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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

SPIS TREŚCI
Strona

1. Oznakowanie wskazówek

2. Zawartość instrukcji
Ta instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy studzienek 
ściekowych Grundfos z układami sterowania Grundfos Sterowniki 
Dedykowane. System Sterowniki Dedykowane służy do 
wypompowywania ścieków ze studzienek ściekowych z maks. 
sześcioma pompami.

Elementy w szafce sterowniczej są tu opisane tylko wtedy, kiedy 
są istotne dla działania systemu Sterowniki Dedykowane.

Ta instrukcja opisuje:

• ogólne zastosowanie panelu obsługowego z wyświetlaczem 
CU 362,

• wszystkie główne menu,

• funkcje w każdym menu.

Dokumentacja dostarczana z systemem Sterowniki Dedykowane:

• Instrukcja instalacji i obsługi systemu Sterowniki Dedykowane,

• Instrukcja bezpieczeństwa do systemu Sterowniki 
Dedykowane,

• Skrócona instrukcja obsługi (Quick guide) systemu Sterowniki 
Dedykowane,

• CD-ROM:

– ten opis programu,

– dodatkowe instrukcje
(CU 362, IO 351B, IO 11X, CIM 2XX, etc.),

– profile funkcjonalne,

– program PC Tools.
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Ostrzeżenie

Podane w niniejszej instrukcji wskazówki 
bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie 
może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, 
oznakowano specjalnie ogólnym symbolem 
ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg 
DIN 4844-W00".

UWAGA
Symbol ten znajduje się przy wskazówkach 
bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie 
stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania.

RADA
Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające 
pracę lub zwiększające pewność eksploatacji.

RADA
System Sterowniki Dedykowane nie służy do 
napełniania zbiorników.
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3. Przegląd tytułów rozdziałów

Ten rozdział zawiera linki do poszczególnych rozdziałów tej instrukcji.

4. Panel i wyświetlacz CU 362

4.1 Przyciski i wskaźniki diodowe

4.2 Układ wyświetlacza

4.3 Funkcje

5. Menu główne

5.1 Sposób wykorzystywania menu

5.1.1 Stan (Status)

5.1.2 Praca

5.1.3 Alarm

5.1.4 Nastawienia

6. Stan (Status)

6.1 System

6.2 Określona pompa

6.3 GSM/GPRS

6.4 Stan (status) łącznika pływakowego

6.5 Mieszadło

6.6 Dane elektryczne

6.6.1 Wejścia analogowe

6.6.2 Wejścia cyfrowe

6.6.3 Wyjścia analogowe

6.6.4 Wyjścia cyfrowe

6.6.5 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

6.7 Przegląd wszystkich pomp

7. Praca

7.1 Przegląd

7.2 Sterowanie pompy Auto/Wł./Wył.

7.3 Poziomy włączania i wyłączania

7.4 Resetowanie przekaźników alarmowych

8. Alarm

8.1 Aktualne alarmy

8.2 Dziennik (rejestr) alarmów

8.3 Kody ostrzeżeń i alarmów
3
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9. Nastawienia

9.1 Funkcje podstawowe

9.1.1 Nastawienia wyjściowe

9.1.2 Konfiguracja studzienki i obliczanie przepływu

9.1.3 Opóźnienia pomp

9.1.4 Funkcje łączników pływakowych

Funkcja opróżniania, jedna pompa i dwa łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, jedna pompa i trzy łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, jedna pompa i cztery łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, dwie pompy i trzy łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, dwie pompy i cztery łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, dwie pompy i pięć łączników pływakowych

Czujnik analogowy z łącznikami pływakowymi bezpieczeństwa

9.1.5 Wyłączanie z eksploatacji/pracy

9.1.6 Zainstalowane moduły

9.2 Funkcje zaawansowane

9.2.1 Antyblokada

9.2.2 Opróżnianie codzienne

9.2.3 Usuwanie piany

9.2.4 Konfiguracja mieszadła

9.2.5 Nastawianie liczników

9.2.6 Resetowanie dziennika alarmów

9.2.7 Grupy pomp

9.2.8 Funkcje definiowane przez użytkownika

9.2.9 Przetwornice częstotliwości (VFD)

9.2.10 Zmienny poziom włączania

9.2.11 Antyblokada

9.2.12 Obliczanie przelewu

9.3 Ustawienia komunikacji

9.3.1 Wybór modułu komunikacyjnego

9.3.2 Ethernet

9.3.3 Adresy fieldbus

9.3.4 Numery SMS

9.3.5 Plan SMS

9.3.6 SMS z bitem życia

9.3.7 Uwierzytelnianie SMS

9.3.8 Nastawienia GSM i karty SIM

9.3.9 Nastawienia systemu SCADA

9.3.10 Nastawienia blokad

9.3.11 Nastawienia GPRS

9.4 Nastawienia I/O

9.4.1 Wejścia analogowe

9.4.2 Wejścia cyfrowe

9.4.3 Wyjścia analogowe

9.4.4 Wyjścia cyfrowe

9.4.5 Wejścia liczników

9.4.6 Przekaźniki alarmowe

9.4.7 Wejścia PTC

9.5 Nastawienia alarmowe

9.5.1 Alarmy systemowe

9.5.2 Alarmy pomp

9.5.3 Alarmy mieszadła

9.5.4 Alarmy łączne
4
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9.6 Ustawienia ogólne, CU 362

9.6.1 Uruchom kreatora ponownie

9.6.2 Język menu

9.6.3 Jednostki i częstotliwość

9.6.4 Data i czas

9.6.5 Hasło

9.6.6 Ethernet

9.6.7 Adresy fieldbus

9.6.8 Stan oprogramowania

10. Wykrywanie i usuwanie zakłóceń

11. Nastawienia fabryczne

11.1 Pompa

11.2 Studzienka

11.3 Poziom

11.4 Konfiguracja CU 362

11.5 Numery SMS

11.6 Konfiguracja SCADA

11.7 Alarmy systemowe

11.8 Alarmy pomp

11.9 Alarmy mieszadła

11.10 Alarmy łączne
5
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4. Panel i wyświetlacz CU 362

4.1 Przyciski i wskaźniki diodowe

Rys. 1 Panel i wyświetlacz CU 362

Aktywne przyciski są podświetlone.

Strzałka w prawo (menu) 

Przyciśnij , aby przejść do następnej kolumny w strukturze 
menu. Naciśnięcie w ostatniej kolumnie powoduje przejście 
do pierwszej kolumny po lewej stronie.

Pomoc 

Przyciśnij  w celu wyświetlenia odpowiedniego tekstu pomocy. 
Dla wszystkich elementów na wyświetlaczu można wybrać 
odpowiedni tekst pomocy.

Przyciśnij  w celu zamknięcia okna pomocy.

W górę  i w dół 

Aby poruszać się w listach w górę i w dół, należy przyciskać  
lub .

Jeżeli tekst został zaznaczony, przyciśnij  w celu przejścia 
do wiersza powyżej. Przyciśnij  w celu przejścia do wiersza 
poniżej.

Przyciśnięcie  w dolnym wierszu listy powoduje przejście 
do górnego wiersza listy.

Przyciśnięcie  w górnym wierszu listy powoduje przejście 
do dolnego wiersza listy.

Plus  i minus 

Przyciskanie  lub  zwiększa wzgl. zmniejsza wartość 
wybranego parametru.

Powrót 

Przyciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przyciśnij , aby anulować zmiany.

OK 

Przycisk  działa jak przycisk ENTER.

Przyciśnięcie  rozpoczyna proces zmiany wartości 
i zapisywania (potwierdzania) zmiany.

Home 

Przyciśnięcie  powoduje powrót do widoku instalacji.

Jasność 

Przyciśnij przycisk 'brightness-jasność', aby zmieniać jasność 
wyświetlacza.

Przyciskaj  lub , aby zwiększyć wzgl. zmniejszyć jasność.

Wskaźniki diodowe

Na panelu obsługowym CU 362 znajdują się dwa wskaźniki 
diodowe.

Zielony wskaźnik diodowy świeci, kiedy zasilanie elektryczne jest 
włączone.

Czerwony wskaźnik diodowy świeci w przypadku alarmu. 
Przyczynę alarmu można ustalić na podstawie listy kodów 
ostrzerzeń i alarmów.

4.2 Układ wyświetlacza

Rys. 2 Przykład zastosowania z dwoma pompami

RADA

Ekrany (wskazania na wyświetlaczu) 
prezentowane w tej instrukcji są prezentacjami 
przykładowymi.

Ekrany prezentowane w tej instrukcji mogą 
różnić się od rzeczywistych wskazań na 
wyświetlaczu CU 362, ponieważ te zależą od 
zainstalowanych składników i danej konfiguracji 
systemu.
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Poz.
Przycisk/
wskaźnik 
diodowy

Opis

1 Wyświetlacz LCD.

2
Przejście do następnej kolumny 
w strukturze menu.

3 Przejście do tekstu pomocy.

4 Przejście w górę na liście.

5 Przejście w dół na liście.

6
Zwiększenie wartości wybranego 
parametru.

7
Zmniejszenie wartości wybranego 
parametru.

8 Powrót do poprzedniego ekranu.

9 Powrót do menu.

10 Zapisanie wartości.

11 Zielony wskaźnik diodowy (praca).

12 Czerwony wskaźnik diodowy (alarm).

13 Regulacja jasności wyświetlacza.

1

11
10
9
8
7
6
4
5
3
2

1213

CU 362

E
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1

Dolny pasek stanu 
(statusu)

Pasek przewijania

Prezentacja 
graficzna

Górny pasek stanu 
(statusu)

Pasek menu
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Wiersz menu

Pasek menu udostępnia cztery główne menu:

Każdy ekran ma swój unikalny numer, który ułatwia nawigację.

Pierwsza cyfra wskazuje menu główne 
(1 = Status, 2 = Praca, 3 = Alarm, 4 = Nastawienia).

Druga cyfra wskazuje submenu.

Trzecia cyfra może wskazywać submenu, ale także funkcję lub 
stan (status) systemu.

Korzystanie z indywidualnych menu, patrz: 5. Menu główne.

Górny pasek stanu (statusu)

Górny pasek stanu podaje:

• pozycję w strukturze menu (lewa strona),

• stan (aktualnej pracy, alarmu) (prawa strona).

Dolny wiersz stanu (statusu)

Dolny wiersz stanu podaje:

• nazwę systemu (lewa strona),

• datę i czas (prawa strona).

Prezentacja graficzna

Prezentacja graficzna może przedstawiać stan, poprzednie 
wskazania lub inne elementy w zależności od aktualnej pozycji 
w strukturze menu.

Prezentacja może przedstawiać całą instalację (system) lub jej 
część, jak również różne nastawienia.

Prezentacji graficznej towarzyszy zawsze lista elementów 
graficznych (patrz: "Lista").

Lista

Lista składa się z jednego lub większej liczby wierszy 
z informacjami pogrupowanych od lewej do prawej strony.

Tekst znajduje się po lewej strony, wartości po prawej.

Nie można wybierać nagłówków i pustych wierszy.

Pasek przewijania

Jeżeli lista elementów nie mieści się na wyświetlaczu, symbole 
"w górę" i "w dół" pojawiają się na pasku przewijania po prawej 
stronie.
Przyciskaj  lub  w celu przwijania listy w górę wzgl. w dół.

4.3 Funkcje

4.3.1 Zmiana wartości

W celu zmiany wartości należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz wiersz, który chcesz zmienić.

2. Przyciskaj  lub  w celu zmiany wartości
(ramka będzie pulsować).

3. Przyciśnij  w celu zaakceptowania lub wybrania 
odpowiedniej opcji.

Rys. 3 Przykład zmiany wartości

4.3.2 Teksty pomocy

Przyciśnij  w celu wyświetlenia odpowiedniego tekstu pomocy. 
Dla wszystkich elementów na wyświetlaczu istnieją odpowiednie 
teksty pomocy.

Przyciśnij  w celu zamknięcia okna pomocy.

Rys. 4 Przykład pola dialogowego pomocy

4.3.3 Hasło

Ten ekran umożliwia ograniczenie dostępu do menu Praca 
i Nastawienia przy pomocy hasła.

Jeżeli dostęp jest ograniczony, to wskazywanie lub nastawianie 
parametrów w menu jest niemożliwe.

Hasło musi składać się z czterech cyfr.

Rys. 5 Przykład okna dialogowego hasła

Status Wskazywanie stanu (statusu) systemu

Praca
Codzienne zmiany parametrów pracy
(opcja z hasłem)

Alarm
Dziennik (rejestr) alarmów do ustalania 
przyczyn zakłóceń

Nastawienia
Zmiany konfiguracji systemu
(opcja z hasłem)

RADA Wybrany wiersz jest wyróżniony ramką.
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5. Menu główne

5.1 Sposób wykorzystywania menu

W następnych rozdziałach krótko opisano cztery menu główne 
(Status, Praca, Alarm i Nastawienia).

5.1.1 Stan (Status)

Menu Status umożliwia szybki przegląd instalacji.

Menu Status przedstawia również aktualne alarmy, 
sygnalizowane symbolem dzwonka po prawej stronie na górnym 
pasku stanu i wiersz alarmu w liście. Użytkownik może dzięki 
temu przejść bezpośrednio do ekranu alarmu.

Szczegółowy opis - patrz: 6. Stan (Status).

Rys. 6 Przykład menu Status

5.1.2 Praca

Menu Praca jest przeznaczone do dokonywania codziennych 
nastawień, takich jak Wł./Wył. i sterowanie automatyczne/ręczne.

Pozostałe nastawienia wprowadza się w menu Nastawienia.

Szczegółowy opis - patrz: 7. Praca.

Rys. 7 Przykład menu Praca

5.1.3 Alarm

Menu Alarm jest używane jako dziennik (rejestr) alarmów. 
Dziennik alarmów może przechowywać do 24 alarmów.

Szczegółowy opis - patrz: 8. Alarm.

Rys. 8 Przykład menu Alarm

5.1.4 Nastawienia

Menu Nastawienia służy do nastawiania parametrów pracy.

Szczegółowy opis - patrz: 9. Nastawienia.

Rys. 9 Przykład menu Nastawienia
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6. Stan (Status)

Ten ekran otwiera dostęp do poszczególnych submenu Status:

• Aktualne alarmy (pojawia się tylko przy aktywnym alarmie).

– Patrz: 8.1 Aktualne alarmy.

• System.

– Patrz: 6.1 System.

• Wybrana pompa (1-6).

– Patrz: 6.2 Określona pompa.

• Łączniki pływakowe.

– Patrz: 6.4 Stan (status) łącznika pływakowego.

• Mieszadło.

– Patrz: 6.5 Mieszadło.

• Dane elektryczne.

– Patrz: 6.6 Dane elektryczne.

• Przegląd pomp.

– Patrz: 6.2 Określona pompa.

Rys. 10 Status

Opis do rys. 10

Jeżeli w systemie wystąpi alarm, to jest to wskazywane przez 
symbol alarmu (dzwonek) obok jednostki, która jest jego 
przyczyną.

Po zarejestrowaniu alarmu lub ostrzeżenia w systemie, będą 
miały miejsce następujące zdarzenia:

• Symbol alarmu pojawi się na górnym pasku stanu po prawej 
stronie.

• Czerwony wskaźnik diodowy zaczyna świecić na panelu 
obsługowym (tylko w przypadku alarmu).

• "Aktualne alarmy" zostaną wskazane w pierszym wierszu pod 
graficzną prezentacją studzienki.

• Przekaźnik alarmowy zostanie załączony.

• Wskazania alarmowe utrzymują się, dopóki w systemie 
występuje aktywny alarm. Alarm jest aktywny do czasu jego 
skasowania automatycznego lub ręcznego przez
"Aktualne alarmy" na ekranie stanu.

• Alarmu nie można skasować do czasu usunięcia przyczyny 
alarmu.
Przykład: Alarm wywołany przez zbyt wysoką temperaturę 
może zostać skasowany dopiero po ochłodzeniu pompy.

Ścieżka: Status >

E
kr

a
n

_
1

RADA

Po aktywowaniu funkcji "Zmienny poziom wł." 
"Poziom Wł. 1" zmienia się automatycznie po 
każdym cyklu pompowania
(Poziom Wł. 1 - Poziom Wył. 1).

RADA

Jeżeli żaden przycisk na panelu sterowania nie 
zostanie użyty przez 15 minut, to CU 362 
automatycznie wyłączy podświetlanie 
wyświetlacza.

2

1 8

6

3 10

11

4
5

9

7

Poz. Opis

1
Najniższy poziom załączenia: Jeżeli poziom wody 
przekroczy ten poziom, zostanie załączona pierwsza 
pompa.

2
Najniższy poziom wyłączania: Jeżeli poziom wody 
opadnie poniżej tego poziomu, obie pompy zostaną 
wyłączone.

3
Widoczna na ekranie że pompa 1 została włączona. 
Dno jest przedstawione jako linia punktowa/
przerywana.

4

Aktualny przepływ jest mierzony przez przepływomierz 
lub przez pomiar poziomu z uwzględnieniem danych 
studzienki.
Patrz: 9.1.2 Konfiguracja studzienki i obliczanie 
przepływu.

5
Symbol alarmu: Symbol alarmu jest widoczny, dopóki 
alarmy są aktywne. Czerwony wskaźnik diodowy na 
panelu sterowania ma tę samą funkcję.

6
Podnoszenie się przerywanej linii wskazuje przepływ. 
Linia pojawia się, gdy pracuje jedna lub dwie pompy.

7 Pokazuje opadanie lub podnoszenie się poziomu.

8
Ta wartość i falująca linia wskazują aktualny poziom 
wody w studzience.

9
Mieszadło: Śmigło obraca się, jeżeli mieszadło 
pracuje.

10
Ekran pokazuje, że pompa 2 została wyłączona. 
Dno jest przedstawione jako gruba, ciągła linia.

11
Przetwornik ciśnienia: Czujnik jest pokazany w dolnej 
części studzienki jako standardowy ciśnieniowy 
czujnik poziomu (przetwornik ciśnienia).

RADA
Łączniki pływakowe i mieszadło są pokazywane 
tylko wtedy, kiedy są zainstalowane w systemie.
9
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6.1 System

Ten ekran pokazuje aktualne parametry pracy systemu.

Rys. 11 System

6.2 Określona pompa

Ten ekran wskazuje aktualne parametry pracy pompy 1.

Wartości wielu parametrów są wskazywane tylko wtedy, kiedy 
odpowiednie czujniki (przetworniki) i moduły są zainstalowane.

Rys. 12 Pompa 1

Ścieżka: Status > System >

E
kr

a
n

_
1

.1

Parametr pracy Opis

Godziny pracy Łączna liczba godzin pracy systemu

Czas pracy równoległej
Łączny czas, w którym pracowała 
więcej niż jedna pompa.

Czas przelewu Czas trwania przelewu

Objętość przelewu
Przybliżona objętość przelewu na 
podstawie ostatniego obliczenia 
przepływu

Liczba przelewów Liczba zarejestrowanych przelewów

Objętość całkowita

Łączna objętość wypompowanej 
cieczy
Uwaga: Konieczność 
zainstalowania przepływomierza 
(analogowego lub impulsowego) lub 
obliczania objętości przy pomocy 
czujnika analogowego na podstawie 
znanych wymiarów studzienki.
Szczegóły konfiguracji studzienki - 
patrz: 9.1.2 Konfiguracja studzienki 
i obliczanie przepływu.

Zużycie energii Całkowite zużycie energii w kWh

Zużycie energii na m3

Zużycie energii na metr sześcienny 
wskazuje sprawność pompy jako 
stosunek energii elektrycznej 
(mierzonej w kWh) do objętości 
tłoczonej cieczy (mierzonej w m3). 
Zużycie energii na metr sześcienny 
jest podawane w kWh/m3.
Odstęp czasowy, zapewniający 
wystarczającą dokładność pomiaru, 
to jedna godzina.
Uwaga: Wymaga zainstalowania 
licznika energii elektrycznej 
(sygnał impulsowy lub analogowy).

GSM/GPRS

Stan (status) modemu GSM/GPRS:
Gotowe
Nieważny kod PIN
Nieważny kod PUK
Niepr. centr. obsł.
Załaduj kartę SIM
Karta SIM uszkodzona
Nieważna karta SIM
Karta SIM zajęta.

RADA
Ekran parametrów pompy 2 pojawia się, kiedy 
w studzience są zainstalowane dwie pompy.

Ścieżka: Status > Pompa 1 >

E
kr

a
n

_
1

.2

Parametr pracy Opis

Status
Wskazanie włączonej lub 
wyłączonej pompy.

Sterowany przez
CU 362 (system), ręcznie 
przełącznikiem (Auto/Wł./Wył.) lub 
przez system SCADA.

