- och larmmeddelanden. De
signaleras med gula och röda lysdioder via LED-trafikljusindikatorn.
På manöverenhetens display visas ett motsvarande meddelande. Vid flera
meddelanden visas det senaste meddelandet. Larm har högre prioritet än varningar.

1

Dellast

2

CM

W57
2893 rpm

5

17.48 m³/h

AUTO

3

rpm
4.62 bar
RUN

4

Bild 58: Visning av meddelande
1

Namn på meddelandet som visas i mitten

2

Visning av master- och inloggningsnivå

3

Visning av meddelandet: Det senaste meddelandet visas på huvudskärmbilden
med stora tecken. 3 driftvärden visas med små tecken.

4

Visning av driftläge

5

Visning av aktuellt driftsätt

Väntande meddelanden Om ett meddelande har utlösts och kvitterats men inte försvunnit befinner sig detta
meddelande i menyn "Väntande meddelanden". Alla aktuella meddelanden kan
visas i menyn Diagnos under Väntande meddelanden (2-1). Förekomsten av varningar
eller larm kan även kopplas till reläutgångarna.

Kvittera och nollställa meddelanden

OBSERVERA
Åtgärdande resp. kvittering av ett fel kan beroende på inställning leda till att
frekvensomvandlaren startar av sig själv igen.
Kvittera Om orsaken till ett meddelande inte längre föreligger kan meddelandet kvitteras.
Meddelanden kan kvitteras separat i menyn Diagnos. Ett meddelande kan även
kvitteras via en digital ingång. Från fabriken är digital ingång 2 fabriksförinställd för
detta.
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Meddelandehistorik I meddelandehistoriken hamnar endast meddelanden som har utlösts och kvitterats
och försvunnit. Meddelandehistoriken kan visas genom att man väljer parametern
Meddelandehistorik 2-2. Här listas bara de 100 senaste meddelandena. Med
piltangenterna och OK-knappen kan en post i listan väljas.

6 Manövrering

Översikt varnings- och larmmeddelanden (ð Kapitel 10, Sida 217)
Signaler kan kvitteras enligt följande.
Tabelle 35: Sätt att kvittera meddelanden
Meddelandets egenskap

Typ av kvittering

Självkvitterande

Ett meddelande kvitteras automatiskt när villkoret för meddelandet försvinner

Inställbart, självkvitterande Man kan välja självkvitterande eller manuell kvittering
Begränsat självkvitterande Självkvitterande larm genomför begränsat en självkvittering efter att ett larmvillkor
försvunnit med allt större intervaller. Utlöses larmet flera gånger inom en bestämd
tidsrymd genomförs inte någon ytterligare självkvittering.
Så snart larmvillkoret för ett utlöst larm inte längre föreligger startas tidsintervallet.
Efter att den tiden löpt ut sker en automatisk kvittering.
Om larmet utlöses en gång till inom 30 sekunder efter att tidsintervallet startat
förlängs intervallet med ett steg. Om inte, går man tillbaka till det föregående
(kortare) tidsintervallet igen, efter ytterligare 30 sekunder. Tidsintervallerna är
1 sekund, 5 sekunder, 20 sekunder samt oändligt (dvs en manuell kvittering krävs). En
förlängning av 20 sekundersintervallet leder till att ingen självkvittering längre sker.
Inte självkvitterande

Måste kvitteras manuellt

Tidsstämpel Om ett meddelande inte kvitterats och dess villkor upphör och inträffar flera gånger
under denna tidsrymd används alltid den första förekomsten av meddelandet för
tidsstämpeln ”Meddelande utlöst”. Tidsstämpeln "Villkoret för meddelandet
upphört" visar emellertid alltid den senaste tidpunkten när villkoret för meddelandet
inte längre var aktivt.
6.1.2.3 Meny: inställningar
I menyområdet "Inställningar" kan man göra grundinställningar eller optimera
processens inställningar.
6.1.2.3.1 Ställa in displayspråk
Displayen levereras med 4 språk från fabriken (språkpaket). Ett språkpaket kan
ändras med KSB Service Tool:
Tabelle 36: Parametern för displayspråk
Parameter Beskrivning
3-1-1

Språk
Inställbart displayspråk

Möjlig inställning

Fabriksinställning

Beroende på språkpaket:

engelska, tyska,
franska, italienska

▪ Engelska, tyska, franska, italienska
▪ Engelska, franska, nederländska, danska
▪ Engelska, spanska, portugisiska, turkiska
▪ Engelska, norska, svenska, finska
▪ Engelska, estniska, lettiska, litauiska
▪ Engelska, polska, ungerska, tjeckiska
▪ Engelska, slovenska, slovakiska, kroatiska
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▪ Engelska, ryska, rumänska, serbiska
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6.1.2.3.2 Ställa in manöverenhet
Tabelle 37: Parametern för inställning av manöverenhet
Parameter Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

Urvalslista huvudskärmbild

-

3-1-2-1

Driftvärden på huvudskärmbilden
Visning av de aktuella driftvärdena på
huvudskärmbilden

3-1-2-2

Styrknappar kräver inloggning
Den direkta åtkomsten till funktionsknapparna
MAN, OFF, AUTO och FUNC kan spärras med
den här parametern.

▪ Av

Tilldelning funktionsknapp
Tilldelning av en fritt valbar funktion till FUNC

▪ Ingen funktion

3-1-2-3

Av

▪ På
Språk

▪ Anläggning Start/Stopp
▪ Växling av börvärde
(regulator)
▪ Växling av styrvärde
(reglerventil)
▪ Pumpbyte genast
▪ Funktionskörning genast
▪ Språk
▪ Styrplats fjärr/lokal

3-1-2-4

Displaykontrast
Inställbar kontrast för displayen

3-1-2-5

Displaybelysning
Displaybelysningens inställning

0–100
▪ Av

50
Automatiskt

▪ På
▪ Automatiskt

3-1-2-6

Displaybelysning varaktighet
Displayens belysningstid i automatikläge

0–600

30

Driftsvärden på Upp till 4 driftvärden visas samtidigt på huvudskärmbilden. Ett driftvärde visas
huvudskärmbilden förstorat med parameternamn, parameternummer och enhet. 3 driftvärden visas
mindre med enhet. Via pilknapparna kan man växla mellan driftvärdena. Varje
driftvärde går igenom alla visningsplatser. Maximalt 10 driftvärden från den
fördefinierade listan kan väljas för visning. Urvalslistans ordningsföljd bestämmer
driftvärdenas ordningsföljd på huvudskärmbilden. Om fler än 4 parametrar valts
växlar även de ej synliga parametrarna med i bakgrunden.
Bestämma driftvärden för huvudskärmbilden
1. Öppna parametern 3-1-2-1 på menyn Inställningar.
2. Välj driftvärdet som ska visas från listan med pilknapparna.
3. Tryck på OK-knappen.
4. Välj ytterligare driftvärden från listan och bekräfta med OK-knappen.

3-1-2-1
Varvtal
Effektupptagning motor
Motorström
Utgångsfrekvens
Inloppstryck pump
Sluttryck pump

C M

AUTO

RUN

Bild 59: Flera samtidiga val av parametrar från urvalslistan
Spärra driftknappar Manöverenhetens driftknappar kan spärras via parametern 3-1-2-2 så att obehörig
manövrering eller obehörig kvittering av larm förhindras.
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6 Manövrering

Funktionsknapparnas Driftknappen ”FUNC” kan förinställas med en funktion från en urvalslista.
inställningar

OBSERVERA
Om drifttangenten FUNC används som "System Start/Stopp" måste systemet startas
på nytt via drifttangenten FUNC efter varje spänningsåterställning.
Favoritmeny Genom att man trycker på OK-knappen på huvudskärmbilden öppnas favoritmenyn.
Där kan man välja parametrar för att snabbt optimera deras inställningar.
6.1.2.4 Meny: Information
I menyområdet "Information" tillhandahålls all direkt information om
frekvensomvandlaren. Här finns den viktiga informationen om Firmware-version.
6.1.3 Servicegränssnitt och LED-trafikljusindikatorn
1

2

Bild 60: Servicegränssnitt och lysdiodstrafikljus
Position

Beteckning

Funktion

1

Servicegränssnitt

Optiskt gränssnitt

2

Lysdiodstrafikljusindikator

Trafikljusfunktionen visar anläggningens driftläge

Servicegränssnitt Via servicegränssnittet kan en PC/bärbar dator anslutas med en särskild
anslutningskabel (USB - optisk).
Följande åtgärder kan utföras:
▪ Konfigurera och parametrera frekvensomvandlaren med serviceprogramvaran
▪ Programvaruuppdatering
▪ Säkerhetskopiering och dokumentering av de inställda parametrarna
LED-trafikljusindikator LED-trafikljusindikatorn visar frekvensomformarens driftläge med en
trafikljusfunktion.
Tabelle 38: Lysdiodernas betydelse
LED

Beskrivning
Ett eller flera larmmeddelanden väntar

Gul

Ett eller flera varningsmeddelanden väntar

Grön

Kontinuerligt sken: felfri drift
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7 Idrifttagning/ urdrifttagning
Innan pumpaggregatet tas i drift måste följande punkter säkerställas:
▪ Pumpen har luftats och fyllts med medium.
▪ Pumpen genomflödas endast i den avsedda flödesriktningen för att undvika
generatorartad drift av frekvensomformaren.
▪ En plötslig start av motorn resp. pumpaggregatet orsakar inga skador på
personer och maskiner.
▪ Inga kapacitiva laster, t.ex. för att kompensera reaktiva strömmar, är anslutna till
apparatens utgångar.
▪ Nätspänningen motsvarar frekvensomformarens tillåtna område.
▪ Frekvensomformaren är elektriskt ansluten enligt gällande föreskrifter
(ð Kapitel 5.5, Sida 26)
▪ Aktiveringar och startkommandon, vilka kan starta frekvensomformaren är
inaktiverade (se digitala ingångar DI-EN Digital aktiveringsingång och DI1
anläggningsstart).
▪ Ingen spänning ligger an på frekvensomformarens effektmodul.
▪ Frekvensomformaren resp. pumpaggregatet får inte belastas över den tillåtna
nominella effekten.
▪ Den från fabrik inkopplade volymflödesuppskattningen krävs för flera pumpnära
funktioner som t.ex. slå på och av pumpen. Därför rekommenderas att man låter
volymflödesuppskattningen vara inkopplad.

7.1 Idrifttagningsassistent
Idrifttagningsassistenten leder dig genom de viktigaste parametrarna för
idrifttagningen, såsom motorparametrar och parametrarna för grundtillämpningarna
Termostatdrift, Sluttrycksreglering och Differenstryckreglering.
Efter den första inkopplingen av frekvensomformaren ställer driftsättaren in
manöverenhetens språk.
Därefter följer en fråga om idrifttagningsassistenten ska startas.
Idrifttagningsassistenten leder dig genom följande inställningar:
▪ Inställning av klockslag och datum
▪ Inmatning av motordata
▪ Val av användning:
– Termostatdrift
– Sluttrycksreglering
– Differenstrycksreglering
De enskilda parametrarna kan därefter ställas in för den aktuella användningen.
Genom att man trycker på OK-knappen bekräftas inmatningen och med ESCknappen avbryts inmatningen.

Flerpumpsdrift Efter den första tillkopplingen identifieras automatiskt om det rör sig om en
flerpumpsanläggning. För vissa parametrar som t.ex. "Roll i flerpumpssystem" är det
nödvändigt att utföra inmatningen separat på varje frekvensomformare i
flerpumpssystem. Av denna anledning startar idrifttagningsassistenten på alla
frekvensomformare efter att anläggningen slagits på första gången.
Om ett flerpumpssystem föreligger efterfrågas de motsvarande parametrarna efter
inmatningen av motordata.
Om idrifttagningsassistenten därefter startas på nytt via parametern 3-1-5 utförs den
endast på den frekvensomformare som startats.
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Idrifttagningsassistent Idrifttagningsassistenten kan startas igen via parametern
"Idrifttagningsassistent" (3-1-5). Därigenom läses fabriksinställningarna in i första
steget. Alla relevanta användningsparametrar måste ställas in på nytt via
idrifttagningsassistenten.

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

7.2 Styrningsplatskoncept
Möjliga styrningsplatser är:
▪ Manöverenhet
▪ Digitala ingångar / analoga ingångar
▪ Fältbussar
▪ Trådlös fjärrkontroll
▪ KSB ServiceTool
Dessa styrningsplatser indelas i tre kategorier:
▪ Inställning via engångshändelse: Manöverenhet, trådlös fjärrkontroll, KSB
Service-Tool
▪ Inställning via cykliska händelser: fältbussar
▪ Inställning via permanent tillstånd: digitala ingångar / analoga ingångar
Via en styrningsplats kan följande styrningar utföras:
▪ Anläggning Start/Stopp
▪ Börvärde vid reglerdrift, även alternativt börvärde
▪ Styrvärde vid termostatdrift, även alternativt styrvärde
▪ Inställningsvärde vid manuell drift
▪ Omkoppling för enskilda frekvensomformare mellan manuell, av, automatik
▪ Omkoppling mellan normalt och alternativt bör-/styrvärde
I parametern "Styrningsplats" (3-6-2) skiljer man endast mellan fältbuss- och lokal
användning (manöverenhet, trådlös fjärrkontroll eller Service Tool).
Digitala och analoga Digitala och analoga ingångar intar en särställning:
ingångar För var och en av de nämnda styrningarna kan en digital respektive analog ingång
ställas in. De digitala och analoga ingångarna har högsta prioritet. För denna
styrning är därefter alla andra styrningsplatser (t.ex. manöverenheten) spärrade även när styrningen är inställd på fältbuss. Vid byte av styrningsplats bibehålls de
senast inställda värdena, tills de ändras.
Inställningar via digitala och analoga ingångar sker i princip på den aktiva
huvudstyrningen (master). Undantag utgörs av de fasta varvtalen "Digital
potentiometer manuell" och "AV", vilka endast gäller för den aktuella styrningen.

7.3 Ställa in motorparametrar
Motorparametrarna är i regel förinställda från fabrik. De fabriksinställda
motorparametrarna måste jämföras med uppgifterna på typskylten för motorn som
ska drivas och eventuellt ändras på ett motsvarande sätt.

OBSERVERA
Motorparametrarna kan inte ändras under motordrift.
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OBSERVERA
Om motorparametrarna ändras måste den automatiska motoranpassningen utföras
i efterhand i förbindelse med vektorstartmetoden (parametern Motor startmetod
3-3-1).
Tabelle 39: Motorparameter
Parameter Beskrivning
3-2-1-1

Märkeffekt motor

Möjlig inställning

Fabriksinställning

0,00–110,00 kW

Beroende på
modellstorlek

230–460 V

Beroende på
modellstorlek

Motorns nominella effekt enligt märkskylten
3-2-1-2

Nominell spänning motor
Motorns nominella spänning enligt märkskylten
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Parameter Beskrivning
Nominell frekvens motor

3-2-1-3

Möjlig inställning

Fabriksinställning

0,0–200,0 Hz

Motorspecifikt

0,00–150,00 A

Beroende på
modellstorlek

0–4 200 min⁻¹

Motorspecifikt

0,00…1,00

Motorspecifikt

0–4 200 min⁻¹

Motorspecifikt

0–4 200 min⁻¹

Motorspecifikt

Motorns nominella frekvens enligt märkskylten
Märkström motor

3-2-1-4

Motorns märkström enligt märkskylten
Nominellt varvtal motor

3-2-1-5

Motorns märkvarvtal enligt märkskylten
Nominalvärde effektfaktor

3-2-1-6

Motorns effektfaktor vid nominell effekt
Motorns lägsta varvtal

3-2-2-1

Motorns lägsta varvtal
Motorns högsta varvtal

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal
3-2-3-1
3-2-3-2

3-2-4-1

PTC-beräkning

▪ Av

Motortemperaturövervakning

▪ På

Beteende hos termiskt motorskydd

▪ Inte självkvitterande

Beteende vid registrering av för hög temperatur i
motorn

▪ Självkvitterande

Rotationsriktning motor

▪ Medurs

Inställning av motorns rotationsriktning i
förhållande till motoraxeln

▪ Moturs

Motorspecifikt
Inte självkvitterande

Pumpberoende

7.4 Motorstartmetod
Frekvensomvandlaren kan välja mellan flera olika motorstartmetoder:
▪ Vektorstartmetod för KSB SuPremE-motor
▪ Vektorstartmetod för asynkronmotor
▪ U/f-startmetod för asynkronmotor
För enkla användningar kan U/f-startmetoden väljas. Vid mer krävande användningar
kan man använda vektorstartmetoden, för vilken varvtals- och
vridmomentnoggrannheten ligger tydligt över U/f-startmetoden. Startmetoden kan
ställas in med parametern "Motor startmetod"(3-3-1).
Tabelle 40: Parametern för startmetod
Parameter
3-3-1

Beskrivning

Möjlig inställning

Motor startmetod

▪ Vektor SuPremE

Val av styrningsbeteende

▪ Vektor asynkronmotor

Fabriksinställning
Motorspecifikt

▪ U/f-asynkronmotor
Vektorstartmetod För vektorstartmetoden krävs inga ytterligare inställningar. De ytterligare motordata
som krävs för vektorstartmetoden fastställs genom den automatiska
motoranpassningen.

Genom att man ändrar U/f-pumpkurvan i enlighet med pumpens karakteristik kan
motorströmmen anpassas till det erforderliga lastmomentet (kvadratiskt
lastmoment). Från fabrik är frekvensomformaren inställd på en linjär U/f-pumpkurva.
Genom att man höjer den första spänningsstödpunkten U0 (Boost-spänning) kan ett
högre vridmoment skapas om ett större igångsättningsmoment krävs.
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U/f-startmetod Om man under parametern "Motor startmetod"(3-3-1) väljer U/f-startmetoden, kan
det beroende på användningsfallet krävas att man anpassar den förinställda U/fpumpkurvan (3-3-2).

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

U4

U3
U2
U1
U0

f1

f2

f3

f4

Bild 61: U/f-pumpkurva
Tabelle 41: Parametern för att ändra U/f-pumpkurvan
Parameter Beskrivning
3-3-2-1

Möjlig inställning

U/f spänning 0

Referens till

Fabriksinställning

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

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan
3-3-2-2

U/f spänning 1
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-3

U/f frekvens 1
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-4

U/f spänning 2
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-5

U/f frekvens 2
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-6

U/f spänning 3
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-7

U/f frekvens 3
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-8

U/f spänning 4
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

3-3-2-9

U/f frekvens 4
Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

OBSERVERA
Frekvensomformaren kompenserar slirning hos motorn oberoende av
motorstyrningsmetod. De utgångsfrekvenser (1-2-1-7) som visas motsvarar därför
det värde som krävs för att faktiskt uppnå den angivna inställningsstorheten (t. ex.
3 000 v/min).

7.5 Automatisk motoranpassning (AMA) av frekvensomvandlaren

4074.81/13-SV

Den automatiska motoranpassningen (AMA) är en metod som beräknar och mäter
motorns utökade elektriska parametrar och därmed garanterar en optimal
motoreffekt och effektivitet. Den automatiska motoranpassningen används vid
vektorstartmetoden.

OBSERVERA
Kontrollera före start av den automatiska motoranpassningen att motorns
typskyltsdata parametrerats korrekt.

OBSERVERA
Den automatiska motoranpassningen kan endast startas i läget "Auto Stopp". För
detta måste frekvensomformaren befinna sig i automatdrift och parametern
"Anläggning start/stopp" (1-3-1) stå på "Stopp".
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OBSERVERA
Genomför endast AMA med kall motor för anpassning av frekvensomformaren.
Vid användning av standard-AMA och utökad AMA kan mätfel uppträda vid
identifiering av utökade motordata i kombination med långa
motoranslutningsledningar . Detta kan leda till att motorn inte går att köra
optimalt eller inte går att köra alls. I sådana fall rekommenderas att man använder
offline-AMA.
För automatisk motoranpassning av asynkronmotorer finns det 3 typer av AMA att
välja mellan:
▪ Offlineberäkning:
Utifrån motorns märkdata beräknas de utökade motordata som krävs för
vektorreglering.
▪ Standard-AMA:
Utökade motordata fastställs genom en mätning vid vilken motorn står stilla.
▪ Utökad AMA:
Utökade motordata fastställs genom en mätning vid vilken motorn körs med ca
10 % av märkvarvtalet.
Den utökade AMA är den mest exakta metoden för att bestämma de utökade
motordata och garanterar en mycket bra reglering av motorn. Offlineberäkningen är
den enklaste metoden, men är ändå tillräcklig för enkla användningar.
7.5.1 Automatisk motoranpassning (AMA) av frekvensomvandlaren vid
KSB SuPremE-motorer
Automatisk motoranpassning för KSB SuPremE-motorn startas med parametern
”Uppdatera motorparameter” (3-3-4-1 ). Beroende på typen av SuPremE-utförande
3-3-4-11 kan efter starten av AMA en av de ovan nämnda typerna av automatisk
motoranpassning väljas.
Var och en av de 3 ovannämnda AMA-typerna kan användas för SuPremE-utförande
med magnet, medan endast offlineberäkningen och standard-AMA kan användas för
SuPremE-utförande utan magnet.
Motorn är spärrad när AMA utförs.
Kontrollera parametern 3-3-4-11 före start av AMA . För motorer med magneter
måste denna parameter ställas in på Med magnet.

OBSERVERA
Utförandet av standard-AMA kan ta flera minuter beroende på motorstorleken.
Om de utökade motordata inte kan fastställas med hjälp av AMA utlöses ett larm
"Fel AMA". I detta fall lagras de utökade motordata inte och AMA måste startas på
nytt.
Om ett annat larm utlöses när AMA utförs avbryts AMA och larmet "Fel AMA"
utlöses. I detta fall lagras de utökade motordata inte och AMA måste startas på
nytt.
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Följande utökade motordata (3-3-4-2 till 3-3-4-10 ) beräknas eller mäts beroende på
typen av AMA ”Starta automatisk motoranpassning” (3-3-4-1):
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Tabelle 42: Parametern för automatisk motoranpassning för KSB SuPremE-motorer
Parameter
3-3-4-1

3-3-4-2

Beskrivning

Möjlig inställning

Starta automatisk motoranpassning

▪ Offlineberäkning

Funktion med vilken den automatiska
motoranpassningen AMA startas.

▪ Standard AMA – Motor står

1.

Offlineberäkning: De utökade
motordata beräknas utifrån motorns
märkdata.

2.

Standard-AMA: Utökade motordata
fastställs genom en mätning vid vilken
motorn står stilla.

Utvald motor
Aktuell utvald SuPremE-motorvariant

Effektområde KSB SuPremEmotorer

Fabriksinställning
Offlineberäkning

Motorberoende

Utökade motorparametrar för KSB SuPremE-motorer utan magneter
3-3-4-4

Rs-statormotstånd

0.0 ... 32.000

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

0.0 – 6553.5

Motorberoende

Utökade motordata: statormotstånd
3-3-4-5

Ld 0 induktivitet d-axel
Utökade motordata: induktivitet d-axel Iq =
0

3-3-4-6

Id Sat ström d-axel
Utökade motordata: ström d-axel sat

3-3-4-7

Lq 0 induktivitet q-axel
Utökade motordata: induktivitet q-axel Id =
0

3-3-4-8

Iq Sat ström q-axel
Utökade motordata: ström q-axel sat

3-3-4-9

L Sat induktivitet d-q-axel
Utökade motordata: induktivitet d-q-axel
sat

3-3-4-10

Cross korsmättningsfaktor
Utökade motordata: korsmättnadsfaktor

3-3-4-11

SuPremE-utförande

▪ Med magnet

SuPremE-utförande med eller utan
permanent magnet

▪ Utan magnet

Motorberoende

Utökade motorparametrar för KSB SuPremE-motorer med magneter
3-3-4-4

Rs-statormotstånd

0.0 ... 32.000

Motorberoende

0.0 ... 655.35

Motorberoende

0.0 ... 655.35

Motorberoende

0.000 ... 65.535

Motorberoende

20.00 ... 100.00

Motorberoende

Utökade motordata: statormotstånd
3-3-4-12

LdPM
Utökade motordata: induktivitet d-axel

3-3-4-13

LqPM
Utökade motordata: induktivitet q-axel
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3-3-4-14

KePM
Utökade motordata: Spänningens
effektivvärde mellan två faser beroende på
varvtalet

3-3-4-15

Istart
Utökade motordata: Startström i procent av
märkströmmen
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7.5.2 Automatisk motoranpassning (AMA) av frekvensomvandlaren vid
asynkronmotorer
Efter start av AMA med parametern ”Starta automatisk motoranpassning” (3-3-3-1)
kan en av de ovan nämnda typerna av automatisk motoranpassning väljas. Motorn är
spärrad när AMA utförs.

OBSERVERA
Utförandet av standard-AMA kan ta flera minuter beroende på motorstorleken.
Om de utökade motordata inte kan fastställas med hjälp av AMA utlöses ett larm
"Fel AMA". I detta fall lagras de utökade motordata inte och AMA måste startas på
nytt.
Om ett annat larm utlöses när AMA utförs avbryts AMA och larmet "Fel AMA"
utlöses. I detta fall lagras de utökade motordata inte och AMA måste startas på
nytt.
Följande utökade motordata (3-3-3-2 till 3-3-3-5) beräknas eller mäts beroende på
typen av AMA ”Starta automatisk motoranpassning” (3-3-3-1):
Tabelle 43: Parametern för automatisk motoranpassning vid asynkronmotorer
Parameter
3-3-3-1

3-3-3-2

Beskrivning

Möjlig inställning

Starta automatisk motoranpassning

▪ Utvidgad AMA – Motor går

Funktion med vilken den automatiska
motoranpassningen AMA startas.

▪ Standard AMA – Motor står

1.

Offlineberäkning: De utökade
motordata beräknas utifrån motorns
märkdata.

2.

Standard-AMA: Utökade motordata
fastställs genom en mätning vid vilken
motorn står stilla.

3.

Utökad AMA: De utökade motordata
fastställs genom en mätning vid vilken
motorn körs med ca 10 % av
märkvarvtalet.

RS-statormotstånd motor

Fabriksinställning
-

▪ Offlineberäkning

0,0–5 000 000

Motorspecifikt

0,0–5 000,0

Motorspecifikt

0,0–5 000,0

Motorspecifikt

0,0000–100 0000

Motorspecifikt

Utökade motordata:
Statormotstånd
3-3-3-3

LS – statorinduktans motor
Utökade motordata: statorinduktans

3-3-3-4

TR – rotorns tidskonstant
Utökade motordata: rotorns tidskonstant

3-3-3-5

KM – magnetiseringskoefficient stator
och rotor

7.6 Ange börvärde

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Utökade motordata:
Magnetiseringskoefficienten beskriver den
magnetiska kopplingen mellan motorns
stator och rotor
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Via en av styrningsplatserna (ð Kapitel 7.2, Sida 67) om bör-, styr- och
inställningsvärdet ställs in i förväg:
▪ Börvärde vid reglerdrift
▪ Styrvärde vid termostatdrift
▪ Inställningsvärde vid manuell drift

OBSERVERA
Ta hänsyn till styrningsplatsernas prioritet vid inställning av flera bör-/ styr- och
inställningsvärden. (ð Kapitel 7.2, Sida 67)
Tabelle 44: Inställning av ett bör-/ inställningsvärde via manöverenheten
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till Fabriksinställning

1-3-2

Börvärde (regulator)

Mätområdets
minimigräns till
maximalgräns

3-11

Inställbart börvärde. Vid
börvärdesinställning via DIGIN/
ANIN är denna parameter spärrad.
Annars väljs börvärdeskällan via
parametern "Styrningsplats" lokalt/
fältbuss.

0,00

1-3-3

Styrvärde (reglerventil)

Motorns lägsta varvtal till 3-11
Inställbart styrvärde för varvtalet vid motorns maximala varvtal
termostatdrift

3-2-2-1

1-3-4

Ställvärde (manuell)

3-2-2-1

Motorns lägsta varvtal till 3-11
motorns maximala varvtal
Vid manuell omkoppling används
det aktuella varvtalet från löpande
drift. I annat fall används
minimivarvtalet. Därefter kan
varvtalet ställas in vid manuell drift.
Start

Systemstarten för start/stopp av systemet vid automatdrift kan anges via en digital
ingång eller via manöverenheten.

OBSERVERA
Vid användning av systemstart via en digital ingång får systemstarten inte samtidigt
vara angiven via parametern "System Start/ Stopp" (1-3-1), eftersom systemstarten
annars vid inaktivering av den digitala ingången förblir aktiv via parametern
"System Start/ Stopp" (1-3-1).
Tabelle 45: Parametern anläggningsstart
Parameter

Beskrivning

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

▪ Start

Med den här funktionen kan systemet
startas.

▪ Stopp

4074.81/13-SV

3-8-6-1

Möjlig inställning

Funktion digital ingång 1

(ð Kapitel 7.10.1, Sida 123)

Fabriksinställning
Stopp

Start

Inställbar funktion för den digitala ingången
1
Alternativt styrvärde eller börvärde
Om styrvärdet eller börvärdet ställs in på manöverenheten eller via en analog ingång
kan ett alternativt styrvärde eller inställningsvärde aktiveras per klockslag eller via en
digital ingång. Via denna funktion kan exempelvis ett annat börvärde ställas in för
natten än på dagen (nattsänkning).
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OBSERVERA
Om ett fast varvtal ställs in via en digital ingång så är en alternativ inställning av
styr-/börvärdet inte möjlig.
Tabelle 46: Parameter alternativt styr- och börvärde
Parameter

Beskrivning

1-3-9-1

1-3-9-2

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

Alternativt börvärde regulator
Mätområdets
Alternativt inställbart börvärde
minimigräns till
(aktiverbart via klockslag, FUNCmaximalgräns
knappen eller DIGIN, DIGIN har
PRIO). Vid börvärdesinställning via
DIGIN/ANIN är denna parameter
spärrad. Annars väljs
börvärdeskällan via parametern
"Styrningsplats" lokalt/ fältbuss.

3-11

0.00

Alternativt styrvärde reglerventil
Alternativt inställbart styrvärde för
varvtalet i termostatdrift

Motorns lägsta
varvtal

3-11

500 1/min

1-3-9-3

Början på alternativt bör-/
styrvärde
Början på omkoppling av bör-/
styrvärde till det alternativa bör-/
styrvärdet

00:00…23:59

-

00:00

1-3-9-4

Slut på alternativt bör-/ styrvärde 00:00…23:59
Slut på omkoppling av bör-/
styrvärde till det alternativa bör-/
styrvärdet

-

00:00

1-3-9-5

Alternativa värden för driftsätt

▪ Tidsstyrning

-

Tidsstyrning

Omkoppling mellan tidsstyrning
eller direkt avaktivering/aktivering
av det alternativa börvärdet.

▪ Bör-/styrvärde

Motorns högsta
varvtal

▪ Alternativt bör-/
styrvärde

För omkoppling från bör- resp. styrvärde till ett alternativt bör- resp. styrvärde via en
digital ingång måste den digitala ingången ställas in på värdet "Alternativt bör-/
styrvärde aktivt" (ð Kapitel 7.10.1, Sida 123) .
Omkopplingen mellan styrvärde/börvärde och alternativt styrvärde/börvärde kan ske
via manöverenheten. Då ställer du in parametern ”Alternativa värden för
driftsätt” (1-3-9-5) på styrvärde/börvärde eller alternativt styrvärde/börvärde. Denna
funktion kan även placeras på tangenten FUNC. Då måste du parametrisera
parametern ”Alternativa värden för driftsätt” (1-3-9-5) till styrvärde/börvärde eller
alternativt styrvärde/börvärde. Genom den här inställningen avaktiveras den
tidsstyrda omkopplingen.

7.7 Pumpdrift

7.7.1.1 Termostatdrift
Termostatdriften väljs via parametern "Regleringstyp"(3-6-1) och gäller pumpar i
driftsättet "Automatik" (tangenten "AUTO"). I termostatdrift drivs pumpen med det
förinställda varvtalet. Varvtalet ställs in via parametern "Styrvärde reglerventil"
1-3-3 (ð Kapitel 7.7.1.1.2, Sida 76) eller via en analog ingång
(ð Kapitel 7.7.1.1.1, Sida 75) .
Frekvensomformaren startar i driftsättet "Automatik", när den digitala ingången 1
är kopplad med +24 V DC (klämlist C2/C1) (ð Kapitel 7.10.1, Sida 123) eller start av
anläggningen kopplas in via parametern "Anläggning Start/Stopp" (1-3-1).
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7.7.1.1.1 Termostatdrift med extern standardsignal

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
Med en extern standardsignal kan man vid driftsättet "Automatik" ange ett
inställningsvärde.

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

1

C8

C7

C5

C6

C3

C4

C2

C1

B9

0...10V
0V (GND)

2

B10

B7

B8

B6

B5

B4

B3

3

B2

B1

A9

A10

A7

A8

A6

A5

A4

A3

A1

A2

4

5

Bild 62: Plintschema termostatdrift (streckat = tillval)
1

Start/Stopp

2

Extern börvärdessignal (ð Kapitel 7.6, Sida 72)

3

Signalrelä 2 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

4

Signalrelä 1 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

5

Digital aktiveringsingång

6

Jord för digitala ingångar

Exempel På den analoga ingången 1 ska inställningsvärdet ställas in på 2 000 varv/min via en
spänningssignal 0-10 V. 6,66 V motsvarar då med en 2-polig motor ett varvtal på
2 000 varv/min. Underskrid inte det inställda lägsta varvtalet. Systemstart sker via
digital ingång 1.
Tabelle 47: Exempel termostatdrift med extern standardsignal
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp

Av (användare)

-

Pumpberoende
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Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn
inaktiverad
3-2-2-1

Motorns lägsta varvtal

500 1/min

3-11

500 1/min

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal

3000 1/min

3-11

2100 1/min

3-8-1-1

Signal analog ingång

0–10 V

-

Av

Bör-/styrvärde Auto

-

Av

Sensorsignal i den analoga
ingången 1
3-8-1-2

Funktion analog ingång 1
Interna driftvärden kan inte
användas som ärvärdeskälla
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-8-1-3

Undre gräns analog ingång 1

Mätområdets
minimigräns till
maximalgräns

-

0,00

3-8-1-4

Övre gräns analog ingång 1

Mätområdets
minimigräns till
maximalgräns

-

100,00

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

Stopp

-

Stopp

Med den här funktionen kan
systemet startas.

OBSERVERA
Parametern "Anläggning Start/Stopp" (1-3-1) måste ställas på "Stopp" om
anläggningsstarten sker via den digitala ingången.

7.7.1.1.2 Termostatdrift via manöverenhet

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
Inställningsvärdet för driftsättet "Automatik" kan anges via manöverenheten. Om
ett inställningsvärde samtidigt anges via den analoga ingången har
inställningsvärdet via den analoga ingången en högre prioritet
(ð Kapitel 7.2, Sida 67) .
Exempel En 2-polig motor ska arbeta med ett varvtal på 2 000 varv/min. För detta måste
inställningsvärdet 2 000 varv/min ställas in på manöverenheten via parametern
"Styrvärde termostat" (1-3-3). Systemstarten aktiveras via parametern ”System start/
stopp” (1-3-1). Frekvensomvandlaren startar genast så snart den är inställd på
automat- eller manuell drift och aktiveringen har ställts in via DI-EN.
Tabelle 48: Exempel termostatdrift via manöverenhet
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp

Av (tillverkare)

-

Pumpberoende

Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn
inaktiverad
3-2-2-1

Motorns minsta varvtal

500 min⁻¹

3-11

500 min⁻¹

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal

3000 min⁻¹

3-11

2100 min⁻¹

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

Start

-

Stopp

2000 min⁻¹

-

500 min⁻¹

1-3-3

Styrvärde (reglerventil)
Inställbart styrvärde för varvtalet vid
termostatdrift
7.7.1.2 Reglerdrift

Frekvensomformaren har en processregulator för att identifiera och kunna reglera
ändringar i valfria hydrauliska processer. Regleringsstorheterna såsom t.ex. sluttryck,
differenstryck, flödesmängd eller temperatur registreras och jämförs med
börvärdesinställningen. Grundat på den momentana regleringsavvikelsen beräknas
en ny inställningsstorhet, vilken omvandlas till ett nytt varvtal i motorn.
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Med den här funktionen kan
systemet startas.
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Processregulatorns övergripande uppbyggnad
3-6-4-5
3-6-4-6

Arbetspunkt
3-6-1
3-6-4-2
3-6-4-3
3-6-4-4
3-6-4-8

Varaktighet
börvärdesramp

3-6-2

Börvärde

Regleravvikelse

+

Processregulator

Börvärdesramp

+

Termostatstorhet

Motor och
hydraulisk process

+

-

3-6-3

Reglerstorhet

Bild 63: Processregulatorns övergripande uppbyggnad
Den hydrauliska processen, som påverkas av frekvensomformarens varvtal, utgör
regleringssträckan. Den uppmätta, eller t.ex. i fallet med sensorlös
differenstrycksreglering internt beräknade, regleringsstorheten subtraheras från
börvärdet och bildar på så sätt regleringsavvikelsen. Regleravvikelsen sänds till den
egentliga processregulatorn. Börvärdet kan fördröjas tidsmässigt via en
börvärdesramp.
Välja regleringstyp
För att aktivera processregulatorn måste regleringens typ väljas via parametern
"Regleringstyp" (3-6-1). Vid val av "Av" (reglerventil) är processregulatorn
inaktiverad och frekvensomformaren arbetar i termostatdrift.
Tabelle 49: Välja regleringstyp
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-6-1

Regleringstyp

▪ Av (användare)

Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn inaktiverad

▪ Sluttryck

Fabriksinställning
Pumpberoende

▪ Inloppstryck
▪ Differenstryck
▪ Differenstryck (utan sensor)
▪ Flöde
▪ Flöde (sensorlös)
▪ Temperatur (kylning)
▪ Temperatur (uppvärmning)
▪ Nivå sugsida
▪ Nivå trycksida

Frekvensomvandlarens reaktion på en positiv eller negativ reglerdifferens bestäms
via regulatorns inverkan. Vid normal regulatorinverkan ökas varvtalet vid positiv
regleringsdifferens, vid inverterad regulatorinverkan sänks varvtalet vid positiv
regleringsdifferens. Regulatorns inverkan bestäms underförstått via den valda
regleringstypen.
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Tabelle 50: Regulatorinverkan
Regleringstyp

Regleringsinverkan

Anmärkning

Sluttryck,
differenstryck,
differenstryck (sensorfri),
volymflöde,
temperatur (värmning),
nivå trycksida

normalt

Ökning av varvtalet vid
positiv regleringsdifferens

Sugtryck,
temperatur (kylning),
nivå sugsida

inverterad

Sänkning av varvtalet vid
positiv regleringsdifferens
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Ställa in börvärde resp. styrvärde
Med parametern (3-6-2) bestäms börvärdets källa, vid aktiverad processregulator,
resp. styrvärdets källa, vid inaktiverad processregulator. Vid valet "lokalt" tas t.ex. en
analog ingång eller kontrollpanelen som källa, vid valet "fältbuss" tas
fältbussenhetens källa. (ð Kapitel 7.2, Sida 67)
Ändringar av börvärdet sker längs med börvärdesrampen (ð Kapitel 7.8.5, Sida 112) .
Ställa in ärvärde
Med parametern (3-6-3) bestäms ärvärdets källa. Vid valet "lokalt" tas t.ex. en analog
ingång eller kontrollpanelen som källa, vid valet "fältbuss" tas fältbussenhetens
källa. (ð Kapitel 7.10.2, Sida 127)
Ställa in processregulator

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
Inställning av PID-processregulatorn sker med hjälp av följande parameter:
Via parametern (3-6-4-2) bestäms regulatorns proportionalandel.
Regleringsdifferensen anges förstärkt med proportionalandelen på
inställningsvärdet.
För att undvika en återstående regleringsdifferens krävs för många hydrauliska
processer en integrerande regulatorandel. För det bestäms integralandelens
justeringstid med parametern (3-6-4-3). Regleringsavvikelsen integreras, viktas i
enlighet med den valda justeringstiden och adderas till inställningsvärdet. En
minskning av justeringstiden leder till en snabbare reglering av regleringsavvikelsen.
Om en justeringstid på 0 s väljs är integralandelen inaktiverad.
Med hjälp av differentialandelen kan regulatorn reagera på en snabb ändring av
regleringsavvikelsen. Om en differentialandel krävs beror på den hydrauliska
processens dynamik, för normala centrifugalpumpsanvändningar krävs den inte. Vid
en ledtid på 0 s är processregulatorns differentialandel inaktiverad.
Differentialandelens ledtid bestäms med parametern (3-6-4-4). Genom att öka
ledtiden får man en starkare reaktion på snabba ändringar av regleringsavvikelsen.
Den maximala förstärkningen av differentialandelen bestäms via parametern
"Begränsning D-andel" (3-6-4-8). Därigenom kan inverkan av mätbrus på
inställningsvärdet begränsas. Genom att minska begränsningens värde minskas
differentialandelens inflytande vid höga frekvenser, varigenom man kan dämpa
inflytandet av mätbrus.
Tabelle 51: Parametern för PID-regulatorn
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-4-2

Proportionaldel

0,01...100,00

1,00

0,0 till 9999,9 s

0,2 s

0,00 … 100,00

0,00 s

1,00...20,00

3,00

3-6-4-3

Justeringstid (integralandel)
Inställning för regulatorns integralandel

3-6-4-4

Ledtid (differentialandel)
Inställning för regulatorns differentialandel

3-6-4-8

Begränsning D-andel
Med begränsningen fastställs den högsta
förstärkningen med differentialandelen för
att t.ex. eliminera mätbrus
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7.7.1.2.1 Reglerdrift via manöverenhet

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Bild 64: Plintschema reglerdrift (streckat = tillval)
1

Start/ Stopp 2

2

Ärvärdesgivare

3

Signalrelä 2 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

4

Signalrelä 1 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

5

Digital aktiveringsingång

6

Jord för digitala ingångar

Exempel Frekvensomvandlaren ska reglera med ett börvärde på 6,7 bar vid en
differenstryckreglering. För det ansluts en differenstrycksensor 4-20 mA med ett
mätområde från 0-10 bar på frekvensomvandlarens analoga ingång 2.
Börvärdesinställningen sker på manöverenheten. Systemstarten aktiveras via
parametern ”System start/stopp” (1-3-1). Frekvensomvandlaren startar genast, så
snart den ställts in på automat- eller manuell drift och aktivering anges via DI-EN.
Tabelle 52: Exempel reglerdrift med börvärdesinställning via manöverenheten
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp

Differenstryck

Pumpberoende

0,00

-1,00 bar

10,0

1000,0 bar

bar

bar

Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn inaktiverad

4074.81/13-SV

3-11-2-1

Minsta tryck
Minimigräns för mätområdet

3-11-2-2

Högsta tryck
Maximigräns för mätområdet

3-11-2-3

Enhet tryck
Inställbar enhet för tryck1
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

1-3-2

Börvärde (regulator)

6,7 bar

0,00 bar

4–20 mA

Av

Differenstryck

Av

Inställbart börvärde. Vid
börvärdesinställning via DIGIN/ANIN är
denna parameter spärrad. Annars väljs
börvärdeskällan via parametern
"Styrningsplats" lokalt/ fältbuss.
3-8-2-1

Signal analog ingång 2
Sensorsignal i den analoga ingången 2

3-8-2-2

Funktion analog ingång 2
Funktion för den analoga ingången 2.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

3-8-2-3

Undre gräns analog ingång 2

0,00

0,00

3-8-2-4

Övre gräns analog ingång 2

10,00

100,00

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

Start

Stopp

Med den här funktionen kan anläggningen
startas

OBSERVERA
Parametern "Anläggning Start/Stopp" (1-3-1) måste ställas på "Stopp" om
anläggningsstarten sker via den digitala ingången.

