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1

Inleiding

De pompbesturing type Hydro4-3 is een pompbesturing voor drukverhoging met de mogelijkheid voor het
aansturen van maximaal 3 pompen. De besturing is standaard voorzien van een drukmeet systeem,
netbewaking (fasevolgorde en fase-uitval). De unit is „ Plug & Play“.

2

Functies

2.1

Methoden van systeemdruk metingen met de Hydro4-3

De besturing is uitgerust met meerdere principes van drukmeting, te weten:
 Externe druksensor, 4-20mA aansluiting, voor meet bereiken: 0-6 bar, 0-10 bar,
0-16 bar, 0-25 bar en 0-40 bar.
 Drukschakelaars.
Daarnaast kunnen als beveiliging nog de volgende schakelaars worden toegevoegd:
 Extra drukschakelaar voor overdrukbeveiliging
 Extra drukschakelaar voor voordrukbeveiliging (droogloopbeveiliging)

2.2

Pompbesturing

De besturing kan naar keuze met één, twee of drie pompen werken. In het algemeen geldt dan het volgende
werkingsprincipe: daalt de druk onder de ingestelde waarde, of schakelt de betreffende drukschakelaar op
onderwaarde, wordt de pomp ingeschakeld. Komt de druk boven de ingestelde waarde, of schakelt de
drukschakelaar op bovenwaarde, wordt de pomp uitgeschakeld na het verstrijken van de eventueel
ingestelde minimale looptijd. Als door de besturing een overdruk wordt gemeten blijven de pompen
uitgeschakeld zolang deze overdruk aanhoudt. Als de minimale druk (= voordruk) onder een bepaalde
waarde daalt, worden de pompen na het verstrijken van de eventueel ingestelde tijd automatisch
uitgeschakeld.

2.2.1

Handmatig Uit – Automatisch – Handmatig Aan

Naast de bij hoofdstuk 2.2 beschreven automatische werking kan iedere pomp ook handmatig aan- en
uitgezet worden.

2.2.2

Motorbeveiliging

Iedere pomp wordt door een motorbeveiligingschakelaar zowel thermisch als magnetisch bewaakt. Schakelt
deze uit dan is er achter deze schakelaar geen voedingsspanning meer aanwezig. De besturing herkent het
wegvallen van deze spanning en geeft een MS alarm. Het is tevens mogelijk het max. aantal MS alarmen in
te stellen waarna handmatige reset via de software is vereist.

2.2.3

Hoofdschakelaar (Optioneel)

De besturing kan optioneel worden uitgerust met een rood/gele hoofdschakelaar die in de UIT-stand
vergrendeld kan worden met maximaal 3 hangsloten.

2.2.4

Lastwissel

De microprocessor in de besturing bewaakt via een lastwissel functie de evenredige belasting van de
pompen. Deze functie kan worden uitgeschakeld door in het menu lastwissel de functie op uit te zetten.

2.2.5

Bijzonderheden bij werking met twee of drie pompen

Bij een druk meetprincipe met behulp van een druksensor wordt voor iedere aangesloten pomp een eigen inen uitschakeldruk ingesteld. In die situaties waarbij meerdere pompen tegelijk kunnen starten, bijvoorbeeld
na een netstoring, kan er een inschakelvertraging worden ingesteld om overbelasting van de voorzekering te
voorkomen.
Bij een 2- of een 3-pomps besturing werkt deze standaard met een lastwissel schakeling. Hiermee wordt
bedoeld dat de pompen afwisselend in- en uitschakelen, zodat de pompen gelijkmatig worden belast. Als
één van de pompen in storing valt of handmatig wordt uitgezet (bijv. ingeval onderhoudswerkzaamheden),
zal de besturing als een 1- resp. 2-pompsbesturing verder werken tot de storing aan de andere pomp(en)
verholpen is, of deze weer word(t)(en) ingeschakeld.
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2.3

Storingsmeldingen

Naast de hierboven genoemde beveiligingen, bewaakt de besturing ook nog de volgende mogelijk
optredende storingen:
 Overdruk (Uitgangsdruk te hoog)
 Ingangsdruk (Voordruk te laag)
 Netbewaking (fasevolgorde/fase-uitval)
 Schakelen van thermo-contacten motor
 Storing in de drukmeting (kortsluiting of onderbreking in de kabel van de druksensor, inconsistente
volgorde van schakelen van de drukschakelaars).
De storingen worden gemeld d.m.v. een rode LED, een ingebouwde zoemer en een potentiaalvrije
alarmuitgang.

2.4

Bediening en weergaven

De besturing is voorzien van een tweeregelige LCD-display, met op iedere regel 16 tekens. Weergave op de
display gebeurt met behulp van eenduidige teksten in de gekozen landstaal (Engels, Frans, Nederlands,
Italiaans of Duits). Een groene knipperende LED geeft aan dat de besturing bedrijfsklaar is. Een rode LED
geeft aan dat er een storing is. Het bedienen van de besturing gebeurd met drie druktoetsen (▲,OK,▼).