Praca
Wskazanie automatycznego lub 
ręcznego sposobu sterowania 
systemem.

Godziny pracy
Liczba godzin pracy pompy 
(możliwość zmiany w przypadku 
instalacji innej pompy).

Ostatni czas pracy Ostatni okres pracy pompy.

Czas od serwisu

Czas, który upłynął od ostatniej 
obsługi serwisowej pompy 
(wartość może zostać zresetowana 
przez serwisanta Grundfos).

Czas do obsługi 
serwisowej

Czas do następnej obsługi 
serwisowej.

Liczba włączeń

Liczba włączeń pompy od czasu jej 
zamontowania/podłączenia 
(możliwość zmiany w przypadku 
instalacji innej pompy).

Liczba włączeń na 
godzinę

Liczba włączeń pompy w ciągu 
ostatniej godziny

Średni przepływ

Wymaga zainstalowania 
analogowego czujnika poziomu lub 
czujnika przepływu.
Patrz: 9.1.2 Konfiguracja studzienki i 
obliczanie przepływu.

Ostatni przepływ
Obliczona/zmierzona wydajność 
ostatniej pracującej pompy.

Liczba pomiarów 
przepływu

Wymaga zainstalowania 
analogowego czujnika poziomu.
Patrz: 9.1.2 Konfiguracja studzienki i 
obliczanie przepływu.

Prąd silnika
Aktualne średnie zużycie prądu. 
0 A kiedy pompa zatrzymuje się.
10
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6.3 GSM/GPRS

Ten ekran przedstawia stan (status) modemu GSM.

Ten ekran umozliwia sprawdzanie warunków pracy anteny oraz 
ustalanie przyczyn zakłóceń.

Status karty SIM

Wskazanie przesłanej do systemu wiadomości o stanie (statusie) 
karty SIM.

Moc sygnału

Graficzne przedstawienie aktualnej mocy sygnału.

• Jeżeli moc sygnału nie jest znana pojawi się "-".

• W przypadku braku sygnału pojawi się "Brak sygnału".

Status GPRS

Wskazanie stanu (statusu) sieci GPRS.

Statystyki

Wskazania liczby wysłanych i odebranych wiadomości SMS oraz 
ilość (kB) wysłanych i odebranych danych GPRS.

Sieć GPRS

Aktualny adres IP w sieci.

Rys. 13 GSM/GPRS

Ostatni prąd

Wartość prądu przy zatrzymanej 
pompie. Wartość odpowiednio 
zmienia się podczas pracy pompy. 
Wymaga czujnika prądu/
amperomierza, MP 204 lub CUE.

Poziom Wł.

Wymaga zainstalowania 
analogowego czujnika poziomu 
(nie jest pokazany w przypadku 
pracy naprzemiennej).

Poziom Wył.
Wymaga zainstalowania 
analogowego czujnika poziomu.

MP 204

MP 204 umożliwia - jeżeli jest 
zainstalowany w systemie - odczyt 
następujących parametrów:
• MP 204, napięcie
• MP 204, prąd
• MP 204, asymetria prądu
• MP 204, cos φ
• MP 204 , moc
• MP 204, zużycie energii
• MP 204, oporność izolacji
• MP 204, temperatura Pt
• MP 204, temperatura PTC 

(Aktywne lub Nieczynny)
• MP 204, temperatura Tempcon.

IO 111

IO 111 - jeżeli jest zainstalowany 
w systemie - umożliwia odczyt 
następujących parametrów:
• IO 111, temperatura silnika 

(czujnik Pt)
• IO 111, woda w oleju 

(czujnik wody w oleju)
• IO 111, oporność izolacji
• IO 111, wilgoć w silniku 

(Aktywne lub Nieczynny)

CUE lub VFD

CUE lub VFD - jeżeli jest 
zainstalowany - umożliwia odczyt 
następujących parametrów:
• VFD, częstotliwość wyjściowa

(CU 362 → CUE/VFD)
• VFD, częstotliwość ekonomiczna
• VFD, poziom ekonomiczny
• VFD, stan

(VFD, brak sterowana, 
Wyłączono, Odwrócony start, 
Włączenie płukania, Normalny, 
Płukanie uruch., Wyłączenie 
płukania, 
Test zużycia energii)

• VFD, napięcie
• VFD, prąd
• VFD, moc
• VFD, zużycie energii
• VFD, moment obrotowy.

Parametr pracy Opis

Ścieżka: Status > System > GSM/GPRS >

E
kr

a
n

_
1

.1
.1
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6.4 Stan (status) łącznika pływakowego

Ten ekran pokazuje aktualne położenia i działanie łączników 
pływakowych.

Ten ekran umożliwia testowanie funkcji i ustalanie przyczyn 
zakłóceń.

"Wył." oznacza, że łącznik pływakowy znajduje się w położeniu 
dolnym.

"Wł." oznaczna, że łącznik pływakowy utrzymuje się na wodzie.

Przykład

Ten ekran pokazuje aktualne położenia i działanie łączników 
pływakowych.

• Łącznik pływ. 4: Wysoki poziom.

• Łącznik pływ. 3: Włączenie pompy 2.

• Łącznik pływ. 2: Włączenie pompy 1, i wyłączenie dwóch 
pomp.

• Łącznik pływ. 1: Suchobieg.

Rys. 14 Status łącznika pływakowego

6.5 Mieszadło

Ten ekran pokazuje stan (status) mieszadła i stany liczników 
mieszadła.

Ten ekran umożliwia ustalanie przyczyn zakłóceń.

Rys. 15 Mieszadło

Ścieżka: Status > Status łącznika pływakowego >

E
kr

a
n

_
1

.8

RADA
Ten ekran pojawi się tylko wtedy, kiedy mieszadło 
jest zainstalowane.

Ścieżka: Status > Mieszadło >

E
kr

a
n

_
1

.9

Parametr pracy Opis

Status Mieszadło włączone lub wyłączone

Godziny pracy
Liczba godzin pracy mieszadła 
(możliwość zmiany w przypadku 
montażu innego mieszadła)

Czas od serwisu

Czas, który upłynął od ostatniej 
obsługi serwisowej mieszadła 
(może zostać zresetowany przez 
serwisanta Grundfos).

Czas do obsługi 
serwisowej

Czas do następnej obsługi 
serwisowej.

Liczba włączeń

Liczba włączeń mieszadła od czasu 
jego zainstalowania/podłączenia 
(możliwość zmiany w przypadku 
montażu innego mieszadła)

Liczba włączeń na 
godzinę

Liczba włączeń mieszadła w ciągu 
ostatniej godziny
12
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6.6 Dane elektryczne

Ten ekran pokazuje przegląd wejść i wyjść.

Submenu z tego ekranu są opisane w następnych rozdziałach.

Rys. 16 Dane elektryczne

6.6.1 Wejścia analogowe

Ten ekran pokazuje stany poszczególnych wejść analogowych.

Przykład

Wejście analogowe AI1 (CU 361) [51]:

Wejście analogowe AI1 w CU 362 (zacisk 51) jest nastawione jest 
jako wejście prądowe.

Wartość pomiarowa 14,9 mA odpowiada poziomowi i ciśnieniu 
3,40 m.

Rys. 17 Wejścia analogowe

6.6.2 Wejścia cyfrowe

Ten ekran pokazuje stany poszczególnych wejść cyfrowych.

Przykład

Wejście cyfrowe DI2 (IO351B-41) [12]:

Wejście cyfrowe DI2 w IO 351B (zacisk 12) jest powiązane 
z funkcją "Sprzęż. zwrotne stycz., pompa 1" i zestyk jest 
zamknięty.

Rys. 18 Wejścia cyfrowe

6.6.3 Wyjścia analogowe

Ten ekran pokazuje stany poszczególnych wyjść cyfrowych.

Przykład

Wyjście analogowe AO1 (IO351B-41) [18]:

Wyjście analogowe AO1 w IO 351B (zacisk 18) jest powiązane 
z funkcją "Częstotliwość VFD, pompa 1", a analogowy sygnał 
wyjściowy ma wartość 10,0 V, co odpowada 50,0 Hz.

Rys. 19 Wyjście analog.

Ścieżka: Status > Dane elektryczne >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

Ścieżka: Status > Dane elektryczne > Wejścia analogowe >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

.1

RADA

W przypadku stosowania czujnika 
ultradźwiękowego wskazywana jest tylko 
"surowa" wartość bez przecunięcia (offsetu) 
i odwrócenia.

Ścieżka: Status > Dane elektryczne > Wejścia cyfrowe >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

.2

Ścieżka: Status > Dane elektryczne > Wyjście analog. >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

.3
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6.6.4 Wyjścia cyfrowe

Ten ekran pokazuje stany poszczególnych wyjść cyfrowych.

Przykład

Wyjście cyfrowe DO1 (CU 361) [71]:

Wyjście cyfrowe DO1 w CU 362 (zacisk 71) jest powiązane 
z funkcją "Alarm wysokiego poziomu" i przekaźnik jest załączony.

Rys. 20 Wyjścia cyfrowe

6.6.5 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Ten ekran pokazuje wszystkie (maks. 8) funkcje zdefiniowane 
przez użytkownika. Każda funkcja zdefiniowana przez 
użytkownika jest pokazana z dwoma źródłami i wybranymi 
funkcjami. W górnym prawym rogu wskazania każdej 
zdefiniowanej przez użytkownika funkcji wskazywany jest 
aktualny stan (Aktywne/Nieczynny).
Patrz: 9.2.8 Funkcje definiowane przez użytkownika.

Przykład

Zdefiniowana przez użytkownika funkcja o nazwie 
"Włącz wentylację" została aktywowana przez pierwsze źródło, 
które zostało nastawione na "Ciagle wysoki". Drugie źródło 
zostało nastawione na "DI1 (CU 361) [10]" i także jest aktywne. 
To oznacza, że wentylator pracuje.

Funkcja "Włącz wentylację" jest powiązana z wyjściem cyfrowym. 
Patrz: 6.6.4 Wyjścia cyfrowe.

Rys. 21 Funkcje użytk.

6.7 Przegląd wszystkich pomp

Ten ekran przedstawia przegląd wszystkich pomp w systemie. 
Ten ekran jest wygaszaczem wyświetlacza, który jest aktywny 
w czasie pracy systemu. Ten ekran udostępnia dane robocze bez 
potrzeby przyciskania przycisków.

Dane dotyczą wszystkich pomp w systemie:

• Pracujące pompy (przedstawione graficznie)

• Pompy zatrzymane (przedstawione graficznie)

• Pompy wyłączone z eksploatacji (przedstawione graficznie)

• Godziny pracy, wczoraj

• Godziny pracy

• Liczba włączeń

• Liczba włączeń na godzinę

• Średni prąd (wymagany czujnik)

• Średni przepływ (wymagane są czujnik lub obliczenie)

• Łączne zużycie energii (wymagany czujnik)

Przykład

Pompy 1 i 2 są wyłączone, pompa 3 pracuje, a pompa 4 została 
wyłączona z eksploatacji.

Pompa 2 pracowała przez 40 minut wczoraj, łącznie pracowała 
przez 83 godziny i 22 minuty i była włączana 632 razy, etc.

Rys. 22 Przegląd pomp

Ścieżka: Status > Dane elektryczne > Wyjścia cyfrowe >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

.4

Ścieżka: Status > Dane elektryczne > Funkcje użytk. >

E
kr

a
n

_
1

.1
0

.5

Ścieżka: Status > Przegląd pomp

E
kr

a
n

_
1

.1
1
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7. Praca

7.1 Przegląd

To menu obejmuje podstawowe nastawienia studzienki, jak 
poziomy włączania i wyłączania, bezpośrednie sterowanie pomp 
(Auto/Wł./Wył.), resetowanie przekaźników alarmowych 
i kasowanie blokady (interlock).

Przykład

Wybierz submenu:

• Auto/Wł./Wył.

• Poziomy Wł. i Wył.

• Resetowanie przekaźników alarmowych

• Kasowanie blokady (interlock)

Rys. 23 Praca

7.2 Sterowanie pompy Auto/Wł./Wył.

Ten ekran służy do zmiany funkcji roboczych.

"Wł." i "Wył." służą do ręcznego włączania i wyłączania pompy.

Funkcja Wł./Wył. może być wykorzystywana np. do testowania 
pomp lub wymuszania opróżnienia.

Przykład

Wybierz funkcję do zmiany.

Pojawi się okno dialogowe:

"Może nastąpić włączenie lub wyłączenie pompy. 
Czy chcesz kontynuować?".

Wybierz "Kontynuuj" lub "Anuluj/Przerwij" i przyciśnik [ok].

Możliwe nastawienia:

Pompa 1

• Auto (pompa jest sterowana automatycznie)

• Wł. (pompa pracuje)

• Wył. (pompa zatrzymana)

Pompa 2

• Auto (pompa jest sterowana automatycznie)

• Wł. (pompa pracuje)

• Wył. (pompa zatrzymana)

Rys. 24 Sterowanie pompy

Ścieżka: Praca >

E
kr

a
n

_
2

RADA

Wejście Auto/Wł./Wył. w CU 362 i w IO 351B ma 
najwyższy priorytet.

CU 362 może automatycznie włączać i wyłączać 
pompy tylko wtedy, kiedy wejścia cyfrowe 
w CU 362 i IO 351B są nastawione na "Auto" lub 
kiedy wejście cyfrowe dla Auto/Wł./Wył. nie jest 
używane.

Ścieżka: Praca > Sterowanie pompy >

E
kr

a
n

_
2

.1

Ostrzeżenie

Jeżeli pompa jest nastawiona na "Wł.", to 
wszystkie zabezpieczenia pompy i nastawienia 
zabezpieczające są nieaktywne
(poza wyłącznikiem ochronnym silnika).

Ostrzeżenie

Jeżeli pompa jest nastawiona na "Wył.", to 
łączniki pływakowe i inne funkcje systemu są 
nieaktywne.
15
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7.3 Poziomy włączania i wyłączania

Ten ekran służy do nastawiania poziomów włączania i wyłączania 
pomp oraz poziom przelewu, poziomu wysokiego, poziomu 
suchobiegu i poziomu usuwania piany.

Jeżeli nie nastawiono pracy naprzemiennej, to numery pomp 
odpowiadają ich położeniu. "Poziom Wł. 1" i "Poziom Wył. 1" 
obowiązują dla pompy nr 1 w systemie.

W przypadku pracy naprzemiennej ta zasada "jeden-do-jeden" 
nie znajduje zastosowania. Oznacza to, że przekroczenie 
najniższego poziomu zawsze powoduje włączenie jednej pompy, 
a przekroczenie następnego poziomu powoduje włączenie 
drugiej pompy.

Przy pracy naprzemiennej liczba godzin pracy jest równo 
podzielona na dwie pompy.

System gwarantuje przestrzeganie poniższych zasad poprzez 
automatyczne nastawianie pozostałych poziomów
(nie nastawianych w danym momencie):

• Poziom alarmowy musi być wyższy od najniższego poziomu 
włączania oraz niższy od poziomu wysokiego.

• Poziom włączania pompy musi zawsze być wyższy od 
poziomu wyłączania tej samej pompy.

• Poziom suchobiegu jest zawsze niższy od najniższego 
poziomu wyłączania.

Przy poziomie przelewu woda przelewa się przez krawędź 
studzienki lub do kanału przelewowego. Poziom przelewu 
znajduje się zazwyczaj pomiędzy najwyższym poziomem 
włączania i krawędzią studzienki.

Jeżeli oprócz czujnika poziomu w systemie zainstalowany jest 
łącznik pływakowy wysokiego poziomu i/lub łącznik pływakowy 
poziomu suchobiegu, to należy nastawić funkcje tych łączników. 
Patrz: 9.1.4 Funkcje łączników pływakowych.

Łącznik pływakowy wysokiego poziomu musi być zamontowany 
w studzience powyżej poziomu oznaczonego jako poziom 
wysoki. W innym przypadku uruchomione zostaną alarmy 
"Konflikt poziomów" i "Czujnik poziomu".

Łącznik pływakowy poziomu suchobiegu musi być zainstalowany 
poniżej poziomu oznaczonego jako poziom suchobiegu. W innym 
przypadku uruchomione zostaną alarmy "Konflikt poziomów" 
i "Czujnik poziomu".

Zadziałanie łącznika pływakowego wysokiego poziomu wywołuje 
alarm wysokiego poziomu. Wszystkie pompy zostaną włączone, 
przy czym liczba uruchamianych pomp zależy od liczby pomp 
w każdej grupie pomp.

W celu zapewnienia pracy w trybie awaryjnym w przypadku 
awarii czujnika można nastawić czas od deaktywacji łącznika 
pływakowego wysokiego poziomu do zatrzymania pomp. 
Czas ten najlepiej jest ustalić drogą prób i błędów, ponieważ 
zależy on od ilości wody, którą pompy są w stanie 
przepompować. Patrz: 9.1.3 Opóźnienia pomp.

Przykład

Wybierz poziom do zmiany i użyj  i  do wyboru nowej 
wartości. Przyciśnij [ok] w celu zapisania nowej wartości.

Na wyświetlaczu wskazywane są następujące aktualne 
nastawienia:

• Poziom przelewu

• Wysoki poziom

• Poziom alarmowy

• Poziom Wł. 1

• Poziom Wył. 1

• Poziom Wł. 2

• Poziom Wył. 2

• Poziom suchobiegu.

Rys. 25 Poziomy Wł. i Wył.

RADA
Po aktywowaniu funkcji "Zmienny poziom wł." na 
wyświetlaczu wskazywany jest "Poziom Wł. 1".

Patrz: 9.2.10 Zmienny poziom włączania.

Ścieżka: Praca > Poziomy Wł. i Wył. >

E
kr

a
n

_
2

.2

Tekst na 
wyświetlaczu

Opis

Poziom przelewu

Po siągnięciu tego poziomu woda przelewa 
się przez krawędź studzienki lub do kanału 
przelewowego.
Ten poziom uruchamia alarm przelewu.

Wysoki poziom

Ten poziom jest wysokim poziomem wody. 
Kiedy ten poziom zostanie osiągnięty, 
nastąpi próba włączenia dwóch pomp
(liczba pomp może być ograniczona).

Poziom alarmowy
Poziom alarmowy wywołuje alarm, jeżeli jest 
to pożądane. Patrz: 9.5.1 Alarmy 
systemowe.

Poziom Wł. 1

Najniższy poziom włączania. Przy tym 
poziomie włącza się pierwsza pompa 
(niekoniecznie pompa 1, to zależy to od tego, 
czy praca naprzemienna pomp została 
nastawiona).
Patrz: 9.1.1 Nastawienia wyjściowe.

Poziom Wył. 1

Najniższy poziom wyłączania. Przy tym 
poziomie pierwsza pompa zatrzymuje się.
Ten poziom można nastawić między 
poziomem suchobiegu i poziomem 
włączania 1.

Poziom Wł. 2
Następny poziom włączania. Ten poziom 
musi być zawsze równy lub wyższy od 
poziomu włączania 1.

Poziom Wył. 2

Następny poziom wyłączania Ten poziom 
zatrzymuje następną pompę.
Ten poziom musi być zawsze równy lub 
wyższy od poziomu wyłączania 1.

Poziom 
suchobiegu

Przy tym poziomie system spróbuje 
(ponownie) zatrzymać obie pompy.
Ten poziom wywołuje alarm, jeżeli jest to 
pożądane.
Patrz: 9.5.1 Alarmy systemowe.
16
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7.4 Resetowanie przekaźników alarmowych

Ten ekran umożliwia resetowanie przekaźników alarmowych.

Przekaźniki alarmowe można resetować przez przyciśnięcie 
przycisku resetującego (jeżeli jest zainstalowany) lub przez 
przyciśnięcie [ok] w wierszu "Przyciśnij [ok], aby zreset. 
przekaźniki alar.".

Funkcję blokady (interlcock) można dezaktywować przez 
przyciśnięcie [ok], jeżeli odwpowiedni wiersz jest zaznaczony. 
Po dezaktywacji funkcji blokady ten wiersz będzie wyświetlany 
w kolorze szarym. Funkcja blokady będzie wyłączona do czasu 
odebrania nowego polecenia blokady albo z systemu SCADA 
albo z innej studzienki następnej w kierunku przepływu.

Rys. 26 Praca

RADA
Funkcję blokady (intelock) dezaktywuje się na 
tym ekranie.

Ścieżka: Praca >

E
kr

a
n

_
2
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8. Alarm
Ten ekran zawiera przegląd submenu alarmów Alarm.

Ten ekran umożliwia przegląd aktualnych alarmów, ich kasowanie 
oraz przegląd dziennika (rejestru) alarmów.

Zakłócenie systemowe  lub monitorowany składnik systemu 
mogą wywoływać wskazanie alarmu  lub ostrzeżenia  
równolegle do wskazywania zakłócenia przez przekaźnik 
alarmowy/ostrzegający i czerwony wskaźnik diodowy na CU 362.