7.7.1.2.2 Reglerdrift med extern börvärdessignal
Börvärdet kan anges via en extern börvärdessignal. Om ett börvärde samtidigt anges
via manöverenheten har börvärdet via den analoga ingången en högre prioritet
(ð Kapitel 7.2, Sida 67) .

OBSERVERA

4074.81/13-SV

Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Bild 65: Plintschema reglerdrift (streckat = tillval)
1

Start/Stopp 2

2

Ärvärdesgivare

3

Signalrelä 2 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

4

Signalrelä 1 (ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)

5

Digital aktiveringsingång

6

Jord för digitala ingångar

7

Extern börvärdessignal

Exempel Frekvensomformaren ska reglera med ett börvärde på 6,7 bar vid en
differenstryckreglering. För det ansluts en differenstrycksensor 4-20 mA med ett
mätområde på 0-10 bar på frekvensomformarens analoga ingång 2.
Börvärdesinställningen görs som extern börvärdessignal 4-20 mA via den analoga
ingången 1. För det önskade börvärdet på 6,7 bar måste 10,7 mA anläggas på den
analoga ingången 1. Systemstarten aktiveras via parametern ”System start/
stopp” (1-3-1). Frekvensomformaren startar genast, så snart den ställts in på
automatisk eller manuell drift och aktivering anges via DI-EN.
Tabelle 53: Exempel reglerdrift med börvärdesinställning via extern börvärdessignal
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp

Differenstryck

Pumpberoende

0,00

-1,00 bar

10,0

1000,0 bar

bar

bar

4–20 mA

Av

Bör-/styrvärde Auto

Av

Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn inaktiverad
3-11-2-1

Minsta tryck
Minimigräns för mätområdet

3-11-2-2

Högsta tryck
Maximigräns för mätområdet

3-11-2-3

Enhet tryck

4074.81/13-SV

Inställbar enhet för tryck1
3-8-1-1

Signal analog ingång 1
Sensorsignal i den analoga ingången 1

3-8-1-2

Funktion analog ingång 1
Funktion för den analoga ingången 1.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

3-8-1-3

Undre gräns analog ingång 1

0,00

0,00

3-8-1-4

Övre gräns analog ingång 1

10,00

100,00
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-2-1

Signal analog ingång 2

4–20 mA

Av

Differenstryck

Av

Sensorsignal i den analoga ingången 2
3-8-2-2

Funktion analog ingång 2
Funktion för den analoga ingången 2.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

3-8-2-3

Undre gräns analog ingång 2

0,00

0,00

3-8-2-4

Övre gräns analog ingång 2

10,00

100,00

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

Start

Stopp

Med den här funktionen kan anläggningen
startas

OBSERVERA
Parametern "Anläggning Start/Stopp" (1-3-1) måste ställas på "Stopp" om
anläggningsstarten sker via den digitala ingången.

7.7.1.2.3 Sensorfri differenstrycksreglering
Sensorfri differenstrycksregleringen möjliggör reglering med ett konstant
differenstryck hos pumpen utan användning av diffferenstrycksensorer i enskild drift.
Metoden baseras på pumpens karakteristikkurva. Branta effektkarakteristikkurvor
gynnar en hög noggrannhet hos metoden. Metoden är begränsat lämplig när
effektpumpkurvan i vissa avsnitt har ett konstant förlopp över flödet eller om
pumpen kör utanför det tillåtna driftområdet. Den aktiveras genom att man ställer
in parametern "Regleringstyp" (3-6-1) på värdet "Differenstryck utan sensor". Ställa
in börvärde (ð Kapitel 7.6, Sida 72) .

OBSERVERA
För sensorfri differenstrycksreglering måste alla parametrar för
pumpkarakteristiken (3-4-1, 3-4-3-1 till 3-4-3-22) och rörets innerdiameter på
tryckmätpunkterna (3-5-2-1 och 3-5-2-2) vara angivna.
Tabelle 54: Parametern Sensorfri differenstrycksreglering
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp
Val av reglerbeteende. Vid valet "Av
(reglerventil)" är regulatorn inaktiverad.

Differenstryck (utan sensor)

Pumpberoende

7.7.1.2.4 Sensorfri volymflödesreglering

Regleringens tidsmässiga beteende påverkas förutom av regulatorparametrarna
(3-6-4-2 till 3-6-4-4) även väsentligt av parametern "Dämpning av
flödesvärdet" (3-9-8-2). Ju större och därmed trögare en hydraulisk anläggning är,
desto större ska parametervärdet väljas. Det ska stämma någorlunda överens med
anläggningens reaktionstid. Anläggningens reaktionstid är den tid som förflyter
efter en varvtalsändring tills flödet knappt har börjat ändras.
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Sensorfri flödesreglering möjliggör reglering mot ett konstant flöde hos pumpen
resp. flerpumpssystemet utan användning av en flödesmätare. Metoden baseras på
pumpkurvan. Branta pumpkurvor gynnar en hög noggrannhet hos metoden. Den
aktiveras genom att man vid aktiv flödesuppskattning (3-9-8-1 ställer in parametern
”Regleringstyp” (3-6-1) på värdet ”Flöde sensorlös”. (ð Kapitel 7.6, Sida 72)
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OBSERVERA
För sensorfri volymflödesreglering måste alla parametrar för pumpkurvorna (3-4-1,
3-4-3-1 till 3-4-3-22 ) och rörets innerdiameter på tryckmätpunkterna (3-5-2-1 och
3-5-2-2) vara angivna.

OBSERVERA
Vid effektkarakteristik med ett konstant förlopp i vissa avsnitt över flödet (flack
pumpkurva), måste man ha tillgång till signaler för pumpens sugtryck och sluttryck
Tabelle 55: Parametern sensorfri flödesuppskattning
Parameter

Beskrivning

3-9-8-1

Uppskattning flöde

Möjlig inställning

3-9-8-2

Dämpning av flödesuppskattning
Tidskonstant för dämpning av
flödesuppskattning. Högre värden ger en
starkare dämpning

3-6-1

Regleringstyp
Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn inaktiverad

▪ På

Fabriksinställning
På

▪ Av
0 … 600 s

▪ Av (tillverkare)

5s

Pumpberoende

▪ Sluttryck
▪ Inloppstryck
▪ Differenstryck
▪ Differenstryck (utan sensor)
▪ Flöde
▪ Flöde (sensorlös)
▪ Temperatur (kylning)
▪ Temperatur (uppvärmning)
▪ Nivå sugsida
▪ Nivå trycksida

7.7.2 Flerpumpsdrift
7.7.2.1 Flerpumpsdrift i termostatdrift
Termostatdriften väljs via parametern "Regleringstyp" (3-6-1) och gäller pumpar i
driftsättet "Automatik" (tangenten "AUTO"). I termostatdrift drivs alla pumpar i
drift med det angivna varvtalet.

4074.81/13-SV

Antalet pumpar som är i drift beror på parametrarna ”Lastberoende till-/
frånkoppling (3-7-3-8) och ”Maximalt antal pumpar i drift” (3-7-2). När den
lastberoende till-/frånkopplingen är inaktiverad, fastläggs antalet pumpar i drift via
parametern ”Maximalt antal pumpar i drift” (3-7-2). När den lastberoende till-/
frånkopplingen är aktiverad, beter sig systemet som vid flerpumpsdrift i reglerdrift.
(ð Kapitel 7.7.2.2, Sida 84)
Varvtalet ställs in via parametern "Styrvärde reglerventil" (1-3-3)
(ð Kapitel 7.7.1.1.2, Sida 76) eller via en analog ingång
(ð Kapitel 7.7.1.1.1, Sida 75) .
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Tabelle 56: Parametern flerpumpsdrift i termostatdrift
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp
Val av reglerbeteende. Vid valet "Av
(reglerventil)" är regulatorn inaktiverad.

Av (användare)

Av (användare)

3-7-2

Maximalt antal pumpar i drift
Maximalt antal pumpar som är i drift
samtidigt vid flerpumpsdrift

0…6

1

3-7-3-8

Lastberoende till-/frånkoppling
Vid användning av en extern regulator
kopplas pumpar i termostatdrift till och
från beroende på last.

1-3-3

▪ Av

Av

▪ På

Styrvärde reglerventil
Motorns lägsta till motorns
Alternativt inställbart styrvärde för varvtalet maximala varvtal
vid termostatdrift

500

7.7.2.2 Flerpumpsdrift i reglerdrift
7.7.2.2.1 Drivenheternas roll i driftsättet flerpumpsdrift
Vid driftsättet "Flerpumpsdrift" övertar en av frekvensomformarna funktionen för
det så kallade huvudstyrsystemet. Huvudstyrsystemet verkställer till- och
frånkoppling av pumpar samt styrningen eller regleringen av flerpumpssystemet. Alla
signaler som krävs för reglering eller styrning av systemet måste vara anslutna till
huvudstyrsystemet. Rollen huvudstyrsystem tilldelas en frekvensomformare via
parametern "Roll i flerpumpssystem" (3-7-1).
För att öka flerpumpssystemets tillgänglighet kan man använda flera
huvudstyrsystem. Ett av dem blir automatiskt det aktiva huvudstyrsystemet, medan
de andra fungerar som redundanta huvudstyrsystem. Det aktiva huvudstyrsystemet
indikeras via ett M för "Master" i manöverenhetens andra sidhuvud. Om det aktiva
huvudstyrsystemet skulle fallera övertar ett av de redundanta huvudstyrsystemen
dess uppgifter. För att säkerställa detta måste alla signaler som krävs för reglering
eller styrning även vara anslutna till de redundanta huvudstyrsystemen.

OBSERVERA
Om huvudstyrsystemet skulle fallera och ett redundant huvudstyrsystem skulle ta
över dess roll kan ett kort tryckfall inträffa.

4074.81/13-SV

Det maximala antalet pumpar som är i drift samtidigt begränsas via parametern
"Max. antal pumpar i drift" (3-7-2).
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Tabelle 57: Parametern Flerpumpsdrift
Parameter

Beskrivning

3-7-1

Roll i flerpumpssystem
Val av frekvensomformarens roll i
flerpumpsdrift. Det aktiva
huvudstyrsystemet är ansvarigt för
tillkoppling och avstängning av pumpar och
för styrning resp. reglering. På
huvudstyrsystemet och alla redundanta
huvudstyrsystem måste alla
ingångsstorlekar anslutas som behövs för
styrning eller reglering. Valet som gör
redundanta huvudstyrsystem till aktiva sker
med hjälp av en inställningsbar
övertagandetid. Reservstyrsystem och
redundanta huvudstyrsystem får sitt värde
från huvudstyrsystemet.

3-7-2

Möjlig inställning

Maximalt antal pumpar i drift
Maximalt antal pumpar som är i drift
samtidigt vid flerpumpsdrift

▪ Huvudstyrning

Fabriksinställning
Huvudstyrning

▪ Sidostyrning

0...6

1

7.7.2.2.2 Till- och frånkoppling

OBSERVERA
En förutsättning för till- och frånkoppling är tillgängligheten på anläggningens
flöde. Om inte denna mäts måste därför flödesuppskattningen, parameter (3-9-8-1),
vara aktiv.
Den behovsanpassade till- och frånkopplingen av pumpar sker medelst de i bilderna
1 och 2 återgivna tillkopplingsgränserna. Om flerpumpssystemets aktuella driftpunkt
förskjuts på ett sådant sätt att en av dessa tillkopplingsgränser överskrids, så sker en
till- resp. frånkoppling. Tillkopplingsgränserna ställs in via de i tabellen "Parametern
Till-/frånkoppling" uppräknade parametrarna. Dessa tillkopplingsgränser
parametreras för byte från en till två pumpar. Tillkopplingsgränser för till- och
frånkoppling av ytterligare pumpar beräknas automatiskt och måste inte
parametreras.

4074.81/13-SV

Tabelle 58: Parametern Till-/frånkoppling
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-7-3-3

Tillkopplingsvarvtal
När tillkopplingsvarvtalet nås
kopplas pumpen till.

0…140 %

Pumpens
märkvarvtal

100 %

3-7-3-4

Avstängningsvarvtal
0–90 %
När avstängningsvarvtalet har
uppnåtts stängs pumpen av (endast
för pumpar med flacka
pumpkurvor).

Pumpens
märkvarvtal

50 %

3-7-3-5

Tillkopplingsflöde
0…100 %
Tillkopplingsflöde för tillkoppling av
den andra pumpen vid märkvarvtal.
Uppgift i % av högsta flöde Q6.
Tillkopplingsgränser för tillkoppling
av ytterligare pumpar beräknas från
det här värdet.

Maxflöde

95 %

3-7-3-6

KSB PumpDynamicControl
Förskjutning mellan energieffektivt
(0 %) och dynamiskt körsätt (100
%)

0…100 %

-

30 %

3-7-3-1

Min.tid tillkoppling
Minimitid mellan två tillkopplingar

0.0…600.0s

-

10 s

PumpDrive 2
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Parameter

Beskrivning

3-7-3-2

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

Min.tid frånkoppling
0.0…600.0s
Minimitid mellan två frånkopplingar

-

20 s

3-2-2-1

Motorns lägsta varvtal

0–4 000 min⁻¹

-

500 1/min

3-4-3-30

Dellastgränsflöde i % Qopt
Flöde på dellastgräns vid
märkvarvtal

0…100 %

Optimalt läge
Qopt

30 %

3-7-3-7

Tidsfördröjning
0,1–600 s
omkopplingskriterium
Tid som gränsvärdet för tillkoppling
eller frånslagning (gräns för varvtaloch/eller flöde) måste vara
permanent över- eller underskridet
innan en pump slås av eller på.

-

5s

Detaljerad parameterbeskrivning

OBSERVERA
Frekvensomformare som parametrerats från fabrik för pumpaggregatet innehåller
redan optimerade parametrar för tillkopplingen och frånkopplingen.
I följande bild visas omkopplingsgränserna för en pump i drift i flerpumpssystem och
tillhörande parametrarna i matarhöjd-volymflödesdiagrammet.

H

3-4-3-30

2

1
3-7-3
-3

3-7-3
-4

3-2-2-1

3-7-3-5

Q

1

Pumpkurva för en pump i drift

2

Pumpkurva för två pumpar i drift
Frånkopplingsgränser: Frånkoppling av en pump i drift
Tillkopplingsgränsvärden: Tillkoppling av den första pumpen
Tillkopplingsgränsvärden: Tillkoppling av de två pumparna
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Motorns rotationsriktning för omkopplingsgränserna
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Tillkopplingsvarvtal(3-7-3-3):
Om en pumps varvtal överskrider detta värde kopplas i förekommande fall en
ytterligare pump till. I bilden är tillkopplingsvarvtalet (3-7-3-3) en kurva, som
begränsar den enskilda pumpens driftområde. Ovanför eller till höger om denna linje
körs två pumpar. Om tillkopplingsvarvtalet (3-7-3-3) även är en kurva, se bilden
"Omkopplingsgränser för två pumpar i drift i flerpumpssystem", som begränsar
omkopplingsgränserna för två pumpar i drift i ett flerpumpssystem. Ovanför eller till
höger om denna linje körs tre pumpar.
Tillkopplingsflöde (3-7-3-5):
Tillkopplingsflödet definierar en punkt på pumpkurvan genom vilken ytterligare en
tillkopplingsgräns går. Den begränsar de enskilda pumparnas driftområde. Nedanför
eller till höger om denna linje körs två pumpar. Det verkningsgradoptimala
tillkopplingsvolymflödet ligger för de flesta pumpar på ca 95 % av maxflödet
(fabriksinställning).
Dellastgräns (3-4-3-30):
Om dellastgränsen nås leder det till avstängning av en pump. Även om endast en
pump är i drift stängs denna av om driftberedskapen är aktiv
(ð Kapitel 7.8.4.2, Sida 106) . Om driftberedskapen inte är aktiv sker ingen
avstängning av den sista pumpen. Men ett varningsmeddelande visas.
Avstängningsvarvtal(3-7-3-4):
Om avstängningsvarvtalet nås leder det till avstängning av en pump. Även om endast
en pump är i drift stängs denna av om driftberedskapen är aktiv.
(ð Kapitel 7.8.4.2, Sida 106) Om driftberedskapen inte är aktiv sker ingen
avstängning av den sista pumpen. Det lägsta varvtalet (3-2-2-1) kan dock inte
underskridas.
I bilden "Omkopplingsgränser för två pumpar i drift i flerpumpssystem" visas
omkopplingsgränserna för två pumpar i drift i flerpumpssystem och de tillhörande
parametrarna i matarhöjd- och flödesdiagrammet.

H

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

0

3-7-3-3

3-7-3-6

3-7-3-4

Q
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Bild 67: Omkopplingsgränser för två pumpar i drift i flerpumpssystem
1

Pumpkurva för en pump i drift

2

Pumpkurva för två pumpar i drift
Frånkopplingsgränser: Avstängning av den andra pumpen
Tillkopplingsgränsvärden: Tillkoppling av den tredje
pumpen

Pilar

Motorns rotationsriktning för omkopplingsgränserna

färgad yta

Driftområde för två pumpar i drift

PumpDrive 2
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KSB PumpDynamicControl (3-7-3-6):
Denna parameter bestämmer frånkopplingsgränsernas läge i förhållande till
tillkopplingsgränsvärdena, se bilden "Omkopplingsgränser för två pumpar i drift i
flerpumpssystem". Den har ett avgörande inflytande på systemets dynamik och
energieffektivitet. Den kan väljas mellan 0 % för högsta energieffektivitet och 100 %
för högsta dynamik.
Låga värden gör att just så många pumpar är i drift som är bäst ur energisynpunkt.
Snabba och stora behovsförändringar hanteras under vissa omständigheter med
fördröjning, eftersom det annars jämförelsevis ofta skulle leda till omkopplingar. För
låga värden kan leda till ett instabilt tillkopplingsbeteende och
frånkopplingsbeteende.
Höga värden möjliggör en snabb reaktion på stora och snabba behovsvariationer,
eftersom förhållandevis många pumpar är i drift och det inte blir lika många
omkopplingar. Men samtidigt kan höga värden leda till en förhållandevis hög
energiförbrukning. Följande förfarande rekommenderas för att ställa in denna
parameter: Med utgångspunkt från ett lågt värde (t.ex. 10 %) ökas parametern
stegvis, tills flerpumpssystemets reaktionshastighet motsvarar användningen. Om
detta är fallet från början kan värdet ev. sänkas.
Minimitid mellan två tillkopplingar (3-7-3-1):
Denna parameter är den tid som minst måste förflyta innan en ny tillkoppling sker
efter en tillkoppling. Därigenom kan man undvika att en pump slås på medan en
pump som strax tidigare startats fortfarande befinner sig någonstans längs
startrampen till målvarvtalet. Minimitiden mellan två tillkopplingar (3-7-3-1) bör
därför anpassas efter startrampens (3-3-5-1) varaktighet. En pålitlig inställning
uppnås genom att båda tiderna väljs ungefär lika stora.
Minimitid mellan två frånkopplingar (3-7-3-2):
Denna parameter är den tid som minst måste förflyta innan en ny frånkoppling sker
efter en frånkoppling. Därigenom kan man undvika att en pump stängs av medan en
pump som strax tidigare stängts av fortfarande befinner sig någonstans längs
stopprampen. Minimitiden mellan två frånkopplingar (3-7-3-2) bör därför anpassas
efter stopprampens (3-3-5-1) varaktighet. En pålitlig inställning uppnås genom att
båda tiderna väljs ungefär lika stora.
Tidsfördröjning omkopplingskriterium (3-7-3-7): Via denna parameter kan
tillkopplingens och frånkopplingens känslighet anpassas efter användningen. Det rör
sig om tiden för vilken ett tillkopplingsvillkor eller frånkopplingsvillkor måste vara
permanent uppfyllt, innan en tillkoppling eller frånkoppling sker. Om tiden förkortas
leder det till en högre känslighet. Tillkoppling och frånkoppling sker snabbare, risken
för omkopplingar som utlöses av abnorma mätvärden ökar. Om tiden förkortas leder
det till en lägre känslighet. Tillkopplingen och frånkopplingen sker långsammare,
faran för omkopplingar som utlöses av abnorma mätvärden minskar.
7.7.2.3 Automatiskt pumpbyte
I flerpumpsdrift kan ett automatiskt pumpbyte, parameter (3-7-4-1), aktiveras för
jämnt utnyttjande av pumparna. Med inställningen "Drifttid" byts en pump efter
den inställbara drifttiden (3-7-4-2). Med inställningen "Drifttid med klockslag" sker
bytet vid det inställda klockslaget (3-7-4-3) endast då minst den inställda drifttiden
föreligger vid denna tidpunkt. En frånkoppling av pumpen återställer dess drifttid.
Tabelle 59: Parametern Automatiskt pumpbyte
Beskrivning

3-7-4-1

Automatiskt pumpbyte
Om denna parameter aktiveras växlar
pumparna efter en drifttid som ställs in

Möjlig inställning
▪ Av

Fabriksinställning
Av

▪ Löptid
▪ Drifttid med klockslag

3-7-4-2

Pumpdrifttid
Pumpens drifttid till pumpbyte. En
frånkoppling av pumpen återställer
drifttiden.

0…168 tim

24 tim

3-7-4-3

Klockslag pumpbyte
Tidpunkt då ett pumpbyte sker när
drifttiden har överskridits.

0:00-23:59

0:00
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7.8 Användningsfunktioner
7.8.1 Anpassa frekvensomvandlaren efter pumpen
Pumpens karakteristikkurvor beskrivs via parametrarna 3-4-3-1 till 3-4-3-22 och gäller
vid pumpens märkvarvtal 3-4-1. Karakteristikkurvorna utgör basen för följande
funktioner:
▪ Uppskattning flöde
▪ Driftpunktsövervakning
▪ Beredskapsdrift
▪ Sensorfri differenstrycksreglering
▪ Flerpumpsdrift
Om frekvensomvandlaren är förparametrerad från fabrik är alla pumpspecifika
parametrar redan ifyllda.

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

Bild 68: Matningshöjdkarakteristikkurva med sju stödpunkter och de relevanta
parametrarna
Volymflödet Q0, alltså parametern (3-4-3-1), är alltid noll. Volymflödet Q6 (3-4-3-7)
beskriver slutet på karakteristikkurvan och är samtidigt pumpens maximalt tillåtna
volymflöde.

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

Bild 69: Effektkarakteristikkurva med sju stödpunkter och de relevanta parametrarna

PumpDrive 2

89 från 244

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

För effektkarakteristikkurvorna används samma volymflödesvärden som för
matningshöjdkarakteristikkurvan.

OBSERVERA
Effektkarakteristikkurvan räknas inte om enligt pumpmediets densitet (3-5-1). Man
måste alltså ange en effektkarakteristikkurva som gäller för pumpmediets densitet.
Pumpens optimala driftpunkt vid märkvarvtal anges via parametern "Volymflöde
Qopt" (3-4-3-8). Pumpens dellastgräns vid märkvarvtal anges via parametern
"Dellastgränsvolymflöde" (3-4-3-30). Det rör sig om en procentuell uppgift som
grundar sig på den optimala driftpunkten.
Tabelle 60: Parametern för anpassning efter pumpen
Beskrivning

Möjlig inställning

3-4-3-1

Förderstrom Q_0

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-2

Flöde Q_1

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-3

Flöde Q_2

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-4

Flöde Q_3

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-5

Flöde Q_4

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-6

Flöde Q_5

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-7

Flöde Q_6

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-8

Flöde Q_opt

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-9

Effektbehov pump P_0

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-10

Effektbehov pump P_1

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-11

Effektbehov pump P_2

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-12

Effektbehov pump P_3

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-13

Effektbehov pump P_4

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-14

Effektbehov pump P_5

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-15

Effektbehov pump P_6

Det inställda värdeområdets
pumpspecifikt
minimigräns till maximala gräns

3-4-3-16

Uppfordringshöjd H_0

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-17

Uppfordringshöjd H_1

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-18

Uppfordringshöjd H_2

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-19

Uppfordringshöjd H_3

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-20

Uppfordringshöjd H_4

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-21

Uppfordringshöjd H_5

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-22

Uppfordringshöjd H_6

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-23

NPSH_0

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-24

NPSH_1

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-25

NPSH_2

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-26

NPSH_3

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-27

NPSH_4

00,00–1 000,00

pumpspecifikt
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-4-3-28

NPSH_5

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-29

NPSH_6

00,00–1 000,00

pumpspecifikt

3-4-3-30

Dellastgränsflöde i % Q

0–100

pumpspecifikt

7.8.2 Skyddsfunktioner
7.8.2.1 Aktivera/inaktivera termiskt motorskydd
En termisk överbelastning leder till en omedelbar avstängning med ett motsvarande
larmmeddelande. Det går inte att starta på nytt förrän motorn svalnat tillräckligt.
Tröskelvärdet för avstängningen inställt från fabrik för övervakningen med en PTCsensor eller en temperaturbrytare. Vid användning av andra termoelektriska element
måste värdet ställas in av KSB Service.

OBSERVERA
Det termiskt motorskyddet kan inte aktiveras/avaktiveras vid motordrift.

Tabelle 61: Termiskt motorskydd
Parameter

Beskrivning

3-2-3-1

PTC-utvärdering

▪ Av

Motortemperaturövervakning

▪ På

Termiskt motorskydd

▪ Inte självkvitterande

Beteende vid registrering av för hög
temperatur i motorn

▪ Självkvitterande

3-2-3-2

Möjlig inställning

Fabriksinställning
På
Inte självkvitterande

7.8.2.2 Elektriskt motorskydd genom övervakning av över–/underspänning
Frekvensomvandlaren övervakar nätspänningen. Om den faller under 380 V - 10 %
resp. stiger över 480 V + 10 % leder det till avstängning och ett motsvarande
larmmeddelande. Innan man kan starta igen måste larmet kvitteras.
7.8.2.3 Avstängning på grund av överström

OBSERVERA

4074.81/13-SV

Om felen ”Överström” och ”Kortslutning” inträffar återställs frekvensomformaren
automatiskt (efter 2 sekunder – 4 sekunder – 6 sekunder). Om felet därefter
fortfarande inte kunnat kvitteras stängs frekvensomformaren av säkerhetsskäl av
med felmeddelandena A5 (kortslutning)/A9 (överström) och A6 (maskinvarufel).
Kombinationen av dessa fel indikerar för användaren att noggrant kontrollera alla
komponenter i anläggningen samt deras elektriska anslutningar.
Frekvensomformaren kan endast startas igen efter att det föreliggande felet har
åtgärdats.
Om strömgränsvärdes-parametern "Maximal motorström i % av motorns
märkström" (3-3-7-1) överskrids med 5 %, utlöses det begränsat självkvitterande
larmet "Överström", vilket leder till avstängning av motorn. Så länge som detta
tillstånd råder förblir drivningen låst. Låsningen visas i manöverenheten.
7.8.2.4 Dynamiskt överbelastningsskydd med varvtalsbegränsning
Frekvensomvandlaren har strömsensorer, vilka registrerar motorns ström och
möjliggör begränsning av den. När den definierade överbelastningsgränsen nås sänks
varvtalet för att sänka effekten (I²t-reglering). Frekvensomvandlaren arbetar i det
fallet inte längre i reglerdrift, men upprätthåller funktionerna med sänkt varvtal.
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Baserat på de i parametrarna "Utlösningskarakteristik I²t" (3-3-7-5) och "Maximal
motorström i % av motorns märkström" (3-3-7-1) beräknas en tid dynamiskt, för
vilken motorn får drivas med en högre ström baserat på "Motorns
märkström" (3-2-1-4), tills I²t-regleringen börjar. Ju starkare motorn överskrider
märkströmmen, desto snabbare sker användningen av I²t-regleringen.
Första gången som det dynamiska överbelastningsskyddet (I²t-mätare = 0) aktiveras
och en motorström på 110 % av motorns märkström(3-2-1-4), dröjer det med de
angivna fabriksinställningarna 60 sekunder (3-3-7-5) tills I²t-regleringen startar. Om
överbelastningsströmmen ligger under den maximala motorströmmen förlängs den
dynamiskt beräknade tiden på motsvarande sätt. Om motorn fortsätter att drivas
med märkströmmen efter överbelastningsdriften bibehålls I²t-regleringen. Om
strömmen sjunker till ett värde som är mindre än motorns märkström (3-2-1-4),
återställs I²t-mätaren igen. Detta kan vara upp till 10 minuter, beroende på den
aktuella motorströmmen.
När I²t-regleringen startar visas genast varningen "Dynamiskt överbelastningsskydd".
Varningen är självkvitterande och återställs när I²t-regleringen avslutas.
Om avstängningsvarvtalet I²t (3-3-7-6) underskrids, utlöses det begränsat
självkvitterande larmet "Dynamiskt överbelastningsskydd" och motorn stängs av.
Motorn låses. Efter att I²t-tröskelvärdet underskridits startar motorn igen efter en
låsningstid på maximalt 10 s (beroende på modellstorlek).
Tabelle 62: Parametern för Dynamiskt överlastskydd med varvtalsbegränsning
Parameter Beskrivning
3-2-1-4

Möjlig inställning

Märkström motor

Referens till

0.00 ... 150.00 A

-

Fabriksinställning
beroende på pumpstorlek

Motorns märkström enligt
märkskylten
3-3-7-1

Maximal motorström i % av
motorns märkström

0–150 %

3-2-1-4

110 %

1 .. 60 s

-

60 s

-

3-2-2-1

-

105,00 %

Inställning av högsta tillåtna
motorström
3-3-7-5

Utlösningskarakteristik I²t
På basis av
utlösningskarakteristiken I²t
beräknas dynamiskt en tid för vilken
motorn får köras med en högre
ström tills I²t-reglering börjar
användas.

3-3-7-6

Avstängningsvarvtal I²t

Motorns lägsta
Den här varvtalsgränsen leder till ett varvtal till motorns
maximala varvtal
larm för dynamiskt
överlastningsskydd och därmed till
att motorn avstängs

3-3-7-7

Gränsvärde I²t
Gränsvärde i % av motorns
märkström, över vilket det
dynamiska överlastskyddet
aktiveras.

100,00 – 125,00 %

Fasbortfall och kortslutning (fas-fas och fas-jord) leder till direkt frånkoppling (utan
stoppramp). Denna skyddsfunktion kräver ingen parametrering.
7.8.2.6 Kabelbrottsidentifiering (Live-Zero)
Styrningen övervakar alla analoga ingångar, på vilka en sensor redan identifierats
eller för vilka en sensor är fast inställd, med avseende på kabelbrott (nollspänning).
Dessutom kan externa signaler för börvärdesinställning och styrvärdesinställning
övervakas med avseende på kabelbrott.
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En förutsättning är signaler med 4-20 mA resp. 2-10 V. Om det nedre spännings- resp.
strömvärdet är angivet med 0 V resp. 0 mA, sker ingen kabelbrottsövervakning för
den motsvarande analoga ingången. Om 4 mA resp. 2 V underskrids, sker en
parametrerbar reaktion efter en parametrerbar tidsfördröjning.
Om det för sensorn rör sig om ärvärdeskällan och om ingen självständig reglering
längre är möjlig pga saknad redundans utlöses larmet "Inget huvudstyrsystem",
annars varningen "Bortfall ärvärde".
En varning ”kabelbrott” avges när ingen reglering är aktiv. Larmet och varningarna
kvitterar sig själva. I händelse av larm (ingen reglering är längre möjlig) sker ett
inställningsbart driftsätt:
▪ Avstängning av alla pumpar
▪ Inställbart varvtal
Tabelle 63: Parameter kabelbrottsidentifiering (Live-Zero)
Parameter

Beskrivning

3-9-1-1

Driftsätt vid fel

▪ Alla pumpar av

Frekvensomformarens driftsätt vid larmet
"Inget huvudstyrsystem"

▪ Fast varvtal

3-9-1-2

Möjlig inställning

Tidsfördröjning

Fabriksinställning
Fast varvtal

0…10 s

0,5 s

Motorns lägsta varvtal till
motorns maximala varvtal

3-2-2-1

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
(varning eller larm). Vid redundanta system
genereras bara en varning som eftersom
Aux-Master kan ta över funktionen. Endast
om ett ärvärde inte förekommer på AuxMaster genereras ett larm, vilket leder till
det inställda driftsättet för uteblivet ärvärde
pumpbyte.
3-9-1-3

Varvtal vid fel
Fast varvtal som används vid bortfallet
ärvärde.

7.8.2.7 Undertryck frekvensområde
Vid kritiska systemförhållanden finns möjligheten att undertrycka ett frekvensband
för att undvika resonanser. För detta kan ett övre och ett nedre gränsvärde
parametreras för varvtalet. Om övre och nedre gränsvarvtal är identiskt angivna med
varv/min, undertrycks inget frekvensområde.

OBSERVERA
Undertryckande av ett frekvensområde fungerar inte vid manuell drift.

4074.81/13-SV

Undertrycka frekvensområde vid reglerdrift
Om regulatorns styrvärde överskrider det nedre gränsvarvtalet eller om det
underskrider det övre gränsvarvtalet kör styrningen genom resonansområdet. Innan
resonansområdet körs igenom på nytt måste regulatorns styrvärde ha lämnat detta
en gång tidigare. På detta sätt minskas oscillerande vid långsamt inställd regulator –
men det kan inte undvikas om börvärdet uppnåtts inom resonansområdet. I det fall
att flera hopp inträffar vid reglerdrift utlöses en varning "Resonansområde". Denna
varning visas i 60 sekunder i displayen efter det senaste hoppet.
Undertrycka frekvensområde vid termostatdrift
Om termostatens styrvärde befinner sig mellan de båda gränsvarvtalen under
medelvärdet stannar motorn upp vid det nedre gränsvarvtalet. Om termostatens
styrvärde befinner sig mellan de båda gränsvarvtalen ovanför medelvärdet stannar
motorn upp vid det övre gränsvarvtalet. Om medelvärdet över- eller underskrids
övervinner styrningen resonansområdet längs motorskyddsrampen.
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Tabelle 64: Övre och nedre gränsvarvtal
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-9-12-1

Nedre gräns

Motorns lägsta varvtal till
Nedre varvtalsgräns för undertryckning av motorns maximala varvtal
resonansområdet i Hz. Om nedre och övre
gränsfrekvensen är lika sker ingen
undertryckning. Vid manuell drift stöds inte
denna funktion

0 min⁻¹

3-9-12-2

Övre gräns

0 min⁻¹

Övre varvtalsgräns för undertryckning av
resonansområdet i Hz. Om nedre och övre
gränsfrekvensen är lika sker ingen
undertryckning. Vid manuell drift stöds inte
denna funktion

Motorns lägsta varvtal till
motorns maximala varvtal

Fabriksinställning

7.8.2.8 Skydd mot torrkörning och hydraulisk blockering
Om funktionen är aktiv leder en torrkörning av pumpen till ett larmmeddelande med
avstängning. En hydraulisk blockering, alltså pumpning mot en stängd rörledning,
leder först till en varning och efter en längre tid till ett larmmeddelande med
avstängning.

OBSERVERA
Om torrkörningsskydd aktiveras via en extern sensor, är den sensorfria
torrkörningsidentifieringen inaktiv.
Skyddet mot torrkörning och hydraulisk blockering baseras på en inlärningsprocedur
som behöver utföras en gång.

OBSERVERA
Inlärningsproceduren kan endast utföras i driftsättet AUTO/STOPPED. Då ska
anläggningen ställas in på ”Stopp” via parametern 1-3-1 eller via en digital ingång,
och du måste trycka på ”AUTO”-knappen. På den nedersta displayraden står
"AUTO____________STOPPED"
Innan inlärningsproceduren startas måste ventilen på pumpens trycksida stängas.
Starten sker via parametern "Starta inlärningsfunktion" (3-9-6-3).
Frekvensomformaren startar nu pumpaggregatet och registrerar effekten vid olika
varvtal. Detta förlopp varar ca en halv minut och kan avbrytas via "Escape"tangenten. Omedelbart efter att inlärningsfunktionen avslutas, vilket meddelas på
displayen, är skyddet mot torrkörning och hydraulisk blockering aktivt. Den tidigare
stängda ventilen kan nu öppnas igen.
Skyddet mot torrkörning och hydraulisk blockering kan avaktiveras igen vid behov,
om de lagrade värdena för inlärningskurvan (parameter 3-9-6-4 till 3-9-6-8 ) ställs in
till ”0”.

Innan inlärningsfunktionen utförs ska man kontrollera om drift under en kort tid av
pumpen mot den stängda ventilen är tillåtet. För KSB-pumpar i modellserierna
Sewatec och Sewabloc är så inte fallet.
Efter att man utfört inlärningsfunktionen befinner sig frekvensomformaren ånyo i
driftsättet AUTO.

OBSERVERA
Om det lägsta varvtalet ändras måste inlärningsfunktionen torrkörning startas på
nytt.
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Via parametern "Gräns hydraulisk blockering" (3-9-6-1) kan reaktionskänsligheten
för identifiering av den hydrauliska blockeringen ev. anpassas. Höga värden ger en
hög reaktionskänslighet.
Varning och larm utlöses med tidsfördröjning om den utlösande händelsen inträffar.
Tidsfördröjningen är bestämd i parametrarna (3-9-6-9) till (3-9-6-11).
Tabelle 65: Parametern för funktionen Skydd mot torrkörning och hydraulisk blockering
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-9-6-1

Gräns hydraulisk blockering

0 - 130 %

101 %

3-9-6-2

Gräns torrkörning

0 - 130 %

85 %

3-9-6-9

Tidsfördröjning varning hydraulisk
blockering

0 - 600 s

5s

3-9-6-10

Tidsfördröjning larm hydraulisk
blockering

0 - 600 s

10 s

3-9-6-11

Tidsfördröjning larm torrkörning

0 - 600 s

5s

7.8.2.9 Driftpunktsövervakning
Driftpunktsövervakningen genererar varningsmeddelanden när pumpen kör utanför
det tillåtna driftområdet. Otillåtet små volymflöden utlöser varningsmeddelandet
"Dellast". Otillåtet stora volymflöden utlöser varningsmeddelandet
"Överbelastning". De underliggande gränserna kan anpassas efter pumpen via de
uppräknade parametrarna (se tabellen: Parameter driftpunktsövervakning).
Driftpunktsövervakningen aktiveras tillsammans med flödesuppskattningen via
parametern (3-9-8-1).

OBSERVERA
För korrekt funktion av driftövervakningen måste parametrarna för "rörets
innerdiameter på tryckmätpunkterna" (3-5-2-1 och 3-5-2-2) vara angivna.
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3-4-3-30

3-4-3-31

Q

Bild 70: Uppfordringshöjder-flöde-diagram
Tillåtet driftområde
1

Märkvarvtal

2

Minsta varvtal

3

Dellastgräns

4

Överbelastningsgräns
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Tabelle 66: Parametern driftövervakning
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till Fabriksinställning

3-4-3-30

Dellastgränsflöde i % av Qopt
Flöde på dellastgränsen vid märkvarvtal

0..100 %

3-4-3-8

30 %

3-4-3-31

Överlastflöde i % av Qmax
Flöde på överlastgräns vid märkvarvtal

0..100 %

3-4-3-7

98 %

7.8.2.10 Funktionskörning
Vid längre stilleståndstider för en pump kan pumpen köras cykliskt för att undvika
att pumpen fastnar.

OBSERVERA
Funktionskörningen genomförs endast i automatdrift. Funktionskörningen är även
aktiv när anläggningsstart av den aktuella pumpen inte är given. Detta leder till
start av pumpen.
Varvtalet som används för funktionskörningen kan ställas in via parametern "Varvtal
funktionskörning" (3-9-2-5). Funktionskörningens (3-9-2-4) varaktighet förlängs av
ramptiderna. Funktionskörningen fungerar även för pumpar som stängts av genom
driftberedskapen (viloläge). Om en funktionskörning sker kan denna när som helst
avbrytas genom ett byte till driftsättet "OFF".
Funktionskörning via stilleståndstid
Efter att en inställningsbar stilleståndstid (3-9-2-1) löpt ut utför pumparna i
automatdrift en funktionskörning. För det ska parametern "Automatisk
funktionskörning" (3-9-2-1) ställas in på "Efter stilleståndstid". Via parametern
"Varaktighet funktionskörning" (3-9-2-4) kan funktionskörningens varaktighet ställas
in.

Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-9-2-1

Automatisk funktionskörning
Vid funktionskörning kopplas en
pump till, körs med ett inställbart
varvtal under en inställbar tid och
kopplas sedan från igen. Under
denna period är den inte tillgänglig
för reglerdrift

1 = efter
stilleståndstid

-

0 = av

3-9-2-2

Stilleståndstid för
0…168 h
funktionskörning
Så snart en pump inte var
tillkopplad under den inställda tiden
sker en funktionskörning för dess
räkning

-

24 h

3-9-2-4

Varaktighet funktionskörning
Pumpens körtid under
funktionskörningen med inställt
varvtal

0,0–600,0 s

-

5.0 s

3-9-2-5

Varvtal vid funktionskörning
Varvtal vid funktionskörning

Motorns lägsta
varvtal till motorns
maximala varvtal

3-11

500 1/min

Funktionskörning via stilleståndstid och klockslag
Frekvensomformaren utför en funktionskörning när ett visst klockslag infaller. Om
funktionen är aktiv måste först pumpens stilleståndstid ha löpt ut, därefter fördröjs
funktionskörningen tills ett likaledes inställbart klockslag infaller.

96 från 244

PumpDrive 2

4074.81/13-SV

Tabelle 67: Parametern Funktionskörning via stilleståndstid

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

Tabelle 68: Parametern Funktionskörning efter stilleståndstid med klockslag
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-9-2-1

Automatisk funktionskörning
Vid funktionskörning kopplas en
pump till, körs med ett inställbart
varvtal under en inställbar tid och
kopplas sedan från igen. Under
denna period är den inte tillgänglig
för reglerdrift.

2 = efter
stilleståndstid med
klockslag

-

0 = av

3-9-2-2

Stilleståndstid för
0–168 h
funktionskörning
Så snart en pump inte var
tillkopplad under den inställda tiden
sker en funktionskörning för dess
räkning.

-

24 h

3-9-2-3

Klockslag för funktionskörning
Vid inställt klockslag fördröjs
funktionskörningen med en
stilleståndstid tills det inställda
klockslaget har nåtts.

-

00:00

3-9-2-4

Varaktighet funktionskörning
0,0–600,0 s
Pumpens körtid under
funktionskörning med inställt varvtal

-

5s

3-9-2-5

Varvtal vid funktionskörning
Varvtal vid funktionskörning

3-11

500 1/min

00:00–23:59

Motorns lägsta
varvtal till motorns
maximala varvtal

Starta funktionskörning via manöverenheten
Funktionskörningen kan startas omedelbart via manöverenheten. Utför parametern
"Funktionskörning genast" (1-3-6). Denna funktion kan även placeras på tangenten
FUNC.
7.8.2.11 Deragging
Vid pumpning av pumpmedier med hög andel fasta partiklar kan detta uppstå
avlagringar som påverkar pumpens drift negativt eller förhindrar att pumpen startar.
Funktionen Deragging förhindrar att avlagringar fastnar i pumpen och garanterar på
så sätt säker drift.
Pumpen kan gå i motsatt rotationsriktning med jämna mellanrum för att rengöra
hydrauliken. Följande funktionssätt finns:
▪ Deragging efter stilleståndstid
Efter en inställbar stilleståndstid (3-9-16-2) utför pumparna en deragging i
automatisk drift. Ställ in parametern 3-9-16-1 Automatisk deragging på
funktionssättet ”Efter stilleståndstid”.
Med hjälp av parametern 3-9-16-4 Tidslängd deragging kan tiden för deragging
ställas in.

4074.81/13-SV

▪ Deragging vid klockslag efter stilleståndstid
Frekvensomformaren utför en deragging vid ett visst klockslag. Om funktionen
är aktiv måste först pumpens stilleståndstid ha löpt ut och sedan fördröjs
deraggning-funktionen tills ett inställbart klockslag infaller.

OBSERVERA
Innan Deragging-funktionen används måste man kontrollera om pumpen som
används lämpar sig för baklängesdrift.
Deragging-funktionen utförs endast i driftläget AUTO/STOP.
Deragging-funktionen är även aktiv när anläggningsstart för den aktuella pumpen
inte är given. Detta leder till start av pumpen.
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I båda varianterna ställs varvtalet och tidslängden, som används för deraggingfunktionen, in med parametrarna (3-9-16-5) Varvtal vid deragging och (3-9-16-4)
Tidslängd deragging. Tiden för deragging förlängs med ramptider vid starten.
Deraggning-funktionen fungerar även för pumpar som stängts av genom
driftberedskapen (viloläge).
Om en deraggning utförs kan denna funktion när som helst avbrytas genom ett byte
till driftsättet "OFF".
Tabelle 69: Parametern Funktionskörning via stilleståndstid
Parameter

Beskrivning

3-9-16-1

Automatisk deragging
Vid deragging tillkopplas en pump i
motsatt rotationsriktning, körs med
en inställbar frekvens under en
inställbar tid och kopplas sedan från
igen. Under denna period är den
inte tillgänglig för reglerdrift.

Möjlig inställning
▪ 0 = av

Referens till

Fabriksinställning

-

0 = av

▪ 1 = efter
stilleståndstid
▪ 2 = efter
stilleståndstid
med klockslag

3-9-16-2

Stilleståndstid för deragging
0…168 h
Så snart en pump inte var
tillkopplad under den inställda tiden
sker en deragging för dess räkning

-

24 h

3-9-16-3

Klockslag för deragging
Vid inställt klockslag fördröjs
deragging-funktionen med en
stilleståndstid tills det inställda
klockslaget har nåtts

00:00…23:59

-

00:00

3-9-16-4

Tidslängd deragging
Pumpens körtid under deragging
med inställt varvtal

0,0…600.0 s

-

5.0 s

3-9-16-5

Varvtal vid deragging
Varvtal vid deragging

Motorns lägsta
varvtal till motorns
maximala varvtal

3-11

500 1/min

7.8.2.12 Enskilda övervakningsfunktioner
För följande driftvärden kan i vardera fallet ett övre och ett nedre gränsvärde
(parametern 3-10-1-1 till 3-10-11-3) bestämmas:
▪ Effekt
▪ Ström
▪ Varvtal
▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Volymström
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Temperatur
Om detta gränsvärde under- resp. överskrids utlöses en varning efter att en varaktigt
verksam tidsfördröjning (3-10), som måste ställas in i vardera fallet, har löpt ut.
7.8.2.13 Serviceintervall
Underhållsintervallet ställs in med enheten månad. Efter en drifttid för pumpen
(1-4-2-3), som överskrider underhållsintervallet, utlöses ett informationsmeddelande
"Underhållsintervall överskridet".
Efter kvittering fortsätter meddelandet att stå i listan med väntande meddelanden.
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Underhållsintervallet kan nollställas. Därmed raderas informationsmeddelandet och
nästa underhållsintervall startar.
När mätaren för pumpdrifttid (1-4-2-4) nollställs, nollställs även underhållsintervallet
automatiskt.
Serviceintervallet inaktiveras, genom att tidsintervalltiden (3-9-13-1) ställs in på ”0”
Tabelle 70: Serviceintervall
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

3-9-13-1

Serviceintervall pump
Tidsintervall för meddelande om
underhållsbehov

0...48 m

-

0

3-9-13-2

Nollställa serviceintervall
Serviceintervallet nollställs.

Kör

1-4-2-4

-

7.8.2.14 Serviceintervall motorlager
Underhållsintervallet för motorlagren ställs in med enheten månad. Efter att det
inställda tidsintervallet löpt ut (1-4-2-7) visas det lokala informationsmeddelandet
”Underhållsintervall motorlager”.
Efter kvittering fortsätter meddelandet att stå i listan med väntande meddelanden.
Återställning av underhållsintervallet för motorlager raderar
informationsmeddelandet och startar nästa underhållsintervall.
Serviceintervallet för motorlager inaktiveras, genom att tidsintervalltiden (3-9-13-3)
ställs in på ”0”.
Tabelle 71: Parametrar för serviceintervall motorlager
Parameter
3-9-13-3

Beskrivning

Möjlig inställning

Serviceintervall motorlager

Fabriksinställning

▪ 0 … 48 m

0

▪ Kör

-

Tid mellan motorlagrens servicetillfällen
3-9-13-4

Serviceintervall motorlager
Återställa serviceintervallet för motorlagren
efter underhållet
7.8.3 Uppskattning flöde

Flöde- och tryckuppskattningen baseras både på pumpkurvan och på de av
frekvensomformaren registrerade driftdata axeleffekt och varvtal.
Flödesuppskattningen aktiveras via parametern "flödesuppskattning" (3-9-8-1).
Pumpkurvorna anges enligt (ð Kapitel 7.8.1, Sida 89) . Om inga trycksensorer finns
nära pumpen för ökning av noggrannheten av flödesuppskattningen krävs en
monotont stigande effektpumpkurva.

OBSERVERA

4074.81/13-SV

En pumps faktiska kurvor kan avvika från de dokumenterade på grund av
tillverkningstoleranser. Detta leder till försämrad precision hos
flödesuppskattningen. Högre noggrannhet kan uppnås genom att pumpkurvorna
från en individuell inspektion av pumpen används.
Noggrannhetsökning med trycksensorer nära pumpen
Signaler från trycksensorer nära pumpen kan användas för en noggrannhetsökning
av flödes- och tryckberäkningen. Men detta bör endast göras när tryckförlusterna
mellan pumpstutsarna och tryckmätningsstället både på sugsidan och även trycksidan
är försumbart små (<1 % av sensormätområdet). Om denna förutsättning inte är
uppfylld måste parametern "Placering av tryckmätställen" (3-5-2-4) ställas in till
värdet "långt från pump", för att på så vis inaktivera inverkan av trycksignalerna på
flödesuppskattningen. Annars gäller förinställningen "nära pump" med inkopplad
noggrannhetsökning. Tryckmätställena måste beskrivas via parametrar (se tabellen:
Parametern flödesuppskattning).
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Tryck vilka registreras via analoga ingångar med funktionen "Sugtryck internt",
"Sluttryck internt" eller "Differenstryck internt", används uteslutande för
noggrannhetsökning av flödes- och tryckuppskattningen. De gäller oberoende av
parameter "Placering av tryckmätställen" (3-5-2-4) alltid som sensorer "nära pump".
System med flera pumpar

=

=

=

Bild 71: Villkor för noggrannhetsökning med trycksensorer nära pumpar vid system
med flera pumpar
För system med flera pumpar i vilka tryckmätningen endast sker i
samlingsrörledningarna (vardagl. samlarna) måste dessutom följande villkor vara
uppfyllda:
▪ Alla pumpar har samma konstruktion.
▪ Pumparnas sug- och tryckstutsar har samma diameter (inlinepumpar).
▪ Samlingsrörledningar på sug- och trycksidan har samma diameter.
▪ Det totala flödet fördelar sig i stor utsträckning jämnt på de enskilda pumparna.
Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda får inte trycksignalerna användas för
noggrannhetsökning av flödes- och tryckberäkningen. Parametern "Placering av
tryckmätställen" (3-5-2-4) måste vara inställd på värdet "långt från pump".
Tabelle 72: Parametern Volymflödesuppskattning
Beskrivning

3-9-8-1

Flödesuppskattning
Aktivering av flödesuppskattning

Möjlig inställning
▪ Av

Fabriksinställning
På

▪ På

3-5-2-1

Rördiameter mätställe för inloppstryck
Rörets innerdiameter vid mätstället för
inloppstryck

0–1 000 mm

Anläggningsspecifikt

3-5-2-2

Rördiameter mätställe för utloppstryck
Rörets innerdiameter vid mätstället för
utloppstryck

0–1 000 mm

Anläggningsspecifikt

3-5-2-3

Höjdskillnad tryckmätställen
Höjdskillnad mellan mätstället för inloppsoch utloppstryck

-10–10 m

Anläggningsspecifikt

3-5-2-4

Placering av tryckmätställen
Inställningen "nära pump" ska användas
när tryckmätvärdena för anläggningen kan
överföras till pumpen.
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7.8.4 Energioptimering
7.8.4.1 Tryck-/ differenstrycksreglering med volymflödesberoende börvärdeshöjning
Tryckreglering med pumpflödesberoende börvärdesjustering (DFS) gör det, med
användning av trycksensorer på pumpsidan, möjligt att försörja en förbrukare som
finns långt från pumpen oberoende av genomflödet med ett nästan konstant tryck.
Detta åstadkoms genom att pumpens tryckbörvärde höjs med stigande volymflöde,
för att på så sätt kompensera de stigande tryckförlusterna i rörledningen.
Öppet rörledningssystem
p
3

Q
∆p
Q

2

p
1
Q

Bild 72: Tryckreglering med pumpflödesberoende börvärdeshöjning i ett öppet
system
1

Pumpaggregat med diagram över det volymflödesberoende börvärdet

2

Rörledning med diagram över tryckförlusterna

3

Förbrukare med diagram av förtrycket

I öppna rörledningssystem kan pumpens (1) sluttryck användas för att åstadkomma
ett nästan konstant tryck före förbrukaren (3).
Slutet rörledningssystem

p
3

Q
∆p
Q

2

p
1
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Bild 73: Differenstrycksreglering med volymflödesberoende börvärdeshöjning i ett
slutet system
1

Pumpaggregat med diagram över det volymflödesberoende börvärdet

2

Rörledning med diagram över tryckförlusterna

3

Förbrukare med diagram över differenstrycket

I stängda system kan pumpens (1) differenstryck användas för att åstadkomma ett
nästan konstant differenstryck vid förbrukaren (3).
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Det finns två metoder för tryckreglering med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) "DFS baserad på volymflödet" och "DFS baserad på
varvtalet".

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
Baserad på flödet
Företrädesvis åstadkoms tryckreglering med flödesberoende börvärdesjustering (DFS)
baserad på det uppmätta eller uppskattade flödet. För detta ställs parametern "DFSmetod" (3-9-3-1) in på värdet "flöde". I följande bild visas förloppet för det höjda
börvärdet (heldragen linje) som en funktion av flödet och de relevanta
parametrarna.

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q

Bild 74: Det höjda börvärdets förlopp vid tryckreglering med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) baserad på flödet
1

Flödesoberoende börvärde

3

Höjt börvärde

2

Börvärde

Det höjda börvärdet (3) är summan av det flödesoberoende börvärdet (1) och
börvärdeshöjningen (2). Det flödesoberoende börvärdet (1) ställs in enligt
(ð Kapitel 7.6, Sida 72) inställt. Börvärdeshöjningen (2) börjar vid flödet Q=0 och når
vid flödet "DFS Q stödpunkt" (3-9-3-2) värdet som ställts in under
"Börvärdeshöjning" (3-9-3-4). Börvärdet fortsätter att höjas längs den visade
parabeln.
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De förhållandevis låga trycken i det nedre flödesområdet räcker ev. inte till för att
öppna befintliga backventiler. För att uppnå det nödvändiga trycket för detta kan
man bestämma en minsta börvärdeshöjning via parametern (3-9-3-5). I följande bild
visas den minsta börvärdeshöjningens inflytande på det höjda börvärdets förlopp.
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3-9-3-5

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q

Bild 75: Det höjda börvärdets förlopp vid tryckreglering med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS), baserad på flödet med minsta börvärdeshöjning (3-9-3-5)
1

Flödesoberoende börvärde

3

Höjt börvärde

2

Börvärde

Baserat på varvtalet (för slutna hydrauliska kretslopp)
Om varken det uppmätta eller det uppskattade flödet finns tillgängligt kan
tryckreglering med pumpflödesberoende börvärdesjustering (DFS) åstadkommas
baserat på varvtalet. Detta är emellertid endast möjligt för slutna hydrauliska
kretslopp och i enskild drift. För detta ställs parametern "DFS-metod" (3-9-3-1) in på
värdet "Varvtal".
Följande bild visar förloppet för det höjda börvärdet (heldragen linje) som funktion
av varvtalet och de relevanta parametrarna.

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-3

n
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Bild 76: Det höjda börvärdets förlopp vid tryckreglering med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) baserad på varvtal
1

Flödesoberoende börvärde

3

höjt börvärde

2

Börvärde

Det höjda börvärdet (3) är summan av det flödesoberoende börvärdet (1) och
börvärdeshöjningen (2). Det flödesoberoende börvärdet (1) ställs in enligt
(ð Kapitel 7.6, Sida 72) inställt. Börvärdeshöjningen startar vid varvtalet n = 0 och
når vid varvtalet "DFS n stödpunkt" (3-9-3-3) värdet som ställts in under
börvärdeshöjning (3-9-3-4). Börvärdet fortsätter att höjas längs den visade parabeln.
Via parametern "Minsta börvärdeshöjning" (3-9-3-5) kan en minsta börvärdeshöjning
för att öppna backventiler bestämmas.
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Tabelle 73: Parametern Tryck-/ differenstrycksreglering med volymflödesberoende börvärdeshöjning
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-9-3-1

DFS-metod
Val av procedur för differenstrycksreglering
med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS). Tryckreglering
med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) kan endast
användas för system utan geodetisk
uppfordringshöjd t.ex. vid slutna system.

Fabriksinställning

▪ Av

-

▪ Varvtal
▪ Flöde

3-9-3-2

DFS-funktion Q stödpunkt
Minimalt till maximalt
Vid denna punkt uppnås
volymflöde
börvärdeshöjningens värde. Dessutom
höjs börvärdet ytterligare över det inställda
värdet.

beroende av inställd
enhet

3-9-3-3

DFS-funktion n stödpunkt
med avseende på parameter
0%
Vid denna punkt uppnås
3-2-2-2 "Maximalt motorvarvtal"
börvärdeshöjningens värde. Dessutom
höjs börvärdet ytterligare över det inställda
värdet. Inmatningen sker i % baserat på
"3.2.2.2 motorns maximala varvtal".

3-9-3-4

Börvärdeshöjning
Inställningsbar börvärdeshöjning vid
stödpunkt 3-9-3-2 eller 3-9-3-3

Mätområdets minimigräns till
maximalgräns

beroende av inställd
enhet

3-9-3-5

Minsta börvärdeshöjning
Minsta börvärdeshöjning för att öppna
backventilen vid små flöden.

Mätområdets minimigräns till
maximalgräns

beroende av inställd
enhet

Sensorfri differenstrycksreglering med flödesberoende börvärdeshöjning (DFS utan
sensor)

p
3

Q
∆p
Q

2

p
1

Bild 77: Differenstrycksreglering med flödesberoende börvärdeshöjning i ett slutet
system
1

Pumpaggregat med diagram över det flödesberoende börvärdet

2

Rörledning med diagram över tryckförlusterna

3

Förbrukare med diagram över differenstrycket

I ett slutet hydrauliskt system kan man åstadkomma ett nästan konstant
differenstryck vid förbrukaren genom sensorfri tryckreglering med
pumpflödesberoende börvärdesjustering (DFS), utan att trycksensorer krävs för detta.
Metoden baseras på pumpkurvan. Branta effektkurvor gynnar en hög noggrannhet
hos metoden. Metoden är begränsat lämplig när effektkurvan i vissa avsnitt har ett
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konstant förlopp via flödet. Den aktiveras genom att parametern
"Regleringstyp" (3-6-1) ställs in på värdet "Differenstryck utan sensor" och att DFSmetoden (3-9-3-1) ställs in på värdet "flöde".

OBSERVERA
Den sensorfria differenstrycksregleringen med flödesberoende börvärdeshöjning
fungerar inte om DFS-metoden (3-9-3-1) är satt till värdet "hastighet".

3-9-3-4

P

2
3
1
3-9-3-2

Q

Bild 78: Det höjda börvärdets förlopp vid tryckreglering med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) baserad på flödet
1

Flödesoberoende börvärde

3

Höjt börvärde

2

Börvärde

Bilden visar förloppet för det höjda börvärdet (heldragen linje) som funktion av
volymflödet och de relevanta parametrarna. Det förhöjda börvärdet (3) är summan
av det volymflödesoberoende börvärdet (1) och börvärdeshöjningen (2). Det
flödesoberoende börvärdet (1) ställs in enligt (ð Kapitel 7.6, Sida 72) inställt.
Börvärdeshöjningen (2) börjar vid volymflödet Q=0 och når vid volymflödet DFS Q
stödpunkt (3-9-3-2) värdet som ställts in under Börvärdeshöjning (3-9-3-4). Börvärdet
fortsätter att höjas längs den visade parabeln. En minsta börvärdeshöjning som vid
tryckreglering med börvärdesjustering (DFS) med trycksensorer är inte möjlig.

OBSERVERA
För sensorfri differenstrycksreglering måste alla parametrar för
pumpkarakteristikkurvorna (3-4-1, 3-4-3-1 till 3-4-3-22) vara angivna.

4074.81/13-SV

Tabelle 74: Parametern Sensorfri tryck-/differenstrycksreglering med flödesberoende börvärdeshöjning
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-1

Regleringstyp
Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn inaktiverad

Differenstryck utan sensor

Pumpberoende

3-9-3-1

DFS-metod
Flöde
Val av procedur för differenstrycksreglering
med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS). Tryckreglering
med pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) kan endast
användas för system utan geodetisk
uppfordringshöjd t.ex. vid slutna system.

PumpDrive 2
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-9-3-2

DFS-funktion Q stödpunkt
Minimalt till maximalt flöde
Vid denna punkt uppnås
börvärdeshöjningens värde. Dessutom
höjs börvärdet ytterligare över det inställda
värdet.

0 m³/tim

3-9-3-4

Börvärdeshöjning
Inställningsbar börvärdeshöjning vid
stödpunkt 3-9-3-2 eller 3-9-3-3

0%

Mätområdets minimigräns till
maximalgräns

Fabriksinställning

7.8.4.2 Driftberedskap (viloläge)

OBSERVERA
I driftberedskap kan PumpDrive starta utan förvarning, när ärvärdet överskrider
den maximala regleringsavvikelsen för återinkoppling (3-9-4-5).
Driftberedskapen kan användas vid följande regleringsuppgifter:
▪ Reglering av sluttrycket eller differenstrycket (även sensorfri)
▪ Reglering av temperaturen för uppvärmning
▪ Reglering av nivån för fyllning

OBSERVERA
Vid tryckreglering kräver beredskapsdriften att anläggningssensorn, enligt vilken
regleringen sker, är monterad bakom backventilen ( (ð Kapitel 7.11, Sida 142) (se
bilden: PumpMeter som intern mätstorhet per pump, extern trycksensor som
ärvärdeskälla).
Driftberedskap möjliggör behovsanpassad Till- och frånkoppling av pumpsystem med
en eller flera pumpar. Om driftberedskap (viloläge) aktiverats stänger
frekvensomformare av pumpen i händelse av låga flöden, dvs. om dellastgränsen
(3-4-3-30) eller avstängningsvarvtalet (3-9-8-4) underskrids kontinuerligt. Vid
tryckreglering kan ett tryckkärl fyllas före avstängningen genom kort drift med en
börvärdeshöjning (3-9-4-2). När ett tryckfall och därmed ett volymflödesbehov
konstateras slås pumpen åter på.
Driftberedskapen är endast verksam vid reglerdrift. För pumpsystem med flera
pumpar är driftberedskapen endast verksam när endast en pump körs.
Driftberedskapen aktiveras via parametern (3-9-4-1).
Driftberedskap med börvärdeshöjning

4074.81/13-SV

Denna variant av driftberedskapen är aktiv när ett värde större än 0 väljs för
parametern "Börvärdeshöjning" (3-9-4-2).
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3-9-4-4

3-9-4-3

∆pist

∆pist

3-9-4-5

∆p

3-9-4-2

3-9-4-7

∆psoll

t
n

n

nab
(3-9-4-8)

t1

t2

t3

t

Bild 79: Driftberedskap med börvärdeshöjning (här efter underskridande av avstängningsvarvtalet som exempel)
Δpär
Δpär

Ärvärdet uppnår det förhöjda börvärdet
Ärvärdet uppnår inte det förhöjda börvärdet
Om pumpens dellastgräns (3-4-3-30) eller avstängningsvarvtal (3-9-4-8) underskrids
som en följd av en låg sänkning med tiden (3-9-4-3), startar börvärdeshöjningen (t1).
Då höjs börvärdet längs en ramp med börvärdeshöjningen (3-9-4-2) och hålls därefter
konstant. Ramptiden bestäms via parametern "Ramptid" (3-9-4-7). Den totala
varaktigheten för börvärdeshöjningen begränsas via parametern (3-9-4-4). Nu sker en
reglering mot det förhöjda börvärdet. Om det höjda börvärdet uppnås inom denna
tid sker avstängningen (t2). Om ärvärdet inte uppnår det höjda börvärdet återställs
börvärdet och avstängningsförsöket avbryts därigenom. Därefter kör pumpen under
minst en tid som kan ställas in (3-9-4-6), innan ett nytt avstängningsförsök kan
startas.
Återinkoppling

4074.81/13-SV

Så snart en sänkning sker i systemet faller trycket. Om det inställningsbara
gränsvärdet för den maximala regleringsavvikelsen för återinkoppling (3-9-4-5)
uppnås, slås pumpen på igen (t3).

OBSERVERA
Vid system med flera pumpar leder inkoppling av en pump till att
avstängningsförsöket avbryts.
Driftberedskap utan börvärdeshöjning
Denna variant av driftberedskap är aktiv när värdet 0 väljs för parametern
"Börvärdeshöjning" (3-9-4-2).
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Om pumpens dellastgräns (3-4-3-30) eller avstängningsvarvtal (3-9-4-8) underskrids
som en följd av en låg sänkning med tiden (3-9-4-3), sker avstängningen.
Så snart en sänkning sker i systemet faller trycket. Om det inställbara gränsvärdet för
den maximala regleringsavvikelsen för återinkoppling (3-9-4-5) uppnås, slås pumpen
åter på.

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
Tabelle 75: Parametern Driftberedskap
Parameter

Beskrivning

3-9-4-1

Beredskapsdrift

Möjlig inställning

Referens till

Fabriksinställning

-

Av

-

0

Nödvändig tryckförhöjning för
påfyllning av behållare

Värdeområdets
minimigräns till
maximala gräns

Övervakningstid

0,0…600,0

-

20,0 s

0,0…600,0

-

10,0 s

▪ På

Driftberedskap på/av
3-9-4-2

3-9-4-3

Börvärde

▪ Av

Inställbar övervakningstid till
börvärdeshöjning eller avstängning
3-9-4-4

Varaktighet börvärdeshöjning
Maximal tid för börvärdeshöjning.
Om börvärdet nås inom denna tid
sker en frånkoppling.
Börvärdeshöjningens varaktighet
måste ställas in större än tiden för
rampen för börvärdeshöjningen.

3-9-4-5

Tillåten avvikelse

Värdeområdets
Maximal tillåten regleringsavvikelse minimigräns till
maximala gräns
för återinkoppling

-

1 % av värdeområdet för
den valda reglerstorheten

3-9-4-6

Minsta drifttid

0,0–600,0

-

60,0 s

0,0–1 000,0

-

5,0 s

Värdeområdets
minimigräns till
maximala gräns

-

3-2-2-1

Minimitid mellan två
frånkopplingsförsök vid
driftberedskap
3-9-4-7

Stegringstid börvärdeshöjning

3-9-4-8

Frånkopplingsvarvtal
Om pumpens dellastgräns eller
avstängningsvarvtal underskrids
som följd av en låg sänkning med
tiden 3-9-4-3, sker avstängningen.

Beteende vid dellastvarning
När dellast upptäcks i systemet genereras ingen varning efter en intern
kontaktstudselimineringstid för dellastdrift och överbelastningsdrift. Den interna
kontaktstudselimineringstiden är inställd från fabrik och kan endast ändras på
servicenivån.
Efter den interna kontaktstudselimineringstiden startar i stället tidsfördröjningen för
hydrauliska varningar (3-4-3-33). När tidsfördröjningen löpt ut skapas en
dellastvarning eller överlastvarning om respektive gränsflöde under- eller överskrids
kontinuerligt.
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Tidsfördröjningen för hydrauliska varningar löper parallellt med övervakningstiden
för driftberedskapen (3-9-4-3). Vid en högt inställd fördröjningstid (3-4-3-33 >
3-9-4-3) visas varningen i enlighet med detta endast om driftberedskap är avaktiverat
eller i situationer som inte kan leda till frånkoppling.
7.8.4.3 Energisparmätare
Energisparmätaren visar den elektriska energi som har sparats in vid driften av
frekvensomformaren. Skillnaden mellan pumpaggregatets aktuella effektupptagning
(1-2-1-4) och en referenseffekt visas och integreras med tiden. Resultatet av
beräkningen visas som sparad energi (1-4-1-4) i enheten kilowattimmar. Via
parametern "Energisparmätare" (3-9-5-1) kan man välja mellan två
beräkningsmetoder:
▪ Metod med konstant referenseffekt
▪ Metod med variabel referenseffekt
Konstant referenseffekt

(3-9-5-2)

(1-4-1-4)

(1-4-1-3)
P

(1-2-1-4)

t
Bild 80: Energibesparing med konstant referenseffekt
P

Aktiv effekt

t

Tid

1-2-1-4

Frekvensomformarens aktuella effektupptagning

1-4-1-3

ΔP

1-4-1-4

Insparad energi

3-9-5-2

Referenseffekt
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Metoden med konstant referenseffekt kräver att referenseffekten i kW ställs in. Det
här är den genomsnittliga aktiva effekten för ett pumpaggregat i drift utan
frekvensomformare. Inställningen sker via parametern "Fast
referenseffekt" (3-9-5-2).
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Variabel referenseffekt

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

(1-4-1-3)
P

(1-2-1-4)

t
Bild 81: Energibesparing med variabel referenseffekt
P

Aktiv effekt

t

Tid

1-2-1-4

Frekvensomformarens aktuella effektupptagning

1-4-1-3

ΔP

1-4-1-4

Insparad energi

3-9-5-2

Referenseffekt

Metoden med variabel referenseffekt beräknas referenseffekten fristående. Som
referenseffekt beräknas den aktiva effekt från pumpaggregatet som skulle krävas vid
aktuellt flöde för oreglerad drift utan frekvensomformare. För denna metod måste
parametern "Flödesuppskattning" (3-9-8-1) vara aktiverad.
Både metoderna tar hänsyn till de förluster som uppstår i frekvensomformaren. Den
aktuella effektinbesparingen kan visas med (1-4-1-3). Via parametrarna 1-4-1-6 och
1-4-1-5 visas de sparade elkostnaderna och det CO2-utsläpp som förhindrats. Anpassa
parametern (3-9-5-3) och (3-9-5-4) efter behov. Energibesparingsmätaren återställs
via parametern "Återställ energibesparingsmätaren" (1-4-1-7).
Tabelle 76: Parameter energibesparingsmätare
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Referens till

1-4-1-3

Insparad effekt

Visat värde i kW

3-9-5-1

Visat värde i kWh

Minskning av CO2utsläppen

-

3-9-5-2

Energibesparing jämfört
med en oreglerad pump
1-4-1-5

3-9-5-1

Visat värde i kg

3-9-5-3

-

3-9-5-4

-

Visat värde för minskning
av koldioxidutsläppen
jämfört med en oreglerad
pump
1-4-1-6

Inbesparade
Visat värde i landets valuta
kostnaderEnergikostnads
besparing i lokal valuta
jämfört med en oreglerad
pump

1-4-1-7

Återställ
Utförande/ESC
energibesparingsmätare
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Insparad energi

-

3-9-5-2

Effektbesparing jämfört
med en oreglerad pump
1-4-1-4

Fabriksinställning
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Parameter

Beskrivning

3-9-5-1

Energisparmätare

▪ Av

Val av procedur för
beräkning av
energibesparing

▪ Fast referenseffekt

3-9-5-2

Möjlig inställning

Fast referenseffekt

Referens till

Fabriksinställning

-

Av

0–110 kWh

-

0 kWh

0–10 000 g/kWh

-

500 g/kWh

0,000–1 000,000

-

0,140

-

På

▪ Variabel referenseffekt

Inställbar referenseffekt för
den oreglerade pumpen
för
energibesparingsmätaren
3-9-5-3

Koldioxidutsläpp per
kWh
Koldioxidutsläpp per kWh

3-9-5-4

Elkostnad per kWh

3-9-8-1

Uppskattning flöde

▪ På

Aktivering av
flödesuppskattning

▪ Av

7.8.4.4 Hantering av avloppsvatten
7.8.4.4.1 Starta pumpaggregatet med maxvarvtal
Funktionen garanterar att ett relativt högt flöde snabbt uppnås. På så sätt
transporteras avlagringar och ansamlad gas bort vid varje start och därmed
förebyggs igensättningar. Funktionen aktiveras via parametern "Pumpstart med
högsta varvtal" (3-9-9-7). Varaktigheten för drift med maximivarvtal fastställs via
parametern "Tidslängd högsta varvtal" (3-9-9-8). När denna tid har löpt ur sker en
omkoppling till reglerdrift eller drift med fritt varvtal.
Tabelle 77: Parametern Pumpstart med högsta varvtal
Parameter

Beskrivning

3-9-9-7

Pumpstart med högsta varvtal

▪ På

Start längs rampen till maximalt varvtal och
stopp under en inställbar tid. Funktionen
utförs vid varje startprocedur för att
förhindra avlagringar i pumpens sump och
rörledningen.

▪ Av

3-9-9-8

Möjlig inställning

Tidslängd högsta varvtal

0,0…600,0

Fabriksinställning
Av

180,0

Inställbar tid under vilken
frekvensomformaren bibehåller maximalt
varvtal.
7.8.4.4.2 Övervakning av minimiflödeshastighet och rörspolning
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Övervakning av minimiflödeshastighet
Tillsammans med spolningsfunktionen gör den här funktionen det möjligt att
förhindra störande avlagringar i rörledningarna. När funktionen är aktiverad sker en
beräkning av genomflödeshastigheten i rörledningen vars innerdiameter anges via
parametern (3-9-9-6) med ledning av den uppmätta eller uppskattade flödesvolymen.
Om den minsta flödeshastigheten underskrids under en längre stund (3-9-9-2) utlöses
en varning och beroende på inställningen för parametern (3-9-9-1) utförs också en
rörspolning. Hur länge hastigheten ska underskridas fastställs via parametern
(3-9-9-3). Den aktuella flödeshastigheten på pumpmediet i anläggningen kan visas på
manöverenheten (1-2-3-8).
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Rörspolning
Reglerad drift är en förutsättning för en rörspolning. Det går inte att utföra en
rörspolning i drift med fast varvtal eller handdrift. Rörspolningen utlöses för hand
genom aktivering av parametern "Rörspolning genast" (1-3-7) på manöverenheten
eller genom övervakning av minimiflödeshastigheten (3-9-9-1). När rörspolningen
utlöses aktiveras förutom den vanliga styrningen en styrning mot en kontant
flödeshastighet för rörspolningen (3-9-9-5). Regleringen med det högre varvtalet får
företräde. Därigenom uppnås rörspolningens flödeshastighet, eller överskrids om
den normala regleringsuppgiften så kräver. Vid behov kopplas pumpar även till eller
från i flerpumpsdrift. Rörspolningen avslutas när tiden (3-9-9-4) har löpt ut..
Denna funktion kan även placeras på tangenten FUNC.
Tabelle 78: Övervakning av minimiflödeshastighet och rörspolning
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

1-3-7

Rörspolning genast

Kör

Fabriksinställning

Den här funktionen gör det möjligt att tillfälligt
starta rörspolningsfunktionen manuellt
3-9-9-1

3-9-9-2

Övervakning flödeshastighet

▪ Av

Aktivera flödeshastighetövervakning –
Beroende på valet visas en motsvarande
varning vid underskridande av det värde som
ställts in i 3-9-9-2. Alternativt startas också
rörspolningsfunktionen

▪ Varning

Minsta flödeshastighet

Av

▪ Varning + rörspolning

0,0–10,0 m/s

2,0

Den inställda minimiflödeshastigheten måste
underskridas under en inställbar tid för att,
beroende på inställning, antingen
rörspolningsfunktionen ska starta eller en
varning ska visas.
3-9-9-3

Tidsfördröjning flödeshastighetsövervakning 0…168 h

24

Inställbar tid under vilken
minimiflödeshastigheten kontinuerligt måste
vara underskriden för att
rörspolningsfunktionen ska starta.
3-9-9-4

Tidslängd rörspolning

0–120 min

2

0,0–10,0 m/s

4,0

0–5 000 mm

0

Varaktighet för rörspolningstiden då
upplösningsregleringen är aktiverad.
3-9-9-5

Rörspol-flödeshastighet
Värde för flödeshastighet under spoltiden

3-9-9-6

Anläggningens rörinnerdiameter
Anläggningens rördiameter
7.8.5 Ramp

Start och stopp sker via varvtalsramper. Man skiljer på en startramp och en
stoppramp. Ramperna bestäms via parametern 3-3-5-1, 3-3-5-2 och 3-2-2-2. Vid
termostatdrift lämnas startrampen när styrvärdet uppnåtts. Vid reglerdrift lämnas
startrampen när det av regulatorn angivna varvtalet uppnåtts. Stopprampen
aktiveras så snart en stoppsignal anges.
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VARNING
Om den inställda stoppramptiden överskrids i händelse av branta stoppramper i
kombination med stora trögheter (Då visas ett varningsmeddelande "Begränsad
stoppramp".)
Risk för användarna på grund av roterande maskindelar!
▷ Håll alltid ett säkert avstånd till roterande maskindelar tills maskinen stannat
helt.

OBSERVERA
I händelse av avstängning via den digitala ingången "DI-EN" bromsas motorn inte
via stopprampen utan snurrar tills den stannat. Varaktigheten för detta förlopp är
beroende av systemets tröghet. Under slutrotationen förblir motorn låst. Låsningen
visas i manöverenheten.

n

3-2-2-2

[min-1]

3-3-5-1

3-3-5-2
[s]

t

Bild 82: Startramp (till vänster) och stoppramp (till höger)
n

Varvtal

t

Tid

Tabelle 79: Parametern Start- och stoppramp
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-3-5-1

Varaktighet startramp
Tid för att fastställa startramp

1 - 600 s

3s

3-3-5-2

Varaktighet stoppramp
Tid för att fastställa stopprampen

1 - 600 s

3s

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal

3-2-2-1 till 3-11-1-2

motorspecifikt

Driftramp (termostat-/manuell drift)
För att undvika språnglika varvtalsändringar vid termostat-/manuell drift begränsar
driftramper varvtalets ändringshastighet. Om en varvtalsändring sker flackare än
driftrampen sker ingen begränsning.
Driftrampens stigning bestäms via parametern 3-2-2-2 och 3-3-5-3.

n
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3-2-2-2

[min-1]

3-3-5-3

3-3-5-3
[s]

t

Bild 83: Driftramp
n

Varvtal
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Tabelle 80: Parametern driftramp
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-3-5-3

Varaktighet driftramp
Tid för att fastställa ramperna vid
varvtalsändringar i termostatdrift eller
manuell drift

1 - 600 s

3s

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal

3-2-2-1 till 3-11-1-2¹

motorspecifikt

3-2-2-2

n

1

2

3-3-5-1

3

4

3-3-5-3

3-3-5-2

t
[s]

Bild 84: Exempel på varvtalsförlopp vid termostatdrift
Bilden visar ett exempel på ett varvtalsförlopp vid termostatdrift som en heldragen
linje. Styrvärdet (varvtalsinställning) visas med en prickad linje. Vid tidpunkt 2 ges
startkommandot. Varvtalet stiger längs startrampen tills styrvärdet (1) uppnås och
vilket därefter bibehålls. Vid tidpunkt 3 sker en språnglik höjning av styrvärdet.
Varvtalet stiger längs driftrampen tills det höjda styrvärdet uppnås och vilket
därefter bibehålls. Vid tidpunkt 4 ges stoppkommandot. Varvtalet sjunker längs
stopprampen till stillastående.
Börvärdesramp (reglerdrift)
Vid driftsättet reglerdrift sker börvärdesändringar längs börvärdesrampen.
Därigenom undviks språnglika varvtalsändringar och därmed systemvibrationer.
Börvärdesrampens stigning bestäms via parametern 3-6-4-6 och reglerområdet Δx
som visas i bild 4. Reglerområdet Δx bestäms av regleringssättet 3-6-1 och
inställningarna i meny 3-11 Värdeområden och enheter. Två exempel på detta:
Exempel 1 Reglering mot konstant sluttryck:
Parametern "Regleringstyp" (3-6-1) har värdet "Sluttryck". På motsvarande sätt
begränsas reglerområdet Δx av parametrarna "Minimitryck" (3-11-2-1) och
"Maximalt tryck" (3-11-2-2).
Exempel 2 Reglering mot konstant temperatur:
Parametern "Regleringstyp" (3-6-1) har värdet "Temperatur (uppvärmning)". På
motsvarande sätt begränsas reglerområdet Δx av parametrarna
"Minimitemperatur" (3-11-4-1) och "Maximal temperatur" (3-11-4-2).

3-6-4-6

3-6-4-6

t
[s]

Bild 85: Börvärdesramp
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Δx

Reglerområde
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Tabelle 81: Parametern Börvärdesramp
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-4-6

Varaktighet börvärdesramp
Tid för att fastställa börvärdesramp

1 - 600 s

3s

7.8.6 Stilleståndsuppvärmning för motorn
Frekvensomformaren har en parametrerbar motorstilleståndsuppvärmning. Vid
aktivering av motorstilleståndsuppvärmningen anläggs en likström på
motorlindningarna under motorns stillestånd beroende på motorlindningarnas
avkylningsbeteende. Därigenom säkerställs att tillräckligt med värme skapas för att
förhindra kondensation i motorn resp. frostskador vid stillestånd av motorerna i kall
miljö.