3

Veiligheidsinstructies

Deze bedieningshandleiding heeft alleen betrekking op de besturing. De handleiding bevat belangrijke
aanwijzingen en waarschuwingen. Daarom moet deze handleiding gelezen worden voor montage en
ingebruikname van de besturing.

3.1

Veiligheidssymbolen in de handleiding

De in deze handleiding opgenomen aanwijzingen m.b.t. de veiligheid,
die bij het niet in acht nemen gevaar kunnen opleveren voor personen,
zijn expliciet gekenmerkt met het algemene gevarensymbool

en als waarschuwing voor elektrische spanningen met:

3.2

Inachtneming

De beschrijvingen en instructies in deze handleiding hebben betrekking op de Hydro4-3 besturingen. Deze
handleiding beschrijft de werking van alle afzonderlijke onderdelen en varianten hierop. Ook worden in de
praktijk mogelijk optredende toevalligheden en gebeurtenissen beschreven.
Installatie, onderhoud en bediening van de Hydro4-3 besturingen mag alleen worden uitgevoerd door, op dit
vakgebied, geschoold personeel.
Als niet alle benodigde informatie en aanwijzingen in deze handleiding kunnen worden gevonden kan direct
contact worden opgenomen met uw leverancier.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie, die voor de installatie, ingebruikname en onderhoud moeten
worden bestudeerd.
De handleiding moet voorhanden zijn in de nabijheid van de besturing of installatie. Niet alleen de algemene
veiligheidsinstructies, zoals hierboven vermeld, moeten worden nageleefd, maar ook instructies die elders
vermeld zijn in deze handleiding.

Het aansluiten en het onderhouden van de besturing mag alleen uitgevoerd worden
door gekwalificeerd personeel.
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Voordat het klemmendeksel wordt geopend moet de besturing spanningsvrij worden
gemaakt.

Voor ingebruikname dienen navolgende punten te worden gecontroleerd:
 Is het niveau meetprincipe ingesteld.
 Is/zijn de drukopnemer/drukschakelaar(s) correct aangesloten.
 Is het stroombereik van de motorbeveiligingschakelaar(s) goed ingesteld, rekening houdend met de
nominaalstroom van de pomp(en)
 De besturing correct is aangesloten
 De voorzekering van de besturing correct is
De “UIT” positie van de in de software geïntegreerde HAND/AUTO schakeling mag niet worden gebruikt
om voor onderhoud de pomp(en) spanningsvrij te maken.
Voor het spanningsvrij maken van de pomp(en) kunnen de motorbeveiligingschakelaars van de afzonderlijke
pompen worden gebruikt of de optioneel toegepaste rood/gele draaischakelaar aan de zijkant van de
besturing (voor het gelijktijdig spanningsvrij maken van beide pompen). Zowel de motorbeveiliging
schakelaars als de draaischakelaar kunnen bovendien met behulp van hangsloten worden vergrendeld in de
“uit”positie.
Het spanningsvrij maken van de gehele installatie (besturing) moet extern gebeuren. Hiervoor moeten dan
ook externe middelen zijn opgenomen.
Als de stuurstroom zekering is doorgebrand (deze bevindt zich onder het klemmendeksel) mag deze alleen
worden omgewisseld met een zekering 5x20mm 3,15AT (EN 60127-2/3).

4

Menustructuur

In dit hoofdstuk wordt de bediening van de Hydro4-3 besturing beschreven. De bediening- en
weergavestructuur zijn verdeeld in een hoofdmenu en een systeemmenu. In het hoofdmenu kunnen de
ingestelde parameters worden geraadpleegd en zijn de basis functies, nodig voor een normale werking, te
bedienen. In het systeemmenu kunnen parameters worden ingevoerd en/of gewijzigd.

4.1

Hoofdmenu

Het schema op de volgende pagina geeft de menustructuur van de besturing weer.
Met de pijl toetsen (▲,▼) kan in het menu naar boven en naar beneden gebladerd worden.
Met de OK-toets kan:
 In het menu “werkingswijze” de werkingswijze van de pomp veranderd worden.
 In het menu “Alarm resetten” kan een optredend alarm gereset worden.
 In het menu “Systeeminstellingen” kunnen, nadat het paswoord (standaard 9999) is ingegeven, de
parameters worden ingevoerd en/of gewijzigd.
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4.1.1

Menu’s

In normaal bedrijf geeft de besturing het gemeten niveau en de schakelpositie van de pompen aan.
Bijvoorbeeld:

P=03,50bar
P1:1
P2:0

p3:1

De weergave hangt echter af van de status van de x installatie en van de ingestelde parameters en de
eventuele storingen. De verschillende mogelijkheden van weergave worden hieronder weergegeven.
Werking met 1 pomp:

P=03.50bar
P1:1
Werking met 2 pompen:

P=03.50bar
P1:1
P2:0
Werking met 3 pompen:

P=03.50bar
P1:1
P2:0
1
0
P1
P2
P3

=
=
=
=
=

p3:1

de pomp draait
de pomp staat stil
Pomp 1
Pomp 2
Pomp 3

Werking met Druksensor:

P=03.50bar
P1:1 P2:0 p3:1
De achter “p=” aangegeven waarde is de waarde van de gemeten druk. Verandering van de
gemeten druk wordt aangegeven in stappen van 0,05bar.
Werking met 1 drukschakelaar:

S1:0
P1:UIT
Werking met 2 drukschakelaars:

S1:1
P1:1
S1
S2
1
0

=
=
=
=

S2:0
P2:0
Drukschakelaar 1
Drukschakelaar 2
Drukschakelaar geschakeld
Drukschakelaar niet geschakeld

Overdruk:

Storing
pmax
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Storing in Meetsysteem:

Sensorfout
P1:1
P2:0
Storingen aan de pompen / netspanningstoring:
Bij een storing aan de pomp, in het geval van fase-uitval of verkeerde fasevolgorde knippert de tekst
”Storing” afwisselend met de storingsmelding bijv.:

Storing
3ph
MS1

MS2

(Voor details m.b.t. storingsmeldingen zie pag. 13)

4.1.2

Werkingswijze van de pompen

In de menu(s) “werkingswijze” kan voor elke pomp afzonderlijk de werkingswijze AUTOMATISCH,
handmatig AAN en handmatig UIT gekozen worden. Verandering van de werkingswijze gebeurd door het
drukken op de OK-toets. De gekozen werkingswijze wordt weergegeven in het LCD. Er moet wel op gelet
worden dat als de pomp op handmatig AAN ingesteld staat, deze alleen inschakelt als er geen pompstoring
aanwezig is.
Als, bij het gebruik van drie pompen, één van de pompen handmatig uitgeschakeld wordt, werkt de besturing
verder als een 2-pompsbesturing, mits de andere pompen zijn ingesteld op de werkingswijze
AUTOMATISCH. Als twee van de pompen handmatig uitgeschakeld worden, werkt de besturing verder als
een 1-pomps besturing.

4.1.3

Bedrijfsuren

In het menu “bedrijfsuren” worden de bedrijfsuren van de desbetreffende pomp getoond. De bedrijfsuren
worden bijgeteld als de besturing de pomp inschakelt. De bedrijfsuren worden weergegeven in uren “h” en
minuten “min”. Voorbeeld voor pomp 1:

Bedrijfsuren
P1:004335h 45min
4.1.4

Ingestelde schakelpunten

In deze menu’s worden de ingestelde schakelpunten getoond, te weten de ingestelde in- en
uitschakeldrukken, alarmdruk (=overdruk), min looptijd, max looptijd en tijdvertraging totdat het alarm
voordrukfout wordt gegeven bijvoorbeeld:

Uitschakeldruk
2.Pomp:07.00bar
Deze waarden kunnen in het hoofdmenu alleen geraadpleegd worden. Het veranderen van deze waarden
kan alleen in het systeemmenu. Als de besturing met drukschakelaars werkt worden er geen schakelpunten
getoond.

4.1.5

Alarm resetten

Treed er een storing op (Alarm) dan kan deze gereset worden door op de OK-toets te drukken, mits storing
verholpen is. Het display toont voor ca. 1 seconde de tekst “OK”.

4.1.6

Systeeminstellingen en paswoord

Via dit menu komt men in het systeemmenu waar de parameters voor de besturing in te voeren en/of te
wijzigen zijn. Na het drukken op de OK-toets wordt gevraagd naar het paswoord (getal met vier cijfers). Met
de pijltoetsen (▼,▲) kan nu elk cijfer van het paswoord ingegeven worden. Na iedere druk op de OK-toets
verplaatst de cursor een positie naar rechts tot en met de vierde en laatste positie. Is het goede paswoord
ingegeven komt men in het systeemmenu. Bij een foutief paswoord springt de besturing automatisch terug
naar het hoofdmenu.
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4.1.7

Datum, tijd en versie

Hier wordt de datum, de tijd evenals de actuele versie van de software getoond bijv.

Datum tijd
V2.22ß
30.08.12 16:16
De dubbele punt van de tijdsaanduiding knippert secondewijs.
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4.2

Systeemmenu

Nadat het juiste paswoord is ingevoerd komt men in het systeemmenu. In het systeemmenu kunnen alle
parameters worden ingevoerd en/of gewijzigd. Het programmeren gebeurd met behulp van de pijltoetsen.
Met de toetsen (▲,▼) kan men van menu wisselen. Door het drukken op de OK-toets komt men in de
instelmodus van het desbetreffende menu. De instelmodus wordt gekenmerkt door een ↵-teken rechtsonder
in het display. Met de pijltoetsen (▼,▲) kunnen de waardes veranderd worden. Betreft het een meercijferig
instelling, wordt eerst het eerste cijfer genomen. Met een druk op de OK-toets verplaatst de cursor zich
vervolgens een positie naar rechts enz. Het schema hieronder toont de menustructuur van het
systeemmenu.
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4.2.1

Aantal pompen

In dit menu wordt ingesteld of er gewerkt wordt met een 1-, 2- of 3-pomps besturing. Na het drukken op de
OK-toets kan met pijltoetsen (▲,▼) het aantal pompen gekozen worden. Met de OK-toets wordt de keuze
bevestigd.