Alarm może spowodować zmianę trybu pracy, np. przełączenie 
ze stanu włączonego (start) na stan wyłączony (stop).

Ostrzeżenie zostanie wskazane, ale nie spowoduje zatrzymania 
systemu.

Rys. 27 Status alarmu

8.1 Aktualne alarmy

Ten ekran przedstawia wszystkie aktualne alarmy w systemie.

Alarm może być skasowany tylko wtedy, kiedy już nie jest 
aktywny. Alarm można zresetować, kiedy data i czas są 
wskazywane z prawej strony wskazania "Zniknęło o". 
Przyciśnj [ok] w celu skasowania wszystkich alarmów, których 
wskazania znikły.

Patrz: 8.2 Dziennik (rejestr) alarmów.

To menu pokazuje:

• Ostrzeżenia  wywołane przez jeszcze utrzymujące się 
zakłócenia.

• Ostrzeżenia  wywołane zakłóceniami, które już ustały, 
ale wymagają ręcznego skasowania.

• Alarmy  wywołane przez jeszcze utrzymujące się 
zakłócenia.

• Alarmy  wywołane przez zakłóceniach, które już ustały, 
wymagające ręcznego skasowania.

Wszystkie ostrzeżenia i alarmy kasowane automatycznie są 
automatycznie usuwane z menu z chwilą usunięcia/ustania 
zakłócenia.

Alarmy wymagające ręcznego skasowania kasuje się na tym 
ekranie przez przyciśnięcie "ok".

Wskazania przy wszystkich alarmach i ostrzeżeniach:

• ostrzeżenie  lub  alarm,

• miejsce wystąpienia zakłócenia: System, Pompa 1, 
Pompa 2,etc.,

• przyczyna alarmu i kod alarmu w nawiasach, np. 
Wysoki poziom (191),

• czas wystąpienia zakłócenia: data i czas,

• czas ustania zakłócenia: data i czas. Jeżeli zakłócenie 
utrzymuje się, to data i czas są wskazywane jako --...--.

Wskazanie ostatniego ostrzeżenia lub alarmu jest wyświetlane 
w górnej części ekranu.

Rys. 28 Aktualne alarmy

Ścieżka: Alarm > Status alarmu >

E
kr

a
n

_
3

Symbol Opis

Alarm

Ostrzeżenie

Ścieżka: Alarm > Status alarmu > Aktualne alarmy >

E
kr

a
n

_
3

.1
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8.2 Dziennik (rejestr) alarmów

Dziennik alarmów może przechować do 24 ostrzeżeń i alarmów.

Przy każdym ostrzeżeniu lub alarmie, wyświetlane są 
następujące informacje:

• ostrzeżenie  lub  alarm,

• miejsce wystąpienia zakłócenia: System, Pompa 1, Pompa 2, 
itd.,

• w przypadku zakłócenia związanego z wejściem: 
wskazanie wejścia,

• przyczyna zakłócenia i kod alarmu w nawiasach, 
np. ostrzeżenie: Konflikt poziomów (204), etc.,

• czas wystąpienia zakłócenia: data i czas,

• czas ustąpienia zakłócenia: data i czas. Jeżeli zakłócenie 
utrzymuje się, to data i czas są wskazywane jako --...--.

Wskazanie ostatniego ostrzeżenia lub alarmu jest widoczne 
w górnej części ekranu.

Przykład

Ten ekran pokazuje jedno ostrzeżenie i trzy alarmy, z których dwa 
są ciągle aktywne.

Kasowanie alarmów - patrz: 8.1 Aktualne alarmy.

Rys. 29 Dziennik alarmów

RADA
Alarmu nie można skasować do czasu ustania/
usunięcia zakłócenia.

Ścieżka: Alarm > Status alarmu > Dziennik alarmów >

E
kr

a
n

_
3

.2
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8.3 Kody ostrzeżeń i alarmów

Ta lista jest ogólną listą kodów alarmów i ostrzeżeń Grundfos. 
Nie wszystkie kody dotyczą CU 362.

Kod Opis Kod Opis Kod Opis

1 Prąd upływu 35
Gaz w głowicy pompy, problem 
z odpowietrzaniem

76
Zakłócenie komunikacji 
wewnętrznej

2 Brak fazy 36
Nieszczelny zawór po stronie 
tłocznej

77
Zakłócenie komunikacji, pompa 
podwójna

3 Zewnętrzny sygnał zakłócenia 37
Nieszczelny zawór po stronie 
ssawnej

78
Zakłócenie, przełącznik prędkości 
obr.

4 Zbyt dużo ponownych włączeń 38
Uszkodzenie zaworu 
odpowietrzającego

79
Zakłócenie działania, moduł 
dodatkowy

5 Hamowanie odzyskowe 40 Zbyt niskie napięcie 80 Zakłócenie sprzętowe, typ 2

6 Zakłócenie zasilania sieciowego 41 Chwilowe obniżenie napięcia 81
Błąd weryfikacji, obszar danych 
(RAM)

7 Zbyt dużo wyłączeń sprzętowych 42 Błąd (dv/dt) 82
Błąd weryfikacji, obszar danych 
(ROM, FLASH)

8
PWM (modulacja szerokości 
impulsów) obniżona częstotliwość 
przełączająca

45 Asymetria napięcia 83
Błąd weryfikacji, obszar 
parametrów FE (EEPROM)

9 Odwrócenie kolejności faz 48 Przeciążenie 84 Błąd dostępu do pamięci

10 Zakłócenie komunikacji, pompa 49
Prąd nadmiarowy 
(i_line, i_dc, i_mo)

85
Błąd weryfikacji, obszar 
parametrów BE (EEPROM)

11 Woda w oleju (olej silnikowy) 50
Funkcja zabezpieczenia silnika, 
wyłączenie ogólne (mpf)

88
Zakłócenie czujnika 
(przetwornika)

12
Czas do obsługi serwisowej 
(ogólna informacja serwisowa)

51 Blokada silnika / pompy 89
Zakłócenie sygnału, 
(sprzężenie zwrotne) czujnik 1

13 Alarm zawilgocenia, analogowy 52 Wysoki poślizg silnika 90
Zakłócenie sygnału, czujnik 
prędkości

14
Zadziałanie zabezp. elektron.
DC-link (ERP)

53 Zatrzymany silnik 91
Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury 1

15
Zakłócenie komunikacji, system 
główny (SCADA)

54
Funkcja zabezpieczenia silnika, 
limit 3 s

92
Błąd kalibracji, 
(sprzężenie zwrotne) czujnik

16 Inne 55
Zadziałanie zabezpieczenia 
silnika (MCP)

93 Zakłócenie sygnału, czujnik 2

17
Wymagana wydajność nie może 
zostać osiągnięta

56 Niedociążenie 94
Przekroczenie ograniczenia, 
czujnik 1

18
Nakazana gotowość alarmu 
(zwoln.)

57 Suchobieg 95
Przekroczenie ograniczenia, 
czujnik 2

19
Pęknięcie membrany
(pompy dozującej)

58 Niska wydajność 96
Sygnał wartości zadanej poza 
zakresem

20 Niska oporność izolacji 59 Brak przepływu 97
Zakłócenie sygnału, wejście 
wartości zadanej

21 Zbyt dużo załączeń na godzinę 64 Nadmierna temperatura 98
Zakłócenie sygnału, wejście 
wpływu wartości zadanej

22 Alarm wilgoci, cyfrowy 65
Temperatura silnika 1
(t_m lub t_mo lub t_mo1)

99
Zakłócenie sygnału, wejście 
analogowej wartości zadanej

23
Alarm dot. regulacji szczeliny 
SmartTrim

66
Temperatura elektroniki 
sterowania (t_e)

104 Awaria oprogramowania

24 Drgania 67
Za wysoka temperatura, wewn. 
moduł przetwornicy częstotliwości 
(t_m)

105
Zadziałanie zabezp. elektron. 
prostownika (ERP)

25 Konflikt ustawień 68
Temperatura zewn./temperatura 
wody (t_w)

106
Zadziałanie elektronicznej 
ochrony inwertera (ERP)

26
Obciążenie utrzymuje się nawet 
po wyłączeniu silnika

69
Łącznik termiczny 1 w silniku
(np. Klixon)

110
Obciążenie asymetryczne, 
asymetria elektryczna

27
Zadziałanie zewn. zabezpieczenia 
silnika (np. MP 204)

70
Łącznik termiczny 2 w silniku
(np. termistor)

111 Asymetria prądu

28
Niski poziom naładowania 
akumulatora

71
Czujnik temperatury silnika 2 
(Pt100, t_mo2)

112 cos φ za wysoki

29
Praca w trybie turbinowym 
(wymuszona praca wirników 
wstecz)

72 Zakłócenie sprzętowe, typ 1 113 cos φ za niski

30
Wymień łożyska (specjalna 
informacja serwisowa)

73 Awaria sprzętowa (HSD) 120
Awaria uzwojenia pomocniczego 
(silniki jednofazowe)

31
Wymień warystor (y)
(specjalna informacja serwisowa)

74
Wew. napięcie zasilania zbyt 
wysokie

121
Prąd uzwojenia pomocniczego za 
wysoki (silniki jednofazowe)

32 Zbyt wysokie napięcie 75
Wew. napięcie zasilania zbyt 
niskie

122
Prąd uzwojenia pomocniczego za 
niski (silniki jednofazowe)
20
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Kod Opis Kod Opis Kod Opis

123 Kondensator rozruchowy, słaby 
(silniki jednofazowe) 183 Zakłócenie sygnału, dodatkowy 

czujnik temperatury 215 Upływ czasu na łagodne 
zwiększanie ciśnienia (timeout)

124 Kondensator roboczy, słaby
(silniki jednofazowe) 184 Zakłócenie sygnału, czujnika 

ogólny 216 Alarm pompy pilotowej

144 Czujnik temperatury silnika 3 
(Pt100, t_mo3) 185 Nieznany typ czujnika 217 Alarm, wysoki stan czujnika 

ogólnego

145
Wysoka temperatura łożysk 
(Pt100), ogólnie lub łożyska 
górnego

186 Zakłócenie sygnału, czujnik 
miernika mocy 218 Alarm, niski stan czujnika 

ogólnego

146 Wysoka temperatura łożyska 
środkowego (Pt100) 187 Zakłócenie sygnału, licznik energii 219 Nieadekwatna redukcja ciśnienia

147 Wysoka temperatura łożyska 
dolnego (Pt100) 188 Zakłócenie sygnału, czujnik 

zdefiniowany przez użytkownika 220 Zakłócenie, sygnał zwrotny 
stycznika silnika

148
Wysoka temperatura łożyska 
silnika (Pt100) po stronie napędu 
(DE)

189 Zakłócenie sygnału, czujnik 
poziomu 221 Zakłócenie, sygnał zwrotny 

stycznika mieszadła

149
Wysoka temperatura łożyska 
silnika (Pt100) po stronie 
przeciwnej do napędu (NDE)

190

Wartość graniczna 1 czujnika 
przekroczona
(np. poziom alarmowy 
w zastosowania ściekowych)

222 Czas do obsługi serwisowej 
mieszadła

152 Zakłócenie komunikacji, moduł 
dodatkowy 191

Wartość graniczna 2 czujnika 
przekroczona 
(np. poziom alarmowy 
w zastosowania ściekowych)

223
Maksymalna liczba załączeń 
mieszadła na godzinę 
przekroczona

153 Zakłócenie, wyjście analogowe 192

Wartość graniczna 3 czujnika 
przekroczona
(np. poziom alarmowy 
w zastosowania ściekowych)

224 Zakłócenie pompy (przez składnik 
dodatkowy lub zakłócenie ogólne)

154 Zakłócenie komunikacji, 
wyświetlacz 193 Wartość graniczna 4 czujnika 

przekroczona 225 Zakłócenie komunikacji, moduł 
pompy

155 Zakłócenie rozruchu 194 Wartość graniczna 5 czujnika 
przekroczona 226 Zakłócenie komunikacji, moduł I/O

156 Zakłócenie komunikacji, moduł 
wewn. przetwornicy częstotliwości 195 Wartość graniczna 6 czujnika 

przekroczona 227 Zdarzenie łączne

157 Zegar czasu rzeczywistego nie 
działa prawidłowo 196 Praca z obniżoną efektywnością 228 Nie używany

158 Zakłócenie pomiaru obwodu 
sprzętowego 197 Praca z obniżonym ciśnieniem 229 Nie używany

159 Zakłócenie CIM 
(Communication Interface Module) 198 Praca ze zwiększonym poborem 

mocy 230 Alarm sieciowy

160 Modem GSM, zakłócenie karty 
SIM 199

Proces poza zakresem 
(monitoring/ocena/obliczanie/
sterowanie)

231 Ethernet: Brak adresu IP 
z serwera DHCP

168 Zakłócenie sygnału, czujnik 
(przetwornik) ciśnienia 200 Alarm aplikacji 232 Ethernet: Automatyczna 

dezaktywacja wskutek nadużycia

169 Zakłócenie sygnału, czujnik 
(przetwornik) przepływu 201 Sygnał czujnika zewnętrznego za 

wysoki 233 Ethernet: Konflikt adresów IP

170 Zakłócenie sygnału, czujnik wody-
w-oleju (WIO) 202 Sygnał czujnika zewnętrznego za 

niski 236 Zakłócenie, pompa 1

171 Zakłócenie sygnału, czujnik wilgoci 203 Alarm na wszystkich pompach 237 Zakłócenie, pompa 2

172 Zakłócenie sygnału, czujnik 
ciśnienia atmosferycznego 204 Niezgodność między czujnikami 238 Zakłócenie, pompa 3

173 Zakłócenie sygnału, czujnik 
położenia rotora (czujnik Halla) 205 Nizgodność kolejności łączników 

pływakowych 239 Zakłócenie, pompa 4

174 Zakłócenie sygnału, czujnik origo 
wirnika silnika 206 Brak wody, poziom 1 240 Nasmaruj łożyska (specjalna 

informacja serwisowa)

175 Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury silnika 2 (t_mo2) 207 Wyciek wody 241 Brak fazy silnika

176 Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury silnika 3 (t_mo3) 208 Kawitacja 242 Model silnika nie został 

rozpoznany automatycznie

177 Zakłócenie sygnału, czujnik 
szczeliny SmartTrim 209 Zakłócenie zaworu zwrotnego 243

Przekaźnik silnika został 
przełączony
(ręcznie/przez sterownik)

178 Zakłócenie sygnału, czujnik drgań 210 Nadmierne ciśnienie 244 Zakłócenie, przełącznik Wł./Wył./
Auto

179
Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury łożysk (Pt100), 
ogólnej lub łożyska górnego

211 Niedostateczne ciśnienie 245 Za długi czas ciągłej pracy pompy

180
Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury łożyska środkowego 
(Pt100)

212 Ciśnienie naładowania zbiornika 
membranowego poza zakresem 246

Przekaźnik zdefiniowany przez 
użytkownika został przełączony 
(ręcznie/przez sterownik)

181 Zakłócenie sygnału, czujnik PTC 
(zwarty) 213 Przetwornica częstotliwości (VFD) 

nie jest gotowa 247 Power-on notice (urządzenie/
system zostało wyłączone)

182
Zakłócenie sygnału, czujnik 
temperatury łożyska dolnego 
(Pt100)

214 Brak wody, poziom 2 248 Zakłócenie, akumulator/UPS
21
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9. Nastawienia
Ten ekran zawiera przegląd podmenu Nastawienia.

Funkcje podstawowe

Szereg podstawowych funkcji wymaga nastawienia w tym menu 
przed uruchomieniem instalacji.

Patrz: 9.1 Funkcje podstawowe.

Większość tych funkcji została już nastawiona przez kreatora 
(wizzard) konfiguracji.

Podmenu:

• Nastawienia podstawowe

• Konfiguracja studzienki i obliczenie przepływu

• Czasy opóźnienia pomp

• Funkcja łącznika pływakowego

• Wył. z pracy

• Zainst. moduły.

Przykład: Liczba pomp, tryb regulacji (sterowania), nazwa 
instalacji i nastawienia studzienki należą do funkcji, które mogą 
być nastawiane przy pomocy kreatora konfiguracji.

Funkcje zaawansowane

W tym menu nastawia się funkcje, które mają wpływ na 
codzienną pracę instalacji.

Patrz: 9.2 Funkcje zaawansowane.

Podmenu:

• Antyblokada

• Dzienne opróż.

• Usuwanie piany

• Konfiguracja mieszadła

• Nastawianie liczników

• Kasowanie dziennika alarmów

• Grupy pomp

• Funkcje użytk.

• Przetwor.

• Zmienny poziom wł.

• Antyblokada

• Przelew.

Nastawienia komunikacji

W tym menu można nastawić typ modułu komunikacyjnego 
dostarczonego z systemem.

Patrz: 9.3 Ustawienia komunikacji.

Podmenu:

• Wybierz zainstalowany moduł komunikacji

• Ethernet

• Adresy fieldbus

• Numery odbiorców SMS

• Plan SMS

• Bit życia SMS

• Uwierzytelnienie SMS

• Nastaw. GSM i SIM

• Nastawienia SCADA

• Nastawienia blokad

• Nastawienia GPRS.

W przypadku komunikacji poprzez GSM/GPRS, numery 
telefonów systemu SCADA i SMS muszą zostać wprowadzone 
w tym menu. Ponadto w tym menu wprowadza się informacje 
dotyczące połączenia z siecią GPRS.

Okresy serwisowe i plan SMS można również nastawić w tym 
menu. Jeżeli jest to wymagane, to w tym menu można nastawić 
częstotliwość wysyłania 'bitu życia', tzn. wysyłania wiadomości 
o tym, że system "żyje".

Nastawienia I/O 

W tym menu nastawia się poszczególne wejścia, wyjścia 
i przekaźniki.

Patrz: 9.4 Nastawienia I/O.

Podmenu:

• Wejścia analogowe

• Wejścia cyfrowe

• Wyjście analog.

• Wyjścia cyfrowe

• Wejścia liczników

• Przekaźniki alarmowe.

Nastawienia alarmów

Nastawienia w tym menu wprowadza się w następujący sposób:

1. Wybierz alarmy i ostrzeżenia, które mają być monitorowane.

2. Aktywuj wybrane alarmy i ostrzeżenia.

3. Nastaw wartości graniczne alarmów i ostrzeżeń i wybierz 
powiadamianie w systemie SCADA lub SMS, jeżeli jest to 
wymagane.

Patrz: 9.5 Nastawienia alarmowe.

Podmenu:

• Alarmy systemowe

• Alarmy pomp

– Alarmy, grupa pomp 1

– Alarmy, grupa pomp 2.

• Alarmy mieszadła

• Alarmy łączne.

Nastawienia ogólne, CU 361

W tym menu nastawia się język menu, jednostki, datę, czas, 
hasło, adres Ethernet i adres GENIbus. Wersja oprogramowania 
jest również podana w tym menu.

Patrz: 9.6 Ustawienia ogólne, CU 362.

Podmenu:

• Uruchom kreatora konfiguracji ponownie

• Język menu

• Jednostki i częstotliwość

• Data i czas

• Hasło

• Ethernet

• Adresy fieldbus

• Status oprogramowania.

Rys. 30 NastawieniaRADA
Liczba podmenu zależy od wybranego modułu 
CIM.

Ścieżka: Nastawienia >
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9.1 Funkcje podstawowe

Ten ekran pokazuje opcje w menu Funkcje podstawowe.

Szereg podstawowych funkcji wymaga nastawienia w tym menu 
przed uruchomieniem systemu.

Rys. 31 Funkcje podstawowe

9.1.1 Nastawienia wyjściowe

Na tym ekranie nastawia się główne funkcje systemu.

Liczba pomp

Liczbę pomp w systemie wprowadza się w pozycji "Liczba pomp".

Sterowanie poziomu

Pozycja "Sterowanie poziomu" umożliwia nastawienie sposobu 
pomiaru poziomu w studzience.

Opcje:

• Łączniki pływakowe
W przypadku zastosowania tylko łączników pływakowych 
należy podać ich całkowitą liczbę. Szczegóły nastawiania 
łączników pływakowych podano w rozdziale Czujnik 
analogowy z łącznikami pływakowymi bezpieczeństwa, 
ekran_4.1.4.

• Czujnik ciśnienia
W przypadku zastosowania analogowego przetwornika 
ciśnienia należy zwrócić szczególną uwagę na jego 
nastawienie. Patrz: 9.4.1 Wejścia analogowe.