OBSERVERA
Motorstilleståndsuppvärmningen kan endast aktiveras vid stillestånd i driftsättet
"Off" eller "Auto-Stop" för frekvensomformaren. Om frekvensomformaren
befinner sig i läget "Låst" på grund av t.ex. ett larm eller en annan funktion startas
inte stilleståndsuppvärmningen. Dessutom är det nödvändigt för
motorstilleståndsuppvärmningens funktion att aktivera frekvensomformarens PTCövervakning av motorn via parametern (3-2-3-1). Om PTC-utvärderingen inaktiveras
vid aktiverad motorstilleståndsuppvärmning blir denna automatiskt inaktiv.
Via parameter "Motorstilleståndsuppvärmning" (3-2-5-1) kan
motorstilleståndsuppvärmningen aktiveras resp. inaktiveras.
Motorstilleståndsuppvärmningens aktuella läge visas som ett
informationsmeddelande i frekvensomformarens manöverenhet.
Uppvärmningsströmmens styrka kan vid behov ändras via parametern
"Uppvärmningsström" (3-2-5-2). Denna parameter är en serviceparameter, eftersom
parametern endast bör ändras av fackkunnig personal. I regel fungerar
motorstilleståndsuppvärmningen med de därför sparade fabriksinställningarna. Så
snart anläggningsstarten utförs och motorn startar stängs
motorstilleståndsuppvärmningen av automatiskt.
Tabelle 82: Parametern Motorstilleståndsuppvärmning
Parameter

Beskrivning

3-2-5-1

Motorstilleståndsuppvärmning
Uppvärmning av motorn via
motorlindningarna

3-2-5-2

Möjlig inställning

Uppvärmningsström
Uppvärmningsström i % av motorns
märkström

▪ På

Fabriksinställning
Av

▪ Av
0,00…50,00

20,00
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7.8.7 Rörfyllningsfunktion
Den här funktionen används till att förebygga tryckstötar som kan uppstå genom
höga flödeshastigheter när rörledningar fylls på. När den här funktionen är aktiverad
fylls rörledningssystemen på med en lägre flödeshastighet och trycket i systemet
byggs upp långsamt med hjälp av en inställbar regressionslinje, innan automatisk
växling till tryckreglerdrift sker när påfyllningsfunktionen avslutas. Funktionen
lämpar sig för påfyllning av både horisontella, vertikala och kombinerade
rörledningar.
Funktionen kan aktiveras en gång för en första påfyllning av rörledningarna. Den
kan även parametriseras som övervakningsfunktion och utförs då alltid inom ramen
för anläggningsstart före normal drift, om trycket underskrider ett inställbart
gränsvärde, till exempel efter att läckor åtgärdats.
Rörfyllningsfunktionen har prioritet över funktionen ”Pumpstart med högsta
varvtal” när de aktiveras samtidigt.
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OBSERVERA
Medan rörfyllningsfunktionen utförs är skyddsfunktionen mot hydraulisk
blockering avaktiverad. (ð Kapitel 7.8.2.8, Sida 94)
∆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

A
t1

B
t2

C

t

t3

Bild 86: Tidsdiagram för rörfyllningsfunktionen
A

Påfyllning av den horisontella delen

B

Påfyllning av den vertikala delen

C

Tryckreglerdrift

I diagrammet som visas ligger anläggningstrycket inledningsvis under gränsvärdet
(3-9-15-6). Vid tidpunkten t1 startar anläggningen, och om parametern ”Start med
rörfyllningsfunktion” (3-9-15-1) är förvald aktiveras rörfyllningsfunktionen och den
horisontella delen av rörledningsnätet fylls på först. Dessutom anger
frekvensomformaren startvarvtalet (3-9-15-2) för inställd ”Tid startvarvtal” (3-9-15-3).
När det är klart vid tidpunkten t2 växlar styrningen till läget för påfyllning av den
vertikala delen. I den här fasen ökar börvärdet för den valda reglerstorheten linjärt
med den stigning som angetts i parametern ”Börvärdesstigning per minut” tills
börvärdesinställningen uppnår slutvärdet (3-9-15-5).
Från och med tidpunkten t3 växlar drivningen till det inställda driftsättet. I
diagrammet som visas anges nu börvärdet (1-3-2) och reglerdriften aktiveras. Under
påfyllningen visar ett informationsmeddelande (I103) att förloppet är aktivt.
Meddelandet slocknar av sig självt när rörfyllningsfunktionen har slutförts.
Om ett sensorlöst regleringssätt används är läget för vertikal påfyllning endast
möjligt med begränsningar. Att funktionen enbart startar när ett gränsvärde
(3-9-15-6) underskrids är inte möjligt vid sensorlösa regleringssätt.
För pumpsystem med flera pumpar sker påfyllningen av rörnätets horisontella del
alltid med en pump.

Vid termostatdrift saknar valet ”Gränsvärdesunderskridande” funktion för
parametern ”Start med rörfyllningsfunktion” (3-9-15-1). Påfyllning av den
horisontella delen fungerar på samma sätt som vid reglerdrift. Under påfyllningen av
den vertikala delen accelererar pumpen på en varvtalsramp upp till slutvärdet
(3-9-15-5) och antar slutligen den hastighet som ställts in i parametern ”Styrvärde
reglerventil”.
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Tabelle 83: Parametrar för rörfyllningsfunktionen
Parameter Beskrivning
3-9-15-1

3-9-15-2

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

-

0 = av

min⁻¹

3-2-2-1

0…6000

s

60

Det inställda
värdeområdets
minimigräns till
maximala gräns

Beroende på
inställd enhet

2 % av värdeområdet för
inställt regleringssätt

Beroende på
inställd enhet

0

Beroende på
inställd enhet

0

Start med rörfyllningsfunktion

▪ 0 = av

Under nästa start av anläggningen
utförs rörfyllningsfunktionen.

▪ 1 = en gång
▪ 2=
gränsvärdesunder
skridande

Startvarvtal

Det inställda
Varvtalsvärde som antas vid början värdeområdets
minimigräns till
av rörfyllningsfunktionen.
maximala gräns
(parametrering med
KSB Service-Tool)

3-9-15-3

Tid startvarvtal
Tid för den första delen av
fyllningsförloppet som utförs med
startvarvtalet.

3-9-15-4

Börvärdesökning per minut
Stigningshastighet för
börvärdesinställningen i den andra
delen av fyllningsförloppet

(parametrering med
KSB Service-Tool)
3-9-15-5

Ändvärde
Slutvärde för börvärdet, när det
uppnås avslutas den andra delen
av fyllningsförloppet.

Det inställda
värdeområdets
minimigräns till
maximala gräns
(parametrering med
KSB Service-Tool)

3-9-15-6

Gränsvärde
Vid valet 3-9-15-1
Gränsvärdesunderskridning startar
anläggningen rörfyllningsfunktion
om ärvärdet ligger under
gränsvärdet.

Det inställda
värdeområdets
minimigräns till
maximala gräns
(parametrering med
KSB Service-Tool)

7.8.8 Funktioner för tryckökningssystem
7.8.8.1 Vattenbrist
Vattenbrist inom anläggningen kan upptäckas av frekvensomformaren via
konfigurering av en digital ingång, eller utifrån en förtrycksövervakning.
Konfigurering via en digital ingång

4074.81/13-SV

När en digital ingång konfigureras med funktionen ”Vattenbrist” aktiveras eller
avaktiveras larmet A17 beroende på den digitala ingångssignalen (Low-/High-signal).
Om en Low-signal föreligger vid den digitala ingången genererar
frekvensomformaren larmet ”Vattenbrist” och stoppar alla pumpar som befinner sig
i driftsättet ”Auto”. Analysen av signalen sker alltid vid den digitala ingången till den
aktiva huvudpumpen i systemet.
Larmets kvitteringssätt kan bestämmas via parametern Larmbeteende vattenbrist
(3-9-11-1 ). Möjliga inställningar är ”Självkvitterande” eller ”Inte självkvitterande”.
Ett föreliggande larm kan kvitteras av en valfri pump i systemet.
En avstängning av pumparna i systemet till följd av larmet ”Vattenbrist” kan
fördröjas via parametern Tidsfördröjning avstängning (3-9-11-2 ). När den inställda
tiden har löpt ut stängs pumparna av. Om signalen vid den digitala ingången ändras
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tillbaka till High-signal under tidsfördröjningsförloppet genereras inget larm. Larmet
”Vattenbrist” föreligger i systemet minst under den tid som ställts in i parametern
Minimilängd larm (3-9-11-3 ).
Förtrycksövervakning
Övervakningen av anläggningen med avseende på vattenbrist kan också ske via en
förtrycksövervakning, genom att inloppstrycket mäts. Då måste parametern
Övervakning via inloppstrycksensor (3-9-11-4 ) ställas in på ”Till”.
Via sensorsignalen som ligger an på den analoga ingången registreras mätvärdena
för inloppstrycket. Larmet ”Vattenbrist” utlöses beroende på parametrarna
Frånkopplingsgräns inloppstryck (3-9-11-5 ) och Tillkopplingsgräns inloppstryck
(3-9-11-6 ). När inloppstrycket sjunker under den inställda frånkopplingsgränsen
utlöses larmet. Efter att pumparna i systemet har stängts av till följd av larmet
”Vattenbrist”, kopplas pumparna till igen om tillkopplingsgränsen överskrids.
Larmets kvitteringsbeteende och tidsbeteende kan precis som vid konfigureringen
via en digital ingång ställas in med hjälp av parametrarna Larmbeteende vattenbrist
(3-9-11-1 ), Tidsfördröjning avstängning (3-9-11-2 ) och Minimilängd larm (3-9-11-3 ).
Välj frånkopplings-/tillkopplingsgränsvärdena så att pumparna inte kopplas från och
till snabbt.
Om pumparna i systemet stängs av till följd av larmet ”Vattenbrist”, förblir
larmmeddelandet aktivt minst under den tid som ställts in under parametern
3-9-11-3, även om mätvärdessignalen dessförinnan överskrider tillkopplingsgränsen
3-9-11-6 igen.

OBSERVERA
Om funktionen ”Internt inloppstryck” har ställts in på den analoga ingången
konsulteras inte mätvärdena för övervakningen. Följaktligen måste funktionen
”Inloppstryck” ställas in på den analoga ingången. Med parametern Inloppstryck
(1-2-3-2) kan det aktuella trycket på anläggningens ingångssida visas. Om
registreringen av inloppstrycksmätvärdet inte konfigureras på den analoga
ingången sker ingen övervakning med avseende på vattenbrist.

OBSERVERA
Om förtrycksövervakningen (3-9-11-4 ) är aktiverad samtidigt som en digital ingång
är konfigurerad med funktionen ”Vattenbrist”, har den digitala ingången prioritet.
I sådana fall analyseras inte mätvärdena för inloppstrycket på den analoga
ingången. Larmet ”Vattenbrist” genereras då enbart utifrån den digitala
ingångssignalen.

OBSERVERA
Förtrycksövervakningen kan också ske genom att PumpMeter ansluts till M12modulen. Då ska du ställa in funktionen för M12-modul ingång A till ”PMtr
inlopps-/sluttryck”.
Tabelle 84: Parametrar för vattenbristfunktionen
Beskrivning

3-9-11-1

Larmbeteende vattenbrist
Funktion för återställning av larmet
Vattenbrist

3-9-11-2
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Möjlig inställning

Tidsfördröjning avstängning
Efter den här tidsfördröjningen stängs
pumpen av, förutsatt att
frånkopplingsgränsen för vattenbrist
underskrids kontinuerligt.

PumpDrive 2

▪ Inte självkvitterande

Fabriksinställning
Självkvitterande

▪ Självkvitterande
0.0…600.0 s

10,0 s
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-9-11-3

Minimilängd larm
0.0…600.0 s
Minimilängd för larmtillståndet Vattenbrist.
Alarmet visas under minst denna
tidsperiod.

10,0 s

3-9-11-4

Övervakning via inloppstrycksensor
Om inloppstrycket sjunker under
frånkopplingsgränsen utlöses larmet
Vattenbrist

Av

▪ Av

Fabriksinställning

▪ På

3-9-11-5

Frånkopplingsgräns inloppstryck
-1,00…10,00 bar
Ett kontinuerligt underskridande av den här
frånkopplingsgränsen för inloppstrycket
leder till att pumpen kopplas från

1,00 bar

3-9-11-6

Tillkopplingsgräns inloppstryck
-1,00…10,00 bar
När pumpen har kopplats från kopplas den
till igen om den här tillkopplingsgränsen
överskrids

1,50 bar

7.8.8.2 Slutrotation
För att skona den mekaniska tätningen är det möjligt att låta pumpen stanna av sig
själv med hjälp av funktionen Slutrotation. Om den här funktionen är aktiverad
kopplas frekvensomformarens pulsviddsmodulering (PWM) från och motorn bromsas
inte via stopprampen, utan snurrar från och med ett inställt varvtal (3-3-5-6 ) tills den
stannat.
Varaktigheten för detta förlopp är beroende av systemets tröghet. Under
slutrotationen förblir drivningen låst. Låsningen visas i manöverenheten. Den här
funktionen aktiveras via parametern Motorn stannar av sig själv (3-3-5-5).
För den här parametern finns det två möjliga val:
▪ Av
Funktionen är avaktiverad, motorn stängs av på stopprampen
▪ Fast varvtal
När pumpen kopplas från stängs frekvensomformarens pulsviddsmodulering
(PWM) av när varvtalet vid vilket motorn stannar av sig själv (3-3-5-6 )
underskrids, så att motorn snurrar tills den stannar av sig själv.
Tabelle 85: Parametrar för slutrotation
Parameter

Beskrivning

3-3-5-5

Motorn stannar av sig själv
Avaktivering av stopprampen vid stopp av
motorn. Motorn stannar av sig själv.

3-3-5-6

Möjlig inställning

Varvtal vid vilket motorn stannar av sig
själv
Varvtal vid vilket frekvensomformaren vid
fördröjning på stopprampen låter motorn
snurra tills den stannar av sig själv.

▪ Av

Fabriksinställning
Av

▪ Fast varvtal
0 till motorns maximala varvtal
3-2-2-2

500
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7.8.9 Motorskyddsfunktion

OBSERVERA
Motorskyddsfunktionen bör endast aktiveras i de nedan beskrivna tillämpningarna.
Den kan endast tas i drift av utbildad fackpersonal (KSB Service). Av detta skäl kan
nedan beskrivna parametrar endast ställas in med servicebehörigheter.
Motorskyddsfunktionen synkroniserar en roterande motors roterande fält med
utgångssignalen från frekvensomformarens effektelektronik, till tidpunkten vid
vilken ”Anläggningsstart” och / eller ”Aktivering av effektelektroniken” ställs in på
styrkretskortet.
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Synkroniseringen fungerar för båda motorrotationsriktningarna. Det vill säga både
för en motor som roterar baklänges vilket t.ex. framkallats genom en pump som
genomströmmas av ett bakåtriktat flöde, men även vid den normala
rotationsriktningen för pumpen, t.ex. vid en lång avstängningsrotation beroende på
stort tröghetsmoment.
Efter identifiering av motorns rotorläge följer motorn den inställda startrampen till
dess att det inställda värdet och/eller börvärdet nås, beroende på den valda
regleringstypen.
Tabelle 86: Parameter för motorskyddsfunktion
Parameter

Beskrivning

3-3-7-8

Motorskyddsfunktion

▪ Av

Funktion, med vilken
motorskyddsfunktionen startas.

▪ På

3-3-7-9

Möjlig inställning

Tid motorskyddsfunktion

Fabriksinställning
Av

0,0 … 20,0 s

2,5 s

10.00…45.00 %

30.00 %

Tiden det tar för frekvensomformaren att
köra sökcykeln för rotationsfältsvarvtalet.
3-3-7-10

Ström motorskyddsfunktion
Anger motorströmmen i % av motorns
märkström, för identifiering av
rotationsfältsvarvtalet.

Inställningen av parametervärdena är beroende av motortypen.
För asynkronmotorer ligger tiden för identifiering av det roterande fältet eller
rotationsfältsvarvtalet vanligen mellan 2 s och 4 s (3-3-7-9 tid motorskyddsfunktion).
Strömvärdet (3-3-7-10 ström motorskyddsfunktion) skall ställas in i området från 25
% till 40 %.
För KSB SuPremE-motorn kan bra resultat uppnås för identifieringen av
rotationsfältsvarvtalet även med lägre parametervärden för tid och ström.
Fabriksinställningarna ställs i princip in för KSB SuPremE-motorn, men måste även ev.
anpassas lokalt beroende på krav, tillämpning och belastning.
Högre parametervärden för tiden för motorskyddsfunktionen möjliggör en bättre
noggrannhet för identifieringen, men har även inverkan på motorns startprocedur.
Även för motorskyddsfunktionens ström gynnar högre parametervärden
identifieringens noggrannhet, men leder även möjligen till larmmeddelanden i
frekvensomformaren, såsom t.ex. A2 överspänning, A5 kortslutning eller A9
överström.

OBSERVERA

OBSERVERA
Är motorskyddsfunktion (3-3-7-8) aktiverad, ignoreras spärrtiden efter ett kritiskt
larm (3-3-7-4). I fall att ett kritiskt larm föreligger för MotorControl medan motorn
befinner sig på stopprampen, visas meddelandet I101 ”Drivningen låst” på den
grafiska manöverenheten och frekvensomformarens effektdel är spärrad. Kvitteras
larmet och larmtillståndet raderas, visas inte meddelandet I101 längre och
drivningen kan starta på nytt. Sker detta förlopp innan pumpen står helt stilla
säkerställer motorskyddsfunktionen motorns start.

120 från 244

PumpDrive 2

4074.81/13-SV

I fall att motorskyddsfunktionen (3-3-7-8) och att motorns frihjulsrotation (3-3-5-5)
är aktiverade samtidigt, sker ingen spärrning av frekvensomformarens effektdel om
pumpens motor stannar av sig själv eller om pumpen har en lång
avstängningsrotation. I enlighet därmed visas inte heller något meddelande I101
”Drivning låst” på den grafiska manöverenheten. Om ”Anläggningsstart” och/ eller
”Aktivering av effektelektroniken” ställs in på frekvensomformarens styrkretskort,
innan pumpen står still, kan motorn efter identifiering av rotationsfältsvarvtalet
startas igen av motorskyddsfunktionen.

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

OBSERVERA
Är motorskyddsfunktion (3-3-7-8) aktiverad, ignoreras spärrtiden efter ett kritiskt
larm (3-3-7-4). I fall att drivningens aktivering tas bort via den därför avsedda
digitala ingången ”DI-EN”, visas meddelandet I101 ”Drivningen låst” på den
grafiska manöverenheten och frekvensomformarens effektdel är spärrad. Om
”Aktivering av effektelektroniken” åter ställs in på frekvensomformarens på
styrkretskortet via ”DI-EN”, visas inte längre meddelandet I101 och drivningen kan
startas på nytt. Sker detta förlopp innan pumpen står helt stilla säkerställer
motorskyddsfunktionen motorns start.

7.9 Utrustningsfunktioner
7.9.1 Fabriks- och användarinställning

OBSERVERA
Om idrifttagande redan har genomförts går alla tidigare parameterinställningar
förlorade vid återställning till fabriksinställningen, såvida de inte har sparats med
serviceprogramvaran eller användarinställningen.
I frekvensomformaren kan två ytterligare användarinställningar lagras och laddas.
Fabriksinställningarna kan inte skrivas över och kan laddas med parametern (3-1-3-5).

OBSERVERA
I flerpumpsdrift måste "Ladda fabriksinställningar" (3-1-3-5) utföras separat för alla
frekvensomformare. Det är tillräckligt att endast utföra detta på en av
anläggningens frekvensomformare för att det ska sparas. Detta ska man även ta
hänsyn till vid ladda/spara användarinställningar.
Tabelle 87: Fabriks- och användarinställningar
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-1-3-1

Ladda användarinställningar 1

Kör

-

3-1-3-2

Ladda användarinställningar 2

Kör

-

3-1-3-3

Spara användarinställningar 1

Kör

-

3-1-3-4

Spara användarinställningar 2

Kör

-

3-1-3-5

Ladda fabriksinställning

Kör

-

Med den här funktionen kan drivningen
resp. anläggningen återställas till
fabriksinställningarna.
7.9.2 Avläsa PumpMeter
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Om frekvensomvandlaren inte parametreras på fabriken kan alla relevanta data
(motordata, pumpens karakteristikkurvor) laddas från PumpMeter till
frekvensomvandlaren, om PumpMeter anslutits via modbus till ingång A på M12modulen.

OBSERVERA
När data laddas från PumpMeter skrivs de data som lagrats från fabrik över.
Eventuellt kan data i frekvensomvandlaren vara av ett senare datum. Det går att
ladda fabriksdata på nytt via fabriksinställningen.
Läs av typskylt För att utläsa parametern som pumpkurva och motordata från PumpMeter måste
parameterfunktion M12-modul ingång A (3-8-4-1) till PMtr sug-/sluttryck resp. PMtr
sug-/sluttryck vara inställd internt. Frekvensomformaren måste dessutom vara i
driftläge ”Off” eller ”Auto-Stop”.
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OBSERVERA
Vid ändring av parameter 3-8-4-1 till ett av de ovan nämnda värdena (särskilt
relevant vid efterjustering) utlöses en 24 V spänningsåterställning, vilken är
nödvändig för initialisering av bussförbindelsen till PumpMeter.
Först då kan märkskylten avläsas.
Om utläsningen av märkskylten avbryts innan alla data har överförts eller om
kommunikationen inte fungerar så visas varningen ”PumpMeter Kommunikation”
och inga av de redan överförda parametrarna används. Eftersom motordata också
kan ändras vid utläsning ska den automatiska motoranpassningen (AMA) startas om.
Eftersom avslutad utläsning visas meddelandet ”PumpMeter Upload avslutad.
Motorparameter ändrad! Utför AMA!”

OBSERVERA
Vid val av PMtr sug-/sluttryck måste parameter 3-8-4-1 ställas tillbaka på ”av” efter
utläsning av märkskylten, om regleringen ska göras till den analoga ingången.
Tabelle 88: Avläsa PumpMeter
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-4-1

Funktion M12-modul ingång A

PMtr sug-/sluttryck

Av

Kör

-

1...247

247

Funktion M12-modul ingång A. Interna
driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.
3-13-1

Läs av märkskylt
Överför märkskyltens information från
PumpMeter till frekvensomformaren

3-13-2

Adress
Den anslutna PumpMeter-enhetens
modbus-adress

3-13-3

Baud-hastighet

▪ 9600

Den anslutna PumpMeter-enhetens
modbus-baud-hastighet

▪ 19200

38400

▪ 38400
▪ 115200

3-13-4

Övervakningstid systembuss

1...180 s

15

Modbus-tidsöverskridande inställning
7.9.3 Datum och klockslag
Frekvensomformaren har en realtidsklocka. Utgångsformatet går att ställa om.

OBSERVERA
En automatisk omkoppling mellan sommar- och vintertid är inte möjlig.

Parameter

Beskrivning

1-5-1

Tid

Möjlig inställning

Fabriksinställning

-

-

-

-

Anläggningens aktuella tidsinställning
1-5-2

Datum
Systemets aktuella datum

3-1-4-1

Ställa in datum

01.01.2000 ... 31.12.2099

Inställning för datum
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Tabelle 89: Parametern Ställ in datum och klockslag

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-1-4-2

Ställa in klockslag

00:00…23:59

Fabriksinställning
-

Inställning för klocka
3-1-4-3

Tidsformat

▪ AM

Välj tidsformat för klocka

▪ PM

-

▪ 24h

7.10 Digitala och analoga ingångar/ digitala och analoga utgångar
7.10.1 Digitala ingångar
Frekvensomformaren har sex digitala ingångar.
Den digitala ingången DI-EN har tilldelats en fast funktion:
Med hjälp av den digitala ingången DI-EN kan frekvensomformarens
pulsbreddsmodulering (PWM) stängas av. I händelse av avstängning (DI-EN = Low)
bromsas motorn inte via stopprampen, utan snurrar tills den stannat. Varaktigheten
för detta förlopp är beroende av systemets tröghet. Under slutrotationen förblir
motorn låst. Låsningen visas i manöverenheten. I det enklaste fallet kan en bygel från
+24 V (C9) till DI-EN (C10) aktivera pulsbreddsmoduleringen.

OBSERVERA
I händelse av avstängning via den digitala ingången "DI-EN" bromsas motorn inte
via stopprampen utan snurrar tills den stannat. Varaktigheten för detta förlopp är
beroende av systemets tröghet. Under slutrotationen förblir motorn låst. Låsningen
visas i manöverenheten.

VARNING
Roterande maskindelar
Användarna kan skadas!
▷ Håll alltid ett säkert avstånd till roterande maskindelar tills maskinen stannat
helt.
Fem av dessa digitala ingångar (DI1–DI5) kan parametriseras fritt. Följande
funktioner kan väljas:
▪ Ingen funktion
▪ Start
▪ Digital potentiometer (snabbare/långsammare)
▪ Omkoppling av styrplatsen (lokal/fjärr)
▪ Torrkörningsskydd
▪ Återställa larm
▪ Den analoga ingångens utdatastyrning
▪ Bearbetning av en extern signal (t.ex. Dörr öppnas – Reaktion: Pump av)
▪ Omkoppling mellan alternativt bör-/styrvärde
4074.81/13-SV

▪ Omkoppling mellan Av/Automatik/Fast varvtal/extern AV
▪ Pumpbyte
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning
Vid flerpumpsdrift är det inte möjligt att ge samma digitala ingång hos de enskilda
frekvensomvandlarna olika parametrering.
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Tabelle 90: Parameterlista med förinställning av funktionen
Parameter

Beskrivning

3-8-6-1

Funktion digital ingång 1

▪ Ingen funktion

Inställbar funktion för den digitala
ingången 1

▪ Start

3-8-6-2

3-8-6-3

Möjlig inställning

Funktion digital ingång 2

3-8-6-4

3-8-6-5

Start

▪ Potentiometer Auto ▪ Potentiometer Auto +

Inställbar funktion för den digitala
ingången 2

▪ Styrningsplats

Funktion digital ingång 3

▪ Alternativt bör-/styrvärde
aktivt

Inställbar funktion för den digitala
ingången 3

Fabriksinställning

Nollställ meddelanden

ingen funktion

▪ Potentiometer manuell -

Funktion digital ingång 4

▪ Potentiometer manuell +

Inställbar funktion för den digitala
ingången 4

▪ Styrning digital Bit 0

Funktion digital ingång 5

▪ Styrning digital Bit 2

Inställbar funktion för den digitala
ingången 5

▪ Torrkörningsskydd

ingen funktion

▪ Styrning digital Bit 1
ingen funktion

▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av
parameteruppsättning

7.10.1.1 Digital potentiometer
Med hjälp av denna funktion kan, beroende av driftsättet (regulatordrift,
termostatdrift, manuell drift), den aktuella börstorheten (bör-, styr-,
inställningsvärde) ökas eller minskas. För detta används två digitala ingångar.

OBSERVERA
Börstorheten får då inte anges via en analog ingång, annars saknar den digitala
potentiometern funktion

Digital potentiometer Auto Välj i varje fall ”Potentiometer Auto –” och ”Potentiometer Auto +” för en stegvis
vid termostatdrift ändring av regulatorns styrvärde vid driftsättet "Automatik" som funktion för de
digitala ingångarna. Via parametern "Stegvis varvtalsändring" (3-6-6-2) kan man
definiera, med vilket värde inställningsvärdet för system med en eller flera pumpar
ska ökas eller minskas per impuls vid den digitala ingången.
Digital potentiometer vid Välj i varje fall ”Potentiometer manuell –” och ”Potentiometer manuell +” för en
manuell drift stegvis ändring av inställningsvärdet vid manuell drift som funktion för de digitala
ingångarna. Via parametern "Stegvis varvtalsändring" (3-6-6-2) kan man definiera,
med vilket värde inställningsvärdet för system med en eller flera pumpar ska ökas
eller minskas per impuls vid den digitala ingången.
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Digital potentiometer Auto Välj i varje fall ”Potentiometer Auto –” och ”Potentiometer Auto +” för en stegvis
vid regulatordrift ändring av regulatorns börvärde vid driftsättet "Automatik" som funktion för de
digitala ingångarna. Via parametern "Stegvis börvärdesändring" (3-6-6-1) kan man
definiera, med vilket värde börvärdet för system med en eller flera pumpar ska ökas
eller minskas per impuls vid den digitala ingången.

7 Idrifttagning/ urdrifttagning

OBSERVERA
Inställningar via funktionen ”Digital potentiometer manuell” måste ställas in på
varje styrning – inte bara på det aktiva huvudstyrsystemet.
Driftsättet är beroende av de digitala ingångarnas koppling:
▪ 00: inaktiv;
Börvärde, styrvärde, inställningsvärde kan t.ex. ändras via manöverenheten.
▪ 01: upp
▪ 10: ned
▪ 11: låst;
Börvärde, styrvärde, inställningsvärde ändras inte.
Med parametern "Intervall" (3-6-6-3) kan man ställa in tidsvärdet för en
automatisk värdeändring vid kontinuerlig signal. När den här tiden har löpt ut
ändras börvärdet och/eller inställningsvärdet kontinuerligt.
Tabelle 91: Parametern digital potentiometer
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-6-6-1

Stegvis börvärdesändring

Värdeområdets minimigräns till
Parametern definierar med vilket värde per maximala gräns
puls i den digitala ingången som börvärdet
höjs eller minskas med vid automatdrift

0,10

3-6-6-2

Stegvis varvtalsändring

0..1000 min⁻¹

10

0,0…10,0 s

0,5

Parametern definierar med vilket värde per
puls i den digitala ingången som
inställningsvärdet för pumpsystem med en
eller flera pumpar höjs eller sänks.
3-6-6-3

Intervall
Tidsvärde för automatisk värdeändring av
en kontinuerlig signal

7.10.1.2 Externt meddelande
Via en digital ingång kan ett lokalt meddelande skapas utifrån.
Med parametern "Reaktion externt meddelande" (3-9-14-1) kan man ställa in om
meddelandet är ett larm eller en varning.
Via parametern "Driftsätt externt meddelande" (3-9-14-2) ställer man in om
meddelandet är självkvitterande eller inte.
Det externa meddelandet utlöser ett regelrätt larm eller en regelrätt varning, vilken
även kan beaktas via ett relä på motsvarande sätt som vid samlingsfelmeddelandet.
Tabelle 92: Parametern externt meddelande
Parameter

Beskrivning

3-9-14-1

Reaktion externt meddelande

▪ Larm

Reaktion då det externa meddelandet
förekommer

▪ Varning

Driftsätt externt meddelande

▪ Inte självkvitterande

Larmdriftsätt vid externt meddelande

▪ Självkvitterande
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3-9-14-2

Möjlig inställning

Fabriksinställning
Larm

Inte självkvitterande

7.10.1.3 Drift med fast varvtal
Med hjälp av denna funktion kan frekvensomformarens aktuella varvtal ändras via
ett bestämt varvtal.
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OBSERVERA
Inställningar via funktionen "Drift med fast varvtal" måste ställas in på varje
styrning – inte bara på det aktiva huvudstyrsystemet.
Beroende på de digitala ingångarnas koppling kan upp till 3 fasta varvtal väljas. De
valda digitala ingångarnas funktion ställs in via "Styrning digital Bit 0", "Styrning
digital Bit 1" och "Styrning digital Bit 2". Driftsättet är beroende av de digitala
ingångarnas koppling.
Tabelle 93: Digitala ingångarnas koppling
Beskrivning

Driftsätt

Styrning digital (Bit Styrning digital (Bit Styrning digital (Bit
2)
1)
0)

Av, alla ingångar på Av
0

0

0

0

Automatisk endast
DI1

Automatisk drift

0

0

1

Manuell, variabelt
varvtal DI2

Manuell (variabelt
varvtal)

0

1

0

Fast varvtal 1: 2 950 Manuell (fast varvtal
varv/min
1)

0

1

1

Fast varvtal 2: 2213
varv/min

Manuell (fast varvtal
2)

1

0

1

Fast varvtal 3: 1475
varv/min

Manuell (fast varvtal
3)

1

1

1

Värden för de fasta varvtalen fastställs med parameterarna (3-6-5-1) till (3-6-5-3) .
Tabelle 94: Parametern Drift med fast varvtal via digitala ingångar
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-6-5-1

Fast varvtal 1

Motorns lägsta till
3-2-2-1
motorns maximala varvtal 3-2-2-2

0

Motorns lägsta till
3-2-2-1
motorns maximala varvtal 3-2-2-2

0

Motorns lägsta till
3-2-2-1
motorns maximala varvtal 3-2-2-2

0

Fast varvtal som kan väljas via
digitala ingångar
3-6-5-2

Fast varvtal 2
Fast varvtal som kan väljas via
digitala ingångar

3-6-5-3

Fast varvtal 3
Fast varvtal som kan väljas via
digitala ingångar

Referens till Fabriksinställning

7.10.1.4 Torrkörningsskydd
Via en digital ingång med en extern sensor (t.ex. tryckbrytare) kan en torrkörning
övervakas. Funktionen Digital ingång måste ställas in på värdet torrkörningsskydd för
detta.

Om torrkörningsskydd aktiveras via en extern sensor, är den sensorfria
torrkörningsidentifieringen inaktiv.
Tabelle 95: Frekvensomformarens driftsätt vid torrkörning via digital ingång
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-9-7-1

Beteende extern
torrkörningsidentifiering
Larmbeteende vid extern
registrering av torrkörning

Referens till Fabriksinställning

▪ Inte självkvitterande

3-8-6-1

▪ Självkvitterande

3-8-6-2
3-8-6-3
3-8-6-4
3-8-6-5
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7.10.1.5 Starta funktionskörning via digital ingång

OBSERVERA
Funktionskörningen genomförs endast i automatdrift.

OBSERVERA
Tilldelningen av funktionen "Funktionskörning" till en digital ingång har högsta
prioritet. I detta fall är en automatisk funktionskörning via manöverenheten inte
möjlig.
Tabelle 96: Exempel Starta funktionskörning via digital ingång 3
Parameter

Beskrivning

3-8-6-3

Funktion digital ingång 3
Starta funktionskörning
Inställbar funktion för den digitala ingången
3

Möjlig inställning

Fabriksinställning
Ingen funktion

7.10.1.6 Växling av parameteruppsättning
Funktionen Växling av parameteruppsättning gör det möjligt att växla mellan två
sparade parameteruppsättningar (användarinställningar 1 och användarinställningar
2) via den digitala ingången.
Det gör att det t.ex. går att ställa in nöddrift om fältbusskommunikationen slutar att
fungera. När alla parametrar har ställts in kan den inställda parameteruppsättningen
sparas via parametrarna (3-1-3-3 ) eller (3-1-3-4 ).
Tabelle 97: Spara parameteruppsättningar
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-1-3-3

Spara användarinställningar 1

-

Kör

3-1-3-4

Spara användarinställningar 2

-

Kör

Tabelle 98: Exempel på växling av parameteruppsättning via den digitala ingången 3
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-6-3

Funktion digital ingång 3
Parameterväxling
Inställbar funktion för den digitala ingången
3

Fabriksinställning
Ingen funktion

När parameteruppsättningarna har lästs in visas följande meddelande på
manöverenheten eller KSB Service-Tool: I106 användarinställningar 1 inlästa eller I107
användarinställningar 2 inlästa.
7.10.2 Analoga ingångar
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Det finns två analoga ingångar. Via dessa analoga ingångar kan t.ex. börvärden från
externa styrningar eller ärvärdessignaler från trycksensorer läggas på
frekvensomvandlaren. För att göra det måste man välja en signaltyp och funktion för
den aktuella analoga ingången. Till detta kan man lämpligen bestämma en nedre
och övre gräns för att ge mätområdet en skala som passar den valda signalen.

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Om exempelvis en differenstrycksensor (4-20 mA; 0-6 bar) ska anslutas som
ärvärdessignal måste följande inställningar göras:
▪ Signaltyp "4 - 20 mA"
▪ Funktion "Differenstryck"
▪ Undre gräns analog ingång 0 bar
▪ Övre gräns analog ingång 6 bar
Vid flerpumpsdrift är det inte möjligt att ge samma analoga ingång hos de enskilda
frekvensomvandlarna olika parametrering.
Om signaltypen 4 - 20 mA eller 2 - 10 V parametreras för en analog ingång, utan att
en sådan nollspänningssignal ligger an på utrustningen, ger frekvensomvandlaren
varningen "Kabelbrott". (ð Kapitel 7.8.2.6, Sida 92)
Tabelle 99: Parameter för analog ingång 1 och 2
Parameter

Beskrivning

3-8-1-1

Signal analog ingång 1

Möjlig inställning
▪ Av

Sensorsignal i den analoga ingången 1

▪ 4…20 mA

Fabriksinställning
Av

▪ 2…10 V
▪ 0…20 mA
▪ 0…10 V
3-8-1-2

Funktion analog ingång 1

▪ Ingen funktion

Funktion för den analoga ingången 1.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.

▪ Bör-/styrvärde Auto

Av

▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt
▪ Alternativt bör-/styrvärde
Auto

3-8-1-3

Undre gräns analog ingång 1

Mätområdets minimigräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-1-4

Övre gräns analog ingång 1

Mätområdets maximala gräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-1-5

Kalibrering analog ingång 1

Kör

-

3-8-1-6

Kalibrering urval

3-8-2-1

Signal analog ingång 2

▪ Av

Sensorsignal i den analoga ingången 2

▪ 4…20 mA

▪ Fabriksinställning

Fabriksinställning

▪ Kundinställning

▪ 0…20 mA
▪ 0…10 V
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-2-2

Funktion analog ingång 2
Funktion för den analoga ingången 2.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

▪ Ingen funktion

Fabriksinställning
Av

▪ Bör-/styrvärde Auto
▪ Alternativt bör-/styrvärde
Auto
▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt

3-8-2-3

Undre gräns analog ingång 2

Mätområdets minimigräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-2-4

Övre gräns analog ingång 2

Mätområdets maximala gräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-2-5

Kalibrering analog ingång 2

Kör

-

3-8-2-6

Kalibrering urval

▪ Fabriksinställning

Fabriksinställning

▪ Kundinställning
Dessutom är det möjligt att läsa in 2 signaler samtidigt via den analoga ingången 1
och den analoga ingången 2, för att inhämta dessa signaler enligt följande kriterier
(inställning är endast möjlig för analog ingång 2):
▪ Differens mellan de båda signalvärdena DIFF (AI1, AI2)
▪ De båda signalvärdenas minimala värde MIN (AI1, AI2)
▪ De båda signalvärdenas maximala värde MAX (AI1, AI2)
▪ De båda signalvärdenas medelvärde AVE (AI1, AI2)

OBSERVERA
Om ett bortfall identifieras för en av de båda analoga ingångssignalerna motsvarar
processvärdet den återstående signalen, vilket kan ha oönskade inverkningar på
processen.
Om den analoga ingången ställs in till en av följande inställningar används de
inkommande sensorsignalerna endast för beräkningar och inte för reglering.
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
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▪ Differenstryck internt
Exempelvis när reglering sker mot en trycksensor för analog ingång 1 i en
samlingsledning, men då samtidigt en ytterligare trycksensor finns för lokal mätning
på pumpen för analog ingång 2, vilken inte ska användas som ärvärde för
pumpregleringen.
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt
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DIP-brytare för de analoga ingångarna
För att den redundanta huvudstyrningen (Aux-mastern) ska kunna ta över om den
aktiva huvudstyrningen (mastern) slutar att fungera, måste sensorsignaler eller
normsignaler för börvärden, styrvärden eller inställningsvärden föreligga redundant
vid de analoga ingångarna till de båda frekvensomformarna. Vid slingkoppling av
strömsignaler på 0/4–20 mA måste signalen omvandlas till en spänningssignal på 0/2–
10 V. Signalomvandlingen sköts av DIP-brytare vid de analoga ingångarna, som
kopplar till ett elektriskt motstånd på 500 Ohm internt.
+24V

B8

ON

AIN2 +

B7

OFF

AIN2 -

B6
B5

+24V

B4

ON

GND
AIN1 +

OFF

B3

AIN1 -

B2

GND

B1

Bild 87: DIP-brytare för de analoga ingångarna (fabriksinställning)
De båda DIP-brytarna för analog ingång 1 och analog ingång 2 står på OFF från
fabrik.

2

1
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+24V
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GND
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ON
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B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2
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3
Bild 88: Exempel på slingkoppling av en 4–20 mA-signal
1

Aktiv huvudstyrning (master)

2

Redundant huvudstyrning (AUX-master)

3

Ärvärdesgivare 4-20 mA

4

DIP-brytare till analog ingång 2 för den aktiva huvudstyrningen på ON

På alla frekvensomformare där en 0/4–20 mA-signal slingkopplas, omvandlas 0/4–
20 mA-signalen till en 0/2–10 V-signal när DIP-brytaren på den aktiva
huvudstyrningen (mastern) ställs in på ON. Ställ på motsvarande sätt in parametrarna
”Signal analog ingång” (3-8-1-1, 3-8-2-1, 3-8-3-1) på de analoga ingångarna till varje
frekvensomformare, för vilka signalen slingkopplats, till 0/2–10 V.

Kalibreringen av en valfri analog ingång kräver anslutning av en extern
spänningsförsörjning till den analoga ingången som skall kalibreras. Valet av
spänningsförsörjning beror bland annat av enheten som ställts in under 3-8-1-1 och/
eller 3-8-2-1 Signal analog ingång.
Kalibreringen kan startas när man under 3-8-1-6 och/eller 3-8-2-6 Kalibrering val av
värde väljer fabriksinställning och funktionen 3-8-1-5 och/eller 3-8-2-5 Kalibrering
analog ingång utförs. Därefter måste en viss signal tillhandahållas från
spänningsförsörjningen. Frekvensomformaren informerar om den nödvändiga
signalen i displayen. (för detta skall man ta hänsyn till enheten som valts under
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3-8-1-1 och/eller 3-8-2-1 Signal analog ingång). Kalibreringen avslutas så snart
signalen tillhandahålls och motsvarande dialogrutor bekräftas. Därefter kan den
externa spänningsförsörjningen åter avlägsnas.
7.10.3 Reläutgångar
Från de två potentialfria kontakterna (omkopplarreläer) på frekvensomformaren kan
driftlägesinformation hämtas.
Tabelle 100: Parameter för relä 1
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-9-1

Funktion relä 1

▪ Inga

Valbara meddelanden via relä 1

▪ Driftsätt AUTO

Fabriksinställning
Larm

▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
▪ inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-9-2

Tidsfördröjning på

0,0 – 10,0 s

0,5 s

0,0 – 10,0 s

0,5 s

Tid under vilken den valda
händelsen måste föreligga
kontinuerligt innan reläet ställs om.
3-8-9-3

Tidsfördröjning av
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Tid under vilken den valda
händelsen måste ha upphört
innan reläet återställs.
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Tabelle 101: Parameter för relä 2
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-10-1

Funktion relä 2

▪ Inga

Valbara meddelanden via relä 2

▪ Driftsätt AUTO

Fabriksinställning
Driftläge RUN

▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Inget larm
▪ Larm eller varning
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-10-2

Tidsfördröjning på

0,0…10,0 s

0,5 s

0,0 …10,0 s

0,5 s

Tid under vilken den valda
händelsen måste föreligga
kontinuerligt innan reläet ställs om
3-8-10-3

Tidsfördröjning av
Tid under vilken den valda
händelsen måste ha upphört innan
reläet återställs.