4.2.2

Drukmeting

In dit menu wordt het drukmeet principe ingesteld. Na het drukken op de OK-toets kan met de pijltoetsen
(▼,▲) het gewenste meetprincipe worden gekozen. Er kan uit de volgende meetprincipes worden gekozen:
 Drukmeting, 4-20mA aansluiting, meetbereik 0 – 6 bar
 Drukmeting, 4-20mA aansluiting, meetbereik 0 – 10 bar
 Drukmeting, 4-20mA aansluiting, meetbereik 0 – 16 bar
 Drukmeting, 4-20mA aansluiting, meetbereik 0 – 25 bar
 Drukmeting, 4-20mA aansluiting, meetbereik 0 – 40 bar
 1x drukschakelaar
 2x drukschakelaar
De keuze van het meetprincipe moet met de OK-toets worden bevestigd. In het geval van een 3-pomps
besturing kunnen als druk meetprincipe geen drukschakelaars worden toegepast.

4.2.3

In- en uitschakeldrukken en alarmdruk

In deze menu’s worden de schakelpunten van de pomp(en) ingesteld. Om een schakelpunt in te voeren
moet er op de OK-toets worden gedrukt (rechtsonder in de display verschijnt het ↵-teken). Met de pijltoetsen
(▲,▼) kan vervolgens de waarde van het eerste cijfer worden veranderd. Na een druk op de OK-toets
verplaatst de cursor een positie naar rechts. Na het invoeren van alle cijfers verdwijnt het ↵-teken. Staat er
na het invoeren rechtsonder in het display een ?-teken, dan geeft de besturing aan dat het ingegeven
schakelpunt niet consistent is, ofwel dat bijv. de uitschakeldruk kleiner gekozen is dan de inschakeldruk. De
besturing geeft in dit geval ook een akoestisch signaal.

4.2.4

Minimale looptijd

In dit menu wordt de minimale looptijd (in seconden) van de pomp(en) ingesteld. De minimale looptijd is de
tijd dat de pomp nog minimaal loopt nadat de besturing een startcommando heeft gegeven. Deze functie kan
worden uitgeschakeld door een waarde van 0000sec in te voeren.

4.2.5

Inschakelvertraging P1-P2

In dit menu wordt de inschakelvertraging tussen de pompen ingesteld in seconden. De inschakelvertraging is
de tijd waarbinnen de pompen niet wordt gestart indien de besturing een gelijktijdig inschakelcommando
heeft gegeven. Na de ingestelde tijd wordt de eerstvolgende pomp in rij ingeschakeld.
Reden voor het gebruiken van een inschakelvertraging is dat men kan voorkomen dat de verschillende
pompen gelijktijdig starten en daarmee een voorzekering overbelasten.

4.2.6

Maximale looptijd / Looptijd storing

In dit menu kan de looptijd van de pompen met een maximale tijd begrensd worden. Als de pomp langer
loopt dan de hier ingegeven tijd, geeft de besturing een alarm, mits looptijd storing op “ja” staat ingesteld. Bij
een 2- of 3-pomps installatie wordt bij het overschrijden van de maximale looptijd gewisseld van pomp.
Indien looptijd storing op “nee” staat ingesteld wordt vind er geen alarmmelding plaats wel wisselt de
besturing na de ingestelde looptijd van pomp. Deze functie kan worden uitgeschakeld door een waarde van
0000sec in te voeren.

4.2.7

Voordruk fout na

In dit menu wordt het aantal secondes ingesteld waarna de besturing een alarm geeft indien geen voordruk
(=ingangsdruk) wordt gemeten. Een voordrukfout moet handmatig worden gereset. Deze functie kan worden
uitgeschakeld door een waarde van 0000sec in te voeren.
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4.2.8

Toegestaan aantal Th-alarm

Als er tijdens pompbedrijf een Th..-alarm (verbreken van thermo-contact in de motor van pomp ..) optreedt
wordt dit contact na afkoeling in de motor weer gesloten. Komt dit vaker achter elkaar voor bestaat de
mogelijkheid dat er werkelijk een storing is aan een desbetreffende pomp. In dit menu is het mogelijk om het
maximale aantal toegestane Th-alarmmeldingen in te stellen. Treden er meer Th-alarmmeldingen op bij een
pomp dan ingesteld, zal de besturing in storing treden en wordt in het display de melding “nxTh..” getoond.
N-1 is het aantal van de Th..-alarmen die zijn opgetreden bij de betreffende pomp. De besturing zal niet
verder werken nadat het thermo-contact weer is gesloten en moet handmatig moeten worden gereset. Deze
functie kan worden uitgeschakeld door een waarde van 0 in te voeren.
Let op: het uitschakelen van de besturing door een overschrijding van het maximale aantal toegestane
Th-alarmmeldingen wordt in het storingsmenu opgeslagen. Uit de onderlinge afstand in tijd bij de
geregistreerde Th-alarmmeldingen kunnen eventuele conclusies getrokken worden voor wat betreft de
oorzaak van de storing.