• Czujnik ultradźwiękowy
W przypadku zastosowania czujnika ultradźwiękowego należy 
zwrócić szczególną uwagę na jego nastawienia.
Patrz: 9.4.1 Wejścia analogowe.
Użytkownik musi ustalić, czy sygnał pomiarowy odpowiada 
głębokości wody czy odległości między górną krawędzią 
studzienki i poziomem wody. Jeżeli mierzona jest odległość do 
poziomu wody, to użytkownik musi wprowadzić 
"Przesunięcie". To przesunięcie oznacza odległość między 
czujnikiem ultradźwiękowym i górną krawędzią studzienki. 
Ponadto należy wybrać funkcję "Odwrócone" 
(pokazuje ona, czy czujnik ultradźwiękowy został wybrany).

Bateria rezerwowa włożona

Możliwa jest dostawa CU 362 z akumulatorem podtrzymującym.

Jeżeli jest on zainstalowany, to należy zaznaczyć 
"Bateria rezerwowa włożona" w celu aktywowania tej opcji.

Nazwa systemu

Wprowadź nazwę studzienki w pozycji "Nazwa systemu".

Nazwa systemu jest wykorzystywana w komunikacji z systemem 
SCADA lub programem PC tools.

Przykład

Dwie pompy są zainstalowane w systemie. Poziom jest 
kontrolowany przez analogowy przetwornik ciśnienia.

System działa bez akumulatora podtrzymującego (UPS).

Nazwą systemu jest "GRUNDFOS".

Rys. 32 Nastawienia podstawowe

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe >
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RADA
Łączniki pływakowe mogą być wykorzystywane 
jako wyłączniki bezpieczeństwa wysokiego 
poziomu i suchobiegu.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > 
Nastawienia podstawowe >
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9.1.2 Konfiguracja studzienki i obliczanie przepływu

Na tym ekranie można wyłączyć obliczanie przepływu i wybrać 
"Proste obliczanie przepływu".

Proste obliczenie przepływu

Na tym ekranie nastawia się "Proste obliczenie przepływu".

"Proste obliczenie przepływu" musi zostać wybrane przed 
aktywacją tej funkcji.

Aby obraz studzienki był prawidłowy i aby obliczenia przy pomocy 
czujnika ultradźwiękowego były poprawne, należy wprowadzić 
głębokość studzienki. Następnie należy wprowadzić dane 
pomiarowe potrzebne do obliczenia przepływu.

Po zatrzymaniu pomp mierzony jest czas potrzebny do 
napełnienia studzienki. W ten sposób obliczany jest przepływ 
wlotowy. Obliczenia te bazują na stałym przepływie w czasie 
pompowania.

Poniższy tekst odnosi się do rys. 34 na stronie 25.
Objętość studzienki pomiędzy najniższym poziomem pomiaru 
( wysokość "h1") a najwyższym poziomem pomiaru
( wysokość "h2") powinna być podana możliwie najdokładniej, aby 
zapewnić poprawne obliczanie przepływu przez system. 
Obliczony w ten sposób przepływ charakteryzuje się empirycznie 
wyznaczoną dokładnością obliczeniową ± 10 %, pod warunkiem, 
że przepływ wlotowy podczas pompowania będzie stały, 
a wybrany współczynnik studzienki - wartości wysokości/
objętości - będzie zapewniał odpowiedni czas pompowania.

Podczas pompowywania wody ze studzienki mierzony jest czas 
potrzebny do wypompowania danej objętości wody. W ten sposób 
obliczana jest wydajność pompy. Patrz: rys. 35.

"Mnożnik wydajności min." i "Mnożnik wydajności maks." zostały 
obliczone i nastawione fabrycznie. Tych współczynników nie 
można zmienić.

Obliczanie "Mnożnika wydajności min." jest opisane w rozdz. 
Obliczanie przepływu - Teoria. Nastawienie fabryczne: 2.

Obliczanie "Mnożnika wydajności maks." jest opisane w rozdz. 
Obliczanie przepływu - Teoria. Nastawienie fabryczne: 10.

Dalsze informacje o teorii przepływu - patrz: rozdz. Obliczanie 
przepływu - Teoria na str. 25.

Przykład

Nastawiono głębokość studzienki 5,0 m.

Włączono "Proste obliczenie przepływu".

Bardzo ważne jest wprowadzenie prawidłowych wartości górnego 
i dolnego poziomu pomiarowego.

• "Górny poziom pomiarowy" został nastawiony na 1,50 m 
(ten poziom musi być niższy od "Poziom Wł. 1").

• "Dolny poziom pomiarowy" został nastawiony na 0,50 m 
(ten poziom musi być wyższy od "Poziom Wł. 1").

Objętość między tymi dwoma poziomami można obliczyć ręcznie 
i wprowadzić w pozycji "Objętość (górny ↔ dolny)".
Wartość zadana: 1,000 m3

"Maksymalny czas pomiaru" został obliczony na 3600 s. 
Patrz: tabela poniżej.

Rys. 33 Konfiguracja studzienki i obliczenie przepływu

Oczekuje się, że obliczenia przepływu będą dokonywane przy 
80-100 % włączeń pompy. Jeśli obliczenia przepływu nie są 
dokonywane przy przynajmniej 70 % włączeń pompy 
w studzience, to należy sprawdzić czas potrzebny do napełnienia 
studzienki od dolnego do górnego poziomu pomiarowego. 
Jeżeli zmierzony czas będzie dłuższy od nastawionego 
maksymalnego czasu pomiaru, to ten drugi czas musi zostać 
zmieniony. Patrz: przykład powyżej. Jeżeli obliczenia przepływu 
w dalszym ciągu nie są dokonywane, to należy również zmierzyć 
czas opróżniania.

RADA
Dokładność zależy od zmienności przepływu 
wlotowego.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > 
Konfiguracja studzienki i obliczenie przepływu >
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Tekst na 
wyświetlaczu

Opis

Głębokość 
studzienki

Wprowadź aktualną głębokość studzienki. 
Jeżeli poziomy na ekranie w rozdz. 
6. Stan (Status) zachodzą na siebie, to 
należy zmniejszyć głębokość studzienki 
wprowadzoną na tym ekranie; to zwiększy 
odległość pomiędzy wskazywanymi 
poziomami włączania i wyłączania. 
Nastawienia głębokości studzienki są 
wykorzystywane tylko do jej graficznego 
przedstawienia.

Górny poziom 
pomiarowy

Wprowadź górny poziom pomiarowy 
potrzebny do obliczenia przepływu. 
Ten poziom musi być niższy niż 
"Poziom Wł. 1". Patrz: rys. 34, str. 25.

Dolny poziom 
pomiarowy

Wprowadź dolny poziom pomiarowy 
potrzebny do obliczenia przepływu. 
Ten poziom musi być wyższy niż 
"Poziom Wł. 1". Patrz: rys. 34, str. 25.

Objętość (górny ↔ 
dolny)

Wprowadź objętość studzienki pomiędzy 
dolnym i górnym poziomem pomiarowym.

Maksymalny czas 
pomiaru

Wprowadź maksymalny dopuszczalny 
czas napełniania studzienki od dolnego 
do górnego poziomu pomiarowego. 
Ten czas jest ustalany na podstawie 
czasu potrzebnego w normalnych 
warunkach do napełnienia objętości od 
dolnego do górnego poziomu 
pomiarowego. Wprowadź wartość czasu 
pomnożoną przez 1,2.
Przykład: Napełnianie studzienki zajmuje 
ok. 20 minut, w czym 15 minut trwa 
napełnianie objętości między dolnym 
i górnym poziomem pomiarowym. 
Nastawiana jest zatem następująca 
wartość czasu: 15 x 60 x 1,2 = 1080 s. 
Ten czas jest nastawiany w sekundach.
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Obliczanie przepływu - Teoria

Rys. 34 Przykładowa studzienka

Aby uzyskać optymalne obliczenie przepływu, należy uwzględnić 
następujące warunki:

• Studzienka nie jest walcem.

• Pompy są wliczone w obliczaną objętość; w tym przypadku, 
objętość pomp należy odjąć od obliczonej objętości.

• Istnieją także inne czynniki fizyczne wpływające na wartość 
obliczanej objętości.

Przepływ wlotowy jest mierzony, kiedy pompy są zatrzymane, 
a studzienka jest napełniana.

Czas potrzebny do napełnienia studzienki od wys. h1 do wys. h2 
jest oznaczony jako t2.

Czas potrzebny do opróżnienia studzienki przez jedną pompę 
jest oznaczony jako t1.

Patrz: rys. 35.

Rys. 35 Wysokość studzienki jako funkcja czasu

Najdokładniejszy pomiar uzyskuje się, kiedy t1 ≤ t2 ≤ t1. 
Patrz: tabela na poprzedniej stronie. Jeżeli t2 nie mieści się w tym 
zakresie, to obliczenie jest ignorowane, a wydajność pompy nie 
jest aktualizowana.

Zakłada się, że wartość przepływu wlotowego w czasie t1 jest 
stała.

Jeżeli objętość studzienki pomiędzy h1 i h2 oznaczymy jako V, 
to wydajność pompy Qp jest obliczana z zależności:

Obliczenie przepływu dla dwóch wielkości pomp

Następująca zależność dotyczy dwóch różnych wielkości pomp:

"Krotność wydajności min." x t1mniejszej < t2 <
"Krotność wydajności maks." x t1większej.

t1mniejszej = czas wypompowywania przez mniejszą pompę

t1większej = czas wypompowywania przez większą pompę

t2 = średni czas napełniania 
(np. nieprawidłowy po dużej ilości).
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RADA Rys. 34 przedstawia studzienkę idealną.
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9.1.3 Opóźnienia pomp

Czasy opóźnienia i przełączania nastawia się na tym ekranie.

Max. opóźnienie włączenia

Opóźnienie włączenia jest to czas, który mija od włączenia 
systemu do właczenia pierwszej pompy.

Czas opóźnienia włączania można nastawiać w zakresie od 
0 s do czasu nastawionego przez użytkownika. To nastawienie 
zapewnia, że pierwsza pompa i system nie włączą się 
jednocześnie. Jeżeli z tej samej sieci zasilanie pobiera kilka 
systemów Sterowników Dedykowanych, to zaleca się kaskadowe 
włączanie pomp, aby uniknąć przeciążania sieci elektrycznej.

Minimalny czas przełączania

• Start → Opóźnienie włączenia: Opóźnienie włączania może 
być wykorzystane w celu zmniejszenia prądu rozruchowego. 
W ten sposób zapobiega się niezamierzonemu wyłączeniu 
zabezpieczenia silnika (wyłączników ochronnych, 
bezpieczników, itp.). Ta funkcja jest wykorzytywana tylko 
wtedy, kiedy w studzience zainstalowane są dwie pompy.

• Stop ← Opóźnienie wyłączenia: Opóźnienie wyłączania może 
być wykorzystane do zmniejszania nagłego wzrostu ciśnienia 
przy zatrzymywaniu pompy. Ta funkcja zmniejsza zużycie 
pompy, rurociągów i zaworów.

• Start ↔ Opóźnienie wyłączenia: Opóźnienie włączania/
wyłączania może być wykorzystane, jeżeli takie same łączniki 
pływakowe włączają i wyłączają pompę. Ta funkcja tworzy 
histerezę w sposób zapobiegający ciągłemu włączaniu 
i wyłączaniu pomp, co mogłoby powodować ich niepotrzebne 
zużycie. Opóźnienie wł.-wył. generuje H w studzience, która 
jest wyższa od poziomu włączania i zależy od prędkości 
dopływu i czasu (liczby sekund) nastawionego na tym ekranie. 
To samo dotyczy poziomu wył. > aktualnego poziomu wył. 
Ta funkcja zapewnia dłuższy czas chłodzenia silnika/pompy 
i elementów elektrycznych.

Wybieg

Wybieg to czas jaki upływa od otrzymania sygnału wyłączającego 
z czujnika do zatrzymania pompy.

Zwłoka po pracy, wysoki poziom

Aby zapobiec przelewowi w przypadku awarii czujnika poziomu, 
można zamontować łącznik pływakowy w górnej części 
studzienki. Zadziałanie tego łącznika pływakowego spowoduje 
włączenie obu pomp. Ten czas pompowania jest nazywany 
"Zwłoka po pracy, wysoki poziom". Zaleca się ustalanie tego 
czasu metodą prób i błędów.

Jeżeli zainstalotowany jest również łącznik pływakowy 
suchobiegu, to pompa może opróżniać studzienkę do poziomu 
suchobiegu.

Taka awaryjna sytuacja jest utrzymana do czasu wymiany 
czujnika i aktualizacji listy alarmów.

Ten czas nastawia się w sekundach.

Przykład

• "Max. opóźnienie włączenia" zostało nastawione na 
2 sekundy, aby zapobiegać przeciążaniu zasilania.

• "Start → Opóźnienie włączenia" nastawiono na 2 sekundy, 
aby obniżać szczytowe prądy rozruchu.

• "Stop ← Opóźnienie wyłączenia" nastawiono na 2 sekundy. 
To opóźnienie obniża skoki ciśnienia przy zatrzymywaniu 
pompy.

• "Start ↔ Opóźnienie wyłączenia" nastawiono na 2 sekundy. 
To opóźnienie tworzy histerezę, przy której pompy nie są 
włączane i wyłączane jednocześnie.

• "Wybieg" nastawiono na 1 sekundę. To opóźnienie jest 
czasem upływającym od odebrania sygnału wyłączającego 
z czujnika do zatrzymania pompy.

• "Zwłoka po pracy, wysoki poziom" nastawiono na 30 sekund. 
To opóźnienie zapobiega przelewowi w przypadku awarii 
czujnika poziomu.

Rys. 36 Czasy opóźnienia pomp

RADA
Alarm "Konflikt poziomów" musi być aktywny, 
aby zakłócenie pojawiło się na liście alarmów.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > 
Czasy opóźnienia pomp >
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9.1.4 Funkcje łączników pływakowych

To menu umożliwia wybór funkcji dla podłączonych łączników 
pływakowych.

Każdy łącznik pływakowy jest powiązany z odpowiednią funkcją. 
Konfiguracje "Zapisano" i "Nowe" są przedstawione na tym 
ekranie.

Poszczególne konfiguracje są zdefiniowane przez Grundfos 
optymalnie pod względem liczby pomp i liczby łączników 
pływakowych. Indywidualna konfiguracja jest przedstawiona 
w tabeli pod ekranem.

Poszczególne ekrany pokazują, jak podłączone łączniki 
pływakowe mają wpływać na system.

Zapisane funkcje są pokazane po lewej stronie ekranu.

1. Wybierz konfigurację, aby zobaczyć inne opcje.

2. Zaznacz pole na prawo od konfiguracji przez przyciśnięcie [ok].

3. Wybierz Łącznik przelewu, w razie potrzeby.

4. Wybierz typ wyłącznika (NO/NC) dla wejścia.

Funkcja opróżniania, jedna pompa i dwa łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, jedna pompa i trzy łączniki pływakowe

RADA
W przypadku zastosowania wyłącznik przelewu 
musi być przyłączony do zacisku DI3 w CU 362.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > Funkcja łącznika pływakowego >
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Funkcja opróżniania, jedna pompa i cztery łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, dwie pompy i trzy łączniki pływakowe

E
kr

a
n

_
4

.1
.4

T
M

0
2

 8
11

5
 4

7
0

3

Łącznik 
pływakowy

Konfiguracja

1

4 Poziom wysoki

3 Start

2 Stop

1 Suchobieg

E
kr

a
n

_
4

.1
.4

T
M

0
2

 8
2

9
9

 4
9

0
3

Łącznik 
pływakowy

Konfiguracja

1 2 3 4

3 Poziom wysoki Start 2 Start 2 Start 2

2 Start 2 Start 1/Stop Alarm Start 1

1 Start 1/Stop Suchobieg Start 1/Stop Stop
28



P
o

ls
k

i 
(P

L
)

Funkcja opróżniania, dwie pompy i cztery łączniki pływakowe

Funkcja opróżniania, dwie pompy i pięć łączników pływakowych
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Czujnik analogowy z łącznikami pływakowymi 
bezpieczeństwa

Na tym ekranie można nastawić poziomy włączania i wyłączania 
pomp w systemie oraz poziom przelewu, poziom wysoki, poziom 
suchobiegu i poziom odwadniania piany.

Jeżeli praca naprzemienna nie została wybrana, to numery pomp 
odpowiadają ich położeniom. "Poziom Wł. 1" i "Poziom Wył. 1" 
odnoszą się do pompy z numerem 1 w systemie.

W przypadku pracy naprzemiennej ta zasada "jeden-do-jeden" 
nie znajduje zastosowania. Oznacza to, że najniższy poziom 
zawsze włącza jedną pompę, następny poziom włącza drugą 
pompę.

Przy pracy naprzemiennej liczba godzin pracy jest równo 
podzielona na dwie pompy.

System gwarantuje przestrzeganie poniższych zasad poprzez 
automatyczne nastawianie pozostałych poziomów
(nie nastawianych w danym momencie) poziomów:

• Poziom alarmowy musi być wyższy od najniższego poziomu 
włączania oraz niższy od poziomu wysokiego.

• Poziom włączania pompy musi zawsze być wyższy od 
poziomu wyłączenia tej samej pompy.

• Poziom suchobiegu jest zawsze niższy od najniższego 
poziomu wyłączania.

Przy poziomie przelewu, woda wypływa przez krawędzie 
studzienki lub do kanału przelewowego. Poziom przelewu 
znajduje się zazwyczaj pomiędzy najwyższym poziomem 
załączenia i krawędzią studzienki.

Jeżeli oprócz czujnika poziomu w systemie zainstalowany jest 
łącznik pływakowy wysokiego poziomu i/lub łącznik pływakowy 
poziomu suchobiegu, to należy nastawić funkcje tych łączników. 
Patrz: 9.1.4 Funkcje łączników pływakowych.

Łącznik pływakowy wysokiego poziomu musi być zainstalowany 
w studzience powyżej poziomu oznaczonego jako poziom wysoki. 
W innym przypadku uruchomione zostaną alarmy
"Konflikt poziomów" i "Czujnik poziomu".

Łącznik pływakowy poziomu suchobiegu musi być zamontowany 
poniżej poziomu oznaczonego jako poziom suchobiegu. W innym 
przypadku wywołane zostaną alarmy "Konflikt poziomów" 
i "Czujnik poziomu".

Zadziałanie łącznika pływakowego wysokiego poziomu wywołuje 
alarm wysokiego poziomu. Wszystkie pompy zostaną włączone, 
przy czym liczba włączanych pomp zależy od liczby pomp 
w każdej grupie pomp.

W celu zapewnienia pracy w trybie awaryjnym w przypadku 
awarii czujnika można nastawić czas od dezaktywacji łącznika 
pływakowego wysokiego poziomu do zatrzymania pompy. 
Czas ten najlepiej jest ustalić drogą prób i błędów, ponieważ 
zależy on od ilości wody, którą pompy są w stanie 
przepompować.
Patrz: 9.1.3 Opóźnienia pomp.

RADA
Po włączeniu funkcji "Zmienny poziom wł." na 
tym ekranie wskazywany jest "Poziom Wł. 1".

Patrz: 9.2.10 Zmienny poziom włączania.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > Funkcja łącznika pływakowego >
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Łącznik pływakowy
Konfiguracja

1 2 3 4

2 - - - Poziom wysoki

1 - Poziom wysoki Suchobieg Suchobieg
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9.1.5 Wyłączanie z eksploatacji/pracy

Ten ekran pozwala użytkownikowi wyłączyć na pewien czas 
pompę z eksploatacji dla celów serwisowych lub z powodu 
zakłóceń w jej pracy.

Na czas wyłączenia z eksploatacji pompa jest usuwana z listy 
pomp gotowych do włączenia. System będzie kontynuował pracę 
z tylko jedną pompą.

Przykład 1

Wybierz pompę, która ma być wyłączona z eksploatacji.

• Pompa 1 (wyłączona z eksploatacji)

• Pompa 2 (pozostaje w eksploatacji)

Przykład 2

Pompa 1 jest wyłączona z eksploatacji, praca naprzemienna jest 
włączona. System kontynuuje pracę z tylko jedną pompą. 
Pompa jest teraz sterowana poziomami Wł./Wył. pompy 2. 
W takim przypadku nie ma znaczenia, która pompa została 
wyłączona z eksploatacji. Jeżeli praca naprzemienna jest 
wyłączona, pracująca pompa będzie sterowana przez jej własne 
poziomy Wł./Wył.

Użytkownik może wyłączyć uszkodzoną lub niewydajną pompę 
z eksploatacji. Wyłączenie pompy z eksploatacji eliminuje 
konieczność wysyłania jej alarmów/ostrzeżeń do systemu 
SCADA.

Rys. 37 Wył. z pracy

9.1.6 Zainstalowane moduły

Ten ekran umożliwia skonfigurowanie Sterowników 
Dedykowanych.