Funktion ärvärde = börvärde

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
För funktionen "Ärvärde = börvärde" måste man ställa in bandbredden efter att
värdeområdet och bandbreddens enheter har bestämts för jämförelse av ärvärde och
börvärde. Detta sker med parametern "Tillåten avvikelse när
ärvärde=börvärde" (3-6-4-7).

Reläfunktionen ”Spjällstyrning” möjliggör öppning/stängning av en vridspjällventil
på trycksidan, så att bakåtriktad genomströmning av pumpen förhindras.
Ett relä som parametrerats med funktionen ”Spjällstyrning” stänger, när startrampen
lämnas, varmed sedan en vridspjällventil på trycksidan kan öppnas. I termostatdrift
lämnas startrampen när styrvärdet uppnåtts. I regulatordrift lämnas startrampen när
det av regulatorn angivna varvtalet uppnåtts. Reläet öppnar stopprampen igen vid
start, och via den kan vridspjällventilen stängas. Stopprampen aktiveras så snart en
stoppsignal anges. Därmed kan bakåtriktad genomströmning av pumpen förhindras,
genom att en vridspjällventil på anläggningssidan kan styras i tid.
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Förbikopplingsstyrning

PD2

M

Bild 89: Kopplingsschema förbikopplingsstyrning
Reläfunktionen ”Förbikopplingsstyrning” möjliggör öppning/stängning av
bypassventilerna på anläggningssidan beroende på ett maximalt/minimalt
gränsvärde för flödet. Underskrider anläggningens flöde det minimala gränsvärdet
stänger ett relä som parametrerats med funktionen ”Förbikopplingsstyrning”, via
vilken sedan en bypassventil på anläggningssidan kan öppnas automatiskt.
Överskrider anläggningens flöde det maximala gränsvärdet öppnas det använda
reläet igen och den sammankopplade bypassventilen stängs igen.
Tabelle 102: Parameter för förbikopplingsstyrning
Parameter
3-10-6-4

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

Gränsvärde förbikoppling öppen

Minimalt flöde – Maximalt flöde 0.0 m³/tim

Fastläggande av det undre gränsvärdet,
vid underskridande ställs reläet in till
funktionen ”Förbikopplingsstyrning”.
3-10-6-4

Gränsvärde förbikoppling stängd

Minimalt flöde – Maximalt flöde 9999.9 m³/tim

Fastläggande av det övre gränsvärdet, vid
överskridande återställs reläet för
funktionen ”Förbikopplingsstyrning”.
7.10.4 Analoga utgångar
Från fabrik visas värdet som valts via parametern 3-8-7-1 Tilldelning 1 analog
utgång 1 som 4–20 mA-signal. Alternativt går det att visa värdet som 0–10 V-signal.
På den analoga utgången kan man i varje fall lägga fyra olika processvärden.
Valet av vilket värde som sänds ut sker via två digitala ingångar (2 Bits =
4 möjligheter). För att göra det ska man parametrera de digitala ingångarnas
funktion till "Styrning AOUT Bit 0" resp. "Styrning AOUT Bit 1".
Tabelle 103: Styrning av utdatavärdena
Styrning AOUT Bit 1

Styrning AOUT Bit 0

1

0

0

2

0

1

3

1

0

4

1

1
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Tabelle 104: Parameter för analog utgång
Parameter

Beskrivning

3-8-7-1

Tilldelning 1 analog utgång 1

▪ Ingen funktion

Valbar tilldelning 1 för analog
utgång 1

▪ Börvärde

3-8-7-2

3-8-7-3

3-8-7-4

Möjlig inställning

Tilldelning 2 analog utgång 1

Fabriksinställning
Motorvarvtal

▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal

Valbar tilldelning 2 för analog
utgång 1

▪ Motoreffekt

Tilldelning 3 analog utgång 1

▪ Motorström

Valbar tilldelning 3 för analog
utgång 1

▪ Motorspänning

Tilldelning 4 analog utgång 1

▪ Mellankretsspänning

Valbar tilldelning 4 för analog
utgång 1

▪ Inloppstryck pump

Motorström

Motoreffekt

▪ Utgångsfrekvens
Mellankretsspänning

▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde

3-8-7-5

Kalibrering analog utgång 1

3-8-7-6

Kalibrering urval

Kör
▪ Fabriksinställning

Fabriksinställning

▪ Kundinställning
3-8-7-7

Signal analog utgång 1

▪ 4...20 mA / 2...10 V

Signaltyp (signalområde) på
analog utgång 1

▪ 0...20 mA / 0...10 V

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

Skalorna för de möjliga utdatavärdena för den analoga utgången hänförs till
parametrarna i menyn 3-11 "Värdeområden och enheter".
Exempel Tryckreglering parameter 3-8-7-1 Tilldelning 1 analog utgång 1 ställs in till börvärdet.
Parametrarna 3-8-7-2 till 3-8-7-4 ställs in till "Av". Skalan motsvarar då på följande
sätt:
▪ 4 mA hänför sig till parametern "Minimitryck" (3-11-2-1)
▪ 20 mA hänför sig till parametern "Högsta tryck" (3-11-2-2)
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DIP-brytare Beroende på DIP-brytarens läge på styrkortet kan processtorlekar visas som 4–
20 mA/0–20 mA-signal eller 2–10 V/0–10 V-signal.
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Bild 90: DIP-brytarens position på styrkortet
1

Anslutningsplint

2

DIP-brytare för analog utgång

Vad DIP-brytarens brytarläge betyder

4–20 mA/0–20 mA-signal

OFF

ON

1

1

ON

OFF

2

SW 1
2

SW 1

2–10 V/0–10 V-signal

4074.81/13-SV

Från fabrik står den analoga utgångens DIP-brytare på OFF. Signalområdet är
förinställt till 4–20 mA. Signalområdet är beroende av parametriseringen av
parametern 3-8-7-7. ab.
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Tabelle 105: Möjliga kombinationer och signalområden
DIP-brytarens brytarläge

Signalområde

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

Inställning för parametern 3-8-7-7
Signalområde analog utgång 1

1

ON

OFF

2

SW 1

1

ON

OFF

2

SW 1

1

ON

OFF

2

SW 1

Kalibrering analog utgång

▪ Automatisk kalibrering
Vid denna kalibreringstyp måste den analoga utgången som ska kalibreras
anslutas till den tillhörande analoga ingången (t.ex. analog utgång 1 till analog
ingång 1 eller analog utgång 2 till analog ingång 2). Kalibreringen kan startas
genom att man ställer in parametern 3-8-x-6 Kalibrering val till fabriksinställning
och att man öppnar funktionen 3-8-x-5 Kalibrering analog utgång. Kalibreringen
genomförs därpå automatiskt, därefter kan förbindelsen till den analoga
ingången åter kopplas bort.
▪ Mätvärdesinmatning kalibreringstyp
Denna kalibreringstyp kräver användningen av en extern multimeter, vilken
måste anslutas till den analoga utgången som skall kalibreras. Multimetern
måste ställas in på spännings- eller strömmätning beroende på enheten som
ställts in under 3-8-x-7-signal analog utgång. Kalibreringen kan startas genom att
man ställer in parametern 3-8-x-6 Kalibrering val till fabriksinställning och att
man öppnar funktionen 3-8-x-5 Kalibrering analog utgång. Därefter ställs två
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Alla analoga utgångar, inbegripande de i I/O-utbyggnadskortet, kan kalibreras via
kalibreringsmetoderna automatisk kalibrering eller mätvärdesinmatning, vilka kan
väljas under parametern 3-8-x-5 Kalibrering analog utgång.
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signaler till förfogande från motsvarande analoga utgång. Dessa kan mätas med
den anslutna multimetern. Detta mätvärde kan sedan matas in via en dialogruta
som visas på displayen. Därmed är kalibreringen avslutad och multimetern kan
åter avlägsnas.
7.10.5 I/O-utbyggnadskortets in- och utgångar
Digitala ingångar på I/O-utbyggnadskortet
De digitala ingångarna (DI6–DI8) kan, liksom de digitala ingångarna DI1–DI5,
parametreras fritt.
Vid flerpumpsdrift är det inte möjligt att ge olika parametrering av de olika digitala
ingångarna hos de enskilda frekvensomformarna.
Tabelle 106: Parameterlista med förinställning av funktionen
Parameter

Beskrivning

3-8-6-6

Funktion digital ingång 6

▪ Ingen funktion

Inställbar funktion för den digitala ingången
6

▪ Start

3-8-6-7

3-8-6-8

Möjlig inställning

Funktion digital ingång 7

Ingen funktion

▪ Potentiometer Auto ▪ Potentiometer Auto +

Inställbar funktion för den digitala ingången
7

▪ Styrningsplats

Funktion digital ingång 8

▪ Alternativt bör-/styrvärde
aktivt

Inställbar funktion för den digitala ingången
8

Fabriksinställning

Ingen funktion

Ingen funktion

▪ Potentiometer manuell ▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av
parameteruppsättning
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Analoga ingångar på I/O-utbyggnadskortet
I/O-utbyggnadskortet har en extra analog ingång. Man måste välja en signaltyp och
funktion för den analoga ingången. Via en övre- och nedre gräns ges mätområdet en
skala som passar den valda signalen. (ð Kapitel 7.10.2, Sida 127)

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid först det giltiga
värdeområdet och enheterna (3-11) ställas in i det första steget av parametreringen
av frekvensomformaren . Om därefter värdeområdet eller enheten ändras måste
alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Tabelle 107: Parametern Analog ingång 3
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-3-1

Signal Analog ingång 3
Sensorsignal i den analoga ingången 3

▪ Av

Fabriksinställning
Av

▪ 4…20mA
▪ 2…10V
▪ 0…20mA
▪ 0…10V

3-8-3-2

Funktion analog ingång 3
Funktion för den analoga ingången 3.
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

▪ Av

Av

▪ Bör-/styrvärde Auto
▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt

3-8-3-3

Undre gräns analog ingång 3

Mätområdets minimigräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-3-4

Övre gräns analog ingång 3

Mätområdets maximala gräns
(beroende på den analoga
ingångens valda funktion)

0

3-8-3-5

Kalibrering analog ingång 3

Kör

-

3-8-3-6

Kalibrering urval

▪ Fabriksinställning

Fabriksinställning

▪ Kundinställning
Reläutgångar på I/O-utbyggnadskortet

4074.81/13-SV

I/O-utbyggnadskortet har ett potentialfritt relä (NO/ NC) och fem potentialfria reläer
(NO). Reläernas funktion kan parametreras via manöverenheten.
(ð Kapitel 7.10.3, Sida 131)
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Tabelle 108: Parameter relä 3 till 8
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-11-1

Funktion relä 3

▪ Inga

3-8-12-1

Funktion relä 4

▪ Driftsätt AUTO

3-8-13-1

Funktion relä 5

▪ Driftläge RUN

3-8-14-1

Funktion relä 6

▪ Driftläge AUTO/SLEEP

3-8-15-1

Funktion relä 7

▪ Varning

3-8-16-1

Funktion relä 8

▪ Larm

Valbara meddelanden via relä 3 till 8

▪ Larm eller varning

Inga

▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-11-2
3-8-12-2
3-8-13-2

Tidsfördröjning på
Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan reläet
ställs om

0,0 – 10,0 s

0,5 s

Tidsfördröjning av
Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet återställs

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
Analoga utgångar på I/O-utbyggnadskortet
Från fabrik matas det via parametern 3-8-8-1 Tilldelning 1 analog utgång 2 valda
värdet ut som 4-20 mA signal från den analoga utgången. På den analoga utgången
kan man i varje fall lägga fyra olika processvärden. Valet av vilket värde som sänds ut
sker via två digitala ingångar på I/O-utbyggnadskortet (2 Bits = 4 möjligheter). För att
göra det ska man parametrera de digitala ingångarnas funktion till "Styrning AOUT
Bit 0" resp. "Styrning AOUT Bit 1". (ð Kapitel 7.10.4, Sida 133)
Tabelle 109: Styrning av utdatavärdena
4074.81/13-SV

Tilldelning på analog utgång 1

Styrning AOUT Bit 1

Styrning AOUT Bit 0

1

0

0

2

0

1

3

1

0

4

1

1

OBSERVERA
Man kan endast använda de digitala ingångarna på I/O-utbyggnadskortet för att
styra utsändandet av mätvärde från den analoga utgången 2.
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Tabelle 110: Parametern Analog utgång
Parameter

Beskrivning

3-8-8-1

Tilldelning 1 analog utgång 2
Valbar tilldelning 1 för den analoga
utgången 2

3-8-8-2

3-8-8-3

3-8-8-4

Möjlig inställning

Tilldelning 2 analog utgång 2
Valbar tilldelning 2 för den analoga
utgången 2

▪ Ingen funktion

Fabriksinställning
Av

▪ Börvärde
▪ Ärvärde

Av

▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt

Tilldelning 3 analog utgång 2
Valbar tilldelning 3 för den analoga
utgången 2

▪ Motorström

Tilldelning 4 analog utgång 2
Valbar tilldelning 4 för den analoga
utgången 2

▪ Utgångsfrekvens

Av

▪ Motorspänning
Av

▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde

3-8-8-5

Kalibrering analog ingång 2

3-8-8-6

Kalibrering urval

Kör
▪ Fabriksinställning

Fabriksinställning

▪ Kundinställning
3-8-8-7

Signal analog utgång 2

▪ Av

Signaltyp (signalområde) på analog utgång
2

▪ 4...20 mA

4...20 mA

▪ 2...10 V
▪ 0...20 mA
▪ 0...10 V

Digitala utgångar på I/O-utbyggnadskortet
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Det finns två programmerbara digitala utgångar på I/O-utbyggnadskortet.
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Tabelle 111: Parametern Digital utgång
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-17-1

Funktion digital utgång 1
Valbara meddelanden via den digitala
utgången 1 i I/O-utbyggnadskortet

▪ Inga

Fabriksinställning
Av

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning

3-8-17-2

Tidsfördröjning på
Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan den
digitala utgången ställs om

0,0…600,0 s

0,5 s

3-8-17-3

Tidsfördröjning av
Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan den digitala
utgången återställs

0,0…600,0 s

0,5 s

3-8-18-1

Funktion digital utgång 2
Valbara meddelanden via den digitala
utgången 1 i I/O-utbyggnadskortet

▪ Inga

Av

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
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▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-18-2

Tidsfördröjning på
Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan den
digitala utgången ställs om

0,0…600,0 s

0,5 s

3-8-18-3

Tidsfördröjning av
Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan den digitala
utgången återställs

0,0…600,0 s

0,5 s

7.11 Parametrera M12-modulen
Montera M12-modul (ð Kapitel 5.5.3.5, Sida 44)
Om en funktion parametreras för en M12-modul-uttagskontakt (A eller B), utan att
en sådan signal ligger an på utrustningen ger frekvensomvandlaren ett av följande
meddelanden:
▪ Varning "Bortfall ärvärde"
▪ Larm "Inget huvudstyrsystem"
▪ Varning "Kabelbrott"
Detta är beroende av om signalen ska användas som ärvärdeskälla.
(ð Kapitel 7.8.2.6, Sida 92) Vid flerpumpsdrift är det inte möjligt att ge samma M12modul-uttagskontakt hos de enskilda frekvensomvandlarna olika parametrering.
Parametrera M12-modul för PumpMeter som ärvärdeskälla (via modbus)
Om PumpMeter används som ärvärdeskälla för reglering via modbus i ingång A på
M12-modulen, måste parametern "Funktion M12-modul ingång A" ställas in på
"PMtr sug-/sluttryck" (3-8-4-1).

OBSERVERA
Vid ändring av parameter 3-8-4-1 till ett av de ovan nämnda värdena (särskilt
relevant vid efterjustering) utlöses en 24 V spänningsåterställning, vilken är
nödvändig för initialisering av bussförbindelsen till PumpMeter.

2
1

A

1

PumpMeter som ärvärdeskälla

2

Anslutning av PumpMeter via modbus till M12-modulens ingång A

Tabelle 112: Anslutning av PumpMeter via modbus
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-4-1

Funktion M12-modul ingång A

PMtr sug-/sluttryck

Av

Funktion M12-modul ingång A. Interna
driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla
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Bild 91: PumpMeter som ärvärdeskälla via modbus
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Parametrisera M12-modulen för PumpMeter som intern mätstorhet (via Modbus)
Om PumpMeter endast används som intern mätstorhet och inte för reglering, måste
parametern "Funktion M12-modul ingång A" (3-8-4-1) ställas in på "PMtr sug-/
sluttryck".

OBSERVERA
Vid ändring av parameter 3-8-4-1 till ett av de ovan nämnda värdena (särskilt
relevant vid efterjustering) utlöses en 24 V spänningsåterställning, vilken är
nödvändig för initialisering av bussförbindelsen till PumpMeter.

1
2
Δp

A

4

3

p

Δp
D

A

Δp
D
C

5

A

C

5

Bild 92: PumpMeter som intern mätstorhet per pump, extern trycksensor som
ärvärdeskälla
1

Extern trycksensor som ärvärdeskälla

2

PumpMeter som intern mätstorhet till huvudstyrsystemet

3

PumpMeter som intern mätstorhet till sidostyrning 1

4

PumpMeter som intern mätstorhet till sidostyrning 2

5

Färdigbyggd kabel flerpumpsdrift

Tabelle 113: Anslutning av PumpMeter via modbus
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-8-4-1

Funktion M12-modul ingång A

PMtr sug-/sluttryck internt

Av

Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.
Parametrera M12-modulen som analog ingång

OBSERVERA
Inmatningen av parametervärden och inmatningen av värdeområden/enheter är
ömsesidigt beroende av varandra. Därför måste alltid i det första steget av
parametreringen för frekvensomvandlaren först det giltiga värdeområdet och
enheterna (se parameter 3-11) ställas in. Om därefter värdeområdet eller enheten
ändras måste alla beroende parametrar kontrolleras en gång till.
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Tabelle 114: Parameter för parametrering av M12-modulens ingång A
Parameter

Beskrivning

3-8-4-1

Funktion M12-modul ingång A
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.

Möjlig inställning
▪ Av

Fabriksinställning
Av

▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt

3-8-4-2

Undre gräns M12-modul ingång A
Endast relevant för analoga ingångar.

Minimitryck till maximalt tryck

Av

3-8-4-3

Övre gräns M12-modul ingång A
Endast relevant för analoga ingångar

Minimitryck till maximalt tryck

Av
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Tabelle 115: Parameter för parametrering av M12-modulens ingång B
Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-8-5-1

Funktion M12-modul ingång B
Interna driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.

▪ Av

Fabriksinställning
Av

▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt

3-8-5-2

Undre gräns M12-modul ingång B
Endast relevant för analoga ingångar.

Minimitryck till maximalt tryck

Av

3-8-5-3

Övre gräns M12-modul ingång B
Endast relevant för analoga ingångar

Minimitryck till maximalt tryck

Av

Om M12-modulens analoga ingång används som ärvärdeskälla för reglering, måste
parametern "Funktion M12-modul ingång A" (3-8-4-1) resp. B (3-8-5-1) ställas in på
sugtryck resp. sluttryck.
Om M12-modulens analoga ingång endast används som intern mätstorhet och inte
för reglering, måste parametern "Funktion M12-modul ingång A" (3-8-4-1) resp. B
(3-8-5-1) ställas in på sugtryck internt resp. sluttryck internt.

OBSERVERA
Till M12-modulen kan endast sensorer med signal på 4-20 mA anslutas.

M12-modul för PumpMeter som ärvärdeskälla (via modbus) i dubbelpumpdrift
PumpMeter levereras vid en Etaline Z i kombination med frekvensomformare från
fabrik med en speciell Firmware som modbus-master. De båda frekvensomformarna
är inställda på modbus-slave. Endast därigenom är en redundant drift möjlig vid
bortfall av en frekvensomformare. Vid eftermontering av en frekvensomformare
måste denna speciella fasta programvara installeras på PumpMeter med KSB ServiceTool för redundant dubbelpumpdrift.

OBSERVERA

4074.81/13-SV

PumpMeters driftpunktsvisning är alltid endast utformad för drift av en pump.
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2

1

3

Bild 93: PumpMeter som modbus-master
1

PumpMeter som modbus-master

2

Frekvensomformare nr 1 som modbus-slave

3

Frekvensomformare nr 2 som modbus-slave

Tabelle 116: Exempel PumpMeter som Modbus-master med en Etaline Z i redundant dubbelpumpsdrift
Parameter

Beskrivning

3-13-5

PumpMeter master/slav
Master
Om PumpMeter ska användas i dubbeleller flerpumpsdrift installerad i
samlingsrörledningen som redundant
anläggningssensor som med Etaline Z, ska
parametern ställas in på "Master". I alla
övriga fall står parametern på "Slave".

Möjlig inställning

Fabriksinställning
Slave

7.12 Parametrera fältbussmodulden
Montera fältbussmodulen. (ð Kapitel 5.5.3.6, Sida 47)

4074.81/13-SV

Mer teknisk information finns i respektive projekteringshandböcker för
fältbussmodulerna.

OBSERVERA
Om fältbussen endast används för övervakning ställs parametern 3-6-2 Styrplats in
på Lokal.
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OBSERVERA
Vid byte eller eftermontering av en fältbussmodul genomförs en återställning av
frekvensomformaren. Därefter är meny 3-12 för inställning av fältbussmodulens
parametrar aktiverad.
Tabelle 117: Parameter Modbus-RTU-modul
Parameter

Beskrivning

3-6-2

Styrningsplats

▪ Lokal

Omkoppling av styrplatsen från lokal styrning till
fältbuss. DIGIN/ANIN har högsta prioritet.
Inställningen för ärvärdeskälla måste ske separat.

▪ Fältbuss

3-12-2-1

Möjlig inställning

Modbus slave-adress

1 - 247

Fabriksinställning
Lokal

1

Anläggningens modbus-slavadress
3-12-2-2

Baud-hastighet

▪ 4800

Modbus-slavens baud-hastighet

▪ 9600

19200

▪ 19200
▪ 38400
▪ 56k
▪ 115k
3-12-2-3

Paritet

▪ jämn

Modbus-slavens paritet

▪ udda

jämn

▪ ingen paritet
3-12-2-4

Pumpens modbus-adressområde

▪ 0x0100 - 0x1FF

Inställbart adressområde via vilket pumpens
lokala parametrar anropas.

▪ 0x0200 - 0x2FF

0x0100 - 0x01FF

▪ 0x0300 - 0x3FF
▪ 0x0400 - 0x4FF
▪ 0x0500 - 0x5FF
▪ 0x0600 - 0x6FF

3-12-2-5

Cykeltid bör-/styrvärde

0,0–10,0 s

5,0 s

0,0–10,0 s

1,0 s

3-12-2-6

Cykeltid ärvärde
Tidsgräns tills meddelandet utlöses (varning eller
larm). Vid redundanta system genereras bara en
varning som eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras ett larm
vilket leder till det inställda driftsättet för uteblivet
ärvärde.
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Tidsgräns tills meddelandet utlöses (varning eller
larm). Vid redundanta system genereras bara en
varning som eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett är-/börvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras ett larm
vilket leder till det inställda driftsättet för uteblivet
är-/börvärde.
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Tabelle 118: Parameter Profibus-modul
Parameter

Beskrivning

3-6-2

Styrningsplats

▪ Lokal

Aktivering av styrplats fältbuss. Digitalingångar
och analogingångar har högsta prioritet.
Inställningen för ärvärdeskälla måste ske
separat.

▪ Fältbuss

Ärvärdeskälla

▪ Lokal

Val av källa för ärvärde: aktivering av
fältbussen som ärvärdeskälla. Analogingångar
eller PumpMeter har högsta prioritet.

▪ Fältbuss

3-6-3

3-12-1-1

Möjlig inställning

Profibus-slavadress

Fabriksinställning
Lokal

Lokal

1 - 126

126

1-6

1

0,0...10,0

5

0,0...10,0

1

Möjlig inställning

Fabriksinställning

Anläggningens Profibus-slavadress
3-12-1-2

Pumpnummer
Entydig tilldelning av pumpen i drift med flera
pumpar

3-12-1-3

Cykeltid bör-/styrvärde
Tidsgräns tills meddelandet utlöses (varning
eller larm). Vid redundanta system genereras
bara en varning som eftersom Aux-Master kan
ta över funktionen. Endast om ett är-/börvärde
inte förekommer på Aux-Master genereras ett
larm vilket leder till det inställda driftsättet för
uteblivet är-/börvärde.

3-12-1-4

Cykeltid ärvärde
Tidsgräns tills meddelandet utlöses (varning
eller larm). Vid redundanta system genereras
bara en varning som eftersom Aux-Master kan
ta över funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras ett larm
vilket leder till det inställda driftsättet för
uteblivet ärvärde.

Tabelle 119: Parameter LON-modul
Parameter

Beskrivning

3-6-2

Styrningsplats

▪ Lokal

Aktivering av styrplats fältbuss. Digitalingångar
och analogingångar har högsta prioritet.
Inställningen för ärvärdeskälla måste ske
separat.

▪ Fältbuss

Ärvärdeskälla

▪ Lokal

Val av källa för ärvärde: aktivering av
fältbussen som ärvärdeskälla. Analogingångar
eller PumpMeter har högsta prioritet.

▪ Fältbuss

3-6-3

3-12-3-1

Service-pin skicka meddelande.

Lokal

Lokal

Kör

-

0,0…6553,5

0,0

4074.81/13-SV

Aktiverar service pin-koden för idrifttagning av
LON-modulen
3-12-3-2

Maximal sändningstid
Senast efter att denna tid löpt ut uppdateras
variablerna nvoPumpCapacity, nvoEffOpMode,
nvoControlMode och nvoPumpStatus.
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

Fabriksinställning

3-12-3-3

Minimal sändningstid

0,0…6553,5

0,0

Kortaste uppdateringstid för variablerna
nvoPumpCapacity, nvoEffOpMode,
nvoControlMode och nvoPumpStatus.
Används för att begränsa belastningen på
LON-bussen.

(0,0 = ingen begränsning)

Maximal tidsöverskridning

0,0…6553,5

När denna tid har löpt ut ställs Remoteärvärdena in på ogiltiga. Det gäller för
variablerna nviRemotePress, nviRemoteFlow
och nviRemoteTemp.

(0 = ingen övervakning)

Installationsplats

Teckenkedja: A–Z

3-12-3-4

3-12-3-5

0,0

Monteringsställe för LON-deltagare
3-12-3-6

LON-regleringstyp

▪ Av (användare)

Fastställer regleringstypen i LON-drift. Denna
regleringstyp används när nviRemotePress,
nviRemoteFlow och nviRemoteTemp inte ger
någon signal.

▪ Sluttryck

Av (användare)

▪ Inloppstryck
▪ Differenstryck
▪ Differenstryck (utan
sensor)
▪ Flöde
▪ Flöde (sensorlös)
▪ Temperatur (kylning)
▪ Temperatur (uppvärmning)
▪ Nivå sugsida
▪ Nivå trycksida

3-12-3-7

Reglerverkningsriktning
temperaturreglering

▪ Av

Av

▪ På

Fastställer styrriktning vid temperaturreglering.
Verkningsriktningen används när ärvärdet
ligger över nviRemoteTemp.
3-12-3-8

3-12-3-9

LON DFS-metod

▪ Av

Fastställer om man ska arbeta med DFS vid
tryckreglering över nviRemotePress.

▪ Varvtal

Cykeltid

Av

▪ Flöde
0,0 …10,0 s

1,0 s

0,0 …10,0 s

1,0 s

3-12-3-10

Cykeltid
Ärvärdestidsgräns tills meddelandet utlöses
(varning eller larm). Vid redundanta system
genereras bara en varning som eftersom AuxMaster kan ta över funktionen. Endast om ett
ärvärde inte förekommer på Aux-Master
genereras ett larm vilket leder till det inställda
driftsättet för uteblivet ärvärde.

148 från 244

PumpDrive 2

4074.81/13-SV

Bör-/styrvärdestidsgräns tills meddelandet
utlöses (varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över funktionen.
Endast om ett är-/börvärde inte förekommer på
Aux-Master genereras ett larm vilket leder till
det inställda driftsättet för uteblivet är-/
börvärde.
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Tabelle 120: Parameter PROFINET-modul
Parameter

Beskrivning

3-6-2

Styrningsplats

▪ Lokal

Aktivering av styrplats fältbuss. Digitalingångar
och analogingångar har högsta prioritet.
Inställningen för ärvärdeskälla måste ske
separat.

▪ Fältbuss

Ärvärdeskälla

▪ Lokal

Val av källa för ärvärde: aktivering av
fältbussen som ärvärdeskälla. Analogingångar
eller PumpMeter har högsta prioritet.

▪ Fältbuss

3-6-3

3-12-4-1

Möjlig inställning

Profinet enhetsnamn

Fabriksinställning
Lokal

Lokal

Användardefinierat

-

Användardefinierat

0.0.0.0

0,0...10,0

5,0

0,0...10,0

1,0

Användardefinierat enhetsnamn för
identifiering i nätverket (en maximal längd på
49 tecken rekommenderas). Denna parameter
kan bara avläsas med manöverenheten. En
ändring av enhetsnamnet sker i PROFINETkontrollern.
3-12-4-2

Profinet IP-adress
Visning av den fastlagda IP-adressen i
nätverket. En ändring av IP-adressen sker i
PROFINET-kontrollern.

3-12-4-3

Cykeltid bör-/styrvärde
Tidsfördröjning i sekunder tills meddelandet
utlöses (varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över funktionen.
Endast om ett är-/börvärde inte förekommer på
Aux-Master genereras ett larm vilket leder till
det inställda driftsättet för uteblivet är-/
börvärde.

3-12-4-4

Cykeltid ärvärde
Tidsfördröjning i sekunder tills meddelandet
utlöses (varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över funktionen.
Endast om ett ärvärde inte förekommer på
Aux-Master genereras ett larm vilket leder till
det inställda driftsättet för uteblivet ärvärde.

Tabelle 121: Parameter BACnet MS/TP-modul
Parameter

Beskrivning

3-6-2

Styrningsplats

▪ Lokal

Aktivering av styrplats fältbuss. Digitalingångar
och analogingångar har högsta prioritet.
Inställningen för ärvärdeskälla måste ske
separat.

▪ Fältbuss

Ärvärdeskälla

▪ Lokal

Val av källa för ärvärde: aktivering av fältbussen
som ärvärdeskälla. Analogingångar eller
PumpMeter har högsta prioritet.

▪ Fältbuss

4074.81/13-SV

3-6-3

3-12-5-1

Möjlig inställning

Enhets-ID

Fabriksinställning
Lokal

Lokal

0-4194303

Genererat värde

1-254

254

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

MS/TP-MAC-adress
Nätverksadress enligt MS/TP-ramformat
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Parameter

Beskrivning

Möjlig inställning

3-12-5-3

Baud-hastighet

▪ 9600

BACnet-slavens baud-hastighet

▪ 19200

Fabriksinställning
38400

▪ 38400
▪ 57600
▪ 115200
3-12-5-4

Pumpnummer

▪ 0 = avaktiverad

Entydigt nummer för pumpen i system med flera
pumpar
Krävs endast vid användning av en enda
gateway i system med flera pumpar. Krävs
endast när pumpvärden från flera drivningar
skall läsas via 1 gateway.

0

1 = pumpvärden visas på
PD2-1-######
2 = pumpvärden visas på
PD2-2-######

OBSERVERA! Om pumpnumren 1-2 inte har
tilldelats i system med flera pumpar visas
automatiskt pumpvärdena för drivningen i
vilken gatewayen befinner sig på PD2-1###### och PD2-2-######.
3-12-5-5

Övervakningstid kommunikation

0...60 s

20 s

Inställning via
konfigurationsverktyget,
maximalt 32 tecken

KSB PumpDrive

Om BACnet-modulen inte förekommer i MSTPnätverkets markörcirkulation under en tid som är
längre än denna tid, signaleras ett kabelbott.
3-12-5-6

Enhetsnamn
Device Object-Name enhetsnamn för
enhetsidentifiering i nätverket

3-12-5-7

Enhetsbeskrivning

Inställning via
Device Object-Description enhetsbeskrivning för konfigurationsverktyget,
maximalt 32 tecken
enhetsidentifiering i nätverket

KSB PumpDrive

3-12-5-8

Installationsplats

KSB PumpDrive

4074.81/13-SV

Device Object-Location Installationsplats för
BACnet-deltagaren

Inställning via
konfigurationsverktyget,
maximalt 32 tecken
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8 Skötsel/underhåll
8.1 Säkerhetsbestämmelser
Operatören ombesörjer att alla underhålls-, service- och monteringsarbeten utförs av
auktoriserad och kvalificerad yrkespersonal, som skaffat sig tillräckligt med
information genom att ingående studera driftanvisningen.

FARA
Oavsiktlig start
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Koppla bort frekvensomvandlaren från nätet före alla underhålls- och
monteringsarbeten.
▷ Säkerställ att frekvensomvandlaren inte kan startas vid alla underhålls- och
monteringsarbeten.

FARA
Beröring av spänningsförande komponenter
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▷ Ta aldrig bort husets mittdel från kylkroppen.
▷ Observera kondensatorernas urladdningstid.
Vänta 10 minuter efter att frekvensomformaren stängts av tills farliga
spänningar har försvunnit.

OBSERVERA
För samtliga underhållsarbeten, reparationsarbeten och monteringsarbeten står
KSB-Service och auktoriserade verkstäder till förfogande. För kontaktadresser, se
bifogat adresshäfte "Adresser" eller på Internet "www.ksb.com/contact".

8.2 Underhåll / inspektion
8.2.1 Driftövervakning
Frekvensomformaren ska alltid arbeta lugnt och vibrationsfritt.
Se till att frekvensomformaren har tillräcklig kylning.
Rengör luftkanaler och höljets ytor regelbundet vid stark nedsmutsning.

8.3 Demontering
8.3.1 Förbereda frekvensomvandlaren för demontering

4074.81/13-SV

1. Lossa frekvensomvandlaren från spänningsförsörjningen.
2. Koppla bort den elektriska anslutningen från frekvensomvandlaren.
3. Utför den mekaniska demonteringen.
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Tabelle 122: Parameteröversikt
Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

1

Drift

-

-

-

-

1-1

Inloggning

-

-

-

-

1-1-1

Inloggning kund

Inloggning som kund

0000–9999

-

-

1-1-2

Inloggning service

Inloggning för åtkomst till speciella
parametrar för KSB Service

0000–9999

-

-

1-1-3

Inloggning fabrik

Inloggning för åtkomst till speciella
parametrar för KSB Produktion

0000–9999

-

-

1-1-4

Utloggning

Utloggning från alla åtkomstnivåer

Kör

-

-

1-1-5

Åtkomstkod kund

Ändring åtkomstkoden kund

0000–9999

-

1-1-6

Åtkomstkod service

Ändring av åtkomstkoden kundtjänst

0000–9999

-

-

1-2

Fabriksvärden

-

-

-

-

1-2-1

Motor och
frekvensomformare

-

-

-

-

1-2-1-1

Varvtal

Motorns aktuella varvtal

-

min⁻¹

-

1-2-1-2

Effektupptagning motor Motorns aktuella elektriska effekt

-

beroende av
inställd enhet

-

1-2-1-3

Effektupptagning pump

Pumpens aktuella mekaniska effekt

-

beroende av
inställd enhet

-

1-2-1-4

Effektupptagning
aggregat

Aggregatets aktuella elektriska
verkningseffekt (aggregat =
frekvensomformare + motor + pump)

-

beroende av
inställd enhet

-

1-2-1-5

Motorström

Frekvensomformarens aktuella
utgångsström. P.g.a. förluster och/eller
läckströmmar kan den faktiska
motorströmmen avvika från
frekvensomformarens utgångsström.

A

-

1-2-1-6

Motorspänning

Frekvensomformarens aktuella
utgångsström. Genom långa
motorkablar och/eller filter kan
spänningen vid motorns kontaktplint
avvika från frekvensomformarens
utgångsspänning

-

V

-

1-2-1-7

Utgångsfrekvens

Frekvensomformarens aktuella
utgångsfrekvens

-

Hz

-

4074.81/13-SV
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

1-2-1-8

Mellankretsspänning

Frekvensomformarens aktuella
mellankretsspänning

-

V

-

1-2-1-9

Kylsensortemperatur

Aktuell temperatur i
frekvensomformarens kylelement

-

beroende av
inställd enhet

-

1-2-1-10

Kretskorttemperatur

Aktuell temperatur på I/O-Board

-

beroende av
inställd enhet

-

1-2-1-11

Motorvridmoment

Motorns aktuella vridmoment på basis av motorvarvtalet och motorns
mekaniska effekt

Nm

-

1-2-2

Pump

-

-

-

-

1-2-2-1

Inloppstryck pump

Aktuellt tryck på centrifugalpumpens
ingångssida

-

bar

-

1-2-2-2

Sluttryck pump

Aktuellt tryck på centrifugalpumpens
trycksida

-

bar

-

1-2-2-3

Differenstryck pump

Tryckskillnad mellan pumpens tryck på in- och utgångssidan

bar

-

1-2-2-4

Pumpflöde

Pumpens aktuella flöde

-

m3/h

-

1-2-3

Anläggning

-

-

-

-

1-2-3-1

Ärvärde (regulator)

Aktuellt ärvärde vid reglerdrift

-

%

-

1-2-3-2

Inloppstryck

Aktuellt tryck på anläggningens
ingångssida

-

bar

-

1-2-3-3

Sluttryck

Aktuellt tryck på anläggningens
trycksida

-

bar

-

1-2-3-4

Differenstryck

Tryckskillnad mellan anläggningens
tryck på in- och utgångssidan

-

bar

-

1-2-3-5

Flöde

Aktuellt flöde

-

m3/h

-

1-2-3-6

Nivå

Aktuell nivå

-

m3/h

-

1-2-3-7

Temperatur

Aktuell temperatur vid mätstället

-

°C

-

1-2-3-8

Flödeshastighet

Aktuell flödeshastighet för mediet i
anläggningen

-

m/s

-

1-2-3-9

Tryck

Uppskattad uppfordringshöjd vid
aktuellt varvtal (beräknat från N_est.N)

m

-

1-2-4

In-/utgångar

-

-

-

-

1-2-4-1

Värde analog ingång 1

Aktuellt inkommande signalvärde i
den analoga ingången 1 i styrkortet

-

mA eller V

-

1-2-4-2

Värde analog ingång 2

Aktuellt inkommande signalvärde i
den analoga ingången 2 i styrkortet

-

mA eller V

-
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

1-2-4-3

Värde analog ingång 3

Aktuellt inkommande signalvärde i
den analoga ingången 3 i styrkortet

-

mA eller V

-

1-2-4-4

Värde M12-modul ingång Aktuellt inkommande signalvärde i
A
den analoga ingången A i M12modulen

-

mA

-

1-2-4-5

Värde M12-modul ingång Aktuellt inkommande signalvärde i
B
den analoga ingången B i M12modulen

-

mA

-

1-2-4-6

Digitala ingångar

Indikering för de digitala ingångarnas aktuella tillstånd

-

-

1-2-4-7

Digitala utgångar

Indikering för de digitala utgångarnas aktuella tillstånd

-

-

1-2-4-8

Värde analog utgång 1

Aktuellt utgående signalvärde i den
analoga utgången 1 i styrkortet

-

mA

-

1-2-4-9

Värde analog utgång 2

Aktuellt utgående signalvärde i den
analoga utgången 2 i I/Outbyggnadskortet

-

mA

-

1-3

Styrning

-

-

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

Med den här funktionen kan
anläggningen startas

1-3-2

Börvärde (regulator)

1-3-3

-

-

-

Stopp

Inställbart börvärde. Vid
Det inställda värdeområdets minimigräns till
börvärdesinställning via DIGIN/ANIN är maximala gräns
denna parameter spärrad. Annars väljs
börvärdeskällan via parametern
"Styrningsplats" lokalt/ fältbuss.

beroende på
inställd
reglerstorhet

0,00

Styrvärde (reglerventil)

Inställbart styrvärde för varvtalet vid
termostatdrift

3-2-2-1 … 3-2-2-2

min⁻¹

3-2-2-1

1-3-4

Ställvärde (manuell)

Vid manuell omkoppling används det
aktuella varvtalet från löpande drift. I
annat fall används minimivarvtalet.
Därefter kan varvtalet ställas in vid
manuell drift

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

min⁻¹

3-2-2-1

1-3-5

Pumpbyte genast

Med den här funktionen utförs
pumpbytet direkt

Kör

-

-

1-3-6

Funktionskörning genast Med den här funktionen utförs
Kör
funktionskörningen direkt för den här
pumpen

-

-

4074.81/13-SV
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

Enhet

Fabriksinställning

1-3-7

Rörspolning genast

Den här funktionen gör det möjligt att Kör
tillfälligt starta rörspolningsfunktionen
manuellt

Möjlig inställning

-

-

1-3-8

Driftsätt

Inställning av driftsätt

-

Automatdrift

▪ Av
▪ Manuell drift
▪ Automatdrift

Alternativt värde

-

-

-

1-3-9-1

Alternativt börvärde
regulator

Alternativt inställbart börvärde
Det inställda värdeområdets minimigräns till
(aktiverbar via tid eller DIGIN, DIGIN
maximala gräns
har PRIO). Vid börvärdesinställning via
DIGIN/ANIN är denna parameter
spärrad. Annars väljs börvärdeskällan
via parametern "Styrningsplats" lokalt/
fältbuss.