4.2.9

Toegestaan aantal MS-alarmen

Als er tijdens pompbedrijf een MS-alarm (één van de motorbeveiliging schakelaar schakelt) optreedt kan
deze worden hersteld door de betreffende motorbeveiligingschakelaar weer in te schakelen. Komt dit vaker
achter elkaar voor bestaat de mogelijkheid dat er werkelijk een storing is aan een desbetreffende pomp.
In dit menu is het mogelijk om het maximale aantal toegestane MS-alarmmeldingen in te stellen. Treden er
meer MS-alarmmeldingen op dan ingesteld zal de besturing in storing gaan en wordt in het display de
melding “nxMS” getoond. N-1 is het aantal van de MS-alarmmeldingen die zijn opgetreden. De besturing zal
niet verder werken nadat de motorbeveiliging schakelaar weer is ingeschakeld, maar moet handmatig
worden gereset in de software. Deze functie kan worden uitgeschakeld door een waarde van 0 in te voeren.
Let op: het uitschakelen van de besturing door een overschrijding van het maximale aantal toegestane
MS-alarmmeldingen wordt in het storingsmenu opgeslagen. Uit de onderlinge afstand in tijd van de
MS-alarmmeldingen kunnen eventuele conclusies getrokken worden met betrekking tot de oorzaak van de
storing.

4.2.10 Datum en tijd
In dit menu worden de datum en de tijd ingesteld. Het instellen gebeurd op dezelfde manier als al eerder
omschreven bij andere menu opties. Datum en tijd zijn bij normaal bedrijf niet nodig. De datum en tijd
worden alleen gebruikt bij het registreren van storingen. Deze registratie kan worden gebruikt om een betere
storingsanalyse te kunnen maken.

4.2.11 Alarm modus
In dit menu wordt de werkingswijze van de besturing in geval van storing ingesteld. Er zijn twee instellingen
mogelijk, namelijk “Auto” of “Man”. Bij de instelling “Auto” werkt de besturing verder als volgende storingen
niet meer aanwezig zijn:
• 3Ph
(Netvoeding- / fasevolgorde storing)
• MS..
(Motorbeveiliging schakelaar uitgeschakeld)
• Th..
(Thermo-contact in de motor is verbroken)
• Sensorfout
(defecte Niveausonde, inconsistente schakelvolgorde van vlotterschakelaars of
niveauwaardes)
• Pmax
(Overdruk)
De storingen nxMS, nxTh, moet altijd handmatig worden gereset worden om de desbetreffende pomp weer
vrij te geven (de besturing zal op de eventuele andere aanwezige pompen door blijven werken). De storing
voordruk moet altijd handmatig worden gereset om de besturing vrij te geven (alle pompen zijn ingeval van
deze storing uitgeschakeld). De melding tmax .. moet altijd handmatig worden gereset (besturing en pompen
blijven in werking).
Als in dit menu de instelling “Man” is gekozen dan moeten alle optredende storingen handmatig worden
gereset alvorens de besturing verder kan werken. Het resetten van storingen geschiedt in het Hoofdmenu
“Alarm resetten”.
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4.2.12 Alarm 1 knipperen
In dit menu kan gekozen worden of de relais voor extern alarm continue ingeschakeld moeten zijn (“UIT”) of
een knipperende functie moeten vervullen (“AAN”).

4.2.13 Alarm zoemer
In dit menu kan gekozen worden of de interne alarmzoemer moet zijn ingeschakeld (aan) of uitgeschakeld
(uit).

4.2.14 Bedrijfsuren wissen
Door op de OK-toets te drukken worden de bedrijfsuren van beiden pompen gewist.

4.2.15 Storingen tonen
In dit menu kunnen de laatste 24 storingsmeldingen met datum en tijd teruggelezen worden. Het opslaan
van de storingsmeldingen werkt cyclisch. D.w.z. dat nadat de 24e storing is opgetreden de oudste storing
wordt overschreven. Het tonen van de storingen gebeurd op dezelfde manier als de standaardweergave.
Met de pijltoetsen (▼,▲) kunnen de afzonderlijke storingen worden doorlopen.