Należy wprowadzić liczbę zainstalowanych w systemie modułów 
IO 351B .

Przy każdej pompie zaznacz odpowiednie opcje, jeżeli moduł IO, 
wyłącznik ochronny silnika lub przetwornica częstotliwości są 
zainstalowane.

• IO 351B (maks. trzy moduły),

• IO 111

• MP 204

• CUE lub VFD.

Dane z wybranego modułu są prezentowane na ekraniu stanu 
"Pompy x". Patrz: 6.2 Określona pompa. Wartości stanu zależą 
od aktualnej konfiguracji systemu.

Rys. 38 Zainst. moduły

IO 111 zainstalowany dla

Zaznacz "Pompa 1" lub "Pompa 2", aby wskazać, że moduł 
IO 111 jest zainstalowany dla danej pompy.

Adres GENIbus

* Przełączniki DIP na module IO 111 muszą być nastawione na 
konfigurację magistrali, jeżeli moduł IO 111 ma być 
konfigurowany przy pomocy PC Tool. Patrz: Instrukcja 
instalacji i obsługi IO 111.

** MP 204 nie może być wykorzystywany razem z CUE.

Moduł Grundfos SM 111 jest obsługiwany częściowo, tzn. 
obsługiwane są tylko alarmy. Wartości stanu nie mogą być 
wykorzystywane lub wskazywane na CU 362.

RADA
Pompa zawsze ma wyznaczony numer bez 
względu na to, czy praca naprzemienna jest 
włączona czy nie.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > Wył. z pracy >
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RADA
Te nastawy włączają wybrane moduły i funkcje 
przypisane do każdego modułu.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje podstawowe > 
Zainst. moduły >
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.7

Numer pompy
Moduł

IO 111* MP 204** CUE

1 9 (40) 1 1

2 10 (41) 2 2

3 11 (42) 3 3

4 12 (43) 4 4

5 13 (44) 5 5

6 14 (45) 6 6

RADA
Adres GENIbus nastawia się przełącznikami DIP 
na module IO 111.
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9.2 Funkcje zaawansowane

Ten ekran pokazuje opcje w menu Funkcje zaawansowane.

W tym menu można nastawiać funkcje, które mają wpływ na 
codzienną pracę systemu.

Rys. 39 Funkcje zaawansowane

9.2.1 Antyblokada

Na tym ekrania można nastawiać parametry antyblokady.

Funkcja antyblokady chroni pompy przez dławieniem/
blokowaniem w efekcie narastania kamienia wapiennego lub 
innych osadów. Funkcja antyblokady jest stosowana 
w studzienkach, w których przez dłuższy okres nie występuje 
dopływ lub nie ma możliwości zastosowania pracy 
naprzemiennej.

Funkcja antyblokady zapewnia, że pompy będą włączane 
zgodnie z nastawieniem dla opcji "Antyblokada, interwał 
włączania". Pompy będą pracowały w czasie (s) wybranym przez 
użytkownika.

Rys. 40 Antyblokada

9.2.2 Opróżnianie codzienne

Na tym ekranie nastawia się parametry codziennego opróżniania. 
"Czas codziennego włączania" jest czasem rozpoczynania 
codziennego opróżniania.

Funkcja codziennego opróżniania jest stosowana 
w studzienkach, w których przez długi czas nie występuje dopływ. 
Codzienne opróżnianie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu i osadów wewnątrz studzienki.

Jeżeli studzienka jest bardzo duża, to włączanie codziennego 
opróżniania można nastawić na godziny nocne, ponieważ w nocy 
często obowiązują niższe taryfy energii elektrycznej.

Rys. 41 Codzienne opróżnianie

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane >
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_
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.2

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Antyblokada >

E
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_
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.2
.1

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Codzienne opróżnianie >

E
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n

_
4

.2
.2
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9.2.3 Usuwanie piany

W tym menu nastawia się parametry usuwania piany.

Funkcja usuwania piany zapewnia, że studzienka jest opróżniana 
do poziomu króćca wlotowego pompy. Piana jest następnie 
usuwana, aby nie mogła przyklejać się do ścian studzienki.

Po upływie interwału "Interwał właczania" usuwanie piany 
zostanie włączone przy następnym włączeniu pompy.

Włącz/wyłącz funkcję usuwania piany.

Usuwanie piany

• Poziom (poziom, przy którym pompa zatrzymuje się),

• Interwał właczania (interwał włączania usuwania piany),

• Opóźnienie wył. 
(opóźnienie, po którym pompa zatrzymuje się).

Rys. 42 Usuwanie piany

9.2.4 Konfiguracja mieszadła

Na tym ekranie nastawia się parametry mieszadła.

Mieszadło miesza ciecz w studzience, aby zapobiec gromadzeniu 
się osadu na ścianach i dnie studzienki.

W przypadku ustawienia aktywnej funkcji "Grupy pomp" poziomy 
włączania i wyłączania mieszadła muszą znajdować się między 
poziomami włączania i wyłączania grupy pomp 1. 

Mieszadło aktywne

Zaznacz tę opcję, jeżeli w studzience jest zamontowane 
mieszadło.

Poz. zał. 1 ↔ Poz. zał., mieszadło

Mieszadło włącza się przy poziomie niższym o nastawialną 
odległość od poziomu "Poziom Wł. 1".

Przykład: Jeżeli "Poziom Wł. 1" wynosi 1,75 m, a "Poziom Wł., 
mieszadło" wynosi 0,05 m, to mieszadło włącza się przy poziomie 
1,70 m.

Takie nastawienie zapewnia, że mieszadło działa przed 
włączeniem pompy.

Poziom wył. mieszadło

Poziom wyłączania musi być tak nastawiony, aby mieszadło było 
zanurzone podczas pracy.

Współczynnik zał. mieszadło

Należy również nastawić częstotliwość włączania mieszadła 
przed włączeniem pierwszej pompy.

Maks. czas pracy, mieszadło

Mieszadło wyłączy się po upływie nastawionego 
(w minutach lub godzinach) czasu działania.

Mieszanie podczas pompowania

Zaznacz tę opcję, jeżeli mieszadło ma działać w czasie pracy 
pompy. Mieszadło wyłączy się, kiedy zostanie osiągnięty
"Poziom wył. mieszadło" lub "Maks. czas pracy, mieszadło".

Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, to mieszadło włączy się 
przy poziommie "Poziom Wł., mieszadło" i wyłączy ponownie, 
kiedy włączy się pierwsza pompa.

Rys. 43 Konfiguracja mieszadła

UWAGA
Funkcja usuwania piany może być 
wykorzystywana tylko wtedy, kiedy pompy mogą 
pracować z suchobiegiem.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Usuwanie piany >
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Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Konfiguracja mieszadła >
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_
4

.2
.4
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9.2.5 Nastawianie liczników

Na tym ekranie nastawia się liczniki. Stany liczników są bardzo 
ważne, ponieważ decydują o wymianie pompy.

Wybierz odpowiednią pozycję z listy:

System

• Godziny pracy

• Czas pracy równoległej

• Czas przelewu

• Objętość przelewu

• Liczba przelewów

• Objętość całkowita

• Zużycie energii

• Licznik zdefiniowany przez użytkownika.

Pompa 1 lub Pompa 2

• Godziny pracy

• Czas od serwisu

• Liczba włączeń

• Średni przepływ.

Mieszadło

Ta pozycja pojawia się tylko wtedy, kiedy funkcja mieszadła jest 
aktywna. Patrz: 9.2.4 Konfiguracja mieszadła.

• Godziny pracy

• Czas od serwisu

• Liczba włączeń.

GSM/GPRS (z zainstalowaną kartą SIM)

• Wiadomości SMS wysłane

• Wiadomości SMS odebrane

• Dane GPRS wysłane

• Dane GPRS odebrane

• Połączenia wychodzące 

• Połączenia przychodzące.

Przykład

Pompę wyłącza się z eksploatacji po przepracowaniu 350 godzin 
i po 700 włączeniach. Te dane są zapisywane w dzienniku 
serwisowym (service log).

Pompa jest wymieniana na pompę rekondycjonowaną, któa 
przepracowała 250 godzin i była włączana 800 razy. Wprowadź te 
wartości. System będzie automatycznie kontynuował liczenie 
godzin pracy i włączeń od wprowadzonego stanu.

Rys. 44 Nastawianie liczników

9.2.6 Resetowanie dziennika alarmów

Na tym ekranie można zresetować dziennik (rejestr) alarmów 
i sprawdzić, kiedy został on ostatnio zresetowany.

Zresetuj dziennik (rejestr) alarmów lub sprawdź, kiedy został on 
ostatnio zresetowany.

Rys. 45 Kasowanie dziennika alarmów

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Nastawianie liczników >
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Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Kasowanie dziennika alarmów >
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_
4
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.6
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9.2.7 Grupy pomp

Na tym ekranie nastawia się właściwości grup pomp.

Pompy można podzielić na dwie grupy. Użytkownik musi 
zdefiniować pierwszą pompę w grupie 2. Jeżeli jako pierwsza 
pompa zostanie zdefiniowana pompa 3, to pompy 4, 5 i 6 będą 
także należały do grupy 2.

Nastawienia grup pomp

Praca naprzenienna aktywna 

W pozycji "Praca naprzenienna aktywna" można włączyć/
wyłączyć pracę naprzemienną. Przy pracy naprzemiennej liczba 
godzin pracy jest równo podzielona na dwie pompy. Dzięki temu 
można zaplanować serwisowanie lub wymianę jednej lub obu 
pomp. Pozwala to także uniknąć ryzyka dławienia/blokowania 
pomp w efekcie powstawania kamienia lub osadów.

Max. liczba wł. pomp 

Maksymalna liczba pomp mogących pracować jednocześnie. 
Nawet przy ciągłym podnoszeniu się poziomu maks. 
liczba pracujących pomp nie zostanie przekroczona.

Min. liczba włączonych pomp

Minimalna liczba pomp, które mają pracować jednocześnie. 
To oznacza, że przed włączeniem pomp określony poziom wody 
musi zostać osiągnięty. Jeżeli jedna pompa jest w trybie 
alarmowym, to pozostałe pompy będą zatrzymane.

Nastawienia wspólne

Naprzemienna praca grup pomp

Włączenie tej funkcji powoduje, że pompa z drugiej grupy włączy 
się, kiedy po opróżnieniu studzienki woda ponownie osiągnie 
Poziom zał. 1.

Max liczba wł. pomp, razem

Łączna liczba pomp z obu grup, które mogą pracować 
jednocześnie. Ta funkcja ma priorytet wyższy niż 
"Max. liczba wł. pomp".

Min liczba wł. pomp, razem

Łączna liczba pomp z obu grup, które mają pracować 
jednocześnie. To oznacza, że przed włączeniem pomp określony 
poziom wody musi zostać osiągnięty.

Grupy mogą pracować razem

Po włączeniu tej funkcji obie grupy pomp mogą pracować 
jednocześnie. Przed włączeniem pompy woda musi osiągnąć 
określony poziom.

Patrz: Przykład 1, str. 36, i Przykład 2, str. 37.

Rys. 46 Grupy pomp

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Grupy pomp >
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Przykład 1

Reakcja systemu na zmiany dopływu

Rys. 47 Przykład pracy naprzemiennej

Jeśli osiągany jest poziom alarmowy, to użytkownik może wybrać 
opcję wysyłania alarmowego SMSa.

Grupa 1:
4 kW
100 m3/h

Grupa 2:
15 kW
600 m3/h

Akcja Poziom [cm]

Start 4 160

Start 3 150

Start 2 110

Start 1 100

Stop 4 50

Stop 3 50

Stop 2 50

Stop 1 50

Grupa 1 Grupa 2 Nastawienia wspólne

Praca naprzenienna aktywna Tak Praca naprzenienna aktywna Tak Praca naprzenienna aktywna Nie

Max. liczba wł. pomp 2 Max. liczba wł. pomp 2 Max liczba wł. pomp, razem 2

Min. liczba włączonych pomp 1 Min. liczba włączonych pomp 1 Min liczba wł. pomp, razem 1

Grupy mogą pracować 
razem

Nie

Dopływ Akcja

Normalny (Start 1)
Obie pompy z grupy 1 pracują normalnie i naprzemienie.
Patrz: pole 1 na rys. 47.

Większy dopływ (Start 2)
Obie pompy z grupy 1 pracują.
Patrz: pole 2 na rys. 47.

Większy dopływ (Start 3)
Wyłączenie obu pomp z grupy 1 i włączenie jednej pompy z grupy 2 (zamiana).
Patrz: pole 3 na rys. 47.

Większy dopływ (Start 4)
Włączenie obu pom z grupy 2.
Patrz: pole 4 na rys. 47.

T
M

0
4
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7

0
7

 0
8

1
0

Poziom

Start 4
Start 3
Start 2
Start 1

Stop

Pompa 2

Pompa 1

Pompa 3

Pompa 4

1 2 3 4

Grupa 1

Grupa 2

Czas

RADA

Nastaw pracę naprzemienną i grupy przed 
nastawianiem poziomów, ponieważ praca 
naprzemienna i grupy wpływają na wykorzystanie 
poziomów.
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Przykład 2

Reakcja systemu na zmiany dopływu

Rys. 48 Przykład pracy naprzemiennej

Jeśli osiągany jest poziom alarmowy, użytkownik może wybrać 
opcję wysyłania alarmowego SMSa.

Grupa 1:
Pompa 1 sterowana przez VFD
Pompa 2

Grupa 2:
Pompa 3 sterowana przez VFD
Pompa 4

Akcja Poziom [cm]

Start 4 125

Start 3 105

Start 2 120

Start 1 100

Stop 4 50

Stop 3 50

Stop 2 50

Stop 1 50

Grupa 1 Grupa 2 Nastawienia wspólne

Praca naprzenienna aktywna Nie Praca naprzenienna aktywna Nie Praca naprzenienna aktywna Tak

Max. liczba wł. pomp 2 Max. liczba wł. pomp 2 Max liczba wł. pomp, razem 4

Min. liczba włączonych pomp 1 Min. liczba włączonych pomp 1 Min liczba wł. pomp, razem 1

Grupy mogą pracować 
razem

Tak

Dopływ Akcja

Normalny (Start 1)
Pompy 1 i 3 pracują normalnie i naprzemiennie.
Patrz: pole 1 na rys. 48.

Większy dopływ (Start 2)
Obie pompy z jednej grupy pracują.
Patrz: pole 2 na rys. 48.

Większy dopływ (Start 3)
Obie pompy z jednej grupy pracują, a pompa z drugiej grupy zostaje włączona.
Patrz: pole 3 na rys. 48.

Większy dopływ (Start 4) Obie pompy z grup 1 i 2 pracują.
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9.2.8 Funkcje definiowane przez użytkownika

Na tym ekranie można zdefiniować osiem różnych funkcji.

Funkcje użytk. umożliwiają definiowanie prostych funkcji, które aktywują jedno z wolnych wyjść cyfrowych (DO).

Nazwy funkcji definiowanych przez użytkownika można zmieniać, np. "Woda na posadzce".

Każda funkcja zdefiniowana przez użytkownika bazuje na dwóch źródłach: Pierwsze źródło i Drugie źródło. Patrz: rys. 49.

Rys. 49 Funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Źródło może być sterowane przez jedną z następujących pozycji:

• Wejście analogowe

• Wejście cyfrowe

• Wewnętrzne stany CU 361

• Alarm łączny

• Funkcja zdefiniowana przez użytkownika

• Funkcja przekaź. czas.

• Wartość stała.

Źródło można wybrać spośród wszystkich wejść analogowych i cyfrowych na CU 362 i na modułach IO 351B i IO 111.

Jak wynika z rys. 50, "Funkcja przekaź. czas." i "Wartość stała" są same sygnałami wejściowymi. Sygnał nie może być odwrócony lub 
podtrzymywany przez funkcje "Minimalny czas podtrzymania" i "Maksynalny czas podtrzymania". Jeżeli jako sygnał wejściowy wybrano 
sygnał analogowy, to konieczne jest nastawienie granicy stanu wysokiego (1).

Rys. 50 Schemat blokowy sygnału źródła

Na tym ekranie wybiera się funkcje zdefiniowane przez 
użytkownika i następnie nastawia się je w pożądany sposbób.

Dla każdego źródła należy wybrać sygnał wejściowy.

Rys. 51 Funkcje użytk.
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Wejście cyfrowe

Wewnętrzne stany CU 361

Funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Funkcja przekaź. czas. (przełączanie między stałymi okresami wysokim i niskim)

Alarm łączny
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Odwrócone
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Funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Na tym ekranie nastawia się funkcję zdefiniowaną przez 
użytkownika.

"Funkcje użytk." muszą być włączone lub wyłączone.

Przed aktywowaniem funkcji zdefiniowanej przez użytkownika 
konieczne jest wybranie sygnału wejściowego źródeł 1 i 2 i 
operatora logicznego.

Sygnał wyjściowy funkcji zdefiniowanej przez użytkownika może 
być także odwrócony. Możliwe jest nastawienie parametrów 
"Minimalny czas podtrzymania" i "Maksynalny czas 
podtrzymania". Czas podtrzymywania jest nastawionym przez 
użytkownika czasem utrzymywania stabilnego sygnału 
wyjściowego (stan wysoki/niski) w sekundach.

Przykład

"Funkcja zdef.2" jest aktywna.

"Pierwsze źródło" jest nastawione na "Wszystkie pompy pracują".
"Drugie źródło" jest nastawione na "Funkcja przekaź. czas.".
Patrz: rozdz. Nastawianie źródła na str. 39.

Nastawiony jest operator logiczny "AND", co oznacza, że stany 
obu źródeł "Pierwsze źródło" i "Drugie źródło" muszą być wysokie 
(1), zanim sygnał wyjściowy zmieni stan na wysoki (1). 
Sygnał wyjściowy uruchamia wyjście cyfrowe (DO). 
Patrz: rozdz. Operator logicz. na str. 40 i rozdz. 12. Operatory 
logiczne.

Sygnał wyjściowy nie jest odrócony.

"Minimalny czas podtrzymania" jest nastawiony na 0 sekund 
(nieaktywny). "Maksynalny czas podtrzymania" jest także 
wyłączony (nieaktywny).

Funkcja otrzymała nazwę "Moja funkcja".

Możliwe jest bezpośrednie przejście do menu Wejścia cyfrowe 
i wybranie wyjścia cyfrowego, które będzie sterowane przez 
zdefiniowaną przez użytkownika funkcję "Moja funkcja". 
Patrz: rozdz. 9.4.4 Wyjścia cyfrowe.

Rys. 52 Funkcja zdef.2

Nastawianie źródła

Na tym ekranie nastawia się źródła przez wybór sygnału 
wejściowego.

Zarówno "Pierwsze źródło" jak i "Drugie źródło" muszą być 
nastawione, zanim funkcja będzie mogła być użyta w systemie. 
Sygnał wejściowy może być odwrócony i musi być powiązany 
z czasem odpowiedzi. "Czas odpowiedzi" to opóźnienie, które 
zapewnia, że sygnał wejściowy ma stan wysoki (1) przez 
określony, nastawiony przez użytkownika w sekundach, czas.

Przykład

Ten ekran służy do nastawiania pierwszego źródła funkcji 
"Funkcja zdef.2".

Jako pierwsze źródło nastawiono "Wewnętrzne stany CU 361".
Stan wewnętrzny nastawiono na "Wszystkie pompy pracują".

Rys. 53 Nastawianie źródła 1

RADA
Funkcja zdefiniowana przez użytkownika może 
być wykorzystywana jako sygnał wejściowy do 
innej funklcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Funkcje użytk. > Funkcja zdef.2 >
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Operator logicz.

Ten ekran służy do wybierania operatora logicznego dla funkcji 
zdefiniowanych przez użytkownika.

"Pierwsze źródło" i "Drugie źródło" (wirtualne cyfrowe sygnały 
wejściowe) są zawsze powiązane z operatorem logicznym.

Wybór operatora logicznego zależy od pożądanej funkcji.

Operatory logiczne:

• AND

• OR

• XOR

• Przerzutnik SR (SR-FF)

• Przerzutnik RS (RS-FF)

• Przerzutnik T (T-FF)

Patrz: rozdz. 12. Operatory logiczne.

Przykład

Wybranym operatorem logicznym jest "AND". Funkcji "AND" 
używa się, kiedy oba źródła muszą mieć stan wysoki, zanim 
sygnał wyjściowy zmieni stan na wysoki.

Rys. 54 Operator logicz.

RADA
"Funkcja przekaź. czas." i "Wartość stała" nie 
mogą być wykorzystywane jako sygnały 
wejściowe do operatora logicznego.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Funkcje użytk. > Funkcja zdef.2 > Operator logicz. >
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Przykład 1

Funkcja zdefiniowana przez użytkownika może być użyta do sterowania zewnętrzną pompą w studzience przelewowej.