-

beroende av
inställd
reglerstorhet

0,00

1-3-9-2

Alternativt styrvärde
reglerventil

Alternativt inställbart styrvärde för
varvtalet vid termostatdrift

3-2-2-1 – 3-2-2-2

min⁻¹

500

1-3-9-3

Alternativt bör-/styrvärde Början på omkoppling av bör-/
börjar
styrvärde till det alternativa bör-/
styrvärdet

00:00–23:59

h

00:00

1-3-9-4

Alternativt bör-/styrvärde Slut på omkoppling av bör-/styrvärde
avslutas
till det alternativa bör-/styrvärdet

00:00–23:59

h

00:00

1-3-9-5

Alternativa värden för
driftsätt

-

Tidsstyrning

Omkoppling mellan tidsstyrning eller
direkt avaktivering/aktivering av det
alternativa börvärdet

▪ Tidsstyrning
▪ Bör-/styrvärde
▪ Alternativt bör-/styrvärde
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1-3-11

Omedelbar deragging

Omedelbar deragging

Kör

-

-

1-4

Mätare

-

-

-

-

1-4-1

Energi

-

-

-

-

1-4-1-1

kWh-mätare

Aggregatets aktuella
energiförbrukning

-

kWh

0

1-4-1-2

Nollställ kWh-mätare

Återställ aggregatets kWh-räknare

Kör

-

-

1-4-1-3

Insparad effekt

Effektbesparing jämfört med en
oreglerad pump

-

kW

0,00

1-4-1-4

Insparad energi

Energibesparing jämfört med en
oreglerad pump

-

kWh

0

1-4-1-5

Minskning av CO2utsläpp

Minskning av koldioxidutsläppen
jämfört med en oreglerad pump

-

t

0,0
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Beskrivning

Hjälptext

Enhet

Fabriksinställning

1-4-1-6

Insparade kostnader

Energikostnadsbesparing i lokal valuta jämfört med en oreglerad pump

Möjlig inställning

-

0,00

1-4-1-7

Återställ
energibesparingsmätare

Återställ energibesparingsmätare

Kör

-

-

1-4-2

Drift

-

-

-

-

1-4-2-1

Drifttimmar
frekvensomformare

Frekvensomformarens drifttimmar i
vänteläge och vid löpande drift

-

h

0

1-4-2-2

Nollställ drifttimmar
frekvensomformare

Återställ frekvensomformarens
drifttidsmätare

Kör

-

-

1-4-2-3

Drifttimmar pump

Pumpens drifttimmar vid löpande drift -

h

0

1-4-2-4

Nollställ drifttimmar
pump

Återställ pumpens drifttidsmätare

Kör

-

-

1-4-2-5

Antal starter

Antal tillkopplingar av
frekvensomformare på nätsidan

-

-

0

1-4-2-6

Nollställ antal starter

Funktion för återställning av mätaren
för tillkopplingar

Kör

-

-

1-5

Datum och klockslag

-

-

-

-

1-5-1

Tid

Systemets aktuella tidsinställning

00:00 … 23:59

-

aktuellt klockslag

1-5-2

Datum

Systemets aktuella datum

01.01.1970 … 31.12.2099

-

aktuellt datum

1-6

Service

-

-

-

-

1-6-1

Tid till service

Återstående tid till service

-

h

0

2

Diagnos

-

-

-

-

2-1

Väntande meddelanden

Under menyalternativet ”Föreliggande
meddelanden” visas föreliggande
meddelanden ordnade efter prioritet

-

-

-

2-2

Meddelandehistorik

I meddelandehistoriken visas de
senaste 100 meddelandena

-

-

-

2-3

Radera historik

Raderar listan med meddelanden i
historiken

Kör

3

Inställningar

-

-

-

-

3-1

Grundinställningar

-

-

-

-

3-1-1

Språk

Inställbart displayspråk

-

Engelska
(ytterligare språk
nationsspecifika)

▪ Engelska
▪ (språk 2 i nationellt språk)
▪ (språk 3 i nationellt språk)
▪ (språk 4 i nationellt språk)
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-1-2

Konfiguration
manöverenhet

-

-

-

-

3-1-2-1

Driftsvärden på
huvudskärmbilden

Indikering av aktuella driftsvärden på
huvudskärmbilden

se urvalslista

-

-

3-1-2-2

Funktionsknappar kräver Den direkta åtkomsten till
inloggning
funktionsknapparna MAN, OFF, AUTO
och FUNC kan spärras med den här
parametern

▪ Av

-

Av

Tilldelning
funktionsknapp

▪ Ingen funktion

-

Språk

%

50

-

Automatiskt

3-1-2-3

▪ På
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Tilldelning av en fritt valbar funktion
till FUNC

▪ Anläggning Start/Stopp
▪ Växling av börvärde (regulator)
▪ Växling av styrvärde (reglerventil)
▪ Pumpbyte genast
▪ Funktionskörning genast
▪ Språk
▪ Styrplats fjärr/lokal

3-1-2-4

Displaykontrast

Inställbar kontrast för displayen

3-1-2-5

Displaybelysning

Inställning för displaybelysning

0–100
▪ Av
▪ På
▪ Automatiskt

157 från
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3-1-2-6

Displaybelysning
varaktighet

Displayens belysningstid i
automatikläge

0,00–600,00

s

30

3-1-3

Parametersatser

-

-

-

-

3-1-3-1

Ladda
användarinställningar 1

-

-

-

Kör

3-1-3-2

Ladda
användarinställningar 2

-

-

-

Kör

3-1-3-3

Spara
användarinställningar 1

-

-

-

Kör

3-1-3-4

Spara
användarinställningar 2

-

-

-

Kör

3-1-3-5

Ladda fabriksinställningar Med den här funktionen kan
drivningen resp. anläggningen
återställas till fabriksinställningarna

-

-

Kör

3-1-4

Datum och klockslag

-

-

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-1-4-1

Ställa in datum

Inställning för datum

01.01.2000–31.12.2099

-

aktuellt datum

3-1-4-2

Ställa in klockslag

Inställning för klocka

00:00…23:59

-

aktuellt klockslag

3-1-4-3

Tidsformat

Välj tidsformat för klocka

-

24h

▪ AM
▪ PM
▪ 24h

Idrifttagningsassistent

Start av idrifttagningshjälpen

Kör

-

-

3-2

Motor

-

-

-

-

3-2-1

Märkdata motor

-

-

-

-

3-2-1-1

Märkeffekt motor

Motorns nominella effekt enligt
märkskylten

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

Beroende på
inställd enhet

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-1-2

Nominell spänning motor Motorns nominella spänning enligt
märkskylten

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

V

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-1-3

Nominell frekvens motor Motorns nominella frekvens enligt
märkskylten

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

Hz

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-1-4

Märkström motor

Motorns märkström enligt märkskylten Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

A

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-1-5

Nominellt varvtal motor

Motorns märkvarvtal enligt
märkskylten

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

min⁻¹

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-1-6

Nominalvärde
effektfaktor

Motorns effektfaktor vid nominell
effekt

0,00–1,00

-

Beroende på
modellstorlek/
motor

3-2-2

Varvtalsbegränsning
motor

-

-

-

-

3-2-2-1

Motorns lägsta varvtal

-

3-11-1-1 … 3-2-2-2

min⁻¹

Motorspecifikt

3-2-2-2

Motorns högsta varvtal

-

3-2-2-1 … 3-11-1-2

min⁻¹

Motorspecifikt

3-2-3

Termiskt motorskydd

-

-

-

-

3-2-3-1

PTC-beräkning

Motortemperaturövervakning

-

Motorspecifikt

3-2-3-2

Beteende hos termiskt
motorskydd

Beteende vid registrering av för hög
temperatur i motorn

-

Inte
självkvitterande

▪ Av
▪ På

4074.81/13-SV
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-2-4

Rotationsriktning motor

Inställning av motorns
rotationsriktning i förhållande till
motoraxeln

Möjlig inställning
▪ Medurs

Enhet

Fabriksinställning

-

Pumpberoende

▪ Moturs

Stilleståndsuppvärmning för motorn

-

-

Av

3-2-5-1

Stilleståndsuppvärmning Uppvärmning av motorn via
för motorn
motorlindningarna

Av

-

-

3-2-5-2

Värmeström

Värmeström i % av motorns märkström 0,00–50,00

%

20,0

3-3

Frekvensomformare

-

-

-

3-3-1

Motor startmetod

Val av styrningsbeteende

-

motorspecifikt

På
▪ U/f-asynkronmotor
▪ Vektor asynkronmotor
▪ Vektor SuPremE
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3-3-2

U/f-körning av
asynkronmotor

-

-

-

-

3-3-2-1

U/f spänning 0

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–15,00

%

2

3-3-2-2

U/f spänning 1

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

20

3-3-2-3

U/f frekvens 1

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

20

3-3-2-4

U/f spänning 2

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

40

3-3-2-5

U/f frekvens 2

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

40

3-3-2-6

U/f spänning 3

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

80

3-3-2-7

U/f frekvens 3

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

80

3-3-2-8

U/f spänning 4

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

100

3-3-2-9

U/f frekvens 4

Stödpunkter för U/f-pumpkurvan

0,00–100,00

%

100

3-3-3

Vektorreglering för
asynkronmotor

-

-

-

-

3-3-3-1

Starta automatisk
motoranpassning

Funktion med vilken den automatiska
motoranpassningen AMA startas.
1. Offlineberäkning: Utökade
motordata beräknas utifrån motorns
märkdata.
2. Standard-AMA: Utökade motordata
fastställs genom en mätning vid vilken
motorn står stilla.
3. Utökad AMA: Utökade motordata
fastställs genom en mätning vid vilken
motorn körs med ca 10 % av
märkvarvtalet.

-

-

▪ Kör
▪ Utvidgad AMA – Motor går
▪ Standard AMA – Motor står
▪ Offlineberäkning
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-3-3-2

RS statormotstånd

Utökade motordata: statormotstånd

0,000–5 000,000

Ohm

motorspecifikt

3-3-3-3

LS statorinduktans

Utökade motordata: statorinduktans

0,0–5 000,0

mH

motorspecifikt

3-3-3-4

TR rotorns tidskonstant

Utökade motordata: rotorns
tidskonstant

0,0–5 000,0

ms

motorspecifikt

3-3-3-5

KM
Utökade motordata:
0,0000 … 100,000 0
magnetiseringskoefficien Magnetiseringskoefficienten beskriver
t
den magnetiska kopplingen mellan
motorns stator och rotor

-

motorspecifikt

3-3-4

Vektorstyrning för
SuPremE

-

-

-

-

3-3-4-1

Uppdatera
motorparameter

Funktion med vilken den automatiska
motoranpassningen AMA startas för
KSB SuPremE-motorn.
Utifrån motorns märkdata fastställs
utökade motordata, vilket garanterar
en mycket god reglering av KSB
SuPremE-motorn

Kör

-

-

3-3-4-2

Utvald motor

Aktuell utvald SuPremE-motorvariant

-

-

motorspecifikt

3-3-4-3

Effektivitetsoptimering

Verkningsgradoptimering

"PåAv"

-

På

3-3-4-4

Rs-statormotstånd

Utökade motordata: statormotstånd

0.0 ... 32.000

-

motorberoende

3-3-4-5

Ld 0 induktivitet d-axel

Utökade motordata: induktivitet d-axel 0.0 – 6553.5
Iq = 0

-

motorberoende

3-3-4-6

Id Sat ström d-axel

Utökade motordata: ström d-axel sat

0.0 – 6553.5

-

motorberoende

3-3-4-7

Lq 0 induktivitet q-axel

Utökade motordata: induktivitet q-axel 0.0 – 6553.5
Id = 0

-

motorberoende

3-3-4-8

Iq Sat ström q-axel

Utökade motordata: ström q-axel sat

0.0 – 6553.5

-

motorberoende

3-3-4-9

L Sat induktivitet d-q-axel Utökade motordata: induktivitet d-qaxel sat

0.0 – 6553.5

-

motorberoende

3-3-4-10

Cross korsmättnadsfaktor Utökade motordata:
korsmättnadsfaktor

0.0 – 6553.5

-

Motorberoende

3-3-4-12

LdPM induktivitet d-axel

Utökade motordata: induktivitet d-axel 0.0 ... 655.35
motorstator

-

Motorberoende

3-3-4-13

LqPM induktivitet q-axel

Utökade motordata: induktivitet q-axel 0.0 ... 655.35
motorstator

-

Motorberoende

3-3-4-14

KePM

Utökade motordata: Spänningens
effektivvärde mellan två faser

0.000 ... 65.535

-

Motorberoende

3-3-4-15

Istart

Utökade motordata: Startström i
procent av märkströmmen

20.00 ... 100.00

-

Motorberoende
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-3-5

Ramp

-

-

-

-

3-3-5-1

Varaktighet startramp

Tid för att fastställa startramp

0,0–600,0

s

3,0

3-3-5-2

Varaktighet stoppramp

Tid för att fastställa stoppramp

0,0–600,0

s

3,0

3-3-5-3

Varaktighet driftramp

Tid för att fastställa ramperna vid
0,0–600,0
varvtalsändringar i termostatdrift eller
manuell drift

s

3,0

3-3-5-5

Motorn stannar av sig
själv

Avaktivering av stopprampen vid stopp
av motorn. Motorn stannar av sig själv.

-

Av

3-3-5-6

Varvtal när motorn
frikopplas

Varvtal vid vilket frekvensomformaren 0 till motorns maximala varvtal 3-2-2-2
vid fördröjning på stopprampen låter
motorn snurra tills den stannar av sig
själv.

-

500

3-3-6

PWM

-

-

-

-

3-3-6-1

Kopplingsfrekvens

Inställbar kopplingsfrekvens för
likriktaren i frekvensomformarens
effektslutsteg

2…8

kHz

storleksberoende

3-3-6-2

Random PWM

-

-

Av

3-3-7

Utökade inställningar
frekvensomformare

-

-

-

-

3-3-7-1

Maximal motorström i % Inställning av högsta tillåtna
av motorns märkström
motorström

0,00–150,00

%

110

3-3-7-5

Utlösningskarakteristik
I2t

På basis av utlösningskarakteristiken I²t 1 … 60
beräknas dynamiskt en tid för vilken
motorn får köras med en högre ström
tills I²t-reglering börjar användas.

s

60

3-3-7-6

Avstängningsvarvtal I2t

Den här varvtalsgränsen leder till ett
3-2-2-1 … 3-2-2-2
larm för dynamiskt överlastningsskydd
och därmed till att motorn avstängs

min⁻¹

3-2-2-1

3-3-7-7

Gränsvärde I²t

Strömgränsvärde i % av motorns
märkström, över vilket det dynamiska
överlastskyddet aktiveras.

%

105

3-3-7-8

Motorskyddsfunktion

Funktion, med vilken
motorskyddsfunktionen startas

-

Av

3-3-8

Regulatorinställningar
MotionContol

-

-

-

▪ Av
▪ Fast varvtal

▪ Av
▪ På

100,00 – 125,00

▪ På
▪ Av
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-3-8-1

P-andel ström (KpI)

Inställning för strömregulatorns
proportionalandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-2

I-andel ström (KiI)

Inställning för strömregulatorns
integralandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-3

P-andel Flux (Kpflx)

Inställning för flödesregulatorns
proportionalandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-4

I-andel Flux (Kiflx)

Inställning för flödesregulatorns
integralandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-5

P-andel varvtal (Kpw)

Inställning för fluxregulatorns
proportionalandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-6

I-andel varvtal (Kiw)

Inställning för fluxregulatorns
integralandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-3-8-7

D-andel varvtal (Kdw)

Inställning för strömregulatorns
differentialandel för Motion Control

0 … 9999

-

storleksberoende

3-4

Pump

-

-

-

-

3-4-1

Nominellt varvtal pump

Centrifugalpumpens märkvarvtal

0 … 4200

min⁻¹

pumpspecifikt

3-4-2

Antal pumphjul

Antal pumphjul. Endast för
flerstegspumpar (beträffande
effektkurva

1 … 99

-

pumpspecifikt

3-4-3

Pumpkurva

-

-

-

-

3-4-3-1

Förderstrom Q_0

Stödpunkt 0 för flöde vid märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-2

Flöde Q_1

Stödpunkt 1 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-3

Flöde Q_2

Stödpunkt 2 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-4

Flöde Q_3

Stödpunkt 3 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-5

Flöde Q_4

Stödpunkt 4 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-6

Flöde Q_5

Stödpunkt 5 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-7

Flöde Q_6

Stödpunkt 6 för volymflöde vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-8

Flöde Q_opt

Flöde i pumpens optimala läge (bästa
verkningsgraden)

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

4074.81/13-SV
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Parameter
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-4-3-9

Effektbehov pump P_0

Stödpunkt 0 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-10

Effektbehov pump P_1

Stödpunkt 1 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-11

Effektbehov pump P_2

Stödpunkt 2 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-12

Effektbehov pump P_3

Stödpunkt 3 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-13

Effektbehov pump P_4

Stödpunkt 4 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-14

Effektbehov pump P_5

Stödpunkt 5 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-15

Effektbehov pump P_6

Stödpunkt 6 för hydraulisk effekt vid
märkvarvtal

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

pumpspecifikt

3-4-3-16

Uppfordringshöjd H_0

Stödpunkt 0 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-17

Uppfordringshöjd H_1

Stödpunkt 1 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-18

Uppfordringshöjd H_2

Stödpunkt 2 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-19

Uppfordringshöjd H_3

Stödpunkt 3 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-20

Uppfordringshöjd H_4

Stödpunkt 4 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-21

Uppfordringshöjd H_5

Stödpunkt 5 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-22

Uppfordringshöjd H_6

Stödpunkt 6 för uppfordringshöjd vid
märkvarvtal

0,00–1 000,00

m

pumpspecifikt

3-4-3-23

NPSH_0

Stödpunkt 0 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-24

NPSH_1

Stödpunkt 1 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-25

NPSH_2

Stödpunkt 2 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-26

NPSH_3

Stödpunkt 3 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-27

NPSH_4

Stödpunkt 4 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt
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Parameter
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Beskrivning

Hjälptext

Enhet

Fabriksinställning

3-4-3-28

NPSH_5

Stödpunkt 5 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-29

NPSH_6

Stödpunkt 6 för pumpens NPSH-värden 0,00–1 000,00
vid märkvarvtal

m

pumpspecifikt

3-4-3-30

Dellastgränsflöde i %
Qopt

Flöde på dellastgräns vid märkvarvtal

0 … 100

%

30

3-4-3-31

Överlastgränsflöde i %
Q6 (Qmax)

Flöde på överlastgräns vid märkvarvtal 0 … 100

%

98

3-4-3-33

Tidsfördröjning
hydrauliska varningar

När tidsfördröjningen löpt ut skapas en 0,0–600,0 s
dellastvarning eller överlastvarning om
respektive gränsflöde under- eller
överskrids kontinuerligt.

-

300,0 s

3-5

Anläggning

-

-

-

användarspecifikt

3-5-1

Pumpmediets densitet

Pumpmediets densitet

0 … 10000

Kg/m3

1000

3-5-2

Tryckmätställen

-

-

-

-

3-5-2-1

Tryckmätare, inlopp

Rörets innerdiameter vid mätstället för 0 … 1000
inloppstryck

mm

anläggningsspecifi
kt

3-5-2-2

Tryckmätare, utlopp

Rörets innerdiameter vid mätstället för 0 … 1000
utloppstryck

mm

anläggningsspecifi
kt

3-5-2-3

Höjdskillnad, mätpunkter Höjdskillnad mellan mätstället för
inlopps- och utloppstryck

m

anläggningsspecifi
kt

3-5-2-4

Placering av
tryckmätställen

Inställningen "nära pump" när
tryckmätvärdena för anläggningen kan
överföras till pumpen

-

nära pump

Styrning och reglering

-

-

-

3-6
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Möjlig inställning

-10,00–10,00
▪ nära pump
▪ Långt från pump
-
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Beskrivning

Hjälptext

3-6-1

Regleringstyp

Val av reglerbeteende. Vid valet
”Av”(reglerventil) är regulatorn
inaktiverad

Möjlig inställning
▪ Av (användare)

Enhet

Fabriksinställning

-

Pumpberoende

-

Lokal

-

Lokal

▪ Sluttryck
▪ Inloppstryck
▪ Differenstryck
▪ Differenstryck (utan sensor)
▪ Flöde
▪ Flöde (sensorlös)
▪ Temperatur (uppvärmning)
▪ Nivå sugsida
▪ Nivå trycksida

3-6-2

3-6-3

Styrningsplats

Ärvärdeskälla

"Aktivering av styrplats fältbuss.
Digitalingångar och analogingångar
har högsta prioritet. Inställningen för
ärvärdeskälla måste ske separat."

▪ Lokal

Val av källa för ärvärde: aktivering av
fältbussen som ärvärdeskälla.
Analogingångar eller PumpMeter har
högsta prioritet.

▪ Lokal

▪ Fältbuss

▪ Fältbuss

165 från
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3-6-4

Regulatorinställningar

-

-

-

-

3-6-4-2

Proportionaldel

Inställning för regulatorns
proportionalandel

0,01–100,00

-

storleksberoende

3-6-4-3

Justeringstid
(integralandel)

Inställning för regulatorns
integralandel

0,1–9 999,9

s

storleksberoende

3-6-4-4

Ledtid (differentialandel) Inställning för regulatorns
differentialandel

0,00–100,00

s

storleksberoende

3-6-4-6

Varaktighet
börvärdesramp

Tid för att fastställa börvärdesramp

0,0–600,0

s

3,0

3-6-4-7

Tillåten avvikelse i
ärvärde = börvärde

Inställbart band inom vilken
Det inställda värdeområdets minimigräns till
meddelandet ”Ärvärde = börvärde” är maximala gräns
aktivt via en digital utgång.

beroende av
inställd enhet

-

3-6-4-8

Begränsning D-andel

Med begränsningen fastställs den
högsta förstärkningen med
differentialandelen för att t.ex.
eliminera mätbrus

-

3,00

1,00–20,00
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▪ Temperatur (kylning)
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-6-4-9

ARW-fördröjning

Inställning för ARW-åtgärd,
avkänningstidsfaktor minst 5 * ts

0,0–1 000,0

s

2,0

3-6-5

Manuell drift

-

-

-

-

3-6-5-1

Fast varvtal 1

Fast varvtal som kan väljas via digitala
ingångar

3-2-2-1 … 3-2-2-2

-

0

3-6-5-2

Fast varvtal 2

Fast varvtal som kan väljas via digitala
ingångar

3-2-2-1 … 3-2-2-2

-

0

3-6-5-3

Fast varvtal 3

Fast varvtal som kan väljas via digitala
ingångar

3-2-2-1 … 3-2-2-2

-

0

3-6-6

Digital potentiometer

-

-

-

-

3-6-6-1

Stegvis börvärdesändring Parametern definierar med vilket värde Det inställda värdeområdets minimigräns till
per puls i den digitala ingången som
maximala gräns
börvärdet höjs eller minskas vid
automatdrift

beroende av
inställd enhet

0,10

3-6-6-2

Stegvis varvtalsändring

Parametern definierar med vilket värde 0 … 1000
per puls i den digitala ingången som
inställningsvärdet för pumpsystem med
en eller flera pumpar höjs eller sänks.

min⁻¹

10

3-6-6-3

Intervall

Tidsvärde för automatisk värdeändring 0,0–10,0
av en kontinuerlig signal

s

0,5

3-7

Flerpumpsdrift

-

-

-

3-7-1

Roll i flerpumpsystem

"Val av frekvensomformarens roll i
flerpumpsdrift. Det aktiva
huvudstyrsystemet är ansvarigt för
tillkoppling och avstängning av
pumpar och för styrning resp.
reglering. På huvudstyrsystemet och
alla redundanta huvudstyrsystem
måste alla ingångsstorlekar anslutas
som behövs för styrning eller reglering.
Valet som gör redundanta
huvudstyrsystem till det aktiva
huvudstyrsystemet sker med hjälp av
en inställningsbar övertagandetid.
Reservstyrsystem och redundanta
huvudstyrsystem får sitt värde från
huvudstyrsystemet"

-

Huvudstyrning

-

1

3-7-2

Max. antal pumpar i drift Maximalt antal pumpar som är i drift
samtidigt vid flerpumpsdrift

4074.81/13-SV

▪ Huvudstyrning
▪ Sidostyrning

1…6
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Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-7-3

Till-/frånkoppling

-

-

-

-

3-7-3-1

Min.tid påkoppling

Minimitid mellan två tillkopplingar

0,0–600,0

s

10,0

3-7-3-2

Min.tid avstängning

Minimitid mellan två frånkopplingar

0,0–600,0

s

20,0

3-7-3-3

Tillkopplingsvarvtal

När tillkopplingsvarvtalet nås kopplas
pumpen till

0–140

%

100

3-7-3-4

Frånkopplingsvarvtal

När avstängningsvarvtalet har
0–90
uppnåtts stängs pumpen av (endast för
pumpar med flacka pumpkurvor)

%

50

3-7-3-5

Tillkopplingsflöde

Tillkopplingsflöde för påkoppling av
0–100
den andra pumpen vid märkvarvtal.
Uppgift i % av maxflödet Q6.
Tillkopplingsgränser för tillkoppling av
ytterligare pumpar beräknas från det
här värdet

%

95

3-7-3-6

KSB
PumpDynamicControl

Förskjutning mellan energieffektivt
(0 %) och dynamiskt driftläge (100 %)

%

30

3-7-3-7

Tidsfördröjning
omkopplingskriterium

"Tid som gränsvärdet för tillkoppling 0,1–600,0
eller frånslagning (gräns för varvtaloch/eller flöde) måste vara permanent
över- eller underskridet innan en pump
slås av eller på"

s

5,0

3-7-3-8

Lastberoende till-/
frånkoppling av

-

-

-

Av

1–100

Vid användning av en extern regulator
kopplar en pump i termostatdrift till
och från beroende på last.

3-7-4

Automatiskt pumpbyte

-

3-7-4-1

Automatiskt pumpbyte

Om denna parameter aktiveras växlar
pumparna efter en drifttid som ställs in

▪ Av
▪ Löptid
▪ Drifttid med klockslag

167 från
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3-7-4-2

Pumpdrifttid

Pumpens drifttid till pumpbyte. En
frånkoppling av pumpen återställer
drifttiden

0–168

h

24

3-7-4-3

Klockslag pumpbyte

Tidpunkt då ett pumpbyte sker när
drifttiden har överskridits

00:00–23:59

-

00:00

3-8

In-/utgångar

-

-

-

-

3-8-1

Analogingång 1

-

-

-

-
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Beskrivning

Hjälptext

3-8-1-1

Signal analog ingång 1

Sensorsignal i den analoga ingången 1

Möjlig inställning
▪ Av

Enhet

Fabriksinställning

-

Av

-

Ingen funktion

▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA
▪ 0-10 V
3-8-1-2

Funktion analog ingång 1 Funktion för den analoga ingången 1.
Interna driftvärden kan inte användas
som ärvärdeskälla

▪ Ingen funktion
▪ Bör-/styrvärde Auto

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt
▪ Alternativt bör-/styrvärde Auto

3-8-1-3

Undre gräns analog
ingång 1

-

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-1-4

Övre gräns analog ingång 1

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-1-5

Kalibrering

Kalibreringsfunktion för den analoga
ingången. När parametern har körts
kan två kalibreringspunkter ställas in
för den analoga ingången.

-

-

-

3-8-1-6

Kalibrering urval

-

-

Fabriksinställning

-

-

▪ Fabriksinställning
▪ Kundinställning

3-8-2

Analogingång 2

4074.81/13-SV

-

-

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-2-1

Signal analog ingång 2

Sensorsignal i den analoga ingången 2

Möjlig inställning
▪ Av

Enhet

Fabriksinställning

-

Av

-

Ingen funktion

▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA
▪ 0-10 V
3-8-2-2

Funktion analog ingång 2 Funktion för den analoga ingången 2.
Interna driftvärden kan inte användas
som ärvärdeskälla.

▪ Ingen funktion
▪ Bör-/styrvärde Auto

9 Parameterlista
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▪ Alternativt bör-/styrvärde Auto
▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt
▪ DIFF (AI1, AI2)
▪ MIN (AI1, AI2)
▪ MAX (AI1, AI2)
▪ AVE (AI1, AI2)

169 från
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3-8-2-3

Undre gräns analog
ingång 2

-

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-2-4

Övre gräns analog ingång 2

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-2-5

Kalibrering

Kalibreringsfunktion för den analoga
ingången. När parametern har körts
kan två kalibreringspunkter ställas in
för den analoga ingången.

-

-

-

3-8-2-6

Kalibrering urval

-

-

Fabriksinställning

3-8-3

Analog ingång 3

-

-

-

▪ Fabriksinställning
▪ Kundinställning
-

170 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-3-1

Signal analog ingång 3

Sensorsignal i den analoga ingången 3
i I/O-utbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Av

Enhet

Fabriksinställning

-

Av

-

Ingen funktion

▪ 4-20 mA
▪ 2-10 V
▪ 0-20 mA
▪ 0-10 V

3-8-3-2

▪ Ingen funktion
▪ Bör-/styrvärde Auto
▪ Alternativt bör-/styrvärde Auto
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Funktion analog ingång 3 Funktion för den analoga ingången 3 i
I/O-utbyggnadskortet. Interna
driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla

▪ Ställvärde (manuell)
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
▪ Nivå
▪ Temperatur
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt
▪ Differenstryck internt
3-8-3-3

Undre gräns analog
ingång 3

-

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-3-4

Övre gräns analog ingång 3

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-3-5

Kalibrering

Kalibreringsfunktion för den analoga
ingången. När parametern har körts
kan två kalibreringspunkter ställas in
för den analoga ingången.

-

-

-

3-8-3-6

Kalibrering urval

-

-

Fabriksinställning

-

-

▪ Fabriksinställning
▪ Kundinställning

3-8-4

M12-modulingång A

4074.81/13-SV

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-4-1

Funktion M12-modul
ingång A

Funktion M12-modul ingång A. Interna
driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.

Möjlig inställning
▪ Av

Enhet

Fabriksinställning

-

Av

▪ PMtr sug-/sluttryck
▪ PMtr sug-/sluttryck internt
Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt

Undre gräns M12modulingång A

Endast relevant för analoga ingångar

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-4-3

Övre gräns M12modulingång A

Endast relevant för analoga ingångar

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-4-4

Kalibrering

Kalibreringsfunktion för M12modulen. När parametern har körts
kan två kalibreringspunkter ställas in
för M12-modulen.

-

-

-

3-8-5

M12-modulingång B

-

-

-

-

3-8-5-1

Funktion M12-modul
ingång B

Funktion M12-modul ingång B. Interna
driftvärden kan inte användas som
ärvärdeskälla.

-

Av

▪ Av
▪ PMtr sug-/sluttryck
▪ PMtr sug-/sluttryck internt
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Sugtryck internt
▪ Sluttryck internt

3-8-5-2

Undre gräns M12modulingång B

Endast relevant för analoga ingångar

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-5-3

Övre gräns M12modulingång B

Endast relevant för analoga ingångar

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-8-5-4

Kalibrering

Kalibreringsfunktion för M12modulen. När parametern har körts
kan två kalibreringspunkter ställas in
för M12-modulen.

-

-

-

3-8-6

Digitala ingångar

-

-

-

-

9 Parameterlista

PumpDrive 2

3-8-4-2

171 från
244

172 från
244

Parameter

Beskrivning

3-8-6-1

Funktion digital ingång 1 Inställbar funktion för den digitala
ingången 1

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Start

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning

4074.81/13-SV

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

3-8-6-2

Funktion digital ingång 2 Inställbar funktion för den digitala
ingången 2

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion
▪ Start

Enhet

Fabriksinställning

-

Nollställ
meddelanden

▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

173 från
244

174 från
244

Parameter

Beskrivning

3-8-6-3

Funktion digital ingång 3 Inställbar funktion för den digitala
ingången 3

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

3-8-6-4

Funktion digital ingång 4 Inställbar funktion för den digitala
ingången 4

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

175 från
244

176 från
244

Parameter

Beskrivning

3-8-6-5

Funktion digital ingång 5 Inställbar funktion för den digitala
ingången 5

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

3-8-6-6

Funktion digital ingång 6 Inställbar funktion för den analoga
ingången 6 i I/O-utbyggnadskortet

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

177 från
244

178 från
244

Parameter

Beskrivning

3-8-6-7

Funktion digital ingång 7 Inställbar funktion för den analoga
ingången 7 i I/O-utbyggnadskortet

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell -

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

3-8-6-8

Funktion digital ingång 8 Inställbar funktion för den analoga
ingången 8 i I/O-utbyggnadskortet

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

-

-

▪ Start
▪ Potentiometer Auto +
▪ Potentiometer Auto ▪ Styrningsplats
▪ Alternativt bör-/styrvärde aktivt
▪ Potentiometer manuell +
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Potentiometer manuell ▪ Styrning digital Bit 0
▪ Styrning digital Bit 1
▪ Styrning digital Bit 2
▪ Torrkörningsskydd
▪ Nollställ meddelanden
▪ Styrning AOUT Bit 0
▪ Styrning AOUT Bit 1
▪ Externt meddelande
▪ Starta funktionskörning
▪ Starta pumpbyte
▪ Starta rörspolning
▪ Överflöde
▪ Vattenbrist
▪ Växling av parameteruppsättning
3-8-7

Analog utgång 1

-

-

179 från
244

180 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-7-1

Tilldelning 1 analog
utgång 1

Valbar tilldelning 1 för analog
utgång 1

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motorvarvtal

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-7-2

Tilldelning 2 analog
utgång 1

Valbar tilldelning 2 för analog
utgång 1

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motorström

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens

181 från
244

182 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-7-3

Tilldelning 3 analog
utgång 1

Valbar tilldelning 3 för analog
utgång 1

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motoreffekt

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-7-4

Tilldelning 4 analog
utgång 1

Valbar tilldelning 4 för analog
utgång 1

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Mellankretsspänni
ng

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
3-8-7-5

Kalibrering analog
utgång 1

Kalibreringsfunktion för den analoga
utgången. När parametern har körts
kan två kalibreringsförfaranden ställas
in för den analoga utgången.

▪ Kör

-

-

3-8-7-6

Kalibrering urval

-

▪ Fabriksinställning

-

Fabriksinställning

3-8-7-7

Signal analog utgång 1

Signalområde på analog utgång 1

-

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

3-8-8

Analog utgång 2

-

-

-

▪ Kundinställning
▪ 4...20 mA / 2...10 V
▪ 0...20 mA / 0...10 V
-

183 från
244

184 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-8-1

Tilldelning 1 analog
utgång 2

Valbar tilldelning 1 för analog utgång
2 i I/O-utbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motorvarvtal

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-8-2

Tilldelning 2 analog
utgång 2

Valbar tilldelning 2 för analog utgång
2 i I/O-utbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motorström

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens

185 från
244

186 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-8-3

Tilldelning 3 analog
utgång 2

Valbar tilldelning 3 för analog utgång
2 i I/O-utbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Motoreffekt

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
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9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-8-4

Tilldelning 4 analog
utgång 2

Valbar tilldelning 4 för analog utgång
2 i I/O-utbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Mellankretsspänni
ng

▪ Börvärde
▪ Ärvärde
▪ Motorvarvtal
▪ Motoreffekt
▪ Motorström
▪ Motorspänning

9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Utgångsfrekvens
▪ Mellankretsspänning
▪ Inloppstryck pump
▪ Sluttryck pump
▪ Differenstryck pump
▪ Pumpflöde
▪ Inloppstryck
▪ Sluttryck
▪ Differenstryck
▪ Flöde
3-8-8-5

Kalibrering analog
utgång 2

Kalibreringsfunktion för den analoga
utgången. När parametern har körts
kan två kalibreringsförfaranden ställas
in för den analoga utgången.

▪ Kör

-

-

3-8-8-6

Kalibrering urval

-

▪ Fabriksinställning

-

Fabriksinställning

3-8-8-7

Signal analog utgång 2

Signaltyp på analog utgång 2

-

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

3-8-9

Reläutgång 1

-

-

-

▪ Kundinställning
▪ 4...20 mA / 2...10 V
0...20 mA / 0...10 V
-

187 från
244

188 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-9-1

Funktion relä 1

Valbara meddelanden via relä 1

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Larm

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-9-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–10,0

s

0,5

3-8-9-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–10,0

s

0,5

3-8-10

Reläutgång 2

-

-

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-10-1

Funktion relä 2

Valbara meddelanden via relä 2

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Driftläge RUN

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-10-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–10,0

s

0,5

3-8-10-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–10,0

s

0,5

3-8-11

Reläutgång 3

Valbara meddelanden via relä 3 i I/Outbyggnadskortet

-

-

-

189 från
244

190 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-11-1

Funktion relä 3

Valbara meddelanden via relä 3

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-11-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-11-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-12

Reläutgång 4

-

-

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-12-1

Funktion relä 4

Valbara meddelanden via relä 4 i I/Outbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-12-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-12-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-13

Reläutgång 5

-

-

-

-

191 från
244

192 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-13-1

Funktion relä 5

Valbara meddelanden via relä 5 i I/Outbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-13-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-13-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-14

Reläutgång 6

-

-

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-14-1

Funktion relä 6

Valbara meddelanden via relä 6 i I/Outbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-14-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-14-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-15

Reläutgång 7

-

-

-

-

193 från
244

194 från
244

Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-15-1

Funktion relä 7

Valbara meddelanden via relä 7 i I/Outbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-15-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-15-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-16

Reläutgång 8

-

-

-

-
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

3-8-16-1

Funktion relä 8

Valbara meddelanden via relä 8 i I/Outbyggnadskortet

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-16-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
reläet ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-16-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan reläet
återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-17

Digital utgång 1

-

-

-

-

195 från
244

196 från
244

Parameter

Beskrivning

3-8-17-1

Funktion digital utgång 1 Valbara meddelanden via digital
utgång 1 i I/O-utbyggnadskortet

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Inga funktioner

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-17-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
den digitala utgången ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-17-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan den digitala
utgången återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-8-18

Digital utgång 2

-

-

-

-

4074.81/13-SV

4074.81/13-SV
Parameter

Beskrivning

3-8-18-1

Funktion digital utgång 2 Valbara meddelanden via digital
utgång 2 i I/O-utbyggnadskortet

Hjälptext

Möjlig inställning
▪ Ingen funktion

Enhet

Fabriksinställning

-

Ingen funktion

▪ Driftsätt AUTO
▪ Driftläge RUN
▪ Driftläge AUTO/SLEEP
▪ Varning
▪ Larm
▪ Larm eller varning
9 Parameterlista

PumpDrive 2

▪ Inget larm
▪ Dynamiskt överlastskydd
▪ Ström för hög
▪ Ström för låg
▪ Frekvens för hög
▪ Frekvens för låg
▪ Effekt för hög
▪ Effekt för låg
▪ Ärvärde = börvärde
▪ Spjällstyrning
▪ Förbikopplingsstyrning
3-8-18-2

Tidsfördröjning på

Tid under vilken den valda händelsen
måste föreligga kontinuerligt innan
den digitala utgången ställs om

0,0–600,0

s

0,5

3-8-18-3

Tidsfördröjning av

Tid under vilken den valda händelsen
måste ha upphört innan den digitala
utgången återställs

0,0–600,0

s

0,5

3-9

Användningsfunktioner

-

-

-

-

3-9-1

Kabelbrottsidentifiering

-

-

-

-

3-9-1-1

Driftsätt vid fel

Frekvensomformarens driftsätt vid
larmet Inget huvudstyrsystem

-

Fast varvtal

▪ Alla pumpar av
▪ Fast varvtal

197 från
244

198 från
244

Beskrivning

Hjälptext

Enhet

Fabriksinställning

3-9-1-2

Tidsfördröjning

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0,0–10,0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras
ett larm vilket leder till det inställda
driftsättet för uteblivet ärvärde.

Möjlig inställning

s

0,5

3-9-1-3

Varvtal vid fel

Fast varvtal som används vid defekt
ärvärde

3-2-2-1 … 3-2-2-2

min⁻¹

3-2-2-1

3-9-2

Funktionskörning

-

-

-

-

3-9-2-1

Automatisk
funktionskörning

Vid funktionskörning kopplas en pump
till, körs med en inställbar frekvens
under en inställbar tid och kopplas
sedan från igen. Under denna period
är den inte tillgänglig för reglerdrift

-

Av

▪ Av
▪ Efter stilleståndstid
▪ Efter stilleståndstid med klockslag

3-9-2-2

Stilleståndstid för
funktionskörning

Så snart en pump inte var tillkopplad
under den inställda tiden sker en
funktionskörning för dess räkning

0–168

h

24

3-9-2-3

Klockslag för
funktionskörning

Vid tidsinställning fördröjs
funktionskörningen med en
stilleståndstid tills den inställda tiden
har nåtts

00:00–23:59

-

00:00

3-9-2-4

Tidslängd
funktionskörning

Pumpens körtid under
funktionskörning med inställt varvtal

0,0–600,0

s

5,0

3-9-2-5

Varvtal vid
funktionskörning

Varvtal vid funktionskörning

3-2-2-1 – 3-2-2-2

min⁻¹

500

3-9-3

DFS

-

-

-

-

3-9-3-1

DFS-metod

Val av procedur för
differenstrycksreglering med
pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS).
Tryckreglering med
pumpflödesberoende
börvärdesjustering (DFS) kan endast
användas för system utan geodetisk
uppfordringshöjd t.ex. vid slutna
system.

-

Av

4074.81/13-SV

▪ Av
▪ Varvtal
▪ Flöde

9 Parameterlista

PumpDrive 2

Parameter

4074.81/13-SV
Beskrivning

Hjälptext

Enhet

Fabriksinställning

3-9-3-2

DFS Q stödpunkt

Vid denna punkt uppnås
Det inställda värdeområdets minimigräns till
börvärdeshöjningens värde. Dessutom maximala gräns
höjs börvärdet ytterligare över det
inställda värdet.