4.2.16 Paswoord
In dit menu kan het paswoord van de besturing worden veranderd. Na het drukken op de OK-toets kan het
nieuwe paswoord (4-cijferig) worden ingevoerd. Ter bevestiging moet het nieuwe paswoord op regel 2 nog
een keer worden ingevoerd. Zijn beide cijfercombinaties hetzelfde dan is het nieuwe paswoord geldig.
Zonder een paswoord in te geven krijg je geen toegang tot het systeemmenu.
Vanuit de fabriek is als paswoord 9999 geprogrammeerd.
Als het paswoord verloren/vergeten is moet de software van de besturing volledig
opnieuw worden geconfigureerd. Alle gemaakte instellingen in het systeemmenu zullen
hierbij verloren gaan en worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

4.2.17 Taalkeuze
In dit menu kan met de pijltoetsen (▲,▼) de gewenste taal voor de besturing worden ingesteld. Ter
bevestiging moet op de OK-toets worden gedrukt. Er kan uit de volgende talen worden gekozen:
• Engels
• Duits
• Frans
• Italiaans
• Nederlands

4.2.18 Testbedrijf
In dit menu kan worden ingesteld hoeveel seconden de pomp(en) per ingesteld aantal uren moet
proefdraaien. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat het loopwerk van de aangesloten pomp(en)
kan gaan vastzitten. Standaard is ingesteld dat de pomp(en) iedere 24 uur moeten draaien voor een periode
van 3 seconden. Het testbedrijf kan worden uitgeschakeld door een waarde van 0 in te stellen.

4.2.19 Terug naar hoofdmenu
Door in dit menu op de OK-toets te drukken keert men terug naar het hoofdmenu en toont de besturing de
gemeten druk en de schakelpositie van de pompen.
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5

Schakelvolgorde

De ingestelde schakeldrukken bepalen wanneer de pomp(en) in- en uitgeschakeld worden. Als de besturing
werkt met een continu drukmeetsysteem (druksensor) dan wordt de gemeten druk direct verwerkt en in het
display getoond. Als de besturing werkt met drukschakelaars, wordt het in- en uitschakelen van de pompen
bepaald door de schakelstand van de drukschakelaars. Voor een consistente drukmeting moet de juiste
schakelvolgorde worden gehanteerd:
a) 3-pompsbesturing, zie schakelschema 1 (pag. 15)
b) 2-pompsbesturing, zie schakelschema 2 (pag. 15)
c) 1-pompsbesturing, zie schakelschema 3 (pag. 15)
Als de besturing een drukniveau meet dat boven de ingestelde alarmdruk ligt wordt er een overdrukalarm
gegeven. De volgende schema’s tonen de schakelvolgorde van de besturing als de druk wordt gemeten met
een druksensor.
Bij het bereiken van het uitschakelniveau of bij het uitschakelen van een drukschakelaar zal de pomp niet
direct uitschakelen, maar pas nadat de nalooptijd is verstreken. Overigens kan deze nalooptijd wel op 0
seconden (= UIT) worden ingesteld.
Belangrijk:
Als er met drukschakelaars wordt gewerkt bepaalt de besturing intern op kunstmatige wijze de drukniveaus
en vergelijkt die met de ingestelde schakeldrukken. Het is daarom belangrijk dat de ingestelde
schakeldrukken consistent zijn.

Als de ingestelde schakeldrukken niet consistent zijn, zal de
besturing niet goed werken.
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Schakelschema 1: 3-pomps besturing
Druk
Uitschakelniveau pomp 1
Uitschakelniveau pomp 2
Uitschakelniveau pomp 3

Inschakelniveau pomp 1
Inschakelniveau pomp 2

Pomp aan

Inschakelniveau pomp 3

Pomp uit
Tijd

Schakelschema 2: 2-pomps besturing
Druk

Pomp aan
Pomp uit

Uitschakelniveau pomp 1
Uitschakelniveau pomp 2

Inschakelniveau pomp 1
Inschakelniveau pomp 2

Tijd

Schakelschema 3: 1-pomps besturing
Druk

Pomp aan
Pomp uit

Uitschakelniveau pomp 1

Inschakelniveau pomp 1

Tijd
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6

Storingsmeldingen

Herkent de besturing een storing dan reageert deze met een alarm. De aard van de storing wordt getoond in
het display. De volgende storingen worden herkend en getoond door de besturing:
Tekst in display
Th..

nxTh..

MS..

nxMS..
Sensorfout

3Ph
Pmax
Voordruk
Tmax..