Rys. 55 Przykład sterowania dwoma studzienkami

Konfiguracja

Wybrany został operator "AND". To oznacza, że oba sygnały 
wejściowe muszą mieć stan "1", zanim sygnał wyjściowy zmieni 
stan na "1".

Po wystąpieniu przelewu i napełnieniu studzienki przelewowej 
woda musi zostać cofnięta do studzienki ściekowej. 
Pompa w studzience przelewowej nie powinna załączać się do 
czasu ponownego występienia przelewu. Poziom wody 
w studzience ściekowej musi być niższy od 2,5 m, zanim stan 
pierwszego źródła zmieni się na "1". Drugie źródło ma już stan 
"1", nastawiony przełącznik pływakowy w studzience 
przelewowej. Należy pamiętać o tym, że sygnał pierwszego 
źródła został odwrócony.

Pompa w studzience przelewowej została załączona i woda jest 
pompowana z powrotem do studzienki ściekowej. 
Pompa w studzience przelewowej zostanie wyłączona albo przez 
łącznik pływakowy w studzience przelewowej albo przez czujnik 
wysokiego poziomu w studzience ściekowej.
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Studzienka przelewowa

Analogowy czujnik poziomu

AI1 (CU 362)

Wysoki 
poziom

Poziom 
suchobiegu

Dopływ

Łącznik 
pływakowy

DIx

AI1

DIx
DOx (Start Px)

AI1

DIx

DOx (Start Px)

&

Px

P1 P2

∆h1 → "1"

∆h2 → "0"

t

t

t

Operator logicz. Element AND

Pierwsze źródło

• AI1 (CU 362), Poziom, ciśnienie.
• Poziom wody wyższy od 2,5 m ("1").
• Sygnał wejściowy, Odwrócone.

To oznacza, że sygnał wejścowy jest 
niższy od 2,5 m ("1").

Drugie źródło
• DIx (łącznik pływakowy w studzience 

przelewowej).
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Przykład 2

Funcje zdefiniowane przez użytkownika mogą być konfigurowane także przy pomocy programu Grundfos PC Tool WW Controls.

Konfiguracja

W celu skonfigurowania funkcji zdefiniowanej przez użytkownika należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz "Edycję i podgląd nastawień" (Edit and view setting").

2. Wybierz "Funkcje zdefiniowane przez użytkownika".

3. Wybierz funkcję do skonfigurowania.

4. Skonfiguruj dwa źródła i nadaj funkcji nazwę.

Patrz: rys. 56.

Rys. 56 Funkcja "Water on pit floor"

RADA Funkcja zdefiniowana przez użytkownika musi zostać włączona (aktywowana), zanim będzie mogła być użyta.
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9.2.9 Przetwornice częstotliwości (VFD)

Ten ekran służy do nastawiania przetwornic częstotliwości, 
nazywanych poniżej "VFD". Należy wybrać VFD dla każdej 
pompy w submenu Zainst. moduły, zanim nastawienia dla VFD 
zostaną wprowadzone.

Tryb sterowania musi zostać wybrany. Wszystkie następujące 
tryby sterowania są opisane w poniższych rozdziałach:

• Stała częstotliwość

• Regulacja liniowa

• Charakterystyka minimalna

• Regulacja PID.

Wszystkie tryby sterowania obsługują funkcje płukania. 
Nastawienia płukania wybiera się i aktywuje ręcznie.

• Odwrócony start

• Włączenie płukania

• Płukanie uruch.

• Wyłączenie płukania.

Szczegółowe informacje o nastawianiu płukania - 
patrz: rozdz. Nastawienia płukania na str. 48.

Należy wybrać VFD do nastawiania. Na tym ekranie pojawiają się 
tylko pompy sterowane przez VFD.

Z tego ekranu można przejść do submenu Zainst. moduły.

Rys. 57 Nastawianie VFD

Stała częstotliwość

"Stała częstotliwość" jest wykorzystywana, kiedy potrzebna jest 
stała częstotliwość poniżej 50 Hz. Pożądaną częstotliwość należy 
wprowadzić w wierszu "Stała częstotliwość".

Parametry można zmienić przy pomocy:

• progamu PC Tool WW Controls,

• systemu SCADA,

• panelu obsługowego CU 362.

Jeżeli nastawienia płukania zostały wprowadzone - 
patrz: rozdz. Nastawienia płukania na str. 48.

Jeżeli funkcja "Max pręd. gdy pracuje 2pompa" została 
aktywowana, to pompa będzie rozpędzać się aż osiągnięta 
zostanie "Częstotliwość maksymalna", jeżeli inna pompa pracuje.

Interfejs VFD:

Wybierz sposób sterowania VFD:

• CUE (GENIbus).
Patrz: insrukcja instalacji i obsługi Sterowników 
Dedykowanych.

• Wyjście analogowe (0-10 V).
Patrz: rozdz. 9.4.3 Wyjścia analogowe.

"Częstotliwość minimalna" została fabrycznie nastawiona na 
30 Hz.

"Częstotliwość maksymalna" została fabrycznie nastawiona na 
50 Hz.

Te parametry są wartościami granicznymi stałej częstotliwości. 
To oznacza, że nie można nastawić częstotliwości wyższej od 
50 Hz lub niższej do 30 Hz.

Rys. 58 Stała częstotliwość

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. >
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Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
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Regulacja liniowa

"Regulacja liniowa" jest wykorzystywana, kiedy prędkość pompy 
ma być dostosowywana do dopływu do studzienki. Jeżeli dopływ 
pozwala na pracę pompy z częstotliwością ekonomiczną 
"Częstotliwość ekonomiczna", to pompa będzie pracować z tą 
częstotliwością i dostosowywać częstotliwość do zmian dopływu.

Wybierz parametry ekonomiczne:

• Poziom ekonomiczny

• Max. poziom ekonomiczny

• Częstotliwość ekonomiczna.

"Poziom ekonomiczny" - pompa będzie pracować 
z częstotliwością "Częstotliwość ekonomiczna" i zwiększać 
częstotliwość, kiedy dopływ będzie rosnąć.

"Max. poziom ekonomiczny" - pompa będzie pracować 
z maksymalną częstotliwością. Kiedy poziom jest niższy niż 
"Max. poziom ekonomiczny", pompa będzie zwalniać, aż 
osiągnięty zostanie "Poziom ekonomiczny". Patrz: rys. 59.

Rys. 59 Poziomy w studzience

Praca pompy:

1-2: Pompa pracuje w wybranym trybie sterowania.

2-3: Pompa pracuje z maksymalną prędkością.

3-4: Pompa pracuje z regulacją liniową.

4-5: Pompa pracuje z regulacją liniową.

5-6: Pompa pracuje z częstotliwością ekonomiczną 
"Częstotliwość ekonomiczna"
(zakres bufora przez zatrzymaniem).

6-7: Pompa została wyłączona.

Parametry można zmieniać przy pomocy:

• programu PC Tool WW Controls,

• systemu SCADA,

• panelu obsługowego CU 362.

Jeżeli nastawienia płukania zostały wprowazdone - 
patrz: rozdz. Nastawienia płukania na str. 48.

Interfejs VFD:

Wybierz sposób sterowania VFD:

• CUE (GENIbus).
Patrz: instrukcja instalacji i obsługi Sterowników 
Dedykowanych.

• Wyjście analogowe (0-10 V).
Patrz: rozdz. 9.4.3 Wyjścia analogowe.

"Częstotliwość minimalna" została nastawiona fabrycznie na 
30 Hz.

"Częstotliwość maksymalna" została nastawiona fabrycznie na 
50 Hz.

Te parametry są wartościami granicznymi stałej częstotliwości. 
To oznacza, że nie można nastawić częstotliwości wyższej od 
50 Hz i niższej od 30 Hz.

Rys. 60 Regulacja liniowa

T
M

0
4

 3
3

2
7

 4
3

0
8

Poz. Opis

1 Wysoki poziom

2 Poziom Wł. 2

3 Max. poziom ekonomiczny

4 Poziom ekonomiczny

5 Poziom Wł. 1

6 Poziom Wył.

7 Poziom suchobiegu

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
Nastawienia VFD, pompa 1 >

E
kr

a
n

_
4

.2
.1

0
.1
44



P
o

ls
k

i 
(P

L
)

Charakterystyka minimalna

"Charakterystyka minimalna" to zasadniczo to samo co 
"Regulacja liniowa", ale ten tryb sterowania wymaga także 
nastawienia parametru "Min. częstotliwość ekonomiczna". 
Kiedy poziom wody jest niższy niż "Poziom ekonomiczny", 
pompa będzie pracować z częstotliwością "Min. częstotliwość 
ekonomiczna".

Ten tryb sterowania wybiera się, w celu utrzymywania pracy 
pompy z niską prędkością. Praca pompy z niską prędkością 
minimalizuje ryzyko powstawania osadów w poprzedzającym 
rurociągu.

Rys. 61 Poziomy w studzience

Praca pompy:

1-2: Pompa pracuje w wybranym trybie sterowania.

2-3: Pompa pracuje z maksymalną prędkością.

3-4: Pompa pracuje z charakterystyką minimalną.

4-5: Pompa pracuje z charakterystyką minimalna.

5-6: Pompa pracuje z częstotliwością ekonomiczną 
"Częstotliwość ekonomiczna"
(zakres bufora przez zatrzymaniem).

6-7: Pompa została wyłączona.

Jeżeli dopływ pozwala na pracę pompy z częstotliwością 
ekonomiczną "Częstotliwość ekonomiczna", to pompa będzie 
pracować z tą częstotliwością i dostosowywać częstotliwość do 
zmian dopływu.

Wybierz parametry ekonomiczne:

• Poziom ekonomiczny

• Max. poziom ekonomiczny

• Częstotliwość ekonomiczna

• Min. częstotliwość ekonomiczna.

Poziom ekonomiczny → Częstotliwość ekonomiczna

"Poziom ekonomiczny" - pompa będzie pracować 
z częstotliwością "Częstotliwość ekonomiczna" i zwiększać 
częstotliwość, kiedy dopływ będzie rosnąć.

Max. poziom ekonomiczny

"Max. poziom ekonomiczny" - pompa będzie pracować 
z maksymalną częstotliwością. Kiedy poziom jest niższy niż 
"Max. poziom ekonomiczny", pompa będzie zwalniać, aż 
osiągnięty zostanie "Poziom ekonomiczny".

Min. częstotliwość ekonomiczna

"Min. częstotliwość ekonomiczna" - pompa będzie zwalniać do 
nastawionej częstotliwości i utrzymywać niską prędkość.

Parametry można zmieniać przy pomocy:

• programu PC Tool WW Controls,

• systemu SCADA,

• panelu obsługowego CU 362.

Jeżeli nastawienia płukania zostały wprowadzone - 
patrz: rozdz. Nastawienia płukania na str. 48.

Interfejs VFD:

Wybierz sposób sterowania VFD:

• CUE (GENIbus).
Patrz: instrukcja instalacji i obsługi Sterowników 
Dedykowanych.

• Wyjście analogowe (0-10 V).
Patrz: rozdz. 9.4.3 Wyjścia analogowe.

"Częstotliwość minimalna" została nastawiona fabrycznie na 
30 Hz.

"Częstotliwość maksymalna" została nastawiona fabrycznie na 
50 Hz.

Te parametry są wartościami granicznymi stałej częstotliwości. 
To oznacza. że nie można nastawiać częstotliwości wyższej niż 
50 Hz i niższej niż 30 Hz.

Rys. 62 Charakterystyka minimalna

RADA

Dla niektórych zastosowań ten tryb sterowania 
jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ 
całkowite zużycie energii jest niższe, kiedy 
pompa pracuje.
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Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
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Opt. zużycie energii (praca)

"Opt. zużycie energii" służy do optymalizacji częstotliwości 
ekonomicznej podczas pracy. Zużycie energii Q kWh/m3 jest 
mierzone dla każdego cyklu pompowania (Start → Stop). 
Przy pierwszym załączeniu pompy wykorzystywana jest 
fabryczna "Częstotliwość ekonomiczna", fECO. Przy następnym 
załączeniu pompy użyta zostanie wartość zadana fECO + 1 Hz.

• Jeżeli fECO + 1 Hz jest niższa, to częstotliwość jest 
zwiększana o 1 Hz.

• Jeżeli fECO + 1 Hz jest wyższa, to częstotliwość jest 
zmniejszana o 1 Hz.

Ten proces jest kontynuowany aż do znalezienia najniższego 
zużycia energii na metr sześcienny. Po zoptymalizowaniu fECO ta 
częstotliwość jest wykorzystywana przez następne 24 godziny. 
Po 24 godzinach następuje nowa "Opt. zużycie energii" w celu 
zapewnienia, że pompa będzie pracować z optymalną 
częstotliwością.

Jeżeli funkcja "Włączenie płukania" jest aktywna, to płukanie 
odbywa się przed automayczną optymalizacją zużycia energii.

Pomiar musi następować z 5-sekundowym opóźnieniem dla 
zapewnienia jego pewności. Zegar opóźnienia jest uruchamiany, 
kiedy osiągnięty zostanie "Poziom ekonomiczny". Patrz: rys. 63.

Rys. 63 Opóźnienie pomiaru

Jeżeli "Poziom ekonomiczny" jest wyższy niż "Poziom Wł.", to 
pomiar rozpoczyna się 5 sekund po tym jak "Poziom Wł." 
zostanie osiągnięty.

Rys. 64 Opóźnienie pomiaru (Poziom Wł. > Poziom 
ekonomiczny)

Jeżeli pompa działała przez ponad 10 minut, to zostanie ona 
wyłączona. Stosowane będzie zużycie energii na metr 
sześcienny zmierzone w tym okresie. Jeżeli inna pompa włączy 
się w czasie pomiaru, to zostanie ona wyłączona, a zmierzone 
zużycie energii nie będzie wykorzystywane.

Test zużycia energii (instalacja)

Test zużycia energii na metr sześcienny można przeprowadzić 
w czasie instalacji (uruchamiania) w celu sprawdzenia 
sprawności studzienki i ustalenia fmin. Tę funkcję można 
uruchomić po wybraniu jednego z następujących trybów 
sterowania:

• Regulacja liniowa

• Charakterystyka minimalna.

Ta funkcja musi być włączona. Przed uruchomieniem testu należy 
wprowadzić następujące parametry:

• Pomiar czasu nastawiania

• Max.przesunięc.poniżej poz.wł..

Pomiar czasu nastawiania

"Pomiar czasu nastawiania" (x) jest nastawionym w sekundach 
opóźnieniem i czas, który musi upłynąć przed rozpoczęciem 
pomiaru po tym, jak osiągnięty został "Poziom ekonomiczny".

Max.przesunięc.poniżej poz.wł.

Ponieważ zużycie energii na metr sześcienny przy pompowaniu 
z pełnej studzienki może być inne niż przy prawie opróżnionej 
studzience, to możliwe jest nastawienie opcji 
"Max.przesunięc.poniżej poz.wł.", aby testy zużycia energii nie 
były przeprowadzone przy studzience pełnej i studzience 
opróżnionej. "Max.przesunięc.poniżej poz.wł." to odległość od 
poziomu włączania w dół do poziomu, przy którym test zużycia 
energii musi zostać przeprowadzony. Jeżeli woda opadnie 
poniżej tego poziomu w czasie testu zużycia energii, to test 
zostanie przerwany do czasu ponownego osiągnięcia tego 
poziomu. "Max.przesunięc.poniżej poz.wł." zapewnia realistyczny 
test zużycia energii na metr sześcienny.

Test zużycia energii na metr sześcienny podczas instalacji 
(uruchamiania) jest korzystny, ponieważ wskazuje właściwe 
wartości częstotliwości ekonomicznej i częstotliwości minimalnej 
dla danego zastosowania. Tylko jedna pompa pracuje, kiedy ta 
funkcja jest aktywna, dla zagwarantowania pewnego wyniku. 
Po uruchomieniu testu częstotliwością odniesienia jest 50 Hz, 
a częstotliwość jest zmniejszana po 2 Hz na 2 x "Pomiar czasu 
nastawiania". Patrz: rys. 65.

Rys. 65 Test zużycia energii

Na podstawie pomiaru powstaje wykres, który można wywołać na 
wyświetlacz przez przyciśnięcie [ok] w wierszu "Wykres zużycia 
energii". Wykres przedstawia częstotliwość testową i aktualne 
zużycie energii na metr sześcienny. Patrz: rozdz. Wykres zużycia 
energii na str. 47.

RADA

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy 
w systemie zainstalowane są watomierz 
i przepływomierz. Zamiast przepływomierza 
stosowane może być obliczanie przepływu.
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Dopływ do studzienki jest większy niż odpływ, to 
następuje zatrzymanie pompy i pomiaru.

Poziom

Start
ECO

Stop

5 s Dane ważne

Poziom

Start
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Stop

5 s Dane ważne

RADA

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy 
w systemie zainstalowane są watomierz 
i przepływomierz. Zamiast przepływomierza 
można zastosować obliczanie przepływu.
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Rys. 66 Test zużycia energii

Wykres zużycia energii

Zużycie energii [kWh] na metr sześcienny [m3] przepompowanej 
objętości jest miarą sprawności pompy.

Ten ekran służy do prezentacji testu Test zużycia energii.

Częstotliwość odpowiadająca najniższemu zużyciu energii na 
metr sześcienny jest wskazywna po zakończonym teście. 
Ta częstotliwość może być częstotliwością odniesienia dla funkcji 
Opt. zużycie energii lub może być nastawiona jako częstotliwość 
stała.

Rys. 67 Wykres zużycia energii

Regulacja PID

Parametry można zmieniać przy pomocy:

• programu PC Tool WW Controls,

• systemu SCADA,

• panelu obsługowego CU 362.

Jeżeli nastawienia płukana mają być wprowadzone: 
patrz: rozdz. Nastawienia płukania na str. 48.

Interfejs VFD:

Wybierz sposób sterowania VFD:

• CUE (GENIbus).
Patrz: instrukcja instalacji i obsługi Sterowników 
Dedykowanych.

• Wyjście analogowe (0-10 V).
Patrz: Patrz: rozdz. 9.4.3 Wyjścia analogowe.

"Częstotliwość minimalna" została nastawiona fabrycznie na 
30 Hz.

"Częstotliwość maksymalna" została nastawiona fabrycznie na 
50 Hz.

Te parametry są wartościami granicznymi częstotliwości stałej. 
To oznacza, że nie można nastawić częstotliwości wyższej od 
50 Hz i niższej od 30 Hz.

Rys. 68 Regulacja PID

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
Nastawienia VFD, pompa 1 > Test zużycia energii >
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RADA

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy 
w systemie zainstalowano watomierz 
i przepływomierz. Zamiast przepływomierza 
można zastosować obliczanie przepływu.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
Nastawienia VFD, pompa 1 > Test zużycia energii > Wykres 
zużycia energii >

E
kr

a
n

_
4

.2
.1

0
.1

.3
Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
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Nastawienia PID

Na tym ekranie wybiera się typ pętli sterowania (regulacji).

Wybierz pętlę sterowania (regulacji).

• P

• PI

• PD

• PID.

Zakłada się, że użytkownik dysponuje wiedzą o pętlach regulacji 
PID lub w przypadku jej braku skonsultuje się ze specjalistą. 
Ta instrukcja nie opisuje tych pętli szczegółowo.

Rys. 69 Nastawienia PID, pompa 1

Nastawienia płukania

"Nastawienia płukania" zapobiegają blokowaniu pompy 
i minimalizują ryzyko sedymentacji w poprzedzającym rurociągu.

Aktywuj funkcje płukania:

• Odwrócony start

• Włączenie płukania

• Płukanie uruch.

• Wyłączenie płukania.

Patrz: rys. 70.

Rys. 70 Płukanie

Odwrócony start

"Odwrócony start" (x) zapobiega blokowaniu pompy w efekcie 
sedymentacji w studzience. Użytkownik musi aktywować tę 
funkcję i nastawić czas w sekundach, przez który pompa ma 
obracać się w odwrotnym kierunku.

Należy także nastawić "Min. opóźnienie odwrócenia".

Włączenie płukania

"Włączenie płukania" (y) włącza pompę z pełną prędkością na 
kilka sekund (czas nastawiony przez użytkownika). 
Następnie pompa zwalnia do częstotliwości (z) zgodnie 
z parametrami nastawionym dla danego trybu sterowania.

Płukanie uruch.

"Płukanie uruch." (f) minimalizuje ryzyko sedymentacji 
w poprzedzającym rurociągu, kiedy pompa pracuje z niską 
prędkością. Pompa przyspiesza do częstotliwości znamionowej 
w nastawionym czasie i następnie ponownie zwalnia. 
Użytkownik musi nastawić czas w sekundach i interał między 
cyklami "Płukanie uruch.".