Möjlig inställning

beroende av
inställd enhet

0,0

3-9-3-3

DFS n stödpunkt

Vid denna punkt uppnås
0,0–600,0
börvärdeshöjningens värde. Dessutom
höjs börvärdet ytterligare över det
inställda värdet. Inmatningen sker i %
baserat på "3.2.2.2 motorns maximala
varvtal".

%

0,0

3-9-3-4

Börvärde

Inställbar börvärdeshöjning vid
stödpunkt 3.9.3.2 eller 3.9.3.3

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,0

3-9-3-5

Minsta börvärdeshöjning Minsta börvärdeshöjning för att öppna Det inställda värdeområdets minimigräns till
backventilen vid små flöden.
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,0

3-9-4

Beredskapsdrift

-

-

-

3-9-4-1

Beredskapsdrift

Driftberedskap på/av

-

Av

▪ Av
▪ På

199 från
244

3-9-4-2

Börvärde

Nödvändig tryckförhöjning för
påfyllning av behållare

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

-

3-9-4-3

Övervakningstid

Inställbar övervakningstid till
börvärdeshöjning eller avstängning

0,0–600,0

s

20,0

3-9-4-4

Varaktighet
börvärdeshöjning

Maximal tid för börvärdeshöjning. Om 0,0–600,0
börvärdet nås inom denna tid sker en
frånkoppling. Börvärdeshöjningens
varaktighet måste ställas in större än
tiden för rampen för
börvärdeshöjningen.

s

10,0

3-9-4-5

Tillåten avvikelse

Maximal tillåten regleringsavvikelse för Det inställda värdeområdets minimigräns till
återinkoppling
maximala gräns

Beroende på
inställd enhet

1 % av
värdeområdet för
den valda
reglerstorheten

3-9-4-6

Minsta drifttid

Minimitid mellan två
0,0–600,0
frånkopplingsförsök vid driftberedskap

s

60,0

3-9-4-7

Stegringstid
börvärdeshöjning

Stegringstid inom vilken
börvärdeshöjningen genomförs.

0,0–1 000,0

s

5,0

3-9-4-8

Frånkopplingsvarvtal

Om pumpens dellastgräns eller
avstängningsvarvtal underskrids som
följd av en låg sänkning med tiden
3-9-4-3, sker avstängningen.

3-2-2-1 … 3-2-2-2

min⁻¹

3-2-2-1

9 Parameterlista
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Parameter

200 från
244

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-9-5

Energisparmätare

-

-

-

-

3-9-5-1

Energisparmätare

Val av procedur för beräkning av
energibesparing

AvFast referenseffektVariabel referenseffekt

-

Av

3-9-5-2

Fast referenseffekt

Inställbar referenseffekt för den
oreglerade pumpen för
energibesparingsmätaren

0,00–110,00

kW

0,00

3-9-5-3

Koldioxidutsläpp per
kWh

Koldioxidutsläpp per kWh

0–10 000

g/kWh

500

3-9-5-4

Elkostnad per kWh

Elpris per kWh

0,000–1 000,000

-

0,140

3-9-6

Torrkörningsidentifiering -

-

-

-

3-9-6-1

Gräns hydr. blockering

Faktor för förskjutning av
inlärningskurvan. Gränskurvan för
hydraulisk blockering beräknas ur
produkten av inlärningskurvan med
parametern.

0 … 130

%

101

3-9-6-2

Gräns torrkörning

Faktor för förskjutning av
0 … 130
inlärningskurvan. Gränskurvan för
torrkörning beräknas ur produkten av
inlärningskurvan med parametern

%

85

3-9-6-3

Starta
utbildningsfunktion

När inlärningsfunktionen utförs körs
Kör
frekvensomformaren till fem
varvtalspunkter och sparar de
tillhörande mekaniska effektvärdena.
Kontrollera att ventilerna på trycksidan
är helt stängda.

-

-

3-9-6-4

Mek. effekt vid n_min

Mekanisk effekt vid varvtal 1
(minimivarvtal) ur
inlärningsfunktionen vid Q = 0 m³/h

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,00

3-9-6-5

Mek. effekt vid n_2

Mekanisk effekt vid varvtal 2 ur
inlärningsfunktionen vid Q = 0 m³/h

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,00

3-9-6-6

Mek. effekt vid n_3

Mekanisk effekt vid varvtal 3 ur
inlärningsfunktionen vid Q = 0 m³/h

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,00

3-9-6-7

Mek. effekt vid n_4

Mekanisk effekt vid varvtal 4 ur
inlärningsfunktionen vid Q = 0 m³/h

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,00

3-9-6-8

Mek. effekt vid n_max

Mekanisk effekt vid varvtal 5 ur
inlärningsfunktionen vid Q = 0 m³/h

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0,00

3-9-6-9

Tidsfördr. varning hydr.
blockering

Tidsfördröjning tills varningen om
hydraulisk blockering avges

0,0–600,0

s

60,00

4074.81/13-SV
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Parameter

4074.81/13-SV
Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-9-6-10

Tidsfördr. larm hydr.
blockering

Tidsfördröjning tills larmet om
hydraulisk blockering avges

0,0–600,0

s

120,00

3-9-6-11

Tidsfördr. varning
torrkörning

Tidsfördröjning tills larmet om
torrkörning avges

0,0–600,0

s

5,0

3-9-7

Extern
torrkörningsidentifiering

-

-

-

3-9-7-1

Beteende extern
Larmbeteende vid extern registrering
torrkörningsidentifiering av torrkörning

-

Inte
självkvitterande

-

-

-

På

3-9-8

Uppskattning flöde

-

3-9-8-1

Uppskattning flöde

Aktivering av flödesuppskattning

▪ Självkvitterande
▪ Inte självkvitterande
▪ Av
▪ På

201 från
244

3-9-8-2

Tidskonstant för
dämpning av uppskattat
flödesvärde

Tidskonstant för dämpning av
0,0–600,0
flödesuppskattningsvärden.
Tidskonstanten förbättrar möjligheten
att avläsa visningsvärden i
manöverenheten och är nödvändig för
reglering av flödet utan sensorer

s

5,0

3-9-9

Hantering av
avloppsvatten

-

-

-

3-9-9-1

Övervakning
flödeshastighet

Aktivera flödeshastighetsövervakning. "AvVarningVarning + Rörspolning"
Beroende på valet visas en
motsvarande varning vid
underskridande av det värde som
ställts in i 3.9.9.2 eller startas dessutom
rörspolningsfunktionen

-

Av

3-9-9-2

Minsta flödeshastighet

Den inställda minimiflödeshastigheten 0,0–10,0
måste underskridas under en inställbar
tid för att, beroende på inställning,
antingen rörspolningsfunktionen ska
starta eller en varning ska visas

m/s

2,0

3-9-9-3

Tidsfördröjning
Inställbar tid under vilken
0–168 h 24
flödeshastighetsövervakn minimiflödeshastigheten kontinuerligt
ing
måste vara underskriden för att
rörspolningsfunktionen ska starta

h

24

3-9-9-4

Tidslängd rörspolning

Rörspolningens längd. Tid då
upplösningsreglering är aktiv

0–120

min

2

3-9-9-5

Flödeshastighet vid
rörspolning

Värde för flödeshastighet under
spoltiden

0,0–5,0

m/s

4,0

-

9 Parameterlista
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Parameter

202 från
244

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-9-9-6

Anläggningens
rörinnerdiameter

Anläggningens rördiameter

0–5 000

mm

0

3-9-9-7

Pumpstart med högsta
varvtal

Start längs rampen till maximalt varvtal "AvPå"
och stopp under en inställbar tid.
Funktionen utförs vid varje
startprocedur för att förhindra
avlagringar i pumpens sump och
rörledningen.

-

Av

3-9-9-8

Tidslängd högsta varvtal

Inställbar tid under vilken
frekvensomformaren bibehåller
maximalt varvtal

0,0–600,0

s

180,0

3-9-11

Vattenbristfunktion

-

-

-

-

3-9-11-1

Larmbeteende
Vattenbrist

Funktion för återställning av larmet
Vattenbrist

inte självkvitterande

-

självkvitterande

3-9-11-2

Tidsfördröjning
avstängning

Efter den här tidsfördröjningen stängs 0,0–600,0
pumpen av, förutsatt att
frånkopplingsgränsen för vattenbrist
underskrids kontinuerligt

s

10,0

3-9-11-3

Minimilängd larm

Minimilängd för larmtillståndet
Vattenbrist. Larmet visas under minst
denna tidsperiod

s

10,0

3-9-11-4

Övervakning av
inloppstrycksensor

Om inloppstrycket sjunker under
frånkopplingsgränsen löser larmet
Vattenbrist ut

-

Av

3-9-11-5

Frånkopplingsgräns
inloppstryck

Ett kontinuerligt underskridande av
den här frånkopplingsgränsen för
inloppstryck leder till att pumpen
kopplas från

-1,00–10,00

bar

1,0

3-9-11-6

Tillkopplingsgräns
inloppstryck

När pumpen har kopplats från leder en -1,00–10,00
överskridning av denna
tillkopplingsgräns till att pumpen
kopplas till igen

bar

1,5

3-9-12

Frekvensområde

-

-

-

3-9-12-1

Nedre gräns

Nedre varvtalsgräns för undertryckning 3-2-2-1 … 3-2-2-2
av resonansområdet i Hz. Om nedre
och övre gränsfrekvensen är lika sker
ingen undertryckning. Vid manuell
drift stöds inte denna funktion

min⁻¹

3-2-2-1

4074.81/13-SV

0,0–600,0

▪ Av
▪ På

-
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Parameter
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-9-12-2

Övre gräns

Övre varvtalsgräns för undertryckning
av resonansområdet i Hz. Om nedre
och övre gränsfrekvensen är lika sker
ingen undertryckning. Vid manuell
drift stöds inte denna funktion

3-2-2-1 … 3-2-2-2

min⁻¹

3-2-2-1

3-9-13

Serviceintervall

-

-

-

-

3-9-13-1

Intervall

Tidsintervall för meddelande om
underhållsbehov

0 … 48

Månader

0

3-9-13-2

Återställ serviceintervall

Återställning av serviceintervallet

Kör

-

-

3-9-13-3

Tidsintervall motorlager

Tidsintervall för meddelande om
underhållsbehov

0 – 48

Månader

0

3-9-13-4

Nollställ serviceintervall
motorlager

Återställ serviceintervallet för
motorlager efter service

Kör

-

-

3-9-14

Externt meddelande

-

-

-

-

3-9-14-1

Reaktion externt
meddelande

Reaktion då det externa meddelandet
förekommer

▪ Larm

-

Larm

3-9-14-2

Driftsätt externt
meddelande

Larmdriftsätt vid externt meddelande

▪ Självkvitterande

-

Inte
självkvitterande

3-9-15-1

Start med
rörfyllningsfunktion

Vid nästa start av anläggningen utförs
rörfyllningsfunktionen

-

0 = av

3-9-15-2

Startvarvtal

Varvtalsvärde som antas vid början av
rörfyllningsfunktionen

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

min⁻¹

3-2-2-1

3-9-15-3

Tid startvarvtal

Tid för den första delen av
fyllningsfunktionen som utförs med
startvarvtalet

0–6 000

s

60

3-9-15-4

Börvärdesstigning per
minut

Stigningshastighet för
Det inställda värdeområdets minimigräns till
börvärdesinställning i den andra delen maximala gräns
av fyllningsfunktionen

beroende av
inställd enhet

2 % av
värdeområdet för
inställt
regleringssätt

3-9-15-5

Ändvärde

Slutvärde för börvärdet, när det
uppnås avslutas den andra delen av
fyllningsfunktionen

beroende på
inställd enhet

0

▪ Varning
▪ Inte självkvitterande
▪ 0 = av
▪ 1 = en gång
▪ 2 = gränsvärdesunderskridande

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

9 Parameterlista
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Parameter

203 från
244

204 från
244

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-9-15-6

Gränsvärde

När 3-9-15-1
”Gränsvärdesunderskridande” är valt
startar anläggningen med
rörfyllningsfunktionen om ärvärdet
ligger under gränsvärdet.

Det inställda värdeområdets minimigräns till
maximala gräns

beroende av
inställd enhet

0

3-9-16-1

Automatisk deragging

▪ 0 = av

-

0 = av

0

Vid deragging tillkopplas
en pump i motsatt
rotationsriktning, körs
med en inställbar
frekvens under en
inställbar tid och kopplas
sedan från igen. Under
denna period är den inte
tillgänglig för reglerdrift.

▪ 1 = efter stilleståndstid

0…168 h

-

24 h

0

00:00…23:59

-

00:00

0

0,0…600.0 s

-

5.0 s

0

0 1/min till maximalt motorvarvtal

0 1/min till 3-2-2-2

min⁻¹

0

3-9-16-2

Stilleståndstid för
deragging

▪ 2 = efter stilleståndstid med
klockslag

Så snart en pump inte var
tillkopplad under den
inställda tiden sker en
deragging för dess
räkning.
3-9-16-3

Klockslag för deragging
Vid tidsinställning
fördröjs deraggingfunktionen med en
stilleståndstid tills den
inställda tiden har nåtts.

3-9-16-4

Tidslängd deragging
Pumpens körtid under
deragging med inställt
varvtal

3-9-16-5

Varvtal vid deragging
Varvtal vid deragging

3-10

Övervakningsfunktioner

-

-

-

-

3-10-1

Effekt

-

-

-

-

4074.81/13-SV
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205 från
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-10-1-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-6-1 … 3-10-1-2

beroende av
inställd enhet

0,00

3-10-1-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-1-1 … 3-11-6-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

500,00

3-10-1-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-2

Ström

-

-

-

-

3-10-2-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-7-1 … 3-10-2-2

A

0,00

3-10-2-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-2-1 … 3-11-7-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen.

A

150,00

3-10-2-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-3

Varvtal

-

-

-

-

3-10-3-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-1-1 … 3-10-3-2

min⁻¹

3-2-2-1

3-10-3-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-3-1 … 3-11-1-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

min⁻¹

3-11-1-2

3-10-3-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-4

Börvärde

-

-

-

-

3-10-4-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

Minimigräns för det inställda värdeområdet
till 3-10-4-2

beroende av
inställd enhet

3-10-4-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-4-1 till det inställda värdeområdets
varningen. Vid överskridning avges en maximala gräns
varning efter tidsfördröjningen.

beroende av
inställd enhet

-

3-10-4-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

s

3,0

0,0–600,0
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-10-5

Ärvärde

-

-

-

-

3-10-5-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

Minimigräns för det inställda värdeområdet
till 3-10-5-2

beroende av
inställd enhet

-

3-10-5-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-5-1 till det inställda värdeområdets
varningen. Vid överskridning avges en maximala gräns
varning efter tidsfördröjningen.

beroende av
inställd enhet

-

3-10-5-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-6

Flöde

-

-

-

-

3-10-6-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-3-1 … 3-10-6-2

beroende av
inställd enhet

användarspecifikt

3-10-6-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-6-1 … 3-11-3-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

användarspecifikt

3-10-6-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-6-4

Gränsvärde förbikoppling Bestämning av nedre gränsvärdet för
öppen
förbikopplingen. Vid underskridande
ställs reläet in till funktionen
förbikopplingsstyrning

3-11-3-1 ... 3-11-3-2

m3/tim

0,0

3-10-6-5

Gränsvärde förbikoppling Bestämning av övre gränsvärdet för
stängd
förbikopplingen. Vid överskridande
återställs reläet för funktionen
”Förbikopplingsstyrning”

3-11-3-1 ... 3-11-3-2

m3/tim

9999,9

3-10-7

Inloppstryck

3-10-7-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-2-1 … 3-10-7-2

beroende av
inställd enhet

-

3-10-7-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-7-1 … 3-11-2-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

-

3-10-7-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

-

3-10-8

Sluttryck

-

-

-

-
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Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-10-8-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-2-1 … 3-10-8-2

beroende av
inställd enhet

-

3-10-8-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-8-1 … 3-11-2-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

-

3-10-8-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-9

Differenstryck

-

-

-

-

3-10-9-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-2-1 … 3-10-9-2

beroende av
inställd enhet

-

3-10-9-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-9-1 … 3-11-2-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

-

3-10-9-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-10

Frekvens

-

-

-

-

3-10-10-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-8-1 … 3-10-10-2

Hz

0,00

3-10-10-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-10-1 … 3-11-8-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen.

Hz

70,00

3-10-10-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

0,0–600,0

s

3,0

3-10-11

Temperatur

-

-

-

3-10-11-1

Nedre gränsvärde

Bestämning av nedre gränsvärdet för
varningen. Vid underskridning avges
en varning efter tidsfördröjningen

3-11-4-1 … 3-10-11-2

beroende av
inställd enhet

-

3-10-11-2

Övre gränsvärde

Bestämning av övre gränsvärdet för
3-10-11-1 … 3-11-4-2
varningen. Vid överskridning avges en
varning efter tidsfördröjningen

beroende av
inställd enhet

-

3-10-11-3

Tidsfördröjning

Tid under vilken gränsvärdet måste
vara kontinuerligt över- eller
underskridet innan en varning avges

s

3,0

0,0–600,0
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Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-11

Värdeområden och
enheter

-

-

-

-

3-11-1

Varvtal

-

-

-

-

3-11-1-1

Minsta varvtal

Minimigräns för mätområdet

0 … 4200

min⁻¹

0

3-11-1-2

Högsta varvtal

Maximigräns för mätområdet

0 … 4200

min⁻¹

motorspecifikt

3-11-2

tryck

-

-

-

-

3-11-2-1

Minsta tryck

Minimigräns för mätområdet

-1,00 – 3-11-2-2

-

-1,00

3-11-2-2

Högsta tryck

Maximigräns för mätområdet

3-11-2-1 … 999,99

-

999,99

3-11-2-3

Enhet tryck

Inställbar enhet för tryck

-

användarspecifikt

▪ bar
▪ psi
▪ kPa

3-11-3

Flöde

-

-

-

-

3-11-3-1

Lägsta flöde

Minimigräns för mätområdet

0,00 – 3-11-3-2

-

0,00

3-11-3-2

Högsta flöde

Maximigräns för mätområdet

3-11-3-1 … 9999,9

-

9999,9

3-11-3-3

Enhet flöde

Inställbar enhet för flöde

-

användarspecifikt

▪ m3/h
▪ l/min
▪ gal/min

3-11-4

Temperatur

-

-

-

-

3-11-4-1

Lägsta temperatur

Minimigräns för mätområdet

-200,0 – 3-11-4-2

-

-200,0

3-11-4-2

Högsta temperatur

Maximigräns för mätområdet

3-11-4-1 … 350,0

-

350,0

3-11-4-3

Enhet temperatur

Inställbar enhet för temperatur

-

användarspecifikt

▪ °C
▪ F
▪ K

3-11-5

Nivå

-

-

-

-

3-11-5-1

Lägsta nivå

Minimigräns för mätområdet

0,00 – 3-11-5-2

-

0,00

3-11-5-2

Högsta nivå

Maximigräns för mätområdet

3-11-5-1 … 100,00

-

100,00

3-11-5-3

Enhet nivå

Inställbar enhet för nivå

-

användarspecifikt

▪ m
▪ ft
▪ mm

3-11-6

Effekt

-

-

-

-

3-11-6-1

Lägsta effekt

Minimigräns för mätområdet

0,00 – 3-11-6-2

-

0,00

3-11-6-2

Högsta effekt

Maximigräns för mätområdet

3-11-6-1 … 110,00

-

110,00
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3-11-6-3

Enhet effekt

Inställbar enhet för effekt

Möjlig inställning
▪ kW

Enhet

Fabriksinställning

-

användarspecifikt

▪ W
▪ HP

209 från
244

Ström

-

-

-

-

3-11-7-1

Lägsta ström

Minimigräns för mätområdet

0,00 – 3-11-7-2

A

0,00

3-11-7-2

Högsta ström

Maximigräns för mätområdet

3-11-7-1 … 150,00

A

150,00

3-11-8

Frekvens

-

-

-

-

3-11-8-1

Lägsta frekvens

Minimigräns för mätområdet

0,0 – 3-11-8-2

Hz

0,0

3-11-8-2

Högsta frekvens

Maximigräns för mätområdet

3-11-8-1 … 200,0

Hz

200,0

3-11-9

Spänning

-

-

-

-

3-11-9-1

Lägsta frekvens

Minimigräns för mätområdet

0 … 3-11-9-2

V

0

3-11-9-2

Högsta spänning

Maximigräns för mätområdet

3-11-9-1 – 1 000

V

1000

3-12

Fältbuss

-

-

-

-

3-12-1

Profibus

-

-

-

-

3-12-1-1

Profibus-slavadress

Anläggningens Profibus-slavadress

1–126

-

126

3-12-1-2

Pumpnummer

Entydig tilldelning av pumpen i drift
med flera pumpar

1–6

-

1

3-12-1-3

Cykeltid bör-/styrvärde

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0.0…10.0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett är-/börvärde
inte förekommer på Aux-Master
genereras ett larm vilket leder till det
inställda driftsättet för uteblivet är-/
börvärde.

s

5

3-12-1-4

Cykeltid ärvärde

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0.0…10.0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras
ett larm vilket leder till det inställda
driftsättet för uteblivet ärvärde.

s

1

3-12-2

Modbus

-

-

-

-

3-12-2-1

Modbus slave-adress

Anläggningens modbus slave-adress

1–247

-

1

9 Parameterlista

PumpDrive 2

3-11-7

210 från
244

Parameter

Beskrivning
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3-12-2-2

Baud-hastighet

Modbus-slavens baud-hastighet

Möjlig inställning
▪ 4800

Enhet

Fabriksinställning

-

19200

-

Jämn

-

0x1000 – 0x1FF

▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 57600
▪ 115200
3-12-2-3

Paritet

Modbus-slavens paritet

▪ Jämn
▪ Ingen paritet

3-12-2-4

Pumpens modbusadressområde

Inställbart adressområde via vilket
pumpens lokala parametrar anropas

▪ 0x1000 – 0x1FF
▪ 0x2000 – 0x2FF
▪ 0x3000 – 0x3FF
▪ 0x4000 – 0x4FF
▪ 0x5000 – 0x5FF
▪ 0x6000 – 0x6FF

3-12-2-5

Cykeltid bör-/styrvärde

"Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0,0–10,0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett är-/börvärde
inte förekommer på Aux-Master
genereras ett larm vilket leder till det
inställda driftsättet för uteblivet är-/
börvärde"

s

5,0

3-12-2-6

Cykeltid ärvärde

"Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0,0–10,0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras
ett larm vilket leder till det inställda
driftsättet för uteblivet ärvärde"

s

1,0

3-12-3

LON

-

-

-

-

3-12-3-1

Aktivera service pin

Aktiverar service pin-koden för
idrifttagning av LON-modulen

Kör

-

-
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Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-12-3-2

Maximal sändningstid

"Senast efter att denna tid löpt ut
uppdateras variablerna
VariablennvoPumpCapacity,
nvoEffOpMode, nvoControlMode och
nvoPumpStatus"

0,0–6 553,5

s

0,0

3-12-3-3

Minimal sändningstid

"Kortaste uppdateringstid för
0,0–6 553,5
variablerna nvoPumpCapacity,
nvoEffOpMode, nvoControlMode och
nvoPumpStatus. Används för att
begränsa belastningen på LON-bussen.
0,0 = ingen begränsning"

s

0,0

3-12-3-4

Maximal
tidsöverskridning

När denna tid löpt ut ställs Remote0,0–6 553,5
ärvärdena in på ogiltiga. Det gäller för
variablerna nviRemotePress,
nviRemoteFlow och nviRemoteTemp. 0
= ingen övervakning

s

0,0

3-12-3-5

Installationsplats

Monteringsställe för LON-deltagare

-

-

3-12-3-6

LON regleringstyp

Fastställer regleringstypen i LON-drift.
Denna regleringstyp används när
nviRemotePress, nviRemoteFlow och
nviRemoteTemp inte ger någon signal

-

Av

-

Av

-

Av

-

-

▪ Av (användare)
▪ Sluttryck
▪ Inloppstryck
▪ Differenstryck
▪ Differenstryck (utan sensor)
▪ Flöde
▪ Flöde (sensorlös)
▪ Temperatur (kylning)
Temperatur (uppvärmning)
▪ Nivå sugsida
▪ Nivå trycksida

3-12-3-7

211 från
244

Reglerverkningsriktning
temperaturreglering

Fastställer styrriktning vid
temperaturreglering.
Verkningsriktningen används när
ärvärdet ligger över nviRemoteTemp.

▪ Av

3-12-3-8

LON DFS-metod

Fastställer om man ska arbeta med DFS ▪ Av
vid tryckreglering över nviRemotePress. ▪ Varvtal

3-12-4

Profinet

-

▪ På

▪ Flöde
-
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Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-12-4-1

Profinet enhetsnamn

Hostnamn för Profinet IO-Device

Teckenkedja: A–Z

-

-

3-12-4-2

Profinet IP-adress

IP-adress för Profinet IO-Device

Teckenkedja: A–Z

-

0-0-0-0

3-12-4-3

Cykeltid bör-/styrvärde

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0.0…10.0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett är-/börvärde
inte förekommer på Aux-Master
genereras ett larm vilket leder till det
inställda driftsättet för uteblivet är-/
börvärde.

s

5

3-12-4-4

Cykeltid ärvärde

Tidsgräns tills meddelandet utlöses
0.0…10.0
(varning eller larm). Vid redundanta
system genereras bara en varning som
eftersom Aux-Master kan ta över
funktionen. Endast om ett ärvärde inte
förekommer på Aux-Master genereras
ett larm vilket leder till det inställda
driftsättet för uteblivet ärvärde.

s

1

3-12-5

BACnet MS/TP

-

-

-

-

3-12-5-1

Enhets-ID

Entydigt nummer för
enhetsidentifiering i nätverket

0…4194303

-

0

3-12-5-2

MS/TP-MAC-adress

Nätverksadress enligt MS/TPramformat

1..254

-

254

3-12-5-3

Baud-hastighet

BACnet-slavens baud-hastighet

-

38400

▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 57600
▪ 115200

3-12-5-4

Pumpnummer

Entydigt nummer för pumpen system
med flera pumpar

1..2

-

1

3-12-5-5

Övervakningstid
kommunikationsavbrott

Om det inom denna tid inte mottas
några giltiga datapaket signaleras ett
kabelbrott.

0 … 60

s

20

3-12-5-6

Enhetsnamn

Enhetsnamn för enhetsidentifiering i
nätverket

Teckenkedja: A–Z

-

KSB PumpDrive

3-12-5-7

Enhetsbeskrivning

Enhetsbeskrivning för
enhetsidentifiering i nätverket

Teckenkedja: A–Z

-

KSB PumpDrive
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Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

3-12-5-8

Installationsplats

Installationsplats för BACNetdeltagaren

Teckenkedja: A–Z

-

KSB PumpDrive

3-13

PumpMeter

-

-

-

-

3-13-1

Läs av märkskylt

Överför märkskyltens information från Kör
PumpMeter till PumpDrive

-

-

3-13-2

Adress

Den anslutna PumpMeter-enhetens
modbus-adress

-

247

3-13-3

Baud-hastighet

Den anslutna PumpMeter-enhetens
modbus-baud-hastighet

-

38400

s

15

-

Slave

1 … 247
▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
▪ 115200

3-13-4

Övervakningstid

Systembuss modbus-tidsöverskridande 1 … 180
inställning

3-13-5

PumpMeter master/slave Om PumpMeter ska användas i DPO/
MPO-drift installerad i
samlingsrörledningen som redundant
anläggningssensor resp. även används
med Etaline Z, ska parametern ställas
in på "Master". I alla övriga fall står
parametern på "Slave".

▪ Slave
▪ Master
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4

Information

-

-

-

-

4-1

Frekvensomformare

-

-

-

-

4-1-1

Apparatidentifiering

Användardefinierat enhetsnamn för
identifiering av drivningen. Denna
parameter kan bara avläsas med
manöverenheten. En ändring av
enhetsnamnet kan endast ske med
hjälp av Servicetool/ APP

-

-

-

4-1-2

Serienummer

Frekvensomformarens serienummer

-

-

-

4-1-3

Programvaruversion

Frekvensomformarens programversion -

-

-

4-1-4

Programvarurevision

Frekvensomformarens programversion -

-

-

4-1-5

Apparattyp

Frekvensomformarens enhetstyp

-

-

-

4-1-6

Effektklass
frekvensomformare

Inställning för frekvensomformarens
effektklass

-

-

storleksberoende

4-1-7

Programvaruversion
MotionControl

Programversion för den inbyggda
MotionControl

-

-

-

9 Parameterlista
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Parameter
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Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

4-1-8

Programvarurevision
MotionControl

Programversion för den inbyggda
MotionControl

-

-

-

4-2

Manöverenhet

-

-

-

-

4-2-1

Serienummer
manöverenhet

Manöverenhetens serienummer

-

-

-

4-2-2

Programvaruversion
manöverenhet

Manöverenhetens programversion

-

-

-

4-2-3

Programversion
manöverenhet

Manöverenhetens programversion

-

-

-

4-3

KSB order

-

-

-

-

4-3-1

Ordernummer

Ordernummer

-

-

-

4-4

PumpMeter

-

-

-

-

4-4-1

Serienummer PumpMeter Serienummer på PumpMeter

-

-

-

4-4-2

Programversion
PumpMeter

Programversion av PumpMeter

-

-

-

4-4-3

Programversion
PumpMeter

Programversion av PumpMeter

-

-

-

4-5

Profibus-modul

-

-

-

-

4-5-1

Serienummer ProfiBusmodul

Profibus-modulens serienummer

-

-

-

4-5-2

Programversion ProfiBus- Profibus-modulens programversion
modul

-

-

-

4-5-3

Programversion ProfiBus- Profibus-modulens programversion
modul

-

-

-

4-6

LON-modul

-

-

-

-

4-6-1

Serienummer LON-modul LON-modulens serienummer

-

-

-

4-6-2

Programvaruversion LON- LON-modulens programversion
modul

-

-

-

4-6-3

Programversion LONmodul

LON-modulens programversion

-

-

-

4-6-4

Neuron ID

LON-modulens Neuron ID

-

-

-

4-8

ModBus-modul

-

-

-

-

4-8-1

Serienummer ModBusmodul

ModBus-modulens serienummer

-

-

-

4074.81/13-SV
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Parameter

Beskrivning

Hjälptext

Möjlig inställning

Enhet

Fabriksinställning

4-8-2

Programvaruversion
ModBus-modul

ModBus-modulens programversion

-

-

-

4-8-3

Programversion ModBus- ModBus-modulens programversion
modul

-

-

-

9 Parameterlista
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9 Parameterlista

9.1 Urvalslistor
Tabelle 123: Urvalslista huvudskärmbild
Parameter

Beskrivning

1-2-1-1

Varvtal

1-2-1-2

Effektupptagning motor

1-2-1-3

Effektupptagning pump

1-2-1-4

Effektupptagning aggregat

1-2-1-5

Motorström

1-2-1-6

Motorspänning

1-2-1-7

Utgångsfrekvens

1-2-1-8

Mellankretsspänning

1-2-1-9

Kylsensortemperatur

1-2-1-10

Kretskorttemperatur

1-2-1-11

Motorvridmoment

1-2-2-1

Inloppstryck pump

1-2-2-2

Sluttryck pump

1-2-2-3

Differenstryck pump

1-2-2-4

Pumpflöde

1-2-3-1

Ärvärde (regulator)

1-2-3-2

Inloppstryck

1-2-3-3

Sluttryck

1-2-3-4

Differenstryck

1-2-3-5

Flöde

1-2-3-6

Nivå

1-2-3-7

Temperatur

1-4-1-1

kWh-mätare

1-4-2-1

Drifttimmar frekvensomformare

När du har loggat in som kund på frekvensomformarens grafiska manöverenhet kan
du göra följande val på favoritmenyn:
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Parameter

Beskrivning

1-1-1

Inloggning kund

1-3-1

Anläggning Start/Stopp

1-3-2

Börvärde (regulator)

1-3-3

Styrvärde (reglerventil)

1-3-4

Ställvärde (manuell)

1-3-5

Pumpbyte genast

1-3-6

Funktionskörning genast

1-3-7

Rörspolning genast

3-1-1

Språk

3-6-1

Regleringstyp

3-6-2

Styrningsplats

3-6-3

Ärvärdeskälla

1-2-3-5

Flöde

1-2-2-4

Pumpflöde

PumpDrive 2
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Tabelle 124: Urvalslista favoritmeny

10 Åtgärda fel

10 Åtgärda fel
FARA
Oavsiktlig start
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Koppla bort frekvensomvandlaren från nätet före alla underhålls- och
monteringsarbeten.
▷ Säkerställ att frekvensomvandlaren inte kan startas vid alla underhålls- och
monteringsarbeten.

FARA
Beröring av spänningsförande komponenter
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Utför samtliga arbeten på produkten när den inte är i drift och försatt i
spänningslöst tillstånd.
▷ Ta aldrig bort husets mittdel från kylkroppen.
▷ Observera kondensatorernas urladdningstid.
Vänta 10 minuter efter att frekvensomformaren stängts av tills farliga
spänningar har försvunnit.

OBSERVERA
Åtgärdande resp. kvittering av ett fel kan beroende på inställning leda till att
frekvensomvandlaren startar av sig själv igen.
Operatören ombesörjer att felsökning och åtgärdande av fel utförs av auktoriserad
och kvalificerad fackpersonal, som skaffat sig tillräckligt med information genom att
ingående studera driftanvisningen.
Återställ frekvensomvandlaren till fabriksinställning före alla åtgärder för
åtgärdande av fel.

10.1 Fel, orsaker och åtgärder

VARNING
Åtgärdande av felaktigt utförda arbeten
Risk för personskador!
▷ Vid alla arbeten för åtgärdande av fel måste alla anvisningar i
användaranvisningen och/eller dokumentationen från tillverkaren av
tillbehören beaktas.
Om problem inträffar, vilka inte beskrivs i följande tabell, måste KSB-service
kontaktas.
A Nätsäkring för liten för märkströmmen på nätsidan

4074.81/13-SV

B Motorn startar inte
C Motorn går inte jämnt
D Max. Varvtal uppnås inte.
E Motorn går endast med maximalt varvtal
F Motorn går endast med minimalt varvtal
G Försörjning med 24 volt saknas/ felaktig
H Motorns rotationsriktning felaktig
I Störningsmeddelande/skyddsfrånkoppling.

PumpDrive 2
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10 Åtgärda fel

Tabelle 125: Felsökning
A B C D E

F G H

I Möjliga orsaker

Åtgärder

-

✘

-

-

-

-

✘

-

- Ingen spänning matas

Kontrollera nätspänningen. Kontrollera
nätsäkringen.

-

✘

-

-

-

-

-

-

- Aktivering saknas.

Kontrollera aktivering via DIGIN-EN och systemstart.

✘

-

-

-

-

-

-

-

- Nätsäkring för liten för
frekvensomformarens
startström

Kontrollera nätsäkringens dimensionering

-

-

-

✘

-

-

-

-

- Ingen börvärdessignal eller
börvärdet för lågt inställt/
drivningen är överbelastad
och befinner sig i i²tregleringen

Kontrollera börvärdessignal och driftpunkt

-

-

-

-

✘

-

-

-

- Processbetingad bestående
regleravvikelse (ärvärde
mindre än börvärde) /
ärvärdesbortfall (t.ex. pga
kabelbrott)

Kontrollera börvärdes-/ärvärdessignal, kontrollera
driftpunkt, kontrollera regulatorinställning

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Tillåtet spänningsintervall
överskridet/underskridet

Kontrollera nätspänningen, anslut
frekvensomformaren till föreskriven spänning.

-

-

-

-

-

-

-

✘

- Felaktig rotationsriktning
inställd.

Ändra rotationsriktning.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Frekvensomvandlaren är
överbelastad

Minska effektbehovet genom att sänka varvtalet,
kontrollera motor/pump med avseende på
blockering.

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Kortslutning av styrledningen/ Kontrollera/byt ut styrledningens anslutningar.
pumpen blockerad
Åtgärda blockeringen av pumpen manuellt.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Effektelektronikens eller
motorlindningens temperatur
för hög

▪ Minska omgivningstemperaturen genom att
förbättra ventilationen.
▪ Förbättra kylningen genom att rengöra
kyllamellerna.
▪ Kontrollera att det är fri passage i fläktarnas
insugsöppningar.
▪ Kontrollera att fläktarna fungerar.
▪ Minska effektbehovet genom att ändra
driftpunkten (anläggningsspecifikt).

-

-

-

-

-

-

✘

-

✘ 24 V-spänningsförsörjning
överbelastad

Gör frekvensomformaren spänningsfri, åtgärda
överbelastning.

-

-

-

-

-

-

-

-

✘ Pumptorrkörning

Kontrollera hydraulsystemet, återställ fel på
frekvensomformaren.

-

-

-

✘

-

✘

-

-

✘ Sensorsignal, fel (t.ex.
kabelbrott)

Kontrollera sensor och sensorkabel.

-

✘ ✘

-

-

-

-

-

✘ Fasbortfall drivsida

Kontrollera motoranslutning och motorlindning.

10.2 Larmmeddelanden
Tabelle 126: Larmmeddelanden
Meddelande Signal
nummer

Beskrivning

Driftsätt

A1

Termiskt motorskydd

Kalledare har utlösts.

Inställbart,
självkvitterande

A2

Överspänning

Otillåten överspänning på nätsidan

Begränsat
självkvitterande

A3

Underspänning

Otillåten underspänning på nätsidan

Begränsat
självkvitterande
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▪ Kontrollera tillåten last, använd eventuellt
extern ventilation.

10 Åtgärda fel

Meddelande Signal
nummer

Beskrivning

Driftsätt

A4

Fasbortfall, motorsida

Fasbortfall motorsida

Inte självkvitterande

A5

Kortslutning

Kortslutning motor (motorlindning defekt)

Begränsat
självkvitterande

A6

Maskinvarufel

Maskinvara, felaktig

Inte självkvitterande

A7

Temperatur hög

Övertemperatur i effektelektroniken

Inte självkvitterande

A8

Kretskortstemperatur hög

Övertemperatur i styrelektroniken

Inte självkvitterande

A9

Överström

Otillåten överström

Begränsat
självkvitterande

A10

Bromsmotstånd

Intern överström (t.ex. vid för brant ramp)

Inte självkvitterande

A11

Dynamiskt överlastskydd

Otillåten överström

Begränsat
självkvitterande

A12

Uppdatering av fasta
programvaran nödvändig

Uppdatering av fasta programvaran nödvändig

Inte självkvitterande

A13

Torrkörning

Torrkörning av pumpen

Inte självkvitterande

A14

Torrkörning (extern)

Torrkörning av pumpen

Inställbart,
självkvitterande

A15

Hydraulisk blockering

Matning mot stängd rörledning

Inte självkvitterande

A16

Inget huvudstyrsystem

Bortfall av ärvärdessensorn / kabelbrott / lokal / ingen
redundans

Självkvitterande

A17

Vattenbrist

Vattenbrist

Inställbart,
självkvitterande

A18

Inga lämpliga motordata
tillgängliga

Utökade KSB-SuPremE-motordata kunde inte fastställas. Självkvitterande

A19

Inga motordata tillgängliga

Motordata är inte inställda.

Självkvitterande

A20

Fel AMA

Utökade motordata kunde inte fastställas.

Självkvitterande

A23

Fasbortfall på elnätsidan

Fasbortfall på elnätsidan L1, L2, L3

Inte självkvitterande

A98

Maskinvarutest HMI misslyckades Manöverenhet defekt

Inte självkvitterande

A99

Maskinvarutest IO misslyckades

Inte självkvitterande

Styrelektronik eller M12-modul defekt

Tabelle 127: Larmmeddelanden
Larmmeddelande

Möjliga orsaker

Åtgärder20)21)

Kortslutning

Kortslutning motor (motorlindning defekt)

Mät motorlindningen, genomför en
isolationsprovning.
Kontrollera om motorn är blockerad.

4074.81/13-SV

Termiskt
motorskydd

20

21

Nätanslutningen felaktigt inkopplad

Kontrollera kabelanslutning, koppla
nätanslutningen till L1, L2, L3, PE.

Parallelldrift av motorer

Otillåtet användningsområde

Motorkontaktplint felaktigt kopplad
(trekants/stjärn)

Koppla motorkontaktplinten korrekt.

Kortslutning motoranslutningsledning

Kontrollera motoranslutningsledningen.

Sensorledningens avskärmning felaktigt
ansluten

Anslut sensorledningens avskärmning endast
på en sida till PE.

Kortslutning 24 V DC-kabelanslutning

Kontrollera kabelanslutningen.

Kalledaren felaktigt ansluten

Kontrollera PTC-sensorns anslutning.

Motordata felinställda

Anpassa motordata efter använd motor.

Felaktig rotationsriktning på pumpen

Ändra motorns rotationsriktning via fasföljden.

Hydraulisk överbelastning

Minska den hydrauliska belastningen.

Pumpen blockerad mekaniskt/roterar trögt

Kontrollera pumpen.

Motorkontaktplint felaktigt kopplad
(trekants/stjärn)

Koppla motorkontaktplinten korrekt.

Koppla från frekvensomformaren från spänningsförsörjningen för att åtgärda fel på spänningsförande
komponenter. Observera säkerhetsanvisningarna!
Ställ in frekvensomformaren till fabriksförinställningen.

PumpDrive 2
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Larmmeddelande

Möjliga orsaker

Åtgärder20)21)

Termiskt
motorskydd

Frekvensomformarens effekt < motoreffekt
och/eller
utgångsström < motorström

Felaktig beställning, montera en större
frekvensomformare.

Frekvensomformarens pulsfrekvens för högt
inställd

Ställ in pulsfrekvensen till det tillåtna området.

Varierande mellankretsspänning vid
stillastående pump

Kontrollera nätspänningens kvalitet.

Varierande mellankretsspänning vid nominell Kontrollera nätspänningens kvalitet.
drift av pumpen

Underspänning

Överspänning

Överström/
dynamiskt
överlastskydd
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Mät strömmen med lämplig strömtång och
jämför med manöverenhetens indikering.
OBSERVERA! Avvikelser på ca 10 % är tillåtna.