Omschrijving storing en reactie van de besturing
Het thermo-contact in de motor van pomp.. is uitgeschakeld. Indien in het menu “Alarm
modus“ de positie AUTO gekozen is, zal de besturing weer normaal werken nadat het
thermo-contact weer is gemaakt ald gevolg van het afkoelen van de motor.
Het thermo-contact in de motor van de pomp.. is vaker dan “n” keer uitgevallen. De
pomp wordt uitgeschakeld. Deze fout moet vanuit de besturing handmatig gereset
worden.
De motorbeveiliging schakelaar van pomp.. is uitgeschakeld. De pomp wordt
uitgeschakeld. Als in het menu “Alarm modus“ de positie AUTO gekozen is, zal de
besturing weer normaal werken nadat de motorbeveiligingschakelaar weer wordt
ingeschakeld.
De motorbeveiliging van pomp.. is vaker dan “n” keer uitgevallen. De pomp wordt
uitgeschakeld. Deze fout moet vanuit de besturing handmatig gereset worden.
In het niveaumeetsysteem is een storing opgetreden bijvoorbeeld een kortsluiting of een
onderbreking van de leiding van de niveausonde of een inconsistente schakelvolgorde
van vlotterschakelaars. De Pompen worden uitgeschakeld. Schakelt in deze situatie
echter de vlotterschakelaar voor hoog water (kan ook worden aangesloten indien men
werkt met externe niveausonde of interne druksensor) dan worden beide pompen
ingeschakeld voor zover er geen storing aan de pompen gemeld is.
Uitval van de voedingsspanning, uitval van enkele fase of verkeerde fasevolgorde.
Als de maximale druk wordt overschreden wordt dit alarm ingeschakeld en de pompen
uitgeschakeld.
Daalt de ingangsdruk onder de door de drukschakelaar ingestelde waarde wordt dit
alarm ingeschakeld en de pompen uitgeschakeld.
De maximale looptijd van pomp.. is overschreden.

Bij alle storingen schakelen het alarmrelais, de ingebouwde alarmzoemer geeft signaal en de rode LED
brandt. De besturing beschikt over een potentiaalvrije uitgang (wisselcontact). Dit contact schakelt bij storing
zodat in geval van een stroomstoring of een storing in de besturing een alarm gegeven worden kan.
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7

Standaard instellingen

De besturing wordt default met de navolgende instellingen geleverd:
Parameter

Default waarde

Aantal pompen

3

Niveau meetprincipe

Druksensor 10 Bar

Inschakelniveau pomp 1

4.00 Bar

Inschakelniveau pomp 2

3.00 Bar

Inschakelniveau pomp 3

2.00 Bar

Uitschakelniveau pomp 3

6.00 Bar

Uitschakelniveau pomp 2

7.00 Bar

Uitschakelniveau pomp 1

8.00 Bar

Alarmdruk

9.00 Bar

Min. looptijd

3 sec

Vertraging P1- P2

3 sec

Max. looptijd

3600 sec

Looptijd storing

NEE

Lastwissel

AAN

Voordrukfout na

0005 sec (0=UIT)

Toegestaan Th-alarm

1

Toegestaan MS-alarm

3

Alarm modus

AUTO

Alarm knipperen

UIT

Alarm zoemer

AAN

Paswoord

9999

Taal

Nederlands

Testbedrijf voor

3 sec. per 24h
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8

Instelhulp

8.1

Drukopnemer - en drukschakelaar aansluitingen

Als de besturing wordt aangestuurd met een externe drukopnemer moet deze worden aangesloten op de
aansluitklemmen 30 en 31. Een eventueel extra toe te passen overdrukschakelaar moet altijd worden
aangesloten op de aansluitklemmen 24 en 25. Als de besturing wordt aangestuurd met drukschakelaars
moet de aansluitvolgorde worden aangehouden worden zoals vermeld in de onderstaande tabel.
Ingang
26-27
Voordrukschakelaar

Ingang
28-29

Ingang
30-31

Druksensor

Ingang
24-25
Overdruk schakelaar

-

Druksensor

1x Drukschakelaar

Overdruk schakelaar

Voordruk schakelaar

DS 1

-

2x Drukschakelaar

Overdrukschakelaar

Voordruk schakelaar

DS 1

DS 2

Niv. Meetprincipe
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Bijlage 1 – Voorbeeld storingsmeldingen in het storingmenu
In het storingsmenu worden maximaal 24 storingsmeldingen opgeslagen inclusief datum en tijdstip. De
laatste storing komt altijd op positie 1 in het storingsmenu. De overige, reeds aanwezige, storingen in het
menu schuiven vervolgens 1 positie naar beneden. De werking van het storingsmenu kan het best met een
voorbeeld worden verduidelijkt.
Bijvoorbeeld zijn de volgende storingen opgetreden.
Op 11-06-2012 om 11:01 uur een storing Th1 (thermo-contact pomp1)
Op 12-06-2012 om 13:07 uur een storing MS2 (motorbev. schak pomp 2)
Op 12-06-2012 om 16:10 uur een pmax, MS1 storing (overdruk, motorbev. schak pomp1)
Dan toont het storingsmenu:

3.2: MS1
12.06.12 16:10
na ▼-toets

2.19: pmax
12.06.12 16:10
na ▼-toets

1.7 : MS2
12.06.12 13:07
na ▼-toets

0.0 : Th1
11.06.12 11:01
Met de na ▼,▲-toets kan snel gebladerd worden in het storingsmenu. Het eerste cijfer in de storingsmelding
geeft aan welke van de 24 meldingen het betreft. De cijfers na de komma betreft de storingscode. Na de
dubbele punt wordt met een korte tekst de storing beschreven. Op de tweede regel staat de datum en tijd
vermeld wanneer de storing is opgetreden.
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Bijlage 2 - Technische Gegevens
Voedingsspanning