Wyłączenie płukania

"Wyłączenie płukania" zapewnia, że pompa przyspiesza i płucze 
poprzedzający rurociąg. Użytkownik musi nastawić czas 
w sekundach.

Rys. 71 Nastawienia płukania, pompa 1

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
Nastawienia VFD, pompa 1 > Nastawienia PID, pompa 1 >
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UWAGA
Ta funkcja może być wykorzystywana tylko 
wtedy, kiedy pompa może być włączana 
w odwrotnym kierunku.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przetwor. > 
Nastawienia VFD, pompa 1 > Nastawienia płukania, pompa 1 >
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9.2.10 Zmienny poziom włączania

"Zmienny poziom wł." służy do zmniejszania sedymentacji na 
wewnętrznych ścianach studzienki.

Na tym ekranie nastawia się "Zmienny poziom wł.". 
"Zmienny poziom wł." jest możliwy tylko w przypadku stosowania 
analogowego czujnika poziomu.

Należy aktywować/dezaktywować tę funkcję i nastawić 
"Maksymalną zmianę powyżej poziomu właczania 1".

Zmienny poziom wł.

"Zmienny poziom wł." jest funkcją powiązaną z grupą pomp 1. 
Poniższe zasady muszą być przestrzegane, kiedy "Poziom Wł. 1" 
zmienia się:

• (Poziom Wł. 1 + maks. zmiana) < Poziom Wł. 2.

Zawsze kiedy "Poziom studzienki" < "Poziom Wył. 1", obliczany 
jest nowy poziom włączania dla grupy pomp 1.

Rys. 72 Zmienny poziom wł.

Przykład

"Zmienny poziom wł." jest aktywna i została nasatwiona na 
20 cm.

Rys. 73 Zmienny poziom wł.

9.2.11 Antyblokada

"Antyblokada" zapobiega przegrzewaniu uzwojenia silnika 
w przypadku zablokowania wirnika.

Na tym ekranie nastawia się funkcję "Antyblokada". Tę funkcję 
należy aktywować/dezaktywować. Należy nastawić "Czas włącz. 
w odwrot.kierunku" i/lub "Czas włączenia płukania" oraz 
parametry, które będą wywoływać alarm lub ostrzeżenie.

Użytkownik musi także nastawić parametr "Max liczba prób 
płukania, 24h".

Przykład

Funkcja "Antyblokada" jest aktywna, a czas 
"Czas włącz. w odwrot.kierunku" jest (fabrycznie) nastawiony na 
5 s.

"Max liczba prób płukania, 24h" została nastawiona (fabrycznie) 
na 3.

Rys. 74 Antyblokada
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RADA

Jeżeli w systemie zainstalowane jest mieszadło, 
to "Poziom Wł., mieszadło" również zmienia się. 
"Poziom Wł., mieszadło" zależy od przesunięcia 
(offset) poziomu "Poziom Wł. 1".

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Zmienny poziom wł. >
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Poziom Wł. 2

Poziom Wł. 1

Zmienny poziom wł.
Maks. poziom 
włączania 1

Górna granica pomiaru

Dolna granica pomiaru

RADA

"Włączenie w odwrot. kierunku" wymaga albo 
CUE albo VFD albo MP 204 i dodatkowego 
zestawu styczników w szafce sterowniczej. 
Do sterowania stycznikiem włączania 
w odwrotnym kierunku należy nastawić wyjście 
syfrowe DOx.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Antyblokada >
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RADA

Te funkcję można wykorzystywać tylko 
w przypadku systemu z pompami o mocy wyższej 
od 4 kW.
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Zadział. antyblok.

Należy wybrać parametry, które będą wywoływały alarm lub 
ostrzeżenie. Przed użyciem tej funkcji dla każdego parametru 
należy utworzyć krzywą odniesienia. Przyciśnij [ok] w wierszu 
"Przyciśnij [ok], aby zmierzyć i zapisać akt. param. pompy jako 
wartości odniesienia", aby utworzyć krzywą.

Te pomiary odpowiadają normalnemu działaniu. 
Należy wprowadzić dopuszczalne zmienności tych parametrów. 
Na koniec należy nastawić opóźnienie włączania. 
Przekroczenie tych granic spowoduje wywołanie alarmu lub 
ostrzeżenia "Zablokowane" i pompa zostanie wyłączona.

Następujące parametry mogą wywoływać alarm lub ostrzeżenie:

• Prąd

• Moment obrotowy (z CUE)

• Cos φ

• Mały przeplyw
(z przepływomierzem lub obliczaniem przepływu)

• Zbyt wysoka temperatura.

Rys. 75 Zadział. antyblok.

Zapis. param. pompy

Ten ekran wskazuje aktualne wartości pompy uzyskane w czasie 
pomiaru aktualnych parametrów pompy.

Rys. 76 Zapis. param. pompy

RADA

Funkcja testowania parametrów pompy 
i dopuszczalne zmienności są wskazywane tylko 
wtedy, kiedy w systemie zainstalowano MP 204 
lub CUE.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Antyblokada > Zadział. antyblok. >
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Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > 
Antyblokada > Zapis. param. pompy >
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9.2.12 Obliczanie przelewu

Ten ekran służy do nastawiania obliczania kalkulacji. Ta funkcja 
musi być włączona. Patrz: 9.1.4 Funkcje łączników pływakowych. 
Obliczanie przelewu wymaga pomiaru poziomu wody przez 
analogowy czujnik poziomu.

W przypadku wybrania funkcji przelewu należy przypisać ją do 
wejścia cyfrowego DI3 w CU 362. Wejście cyfrowe będzie 
zasilane z akumulatora podtrzymującego, co umożliwi obliczanie 
przelewu w razie zaniku napięcia zasilania. Dlatego w insta- 
lacjach już istniejących należy przenieść inne wyłączniki z DI3 do 
następnego dostępnego wejścia cyfrowego.

Opóźnienie aktywacji to czas upływający zanim przelew stanie 
się rzeczywistym przelewem. Opóźnienie aktywacji można 
ustawiać na czas do 9999 s (2,77 h).

Opóźnienie reaktywacji to czas upływający od ustania 
rzeczywistego przelewu do momentu w którym przelew ponownie 
stanie się rzeczywistym przelewem.

Jeżeli nowy rzeczywisty przelew (> opóźnienie aktywacji) wystąpi 
przed upływem czasu opóźnienia reaktywacji, to przelew zostanie 
dodany do pierwszego rzeczywistego przelewu.

Jeżeli czas opóźnienia reaktywacji upłynie i wystąpi nowy 
rzeczywisty przelew (> opóźnienie aktywacji), to zostanie on 
policzony jako nowy rzeczywisty przelew. Rejestrowane są liczba 
i objętość przelewów. W przykładzie na rys. 77 opóźnienie 
reaktywacji jest ustawione na pięć godzin i 30 minut.

Przelew jest obliczany na podstawie do dziesięciu punktów 
odniesienia. Użytkownik musi obliczyć i wprowadzić poziom 
i przepływ. W przypadku wprowadzenia małej liczby punktów 
odniesienia przepływ zostanie ustalony przez interpolację 
liniową. Patrz: przykład 1.

Rys. 77 Punkty odniesienia do obliczania przelewu

Przy aktywnej funkcji wyłącznika przelewu poziom rzeczywisty 
(mierzony przez analogowy czujnik poziomu) jest 
wykorzystywany jako "zerowy" punkt odniesienia. Zerowy punkt 
odniesienia jest wykorzystywany do obliczania poziomu w kanale 
przelewowym.

Poziom kanału = poziom rzeczywisty - zerowy punkt odniesienia.

Wszystkie pompy pracują, poziom podnosi się i w punkcie 
odniesienia 0 poziom rzeczywisty jest ustawiany jako zerowy 
punkt odniesienia. Poziom ciągle podnosi się do punktu 
odniesienia 1. Poziom w kanale jest ustalany przez 
zaawansowane obliczenie przelewu w oparciu o punkt 
odniesienia.

Rys. 78 Punkty odniesienia do obliczania przelewu

Przykład 1

Użytkownik wprowadził następujące wartości:

Punkt odniesienia 1

– 1 cm

– 1 m3/h.

Punkt odniesienia 2

– 10 cm

– 10 m3/h.

Jeżeli poziom zmierzony w kanale przelewowym wynosi 5 cm, to 
obliczony przelew wyniesie 5 m3/h. Przy 15 cm przelew wyniesie 
15 m3/h.

Przykład 2

Użytkownik wprowadził następujące wartości:

Punkt odniesienia 1

– 1 cm

– 1 m3/h.

Punkt odniesienia 2

– 10 cm

– 10 m3/h.

Punkt odniesienia 3

– 20 cm

– 15 m3/h.

Jeżeli poziom zmierzony w kanale przelewowym wynosi 5 cm, to 
obliczony przelew wyniesie 5 m3/h. Przy 15 cm przelew wyniesie 
12,5 m3/h.

Ta funkcja nie jest możliwa, jeżeli system już składa się z pięciu 
wyłączników pływakowych.

Jeżeli system składa się z pięciu wyłączników pływakowych 
wyłącznik wysokiego poziomu musi być skonfigurowany jako 
wyłącznik przelewu.

Ścieżka: Nastawienia > Funkcje zaawansowane > Przelew
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9.3 Ustawienia komunikacji

CU 362 musi posiadać moduł interfejsu komunikacyjnego 
CIM (Communication Interface Module), aby transfer danych do 
systemu SCADA lub telefonu komórkowego był możliwy.

Dostępne są różne moduły CIM dla różnych typów sieci. 
Moduł CIM musi być zainstalowany w CU 362. Patrz: instrukcja 
instalacji i obsługi CU 362.

Konfiguracja modułu CIM jest opisana w instrukcji instalacji 
i obsługi oraz w profilu funkcjonalnym na płycie CD-ROM 
dostarczonej razem z modułem.

9.3.1 Wybór modułu komunikacyjnego

Na tym ekranie użytkownik musi wybrać moduł komunikacyjny 
zainstalowany w CU 362.

Każdy moduł komunikacyjny posiada szereg submenu 
konfiguracji i funkcji specjalnych.

CU 362 obsługuje następujące moduły CIM:

• CIM 200 (Modbus RTU przez RS-485),

• CIM 250 (Modbus i SMS przez GSM/GPRS),

– Modbus TCP przez GPRS,

– Modbus RTU przez GSM,

• CIM 270 GRM (Grundfos Remote Management),

• Inny moduł (moduły komunikacyjne w przyszłości).

Rys. 79 Nastawienia komunikacji

CIM 200 (Modbus przez RS-485)

Moduł CIM 200 przesyła dane do/z CU 362 i lokalnej sieci 
Modbus. Patrz: rys. 80.

Patrz: profil funkcjonalny i instrukcja obsługi "Grundfos CIM 200, 
Modbus RTU dla Sterowników Dedykowanych".

Rys. 80 Przykład, CIM 200

RADA
Typ zastosowanego modułu komunikacyjnego 
podano na tylnej stronie CU 362.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji >
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CU 362
(CIM 200 zintegrowany)

Sieć Modbus

SCADA
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CIM 250 (Modbus i SMS przez GSM/GPRS)

Moduł CIM 250 przekazuje dane do/z CU 362 i sieci GSM/GPRS. 
Patrz: rys. 81.

Jeżeli CIM 250 jest zainstalowany w systemie, to należy 
wprowadzić szereg nastawień, aby komunikacja z telefonami 
komórkowymi i systemami SCADA była możliwa.

Przed użyciem CIM 250 do wysyłania/odbierania wiadomości 
SMS przez GSM/GPRS należy wprowadzić następujące 
nastawienia:

Moduł CIM 250 może wysyłać/odbierać wiadomości SMS do/z 
jednego lub lilku telefonów komórkowych. Patrz: rozdz. 
9.3.4 Numery SMS.

Moduł CIM może również wysyłać dane do systemu SCADA. 
Patrz: rozdz. 9.3.9 Nastawienia systemu SCADA.

Wykorzystaj profil funkcjonalny i instrukcję użytkowniaka 
"Grundfos CIM 250, GSM dla Sterowników Dedykowanych" 
z płyty CD-ROM dostarczonej z modułem.

Rys. 81 Przykład, CIM 250

CIM 270 GRM (Grundfos Remote Management)

Moduł CIM jest używany do połączenia z systemem zdalnego 
zarządzania Grundfos Remote Management.

Jeżeli CIM 270 jest zainstalowany w systemie, to przed 
komunikacją z systemami GRM należy wprowadzić szereg 
nastawień.

Rys. 82 Przykład, CIM 270

RADA
Wykorzystywanie wiadomości SMS wymaga 
uprzedniego nastawienia szeregu parametrów.

Podmenu Patrz rozdz.:

Numery odbiorców SMS 9.3.4 Numery SMS.

Plan SMS 9.3.5 Plan SMS.

Bit życia SMS 9.3.6 SMS z bitem życia.

Uwierzytelnienie SMS 9.3.7 Uwierzytelnianie SMS.

Nastaw. GSM i SIM 9.3.8 Nastawienia GSM i karty SIM.

Nastawienia SCADA 9.3.9 Nastawienia systemu SCADA.

Nastawienia blokad 9.3.10 Nastawienia blokad.

Nastawienia GPRS 9.3.11 Nastawienia GPRS.
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CU 362
(zintegrowany CIM 250)

SCADA

Antena GSM

Telefon komórkowy

Podmenu Patrz: rozdz.

Numery odbiorców SMS 9.3.4 Numery SMS.

Plan SMS 9.3.5 Plan SMS.

Bit życia SMS 9.3.6 SMS z bitem życia.

Uwierzytelnienie SMS 9.3.7 Uwierzytelnianie SMS.

Nastaw. GSM i SIM 9.3.8 Nastawienia GSM i karty SIM.

Nastawienia blokad 9.3.10 Nastawienia blokad.

Nastawienia GPRS 9.3.11 Nastawienia GPRS.
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CU 362
(zintegrowany CIM 270)

GRM WebAccess

Antena GSM

Telefon komórkowy

Serwer GRM
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9.3.2 Ethernet

Serwer www CU 362 umożliwia połączenie CU 362 
z komputerem za pośrednictwem złącza Ethernet 
(przewód krosowy Ethernet). Interfejs użytkownika może być 
eksportowany z CU 362 do komputera tak, aby można było 
zdalnie monitorować i sterować CU 362 i Sterownikami 
Dedykowanymi.

CU 362 może komunikować się z komputerem (PC) przez lokalny 
Ethernet lub bezpośrednio przez złącze internetowe. 
Patrz: rys. 83 i 84.

Rys. 83 Przykład, lokalne połączenie Ethernet

Rys. 84 Przykład, połączenie internetowe

Konfiguracja Ethernet

Nastawianie połączenia Ethernet można wykonać w dwoma 
sposobami:

• automatycznie z protokołem DHCP,

• ręcznie.

Konfiguracja DHCP

Na tym ekranie należy wprowadzić nazwę "Nazwa hosta". 
Nazwa hosta jest wykorzystywana przy nawiązywaniu połączenia 
internetowego. Wprowadź nazwę hosta w linii adresowej 
przeglądarki internetowej.

DHCP musi być aktywny, aby połączenie internetowe mogło być 
nawiązane. Przeglądarka połączy się z CU 362.

Użytkownik może wybrać automatyczne wykonanie DHCP lub 
przypisanie adresu IP.

Przykład

"Nazwa hosta" zostanie nastawiona na "CU362", DHCP zostanie 
wyłączony.

Adres IP to 192.168.0.2, maska podsieci to 255.255.255.0, 
a standardowa bramka jest nastawiona na 192.255.0.1.

Adres MAC to 00 14 44 12 34 56.

Do nawiązania połączenia VNC z CU362 potrzebne jest hasło.

Hasło można zresetować.

Rys. 85 Ethernet

Aby móc korzystać z serwera www, użytkownik musi znać adres 
IP CU 362. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci 
muszą posiadać niepowtarzalny adres IP, aby mogły 
komunikować się ze sobą. Fabrycznie nastawiony adres IP 
CU 362: 192.168.0.2.

Zamiast nastawionego fabrycznie adresu IP możliwe jest 
stosowanie dynamicznego przypisywania adresu IP. Umożliwia to 
aktywacja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - 
protokołu dynamicznej konfiguracji hostów) bezpośrednio 
w CU 362 lub przez serwer www. Patrz: rozdz. 9.3.2 Ethernet.

Dynamiczne przypisywanie adresu IP dla CU 362 wymaga 
stosowania serwera DHCP w sieci. Serwer DHCP przypisuje 
pewną liczbę adresów IP do urządzeń elektrycznych i zapewnia, 
że dwa urządzenia nie otrzymują tego samego adresu IP.

Standardowa przeglądarka internetowa jest wykorzystywana do 
połączenia z serwerem www jednostki CU 362.

Jeżeli użytkownik chce wykorzystywać fabrycznie nastawiony 
adres IP, to żadne zmiany na tym ekranie nie są potrzebne. 
Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP jednostki 
CU 362. Patrz: rozdz. 9.3.2 Ethernet.

Teraz otwórz przeglądarkę i wprowadź "Nazwę hosta" CU 362 
zamiast adresu IP. Przeglądarka internetowa będzie próbowała 
połączyć się z CU 362. Nazwa hosta jest wskazywana na 
ekranie, ale jej zmiana może być przeprowadzona tylko przy 
użyciu programu PC Tool lub przeglądarki.

Patrz: Zmiana nastawień sieciowych na str. 55.
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Przewód krosowy 
Ethernet

CU 362

Przewód Ethernet 
połączenia 
internetowego

CU 362

PC z dostępem do 
CU 362 przez internet

RADA
Nazwa użytkownika i hasło są fabrycznie 
nastawione na "admin".

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Ethernet >
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RADA
Zalecamy kontakt z administratorem systemu 
w celu ustalenia bezpiecznego połączenia 
z CU 362.

RADA DHCP wymaga wprowadzenia nazwy hosta.
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To menu pojawia się jako pierwsze w momencie nawiązywania 
połączenia z jednostką CU 362.

Rys. 86 Połączenie z CU 362

Nastawienia fabryczne

Nazwa użytkownika: admin
Hasło: admin

Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła, w jednostce 
CU 351 uruchamia się aplikacja Java Runtime Environment, pod 
warunkiem, że została ona zainstalowana na danym komputerze. 
Jeżeli tak nie jest, a komputer jest podłączony do Internetu, 
wtedy wykorzystując link na ekranie należy pobrać i zainstalować 
aplikację Java Runtime Environment.

Rys. 87 Ekran z linkiem do aplikacji JavaScript®

Program Java Runtime Environment przenosi interfejs 
użytkownika CU 362 (razem z funkcjami wyświetlacza i panelu 
obsługowego) na monitor komputera. Jednostka CU 362 może 
być teraz sterowana z PC.

Rys. 88 Nastawienia sieci

Zmiana nastawień sieciowych

Kiedy połączenie z serwerem www jednostki CU 362 zostało 
nawiązane, to możliwa jest zmiana nastawień sieci.

Rys. 89 Zmiana nastawień sieci

1. Przyciśnij ikonę "Network admin".

2. Wprowadź zmiany.

3. Przyciśnij [Submit] (Potwierdź), aby aktywować zmiany.

Zmiana hasła

Rys. 90 Zmiana hasła

1. Przyciśnij ikonę "Zmiana hasła".

2. Wprowadź nowe hasło.

3. Przyciśnij [Submit] (Potwierdź), aby aktywować nowe hasło.
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9.3.3 Adresy fieldbus

Zainstalowanie modułu GENIbus umożliwia połączenie CU 362 
z siecią zewnętrzną. Połączenie może odbywać się przez sieć 
opartą na GENIbus lub na innym protokole przez bramkę. 
Patrz: rys. 83. Skontaktuj się z firmą Grundfos w celu uzyskania 
informacji szczegółowych.

CU 362 może się komunikować z jednostkami zewnętrznymi 
przez interfejs RS-485 (opcjonalnie).

Interfejs RS-485 jest zainstalowanym w CU 362 modułem 
rozszerzającym. Informacje szczegółowe - patrz: instrukcja 
instalacji i obsługi CU 362.

Komunikacja odbywa się wg protokołu Grundfos GENIbus 
i umożliwia podłączenie do systemu zarządzania budynkiem lub 
innego zewnętrznego systemu sterowania.

Parametry pracy mogą być nastawiane poprzez sygnał 
magistrali. Ponadto stan dotyczący ważnych parametrów oraz 
sygnalizacja zakłóceń mogą być odczytywane na CU 362.

Skontaktuj się z firmą Grundfos w celu uzyskania informacji 
szczegółowych.

Wyświetlacz CU 362 umożliwia przydzielenie adresów GENIbus 
dla każdego modułu.