Pumpen roterar bakåt när motorn inte får
ström.

Kontrollera backventilen.

Utmatad motorspänning för låg vid nominell
belastning, < 380 V vid märklasten

Kontrollera ingående nätspänning, registrera
motorström vid 380 V nätspänning, välj motor
med större dimension.

Omgivningstemperatur frekvensomformare > Otillåtet användningsområde, ta hänsyn till
50 °C
effektsänkning.
Externa fläktar förorenade

Rengör fläktar.

Kylkropp/kyllameller förorenade

Rengör kylkropp/kyllameller.

Frekvensomformarens pulsfrekvens för högt
inställd

Ställ in pulsfrekvensen till det tillåtna området.

Frekvensomformarens effekt < Motoreffekt
och/eller
Utgångsström < Motorström

Felaktig beställning, montera en större
frekvensomformare.

Frekvensomformare felaktigt monterad

Externa fläktar måste vara riktade uppåt, vid
WM måste kylkroppens baksida vara sluten.

Ingående nätspänning för låg

Kontrollera nätspänningen.

Varierande mellankretsspänning vid
stillastående pump

Kontrollera nätspänningens kvalitet.

Nätsäkring utlöst

Byt ut defekt nätsäkring.

Nätspänningen kortvarigt avbruten

Kontrollera nätspänningen.

Ingående nätspänning för hög

Kontrollera nätspänningen.

Varierande mellankretsspänning vid
stillastående pump

Kontrollera nätspänningens kvalitet.

Ramptiderna för korta

Välj längre ramptider.

Pumpen roterar bakåt när motorn inte får
ström.

Kontrollera backventilen.

Nätanslutning felaktigt ansluten

Anslut nätanslutning till L1, L2, L3, PE.

Motorkontaktplint felaktigt kopplad
(trekants/stjärn)

Koppla motorkontaktplinten korrekt.

Motordata felaktigt inställda (3-3-2)

Anpassa motordata efter använd motor.

Parallelldrift av motorer

Detta driftsätt är inte tillåtet.

Sensorledningens avskärmning felaktigt
ansluten

Anslut sensorledningens avskärmning endast
på en sida till PE.

Frekvensomformareffekt < motoreffekt och/
eller
utgångsström < motorström

Felaktig beställning, montera en större
frekvensomformare.

Ramptiderna för korta

Välj längre ramptider.

Felaktig rotationsriktning på pumpen

Ändra motorns rotationsriktning via fasföljden.

Pumpen blockerad mekaniskt/roterar trögt

Kontrollera pumpen.

Frekvensomformarens pulsfrekvens för högt
inställd

Ställ in pulsfrekvensen till det tillåtna området

PumpDrive 2
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Hög temperatur i
kylkropp / Hög
temperatur i
kretskort

Felaktig motorströmsmätning

10 Åtgärda fel

Larmmeddelande

Möjliga orsaker

Åtgärder20)21)

Överström/
dynamiskt
överlastskydd

Felaktig motorströmsmätning

Mät strömmen med lämplig strömtång och
jämför med manöverenhetens indikering.
Obs! Avvikelser på cirka 10 % är tillåtna.

Pumpen roterar bakåt när motorn inte får
ström.

Kontrollera backventilen.

Ledningsdragning KSB-utrustningsbuss
felaktig (avbrott, kortslutning)

Dra ledningarna enligt föreskrifterna.

Sensor felaktigt ansluten (bortfall ärvärde)

Anslut sensorn korrekt.

Ingen huvudpump identifierad i systemet

Ställ in rollen i flerpumpsystem.

Ramptiden är för kort inställd.

Öka ramptiden.

Pumpen roterar bakåt när motorn inte får
ström.

Kontrollera backventilen.

Inget
huvudstyrsystem

Bromsmotstånd

Generatordrift av pumpen

Otillåtet användningsområde

Torrkörning/
torrkörning
(extern)

Torrkörning av pumpen

Kontrollera rörledning.

Hydraulisk
blockering

Rörledning igensatt

Kontrollera pumpens ventiler.
Kontrollera rörledning.
Kontrollera pumpens ventiler.

10.3 Varningsmeddelanden
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Tabelle 128: Varningsmeddelanden
Meddelanden Signal
ummer

Beskrivning

Driftsätt

A30 / W30

Externt meddelande

Externt meddelande väntar.

Inställbart,
självkvitterande

W50

Dynamiskt överlastskydd

Otillåten överström

Självkvitterande

W51

Överspänning

Överspänning

Självkvitterande

W52

Underspänning

Underspänning

Självkvitterande

W53

Frekvensområde

Frekvensområde

Självkvitterande

W54

Kabelbrott

Kabelbrott

Självkvitterande

W55

Bortfall ärvärde

Bortfall av ärvärdet

Självkvitterande

W56

Hydraulisk blockering

Matning mot stängd rörledning

Självkvitterande

W57

Dellast

Dellast

Självkvitterande

W58

Hydraulisk överbelastning Hydraulisk överbelastning

Självkvitterande

W59

Temperatur hög

Självkvitterande

W60

Kretskortstemperatur hög Övertemperatur i styrelektroniken

Självkvitterande

W61

Ström hög

Motorström hög

Självkvitterande

W62

Ström låg

Motorström låg

Självkvitterande

W63

Övervakning varvtal

Gränsvärdesöverträdelse varvtal

Självkvitterande

W64

Övervakning börvärde

Gränsvärdesöverträdelse börvärde

Självkvitterande

W65

Övervakning ärvärde

Gränsvärdesöverträdelse ärvärde

Självkvitterande

W66

Övervakning flöde

Gränsvärdesöverträdelse flöde

Självkvitterande

W67

Övervakning inloppstryck Gränsvärdesöverträdelse sugtryck

Självkvitterande

W68

Övervakning sluttryck

Gränsvärdesöverträdelse sluttryck

Självkvitterande

W69

Övervakning
differenstryck

Gränsvärdesöverträdelse differenstryck

Självkvitterande

W70

Övervakning temperatur

Gränsvärdesöverträdelse temperatur

Självkvitterande

W71

Frekvens hög

Frekvens hög

Självkvitterande

W72

Frekvens låg

Frekvens låg

Självkvitterande

W73

Effekt hög

Effekt hög

Självkvitterande

W74

Effekt låg

Effekt låg

Självkvitterande

Övertemperatur i effektelektroniken

PumpDrive 2
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Meddelanden Signal
ummer

Beskrivning

Driftsätt

W75

Begränsad stoppramp

Den inställda stoppramptiden har överskridits Självkvitterande

W76

24 V överbelastning

Intern 24 V-nätdel överbelastad

Självkvitterande

W77

PumpMeterkommunikation

PumpMeter-kommunikation felaktig

Självkvitterande

W80

Flödeshastighet låg

Underskridande av gränsvärde för
flödeshastighet

Självkvitterande

W81

Fältbusskommunikation

Defekt fältbussmodul

Självkvitterande

W83

Överflöde

Överflödesavstängning via extern signal

Inte självkvitterande

W84

Uteblivet börvärde/
styrvärde

Börvärde/styrvärde via extern signal uteblivet Självkvitterande

W99

Fabriksinställning har
lästs in

Fabriksinställning har lästs in

Självkvitterande

Tabelle 129: Varningsmeddelanden
Varningsmeddelan Möjliga orsaker
de

Åtgärder

Dynamiskt
överlastskydd

Motordata felinställda

Anpassa motordata efter använd motor

Felaktig rotationsriktning på pumpen

Ändra motorns rotationsriktning via fasföljden

Hydraulisk överbelastning

Minska den hydrauliska belastningen

Pumpen blockerad mekaniskt/roterar trögt

Kontrollera pumpen

Motorkontaktplint felaktigt kopplad
(trekants/stjärn)

Koppla motorn korrekt

Frekvensomformarens effekt < Motoreffekt
och/eller
Utgångsström < Motorström

Felaktig beställning, montera en större
frekvensomformare.

Frekvensomformare-pulsfrekvens för högt
inställd

Ställ in pulsfrekvensen till det tillåtna området

Omgivningstemperatur frekvensomformare
> 50 °C

Otillåtet användningsområde, ta hänsyn till
effektsänkning

Varierande mellankretsspänning vid
stillastående pump

Kontrollera nätspänningens kvalitet

Felaktig motorströmsmätning

Mät strömmen med lämplig strömtång och
jämför med manöverenhetens indikering.
OBSERVERA! Avvikelser på ca 10 % är tillåtna

Pumpen roterar bakåt när motorn inte får
ström

Kontrollera backventil

Kabelbrott

Kabelbrottsövervakning

Byt ut defekt sensor

Dellast/
överbelastning

Pumpen drivs med dellast/överbelastning.

Otillåtet användningsområde, använd endast
pumpen inom det tillåtna området.

24 Vöverbelastning

Överbelastning av 24 V DCspänningsförsörjningen

Sänk 24 V DC-strömförbrukningen, jämför
antalet elektriska anslutningar med den
maximalt tillåtna strömbelastningen för 24 V DCförsörjningen

Kortslutning av 24 V DCKoppla från defekta 24 V DC-förbrukare
spänningsförsörjningens anslutna förbrukare
Ledningsdragningsfel på styrklämmorna
(DigIn, AnIn)
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4074.81/13-SV

Utmatad motorspänning för låg vid nominell Kontrollera ingående nätspänning, registrera
belastning, < 380 V vid nominell belastning motorström vid 380 V nätspänning, välj motor
med större dimension.

10 Åtgärda fel

10.4 Informationsmeddelanden
Tabelle 130: Informationsmeddelanden
Meddelanden Signal
ummer

Beskrivning

Driftsätt

I100

Underhållsintervall pump Pumpens inställda underhållsintervall har löpt Självkvitterande
ut

I101

Drivning spärrad

▪ Motorn är spärrad när AMA utförs.

självkvitterande

▪ Vid larmet "Överström", vilket leder till
en avstängning av motorn, förblir motorn
låst så länge som detta tillstånd råder.
▪ I händelse av avstängning via den digitala
ingången "DI-EN" bromsas motorn inte
via stopprampen utan snurrar tills den
stannat. Varaktigheten för detta förlopp
är beroende av systemets tröghet. Under
slutrotationen förblir motorn låst.
Rörspolningsläget
aktiverat

Rörspolningsfunktionens utförande

Självkvitterande

I103

Rörfyllningsläget
aktiverat

När anläggningen har startat utförs
rörfyllningsfunktionen.

Självkvitterande

I104

Underhållsintervall för
motorlager

Motorlagrens inställda underhållsintervall har Självkvitterande
löpt ut

I105

Fabriksinställningarna
inlästa

Fabriksinställningarna läses in

Självkvitterande

I106

Användarinställningar 1
inlästa

Användarinställningar 1 lästes in

Inte självkvitterande

I107

Användarinställningar 2
inlästa

Användarinställningar 2 lästes in

Inte självkvitterande

4074.81/13-SV

I102
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11.1 Reservdelsbeställning
För reservdelsbeställningar behövs följande uppgifter:
▪ Uppdragsnummer
▪ Uppdragspositionsnummer
▪ Serienummer
▪ Modellserie
▪ Modellstorlek
▪ Materialutförande
▪ Packningskod
▪ Tillverkningsår
Hämta alla uppgifter från märkskylten.
Ytterligare nödvändiga data är:
▪ Del-nr och beteckning
▪ Stycketal reservdelar
▪ Leveransadress

4074.81/13-SV

▪ Leveranssätt (fraktgods, post, expressgods, luftfrakt)
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11.2 Tillbehör
11.2.1 Serviceprogramvara
Tabelle 131: Tillbehör serviceprogramvara (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Utförande

[kg]
Materialnu
mmer

USB-parametriseringskabel, optisk

Längd 1 m

01538436

0,2

-

47121256

0,1

För parametrisering av frekvensomformaren med
serviceprogramvaran Automation
Förkonfigurerad med optisk anslutning till
frekvensomformaren och USB-anslutning för bärbar/
stationär dator
Service-dongle
För behörighetskontroll
Användning av serviceprogramvaran är möjlig även
utan dongle, men parametrar med åtkomsten
"Kundtjänst" är då spärrade.
Dongeln måste låsas upp före användning enligt
bifogad beskrivning från KSB.
11.2.2 Manöverenheter
Tabelle 132: Tillbehör manöverenheter (PumpDrive 2)
Beteckning

Utförande

[kg]
Materialnu
mmer

Tillbehörssats väggfäste
För montering av den grafiska manöverenheten till
frekvensomformaren

Väggmontering/
montering på rör

01522974

0,3

Längd 3 m

01522975

0,3

01566211

0,3

01566212

0,6

01566213

1

4 byglar och skruvar

Anslutningskabel till grafisk manöverenhet

För anslutning av den grafiska manöverenheten separat Längd 5 m
från frekvensomformaren
Längd 10 m
Färg: svart, rak kontakt, vinklad hylsa
Längd 20 m

11.2.3 Adapter för motormontering

4074.81/13-SV

Om frekvensomformaren ska monteras på motorn behövs en adapter. Välj en
adapter som överensstämmer med respektive motorstorlek och motorkonstruktion.
KSB SuPremE typ A (modellstorlek 180 till 225): det går inte att eftermontera några
motoradaptrar för PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco. Föredragen montering är i detta
fall väggmontering.
KSB SuPremE typ B1 (modellstorlek 180 till 225): det går att eftermontera en
motoradapter till PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco på kundens begäran, eller i
reservdelsfall (PumpDrive 1 ersätts med PumpDrive 2).
KSB SuPremE typ B2: vid nya avtal ska den användas med PumpDrive 2 och
PumpDrive 2 Eco.

PumpDrive 2
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Tabelle 133: Tillbehör adapter för motormontering (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)

-

Utförande
Motor

Materialnu
mmer

[kg]

Frekvensomformarens
modellstorlek

Beteckning

P

Motoradapterkit

A

0,37 - 1,5

BG80

01496568

3

För montering av
frekvensomformare på KSBmotor/Siemens-standardmotor,
typ 1LE1/1PC3, 2-polig/4-polig/6polig, 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

Med elektrisk anslutningsledning C
C

5,5 - 11

BG132

01496573

3,8

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

Motoradapterkit

A

0,37 - 1,5

1LA7 BG71M V1

01506318

3

För montering av
frekvensomformare på KSBmotor/Siemens-standardmotor,
typ 1LA7/1LA9/1LG6
(eftermontering), 2-polig/4-polig

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

[kW]

0,37 - 1,5

1LA9 BG90 B3

01606776

3

Med elektrisk anslutningsledning B
B

2,2 - 4

1LA9 BG90 B3

01506323

3

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
För montering av
frekvensomformare på KSB-motor A
SuPremE A/SuPremE B1, 2-polig/4B
polig
B
Med elektrisk anslutningsledning
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

Motoradapterkit
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Motoradapterkit

Utförande
Motor

Materialnu
mmer

[kg]

Frekvensomformarens
modellstorlek

Beteckning

P

C

11

BG160 M

01666677

3,8

D

15

BG160 M

01675995

3,8

15/18,5

BG160 L

01677489

5,2

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

För montering av
frekvensomformare på KSB-motor D
SuPremE A/SuPremE B1, 2-polig/4polig

[kW]

Med elektrisk anslutningsledning
Motoradapterkit

D

D
För montering av
frekvensomformare på KSB-motor E
SuPremE B1, 2-polig/4-polig
E
Med elektrisk anslutningsledning
Tabelle 134: Tillbehör anslutningsledning (PumpDrive 2)

1320
300

220

220
200

200
60

60

M8
M8
1200

940

40

Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

Ledningskoppling, skärmad

≤ 4 kW: 4 x 2,5² + PTC...XM

01538433

0,9

Kåpa med skruvar för borttagen
motorkontakt

-

01595759

0,1

Motoranslutningsledning, skärmad

≤ 4 kW: 4 x 2,5 mm² + PTC
Längd 0,7 m

47117500

0,3

5,5–7,5 kW: 4 x 4 mm² + PTC
Längd 0,9 m

01437169

0,3

11 kW: 4 x 6 mm² + PTC
Längd 0,9 m

01637009

0,3

15 kW: 4 x 10 mm² + PTC
Längd 0,9 m

47117506

0,8

18,5–22 kW: 4 x 16 mm² + PTC
Längd 1,15 m

01466746

1

30 kW: 4 x 25 mm² + PTC
Längd 1,2 m

47117509

1,7

37 kW: 4 x 35 mm² + PTC
Längd 1,4 m

01641614

2

45 kW: 4 x 50 mm² + PTC
Längd 1,5 m

01641615

2,4

55 kW: 4 x 70 mm² + PTC
Längd 1,6 m

01641616

3,3

För anslutning av PTC-sensorn,
halogenfri, pris per styck

40
M5

M6

20

120

160

20

900

740
M4

30

30

Ferrit

M

4

M4
20

100

[kg]

100

120

20

4074.81/13-SV
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11.2.4 Adapter för vägg-/kopplingsskåpsmontering
Om frekvensomformaren ska monteras på en vägg/ett kopplingsskåp behövs en
adapter. Adaptern ingår som standard i KSB-leveransomfattningen.
Tabelle 135: Tillbehör adapter för väggmontering/kopplingsskåpsmontering (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Materialnu
mmer

[kg]

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek A

01496581

0,2

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek B

01579783

0,3

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek C

01496582

0,5

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek D

01629744

3

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek E

01629745

10

Adaptersats frekvensomformare modellstorlek E med utökat väggavstånd

01671121

10

11.2.5 M12-modul
Tabelle 136: Tillbehör M12-modul (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)

C

D

A

B

Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

[kg]

Tillbehörssats M12-modul

-

01496566

0,3

-

01496567

0,1

M12-skyddslock till M12-modul

-

01125084

0,05

Busskabel, färdigbyggd, skärmad

Längd 1 m

01533747

0,1

För dubbelpumpsdrift/flerpumpsdrift

längd 2 m

01533748

0,2

För slingkoppling av KSB-enhetsbussen (CAN) från
frekvensomformare till frekvensomformare med M12modul

Längd 3 m

01533749

0,3

Längd 5 m

01651182

0,3

Längd 10 m

01651183

0,6

Färg: lila, vinklad M12-kontakt, vinklad M12-kontakt

Längd 20 m

01651184

1,2

-

01522993

0,3

Busskabel PumpMeter Crosslink, färdigbyggd, skärmad Längd 1 m

01533769

0,1

För redundant anslutning av PumpMeter via Modbus

längd 2 m

01533770

0,2

För slingkoppling av PumpMeter-Modbus från
frekvensomformare till frekvensomformare med M12modul

Längd 3 m

01533771

0,2

Längd 5 m

01533772

0,3

Längd 10 m

01533773

0,6

För analoga sensorer 4–20 mA

Längd 20 m

01533774

1,2

För flerpumpsdrift med upp till 6 pumpar
För anslutning av PumpMeter via Modbus
Blindlock
För att stänga ett öppet insatsschakt

A-kodad, 5-polig
Termineringsmotstånd
CAN för bussanslutning vid flerpumpsdrift

Färg: svart, vinklad M12-kontakt, vinklad M12-kontakt
A-kodad, 5-polig
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Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

[kg]

M12-busskabel PumpMeter, färdigbyggd, skärmad

Längd 1 m

01533775

0,2

För anslutning av PumpMeter till M12-modul via
Modbus

längd 2 m

01533776

0,2

Längd 3 m

01533777

0,3

Färg: svart, rak M12-hylsa, vinklad M12-kontakt

Längd 5 m

01533778

0,3

A-kodad, 5-polig

Längd 10 m

01670718
0,44
5

2

1
5

3

4

Längd 20 m

01670719

1,2

-

01523004

0,1

Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

Eftermonteringssats huvudbrytare22)

Pumpstorlek A
0,37 - 1,5 kW

01500522

1,4

Pumpstorlek B
2,2 - 4 kW

01500523

1,7

Pumpstorlek C
5,5 - 11 kW

01500524

2,8

Pumpstorlek D
15 - 30 kW

01500525

5,5

Pumpstorlek E
37–55 kW

01500526

14,5

Modellstorlek A, B, 01537900
C, D, E

0,2

Modellstorlek A, B, 01551016
C, D, E

0,3

M12-kontakt till M12-Modul, för montering på plats
För flerpumpsdrift
För anslutning av PumpMeter via Modbus
Inte för direktanslutning av PumpMeter-sensor
eftersom avluftningsstift 5 saknas
Vinkelkontakt, A-kodad, 5-polig
Skruvplintsanslutning, med skärmningsring,
avskärmningsbar,
Anslutningens tvärsnitt: maximalt 0,75 mm² (max. AWG
20)
Kabelgenomföring 4–6/5–8/6–8/6,5–8,5 [mm]
Skyddsklass IP67
11.2.6 Monteringsalternativ

Tabelle 137: Installationsmoduler för eftermontering (PumpDrive 2)

Huvudbrytare, bearbetad C-kåpa, skyddskåpa till
huvudbrytaren, kabelnät
Spänning 400 V

I/O-utbyggnadskort
Ytterligare ingångar och utgångar:

[kg]

1 analog ingång, 1 analog utgång, 3 digitala ingångar,
2 digitala utgångar, 1 reläväxlare, 5 reläslutare
Fältbussmodul Modbus-RTU-modul

4074.81/13-SV

För anslutning av frekvensomformaren till Modbusnätverk
Övervakning, styrning, reglering av
frekvensomformaren i enskild drift och flerpumpsdrift
endast med Modbus-modul
Anslutning fältbusskabel slingkopplad från 1 x M12kontakt B-kodad 5-polig till 1 x M12-hylsa B-kodad 5polig

22

Huvudbrytare som tillval upp till 400 V AC +10 %

PumpDrive 2
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Beteckning

Utförande

Fältbussmodul BACnet MS/TP-modul

Modellstorlek A, B, 01551014
C, D, E

0,3

Modellstorlek A, B, 01551015
För anslutning av frekvensomformaren till LON-nätverk C, D, E

0,3

För anslutning av frekvensomformaren till BACnetnätverk

Materialnu
mmer

[kg]

Övervakning, styrning, reglering av
frekvensomformaren i enskild drift och flerpumpsdrift
endast med BACnet-modul

Fältbussmodul LON-modul

Övervakning, styrning, reglering för varje
frekvensomformare i enskild drift och flerpumpsdrift
endast med en LON-modul vardera
Anslutning fältbusskabel slingkopplad från 1 x M12kontakt A-kodad 4-polig till 1 x M12-hylsa A-kodad 4polig
Fältbussmodul Profibus-modul
För anslutning av frekvensomformaren till Profibusnätverk

Modellstorlek A, B, 01551037
C, D, E

0,3

Modellstorlek A, B, 01551038
C, D, E

0,3

-

01651264

0,1

-

01651298

0,1

Övervakning, styrning, reglering för varje
frekvensomformare i enskild drift och flerpumpsdrift
endast med en Profibus-modul vardera
Anslutning fältbusskabel slingkopplad från 1 x M12kontakt B-kodad 5-polig till 1 x M12-hylsa B-kodad 5polig
Fältbussmodul Profinet-modul
För anslutning av frekvensomformaren till Profinetnätverk
Övervakning, styrning, reglering för varje
frekvensomformare i enskild drift och flerpumpsdrift
endast med en Profinet-modul vardera

2

1

M12-kontakt, för montering på plats

5
3

4

För Modbus, BACnet och Profibus
Vinkelkontakt, B-kodad, 5-polig, anslutning med
klämskruv, med skärmring, kan skärmas
Anslutningens tvärsnitt: maximalt 0,75 mm² (max. AWG
20)
Kabelgenomföring 4–6/5–8/6–8/6,5–8,5 [mm]

2

1
5

3

4

M12-hylsa, för montering på plats
För Modbus, BACnet och Profibus
Vinkelavgreningsdosa, B-kodad, 5-polig, anslutning
med klämskruv, med skärmring, kan skärmas
Anslutningens tvärsnitt: maximalt 0,75 mm² (max. AWG
20)
Kabelgenomföring 4–6/5–8/6–8/6,5–8,5 [mm]
Skyddsklass IP67
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Skyddsklass IP67
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Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

Busskabel CAN, BACnet och Modbus

Längd 1 m

01111184

0,2

Kapad för montering på plats, skärmad, twisted pair,
kabel 2 x 2 x 0,22 mm²

Längd 5 m

01304511

0,4

Längd 10 m

01304512

0,7

Längd 20 m

01304513

1,4

-

01125102

0,1

01496565

0,1

-

01800770

0,1

-

01711794

0,12

M12-termineringsmotstånd för Profibus, Modbus och
BACnet

[kg]

B-kodad, kontakt
Termineringsmotståndet är utformat som en kontakt;
M12-bussningen på Profibusmodulen/Modbusmodulen
måste hållas fri för termineringsmotståndet.
Bluetooth-modul, kan eftermonteras
För kommunikation med smarttelefon/datorplatta
(Android eller iOS)
Installation i frekvensomformarens manöverenhet
Bluetooth 2.0, räckvidd ca 10 m, kompatibel med Apple
iOS 8 och Android 8.0 och senare
Appen KSB FlowManager kan hämtas kostnadsfritt från
App Store eller Google Play Store
Extern Bluetooth-gateway för kommunikation med
smarttelefon/datorplatta (Android eller iOS) eller
bärbar dator
För fastsättning på frekvensomformarens
servicegränssnitt
Bluetooth 2.0, räckvidd ca 10 m, kompatibel med Apple
iOS 8 och Android 8.0 och senare
Appen KSB FlowManager kan hämtas kostnadsfritt från
App Store eller Google Play Store
-

Kabeltätningssats PDRV2 EMC A-B-C-D-E
EMC-kabelförskruvningssats PumpDrive 2

4074.81/13-SV

För användning av PumpDrive 2 i elektriska
anläggningar inom bilindustrin enligt elektromagnetisk
kompatibilitet, EMC-ILA
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11.2.7 Sensorik
Tabelle 138: Tillbehör tryckmätning (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

[kg]

PumpMeter

pumpspecifikt

-

0,1

Differenstrycksmätomvandlare

0 - 1 bar, RC 3/8

01111180

0,3

Med två 75 cm långa kopparspiralrör för anslutning till
tryck-/sugstuts, komplett med fästplåt, rörspiral och
övergång, 3-ledarutgång 4–20 mA,
spänningsförsörjning 18–30 V DC, anslutningskabel
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

Omgivningstemperatur -10 till +50 °C

0-1 bar, RC1/2

01111303

0,3

0 - 2 bar, RC 1/2

01111305

0,3

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

Intelligent tryckgivare för pumpar med direktvisning av
mätvärden och driftdata., parametriseras pumpspecifikt
på fabrik, dimensioneras via EasySelect

Tryckmätomvandlare A-10

01152023

0,07

För allmänna tillämpningar, för vätske- och gasformiga 0 - 5 bar
medier 0 till + 80 °C, mätnoggrannhet mindre eller lika 0 - 10 bar
med 1 %, max. 2,5 % (vid 80 °C), processanslutning
0 - 16 bar
G1/4B med Cu-tätningsring, IP67, 2-ledarutgång 4–
20 mA

01152024

0,07

01210880

0,4

0 - 20 bar

01152025

0,07

0 - 50 bar

01152026

0,07

0 - 1,0 bar

Tryckmätomvandlare S-20
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01073808
0,12
8

01147224

0,12

För allmänna tillämpningar inom industri, konstruktion, 0 - 1,6 bar
hydraulik, Pneumatik för vätske- och gasformiga
0 - 2,5 bar
medier -30 till +100 °C, delar som berörs av mätmediet
0 - 4,0 bar
av CrNi-stål (inga tätningar), mekanisk stöttålighet upp
0 - 6,0 bar
till 100 g (IEC 60068-2-27), Vibrationstålighet vid
resonans upp till 20 g (IEC 60068-2-6), Mätnoggrannhet 0 - 10,0 bar
< 0,5 % av mätområdet, Anslutning G1/2B EN837,
0 - 16,0 bar
Skyddsklass IP65, 2-ledar utgång 4 – 20 mA,
Ledningstvärsnitt max. 1,5 mm², Yttre ledningsdiameter
6 - 8 mm, elektrisk anslutning med vinkelkontakt enligt
0 - 25,0 bar
DIN 175301-803 A
0 - 40,0 bar

01147225

0,12

01147226

0,12

01147267

0,12

01147268

0,12

01147269

0,12

PumpDrive 2

01084305
0,15
9
01084306

0,2

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

4074.81/13-SV

Mätmedietemperatur -10 till +80 °C

11 Orderdata

Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

[kg]

Tryckmätomvandlare S-11

0 - 1,0 bar

01147270

0,24

För tillämpningar inom hygien-, livsmedels- och
dryckesindustrin, för vätske-, gasformiga, viskosa och
förorenade medier, Mätmedietemperatur
-30 till 100 °C, på förfrågan med integrerad kyldel för
mätmedietemperaturer upp till +150 °C, delar som
berörs av mätmediet av CrNi-stål (inga tätningar), mot
förfrågan av Hastelloy-C4 (2.4610) för aggressiva
medier, mekanisk stöttålighet upp till 1000 g (IEC
60068-2-27), Vibrationstålighet vid resonans upp till 20
g (IEC 60068-2-6), Mätnoggrannhet < 0,5 % av
mätområdet, Anslutning G1/2B EN837, membran med
slät front, O-ring NBR, Skyddsklass IP65, 2-ledar utgång
4 – 20 mA, Ledningstvärsnitt max.1,5 mm², Yttre
ledningsdiameter 6 - 8 mm, Hjälpenergi UB: 10 < UB ≤
30 V DC (14 – 30 vid utgång 0 – 10 V), elektrisk
anslutning med vinkelkontakt enligt 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

Insvetskoppling för tryckmätomvandlare S-20/S-11

-

01149296

0,2

Processanslutning G1/2B, innergänga

Tabelle 139: Tillbehör temperaturmätning (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Materialnu
mmer

Motståndstermometer

01149295

[kg]
0,8

Förkonfigurerad för mätmedietemperatur 0 till 150 °C, med mätinsats TR10C, sändare T24.10 och skyddsrör TW35-4 för mättemperaturer -200 ° – 600
°C, Sensortolerans: klass B enligt DIN EN 60751, 2-ledar utgång 4 – 20 mA,
Mätområde med Pt100-element 1 x 3-ledare, Spänningsförsörjning 10 –
36 V DC, Processanslutning G1/2B av CrNi-stål 1.4571, Sammanlagd längd
med halsrör 255 mm, Monteringslängd termometer 110 mm,
Anslutningshuvud typ BSZ aluminium, Skyddsklass IP65
Tabelle 140: Tillbehör flödesmätning (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Materialnu
mmer

[kg]

Flödessensor

01150960

0,3

01473177

0,2

4074.81/13-SV

3 – 300 cm/s för filterförlustkompensering, ekonomiskt fördelaktiga
volymflödesregleringar, Mätområde 3 – 300 cm/s, processanslutning
innergänga, utgång 4 – 20 mA, Sensor Effector 300

Stickkontakt inklusive kabel för sändare Effector 300
Kabeldosa M12/vinklad/4 trådar/5m/PUR, lämplig för kabelkedjor,
halogenfri, silikonfri

PumpDrive 2
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Tabelle 141: Tillbehör anslutningsledning (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Materialnu
mmer

[kg]

Anslutningskabel

01083890

0,1

01131430

0,3

Kabel 2 x 2 x 0,5 mm², skärmad, för anslutning av sensorer till
frekvensomformaren, pris per meter

Anslutningskabel för redundant sensoranslutning
Kabel 5-tråds, halogenfri, typ Ölflex 110CH, längd ca. 1 m, färdigbyggd, för
vidarebefordran av en sensorsignal till en andra frekvensomformare för
redundant drift, t.ex. DPM

11.2.8 Kopplingsskåpmontering
Tabelle 142: Tillbehör potentialavskiljare (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)
Beteckning

Utförande

Materialnu
mmer

Potentialavskiljare

Hållarmontering, extern
spänningsförsörjning 24 VDC,
Hus IP40, Klämmor IP20,
22,5 x 82 x 118,2 mm (B x H x D)

01085905

1,2

Hållarmontering, extern
spänningsförsörjning 230 VAC,
Hus IP40, Klämmor IP20,
22,5 x 82 x 118,2 mm (B x H x D)

01086963

1,2

Beteckning

Utförande

Materialnr

[kg]

Nätdrosslar för frekvensomformare
för undvikande av nätstörningar

0,37–1,5 kW

01665518

3,6

2,2 - 4 kW

01093105

3,6

Skyddsklass IP00

5,5 - 11 kW

01093106

8,3

Skydd för frekvensomformare mot
spänningstoppar

15 - 18,5 kW

01093107

9,17

22–37 kW

01093108

9,17

45–55 kW

01665519

14

För potentialfri signalöverföring
mellan frekvensomformare och
externa styrningar.
Potentialskillnader kan leda till
skador på analog- och
digitalingångar.

[kg]

4074.81/13-SV

Tabelle 143: Tillbehör nätfilter (PumpDrive 2)
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Tabelle 144: Tillbehör utgångsfilter, utförande 400 V/trefas (PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco)

Utgångsfilter du/dt för
motorkablar upp till
160 m, skyddsklass IP00
Strypkoppling för att
reducera
elektromagnetisk
störpåverkan

Asynkronmotor

Materialnu
mmer

[kg]

[kW]

-

0,37 - FN 5060-12-84
3,00

✘

✘

[min⁻¹]
✘

01686772

1

4,00 - FN 5060-24-84
5,50

✘

✘

✘

01686773

1,6

7,50

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

37,00 FN 5060-150-99

-

-

✘

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-SV

Minskning av
strömtoppar i långa
motorkablar

KSB SuPremE

3000

Utförande

1500

PN
Frekvensomformare

Beteckning

PumpDrive 2
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12 Idrifttagningsprotokoll

12 Idrifttagningsprotokoll
Protokollnummer: ...................................................
Beställare
Uppdragsnummer

........................................................................................................................................

Kund

........................................................................................................................................

Installationsplats

........................................................................................................................................

Kontaktperson

........................................................................................................................................

Produkt
Pumptyp .................................................................................................................................................................
Pumpar fabriksnummer

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

Motordata ................. [kW] ..................... [A] ........................ [V] .................... [cos phi] ................... [varv/min]
Typkod

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

1. .................................................

2. .................................................

(typskylt) frekvensomvandlare 3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

Serienummer

Driftsätt
Manuell drift

Användning: tryck / differenstryck / mängd / temperatur

Termostatdrift

Börvärde .......................... [Källa] ............. [Enhet] ................. [Värde]

Reglerdrift

Sensor .............................[slutvärde sensor]

Flerpumpsdrift

Antal frekvensomvandlare ..... [styck] antal HMI ..... [styck]

Huvudstyrning

Antal huvudstyrsystem ..... [styck]

Bussanslutning

Fältbusstyp ...................... Antal moduler ..... [styck]

Anmärkningar
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

KSB-kundtjänst / namn

Uppdragsgivare / namn

........................................................................................

........................................................................................

Plats, datum, underskrift

Plats, datum, underskrift
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.................................................................................................................................................................................................

13 EU-försäkran om överensstämmelse

13 EU-försäkran om överensstämmelse
Tillverkare:

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

Härmed förklarar tillverkaren att produkten:

PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco, MyFlow Drive
Serienummerområde: 0117000000 till 0123000000
▪ överensstämmer med alla bestämmelser i följande direktiv/förordning i deras aktuella version:
– Direktiv 2014/30/EU: Elektromagnetisk kompatibilitet
– 2014/35/EU: Iordningställande av elektriska drivmedel för användning inom bestämda spänningsgränser
(lågspänning)
– 2011/65/EU: Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
(RoHS)
Vidare förklarar tillverkaren att:
▪ följande harmoniserade internationella standarder har tillämpats:
– 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

EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats:
Frankenthal, 2020-02-01

Jochen Schaab
Chef Produktutveckling pumpsystem och styrdon
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

PumpDrive 2

237 från 244

Index

Index
Digitala utgångar
I/O-utbyggnadskort 22

A
AMA 69
Analog ingång 20, 34, 54
I/O-utbyggnadskort 21, 137

DIP-brytare 130, 135
Driftpunktsövervakning 95

Analog utgång 20
I/O-utbyggnadskort 21, 139

Driftramp 113, 114

Analoga ingångar 127
DIP-brytare 130

Dubbelpumpdrift 144
Dynamiskt överlastskydd
Varvtalsbegränsning 92

Analoga utgångar 133
Analogutgång 54
Ansluta elnätet 35
Anslutningsledningar
Förlägg ledning 31, 35
Motoranslutningskabel 226
Motoranslutningsledning 27, 43
Nätanslutningsledning 27
Styrledning 27, 28, 32, 43, 51
Val 27, 30
Anslutningsplint 53
I/O-utbyggnadskort 55
Ledningsdiameter 28, 51

Driftvärden för in- och utgångssignaler 61

E
Effektområde 19
Elektriska skyddsanordningar 29
Elektromagnetisk kompatibilitet 20, 30
Elektromagnetiska störningar 30
Energisparmätare 109
Konstant referenseffekt 109
Variabel referenseffekt 110
Escape-knapp 59
EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 10

Automatisk motoranpassning 69, 70
KSB SuPremE-motor 70

Externt meddelande 125

Avfallshantering 15

F

Avsedd användning 9

Fackpersonal 9

Avskärmning 30, 43

Fasbortfall 92
Favoritmeny 216
Fel
Orsaker och åtgärder 218
Flödesreglering
sensorfri 82

B
BACnet-MS/TP-modul 149
Beredskapsdrift 108
Bluetooth-modul 50

Frekvensområde 93
Reglerdrift 93

Bygel 38
Bypass 26

Funktionskörning 96
Stilleståndstid och klockslag 96
via digital ingång 127
via stilleståndstid 96

Börvärde 73
Börvärdesramp 114

Fältbussmodul 145
BACnet-MS/TP-modul 149
LON-modul 147
Modbus-RTU-modul 146
Profibus-modul 147
PROFINET-modul 149

Datum 122
Dellastvarning 108
Differenstrycksreglering
sensorfri 82, 104
Digital ingång 127
anslut 53
I/O-utbyggnadskort 22, 137
Digital utgång
I/O-utbyggnadskort 140
Digitala ingångar
Koppling 126

Förbikopplingsstyrning 133
Förtrycksövervakning 118

G
Garantianspråk 7
Grafisk display 58
Grafisk manöverenhet 58
Gränsvarvtal 94
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D

Index

H

M

Hjälpknapp 59

Manöverenhet
Montera grafisk manöverenhet 56
Ändra monteringsläge 56

Hydraulisk blockering 94
Högsta varvtal 111

Minsta flödeshastighet 111

I

Modbus-RTU-modul 146
parametrera 146

I/O-utbyggnadskort 49
Analog ingång 137
Analog utgång 139
Digital ingång 137
Digital utgång 140
In- och utgångar 137
Reläingång 138

Motoranslutning 28, 35
Motoranslutningskabel
anslut 32
Motoranslutningsledning 24, 30
EMC 30
förlägga 30
Längd 29

I²t-reglering 91

Motorstartmetod 68

Idrifttagningsassistent 66

Motortemperaturövervakning 91

Igensättningar 111

Mått 23

Informationsmeddelande 223
IT-nät 37

Märkskylt 18
Märkström
Motorns märkström 27

J

N

Jordning
anslut 43
Jordanslutning 31
Jordningsskena 27

Noggrannhetsökning 99

Ingångsström på nätsidan 28

Kabelbrottsidentifiering 92, 93

Nät- resp. motoranslutning 30
Modellstorlek A 35
Modellstorlek B 36
Modellstorlek C 36
Pumpstorlek D 37
Pumpstorlek E 37

Klockslag 122

Nätanslutning 28

Klämlist 34

Nätanslutningsledning 27
Utgångsfilter 43

K

Kopplingsskåpmontage 24
Adapter för montering 228
Installation 30, 31
Mätningar och vikt 23
Tillbehör 234, 235

Nätdrossel 20, 43, 234
installera 43
Nätåterkoppling 20, 31

O

Kortslutning 92
KSB-Local-Bus
anslut 53

OK-knapp 59, 60
Omgivningsvillkor
Drift 24
Lagring 15

Kvalifikation 9
Kåpa
C-formad 32
Skyddskåpa 33

L

4074.81/13-SV

Lagring 15
Larmmeddelanden 218
ledningarna
anslut 30
förlägga 31
Live-Zero 93
LON-modul 147
Lysdiodindikering 65

PumpDrive 2

239 från 244

Index

Parameteröversikt 152

Stifttilldelning M12-modul
Ingång A/B 47
Ingång C/D 47

Personal 9

Stilleståndsuppvärmning 115

Pilknappen 59, 60

Stilleståndsuppvärmning för motorn 115

Processregulator 76

Stoppramp 113

Profibus-modul 147

Styrklämma 28, 51

PROFINET-modul 149

Styrledning 28, 51
anslut 32, 52
EMC 31
Jordning 43
Val 27

P

PTC 35
Modellstorlek A 35
Modellstorlek B 36
Modellstorlek C 36
Pumpstorlek D 37
Pumpstorlek E 37

Styrvärde 73
Ställvärde 73

Pumpmediumtemperatur 20

Störpåverkan 10

PumpMeter 144

Säkerhet 9

PumpMeter 232
Pumpstart med högsta varvtal 111

Säkerhetsmedvetet arbete 10

PWM-pulsfrekvens 19, 21

T

R

Tekniska data
Frekvensomformare 19
I/O-utbyggnadskort 21

Radioavstörning 20, 30, 31
Reläingång
I/O-utbyggnadskort 138
Reläutgång
I/O-utbyggnadskort 22

Termiskt motorskydd 91
Modellstorlek A 35, 36
Modellstorlek C 36
Pumpstorlek D 37
Pumpstorlek E 37

Reläutgångar 131
Reservdel
Reservdelsbeställning 224
Rörfyllningsfunktion 115

Termistor 35
Termostatdrift
med extern standardsignal 75

Rörspolning 112

Torrkörning 94
Torrkörningsskydd 126

S

Trafikljus 65

Sensor
Modellstorlek A 35
Modellstorlek B 36
Modellstorlek C 36
Pumpstorlek D 37
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