3 x 230V/400V 50 Hz +/- 10%

Vermogensopname besturing

max. 20W

Stuurstroom zekering per fase

5 x 20 mm 3,15AT (EN 60127-2/III)

Klemmen Hoofdstroomcircuit

Schroefklemmen 4mm2

Aardingsklemmen

Schroefklemmen 4mm2

Klemmen Stuurstroomcircuit

Schroefklemmen 2,5mm2

Motorbeveiliging (stroombereik overeenkomstig Type)

Thermische en magnetische beveiliging; Kortsluitvermogen 6kA

Aardlekbeveiliging (optie)

4 polige aardlekschakelaar, lekstroom 30mA

Voorzekering

max. 3 x 25A G

Drukopnemer

4 ..20 mA (tweedraads techniek)

Voedingsspanning drukopnemer

Type 24V=

Meetnauwkeurigheid Luchtdruk sensor (intern)

±1,5% van de eindwaarde ± 5 digit

Meetbereik luchtdruk sensor (intern)

0 … 10/16 bar (komt overeen met 4…20mA)

Optische weergave drukmeting

In stappen van 0,05 bar

Kortsluitstroom drukschakelaar ingang 1, 2

< 6mA

Erkenning sensorfout

> 100% van meetbereik
< -10% van meetbereik

Schakelspanning drukschakelaar ingang 1,2

24V=

Kortsluitstroom drukschakelaar ingang overdruk

< 25mA

Schakelspanning drukschakelaar ingang overdruk

24V=

Schakelspanning potentiaalvrij alarmrelais

Max. 230V AC / 24V DC

Schakelstroom potentiaalvrij alarmrelais

5A max.(AC1)

Benodigde externe zekering t.b.v. potentiaalvrij alarmrelais

Max. 10A G

Temperatuurbereik in bedrijf

0 … 50°C

Opslagtemperatuur bereik

-20 … 70°C

Luchtvochtigheid

0 … 90% RV (niet condenserend)

Ingang fase-uitval / draaiveldbewaking

3 x 230/400V +/-10% 50Hz

Schakelpunt voor fase-uitval herkenning

< 40V bij 50Hz

Afmetingen behuizingen (l x b x h)

281mm x 322mm x 168mm

Afmetingen met kabelwartels (l x b x h)

315mm x 322mm x 168mm

Gewicht

Ca. 4 kg

Beschermingsklasse

IP54 (met gesloten deksel)

Kabelwartels, maximaal bij 3-pompsuitvoering:
3 Pompen

3 x PG 13,5

Netvoeding

1 x PG16

2x Drukschak, voordrukschak en overdrukschak

4 x PG11

Niveausonde, alarm, analoge uitgang

3 x PG9
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Bijlage 3 - Montage
Het apparaat is geschikt voor wandmontage. De montage gebeurd d.m.v. drie schroeven van maximaal
∅4mm. Onderstaande schets toont de plaats waar de schroeven moeten worden aangebracht. Het is
noodzakelijk de onderste deksel van de klemmenruimte te verwijderen. Het valt aan te raden het apparaat
eerst op de bovenste schroef op te hangen en vervolgens met de onderste schroeven de behuizing vast te
zetten.
Na de montage en aansluiting van de elektrische bedrading het deksel van de klemmenruimte weer
aanbrengen.

220 mm

Drie montagegaten
Schroeven dmax = 4mm

281 mm

In verband met de beschermingsklasse IP 54 moet de plexiglas klapdeksel altijd gesloten zijn.
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Bijlage 4 - Schakelschema
Na het openen van het klemmendeksel van de besturing komt u aan de linkerzijde de klemmen tegen ten
behoeve van de netvoeding, pompaansluiting e.d. Deze klemmen zijn gemekt overeenkomstig de geldende
normen. Aan de rechterzijde ziet u de klemmen voor het aansluiten van het toegepaste niveau meetprincipe,
de thermocontacten van de pompen, enz.
Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de diverse klemmen benut moeten worden.
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Bijlage 5 - Persoonlijke instellingen
Parameter

Waarde

Aantal pompen
Niveau meetprincipe
Inschakelniveau pomp 1
Inschakelniveau pomp 2
Inschakelniveau pomp 3
Uitschakelniveau pomp 3
Uitschakelniveau pomp 2
Uitschakelniveau pomp 1
Alarmdruk
Min. looptijd
Vertraging P1- P2
Max. looptijd
Looptijd storing
Lastwissel
Voordrukfout na
Toegestaan Th-alarm
Toegestaan MS-alarm
Alarm modus
Alarm knipperen
Alarm zoemer
Paswoord
Taal

Nederlands

Testbedrijf voor
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