Przykład

1. Wprowadź nowy adres w wierszu "GENIbus number".

2. Przyciśnij [ok], aby rozesłać adres.

3. Odłącz moduł i przyłącz następny moduł, jeżeli więcej 
modułów potrzebuje nowego adresu.

Rys. 91 Adresy fieldbus

9.3.4 Numery SMS

Na tym ekranie wprowadza się numery telefoniczne dla 
alarmowych wiadomości SMS i numer do systemu SCADA.

Możliwe jest wprowadzenie trzech numerów alarmowych SMS 
i jednego numeru do systemu SCADA.

Numery odbiorców SMS

Numery SMS są używane zgodnie z planem wysyłania 
wiadomości SMS z ostrzeżeniami i alarmami.

Te numery SMS są również wykorzystywane do uwierzytelniania 
SMS. Patrz: rozdz. 9.3.7 Uwierzytelnianie SMS.

Numer SCADA

Numer SCADA jest wykorzystywany do połączenia zwrotnego 
SCADA (callback), jeżeli w CU 362 funkcja połączenia zwrotnego 
SCADA jest aktywna.

Wyślij alarmową wiadomość SMS na

Alarm SMS może być wysyłany na trzy różne sposoby:

• Tylko numer główny

• Numer główny i dodatkowy

• Najpierw nr główny a potem dr., jeśli brak potwierdz.

Nieprzekraczalny czas potw.

Ten termin ostateczny to czas pozwalający użytkownikowi 
numeru głównego na potwierdzenie odbioru alarmowego SMS 
przed wysłaniem wiadomości SMS na drugi numer.

Przykład

Wprowadź numery telefonów dla alarmów SMS i do systemu 
SCADA.

Wprowadź cyfry przyciskami  i . Przyciskaj przyciski  lub 
, aby przejść do następnej cyfry. Przyciśnij [ok] w celu 

zapisania numeru.

Numery odbiorców SMS

• Nr 1 +4512345678

• Nr 2 +4511223344

• Nr 3 +4599988877.

Numer SCADA

• +4512345678.

Nieprzekraczalny czas potw.

Czas, po którym alarmowy SMS zostanie wysłany na drugi 
numer, jest nastawiony na 10 minut.

Rys. 92 Numery odbiorców SMS

RADA
Przy ustawianiu adresu GENIbus przyłączony 
może być tylko jeden moduł.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Adresy fieldbus >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Numery odbiorców SMS >
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9.3.5 Plan SMS

Na tym ekranie nastawia się plan SMS, tj. numer telefonu dla 
alarmowych wiadomości SMS i czasy wysyłania.

Wybierz dzień tygodnia

Po wybraniu dnia można nastawić trzy okresy w dniu:

• Praca

• Czas wolny

• Pora snu.

Nastawienia dla wybranego dnia obowiązują dla wszystkich 
trzech okresów. W planie SMS można także nastawić początek/
koniec zmiany roboczej. Podział dnia na okresy ma cele 
praktyczne, np. zapobiega wysyłaniu wiadomości SMS 
o drugorzędnych zakłóceniach do kierownika serwisu w środku 
nocy. Kierownik serwisu otrzyma wiadomości SMS, kiedy wróci 
do pracy.

Przegląd planu SMS

Ta funkcja służy do wywołania graficznego przeglądu planu SMS.

Wybierz jeden z przeglądów graficznych:

• Praca/Czas wolny/Pora snu. Patrz: str. 58.

• Odbiorcy główni. Patrz: str. 58.

• Odbiorcy dodatkowi. Patrz: str. 58.

Przykład

Wybierz dzień tygodnia do nastawiania lub odpowiedni przegląd 
graficzny.

Wybierz dzień tygodnia

• Poniedziałek

• Wtorek

• Środa

• Czwartek

• Piątek

• Sobota

• Niedziela.

Przegląd planu SMS

• Praca/Czas wolny/Pora snu

• Odbiorcy główni

• Odbiorcy dodatkowi.

Rys. 93 Plan SMS

Wybierz dzień tygodnia

Na tym ekranie nastawia się wybrany dzień tygodnia.

Możliwy jest podział na alarmy drugorzędne i ważne, np. w nocy.

Wprowadź punkt początkowy dla trzech okresów:

• Praca

• Czas wolny

• Pora snu.

W celu aktywacji okresu, zaznacz odpowiednie pole i wprowadź 
punkt początkowy okresu.

Początek zmiany roboczej

Wprowadź początek/koniec zmiany roboczej. Można nastawić 
trzy różne czasy początków zmiany roboczej dla każdego okresu 
24-godzinowego. Każdy początek zmiany roboczej może być 
nastawiony zarówno dla głównego numeru telefonu, jak i dla 
numeru dodatkowego.

Przykład

Ten ekran pokazuje, że dzień pracy kierownika serwisu w środę 
zaczyna się o 08:00 i kończy o 16:00, jego pora snu zaczyna się 
o 22:00.

Na ekranie widać, że zmiana robocza rozpoczyna się w środę 
o 08:00.

Zmiana robocza nie kończy się o 16:00. Dlatego odbiorcy SMS 
nie zmieniają się.

Zmiana robocza kończy się o 22:00 (zaczyna się nowa zmiana 
robocza) i dlatego odbiorcy SMS zmieniają się.

Rys. 94 Środa

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Plan SMS >
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RADA
Początek zmiany roboczej może przypadać na 
środek okresu.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Plan SMS > 
Środa >
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.3
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Graficzna prezentacja planu SMS

Ten ekran prezentuje graficznie podział tygodnia.

Rys. 95 Praca/Czas wolny/Pora snu

Graficzny przegląd głównych odbiorców

Ten ekran przedstawia graficznie przegląd wyznaczonych 
głównych odbiorców w poszczególnych dniach tygodnia.

Rys. 96 Odbiorcy główni

Graficzny przegląd odbiorców dodatkowych

Ten ekran przedstawia graficznie przegląd wyznaczonych 
odbiorców dodatkowych w poszczególnych dniach tygodnia.

Rys. 97 Odbiorcy dodatkowi

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Plan SMS > 
Praca/Czas wolny/Pora snu >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Plan SMS > 
Odbiorcy główni >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > Plan SMS > 
Odbiorcy dodatkowi >
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9.3.6 SMS z bitem życia

Na tym ekranie nastawia się funkcje bitu życia.

Bit życia informuje użytkownika o tym, że CU 362 może 
komunikować się. Użytkownik może wybrać jeden dzień lub kilka 
dni na wysyłanie bitu życia. Wprowadź czas wysyłania bitu życia.

Przykład

Wybierz dzień (dni) wysyłania i czas wysyłania bitu życia.

Wiadomość SMS będzie wysyłana w wybrane dni:

• Poniedziałek

• Wtorek

• Środa

• Czwartek

• Piątek

• Sobota

• Niedziela.

Czas wysyłania bitu życia

Bit życia będzie wysyłany o 12:30.

Rys. 98 Bit życia SMS

9.3.7 Uwierzytelnianie SMS

Na tym obrazie możliwe jest nastawienie iwierzytelninia 
nadawców przychodzących wiadomości tak, aby do systemu 
sterowania nie dochodziły wiadomości SMS od nieuprawnionych 
osób.

Trzy metody uwierzytelniania:

• Przez numer telefonu

• Przez kod PIN

• Pełna (na podstawie numeru telefonu i kodu PIN).

Numer telefonu

Akceptowane będą wiadomości SMS nadane z telefonów 
o wybranych numerach.

Kod PIN

Akceptowane będą tylko wiadomości SMS rozpoczynające 
prawidłowym kodem PIN.

Następujące wiadomości SMS są odbierane:

• ACK
Potwierdzenie odbioru alarmowego SMS, aby nie był on już 
wysyłany na numer dodatkowy.

• ALARMRESET lub RESETALARM
Kasowanie alarmów zawieszonych. Jak kasowanie przy 
pomocy panelu obsługowego CU 362.

• GETALARMS
Wysyłanie SMS dla każdego alarmu.

• STATUS lub STATUS1
Żądanie wiadomości SMS o stanie systemu.

• AUTO
Zmiana z blokady na pracę automatyczną.

• INTERLOCK
Zmiana na blokadę, tj. typ wyłączenia.

• FORCERELAY
Załączenie przekaźnika zdefiniowanego przez użytkownika.

• RELEASERELAY
Zwolnienie przekaźnika zdefiniowanego przez użytkownika.

• SIGNALLEVEL
Żądanie wiadomości o mocy sygnału modemu GSM.

• GPRS STATUS
Uzyskuje adres IP przez połączenie GPRS.

• POMOC lub ?
Wysłanie listy poleceń.

• AOx y
x - liczba wyjść zdefiniowanych przez użytkownika (1-3)
y - liczba z zakresu od 0 do 100 i wartość zadana dla wyjścia.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Bit życia SMS >

E
kr

a
n

_
4

.3
.5

RADA
Spacja między x i y jest konieczna, aby funkcja 
działała.
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Przykład

Odebranie alarmowego SMS przez użytkownika musi zostać 
potwierdzone. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przysłane, to 
SMS zostanie wysłany do drugiego odbiorcy.

Rys. 99 Uwierzytelnienie SMS

9.3.8 Nastawienia GSM i karty SIM

Na tym ekranie wprowadza się kody PIN i PUK karty SIM.

Karta SIM i jej kody PIN i PUK są dostarczane przez firmę 
telefoniczną.

Rys. 100 Nastaw. GSM i SIM

9.3.9 Nastawienia systemu SCADA

Na tym ekranie nastawia się system SCADA.

Użytkownik musi wybrać alarmy i ostrzeżenia, które będą 
wysyłane do systemu SCADA (Fun. poł. zwrotn. sys. SCADA).
Patrz: rozdz. 11.7 Alarmy systemowe.

Fun. poł. zwrotn. sys. SCADA

Na tym ekranie aktywuje się połączenia zwrotne (callback) 
SCADA.

Test połączenia zwrotnego SCADA

Prawidłowe działanie funkcji połączenia zwrotnego SCADA 
można sprawdzić. Test można przeprowadzić z użyciem CU 362 
na miejscu lub zdalnie przez PC Tool. CU 362 wysyła wiadomość 
testową, a system SCADA potwierdza odbiór. 

Połączenia przychodzące

Ta funkcja służy do ochrony połączenia z systemem SCADA. 
Użytkownik może wprowadzić hasło dla komunikacji systemu 
SCADA z CU 362.

Hasło musi składać się czterech cyfr.

Rys. 101 Nastawienia SCADA

RADA
Kod PIN jest także wykorzystywany w funkcji 
blokady.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Uwierzytelnienie SMS >
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_
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RADA Nie wszystkie karty SIM używają kodu PIN.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Nastaw. GSM i SIM >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Nastawienia SCADA >
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_
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.8
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9.3.10 Nastawienia blokad

Na tym ekranie nastawia się funkcję blokady.

Możliwy jest podział na dwa obszary:

• Blokada przychodząca

• Blokada wychodząca.

Blokada przychodząca

Ta funkcja zapewnia, że bieżąca studzienka zostanie 
zatrzymana, jeżeli następna studzienka będzie pełna. 
Przychodząca blokada wymaga uwierzytelnienia SMS.

Blokada wychodząca

Ta funkcja jest stosowana, kiedy bieżąca studzienka jest pełna. 
Jeżeli studzienka jest pełna, to możliwe jest zatrzymanie do 
trzech poprzednich studzienek. To zapobiega przelewowi 
w bieżącej studzience.

Aktywacja blokady wychodzącej jest możliwa, kiedy następujące 
kryteria są spełnione:

• Woda w studzience przekroczyła poziom alarmowy.

• Czujnik poziomu alarmowego uruchomił alarm.

Blokada wychodząca jest nieaktywna tylko wtedy, kiedy woda 
w studzience opadła poniżej najniższego poziomu wyłączania.

Przykład

Wybierz lub zignoruj blokadę wychodzącą.

Blokada przychodząca

• Ignoruj blokadę przychodzącą.

Blokada wychodząca

• Blokada, studzienka 1

• Blokada, studzienka 2

• Blokada, studzienka 3.

Rys. 102 Nastawienia blokad

Blokada wychodząca , studzienka 1

Na tym ekranie nastawia się blokadę wychodzącą "Studzienki 1".

Użytkownik musi aktywować blokadę wychodzącą i wprowadzić 
numer telefonu przepompowni, która ma zostać zatrzymana.

Nazwa systemu

Użytkownik może zmienić nazwę "Studzienka 1" na aktualną 
nazwę systemu. To ułatwia identyfikację przepompowni.

Numer telefonu

Wprowadź numer telefonu przepompowni pod nazwą systemu.

Kod PIN aktywny

Użytkownik może aktywować funkcję kodu PIN. "Studzienka 1" 
będzie wtedy zabezpieczona kodem. Kod PIN jest wysłany 
z wiadomością (SMS) blokady w celu zatrzymania "Studzienki 1".

Przykład

Przy wiadomości (SMS) z blokadą "Studzienka 1" musi odebrać 
kod PIN. Ten kod PIN musi się zgadzać z kodem "Studzienki 1", 
w przeciwnym razie polecenie nie zostanie przyjęte.

Przekroczenie czasu blokady

Blokada jest ważna przez określony czas. Kiedy ten czas upłynie, 
nowa wiadomość (SMS) blokady jest wysyłana do 
przepompowni.

Przykład

Aktywuj blokadę wychodzącą.

Nazwa systemu

• Studzienka 1.

Numer telefonu

• +4512345678.

Kod PIN aktywny

• Kod PIN.

Przekroczenie czasu blokady

Blokada zostanie zdezaktywowana po 20 minutach.

Rys. 103 Blokada, studzienka 1

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Nastawienia blokad >

E
kr

a
n

_
4

.3
.9

RADA
Ważne jest, aby przepompownia odbierająca 
wiadomość była identycznie skonfigurowana.

RADA

Ograniczenie czasowe zapewnia, że studzienka 
nie pozostanie w takim stanie. Tylko zakłócenie 
komunikacji może być przyczyną 
niezdefiniowanego zatrzymania.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Nastawienia blokad > Blokada, studzienka 1 >
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9.3.11 Nastawienia GPRS

Informacje o komunikacji GPRS wprowadza się na tym ekranie.

Użytkownik musi wprowadzić adres APN (Access Point Node), 
nazwę użytkownika i hasło.

Należy wprowadzić:

• APN

• Nazwa użytk.

• Hasło.

Rys. 104 Nastawienia GPRS

Patrz: profil funkcjonalny i instrukcja uzytkownika "Grundfos 
CIM 250, GSM dla Sterowników Dedykowanych" na płycie 
CD-ROM dostarczonej z mopdułem GSM.

RADA
Karta SIM, adres APN, nazwa użytkownika i hasło 
są dostarczane przez firmę telefoniczną.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia komunikacji > 
Nastawienia GPRS >
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9.4 Nastawienia I/O

Ten ekran pokazuje opcje w menu Nastawienia I/O.

Rys. 105 Nastawienia I/O

9.4.1 Wejścia analogowe

Na tym ekranie należy wybrać wejście analogowe.

Standardowo jest pięć wejść analogowych. Ten ekran pokazuje 
wszystkie wejścia, co umożliwia szybkie ustalenie fizycznego 
położenia każdego wejścia.

Przykład

Wejście analogowe AI1 na CU 362 (zacisk 51) jest powiązane 
z funkcją "Poziom, ciśnienie".

AI1 (CU 361) [51] i AI1 (IO351B-41) [57].

Rys. 106 Wejścia analogowe

Wejście analogowe, konfiguracja

Na tym ekranie wybiera się wejście analogowe do nastawiania.

Każde wejście analogowe ma własny ekran. Liczba ekranów 
zależy od liczby wejść analogowych.

Przykład

1. Wybierz rodzaj sygnału wejściowego, np. 4-20 mA.

2. Wybierz wielkość pomiarową, np. "Poziom, ciśnienie".

3. Nastaw zakres pomiarowy czujnika 
(wartości graniczne min. i maks.), np. 0,0 do 5,0 m.

Jeżeli wejście jest aktywne, to wskazywana jest
"Wielkość pomiarowa". Wejście analogowe można powiązać 
z funkcją na innym ekranie. CU 362 przywróci ekran do 
nastawiania wejścia analogowego.

Rys. 107 Wejścia analogowe

Wejścia analogowe, wielkości pomiarowe

Wielkość pomiarową dla wybranego wejścia analogowego 
nastawia się na tym ekranie.

Rys. 108 Wejścia analogowe i wielkości pomiarowe

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O >
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_
4

.4

Wejście
Jednostka/

moduł sterowania
Zacisk

AI1 CU 362 51

AI1 IO 351B 57

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > 
Wejścia analogowe >
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_
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RADA
Jeżeli wejście analogowe jest nieaktywne, to na 
ekranie widoczna będzie tylko górna część 
wskazań, tj. nastawienia wejścia.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > 
Wejścia analogowe > Wejścia analogowe >
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.1

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > 
Wejścia analogowe > Wejścia analogowe > Wejścia analogowe 
i wielkości pomiarowe >
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9.4.2 Wejścia cyfrowe

Na tym ekranie wybiera się wejście cyfrowe do nastawiania.

Standardowo jest 12 wejść cyfrowych. Ten ekran pokazuje 
wszystkie wejścia i dlatego można szybko ustalić fizyczne 
położenie każdego wejścia.

Przykład

Wejście cyfrowe DI2 na IO 351B (zacisk 12) jest powiązane 
z funkcją "Sprzęż. zwrotne stycz., pompa 1", a zestyk jest 
normalnie otwarty.

DI1 (CU 361) [10] i DI2 (IO351B-41) [12].

Rys. 109 Wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe i funkcje

Na tym ekranie nastawia się logikę sygnału i funkcję wejścia 
cyfrowego. Czterem z tych funkcji można nadać nowe nazwy. 
Nazwy domyślne to "Extra fault 1" do "... 4". Użytkownik może 
zmienić nazwę domyślną. W przypadku aktywacji alarmu 
w rejestrze alarmu pojawi się nowa nazwa.

Patrz: 9.5.1 Alarmy systemowe.

Rys. 110 Wejścia cyfrowe i funkcje

9.4.3 Wyjścia analogowe

Na tym ekranie wybiera się wyjście analogowe do nastawiania.

Standardowo są trzy wyjścia analogowe. Na tym ekranie 
widoczne są wszystkie wyjścia, dzięki czemu można szybko 
ustalić fizyczne położenie każdego wyjścia.

Przykład

Wyjście analogowe AO1 na IO 351B (zacisk 18) jest powiązane 
z funkcją "Częstotliwość VFD, pompa 1".

AO1 (IO351B-41) [18].

Rys. 111 Wyjście analog.

Wejście
Jednostka/

moduł sterowania
Zacisk

DI1 CU 362 10

DI2 IO 351B 12

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia cyfrowe >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia cyfrowe > 
Wejścia cyfrowe i funkcje >
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.1

Wejście Moduł Zacisk

AO1 IO 351B 18

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wyjście analog. >
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9.4.4 Wyjścia cyfrowe

Na tym ekranie wybiera się wyjście cyfrowe do nastawiania.

Standardowo jest dziewięć wyjść cyfrowych. Ten ekran pokazuje 
wszystkie wyjścia cyfrowe, dzięki czemu można szybko ustalić 
fizyczne położenie każdego wyjścia.

Przykład

Wyjście cyfrowe DO1 na CU 362 (zacisk 71) jest powiązane 
z alarmem "Alarm wysokiego poziomu".

DO1 (CU 361) [71] i DO1 (IO351B-41) [77].

Rys. 112 Wyjścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe, parametry wyjściowe

Na tym ekranie nastawia się parametr dla wybranego wyjścia 
cyfrowego.

Przykład

Wyjście cyfrowe DO1 na CU 362 (zacisk 71) jest powiązane 
z alarmem "Alarm wysokiego poziomu".

Rys. 113 Funkcja wyjść cyfrowych

9.4.5 Wejścia liczników

Na tym ekranie wybiera się wejście licznikowe do nastawiania.

Wejście licznika można połączyć z przepływomierzem, licznikiem 
energii lub podobnym urządzeniem.

Standardowo jest pięć wejść licznikowych. Każdy licznik można 
nastawić przy pomocy submenu. Licznikom zdefiniowanym przez 
użytkownika można nadać nowe nazwy.

Rys. 114 Wejścia liczników

Wejścia licznikowe, konfiguracja

Na tym ekranie można nastawić wybrane wejście licznika.

1. Ustal wejście cyfrowe połączone z wejściem licznika 
w systemie.

2. Wybierz wejście cyfrowe, z którym połączony jest miernik lub 
czujnik, jednostkę i skalowanie.

3. Zmień nazwę licznika zdefiniowanego przez użytkownika.

Rys. 115 Licznik zdefiniowany przez użytkownika

Wszystkie wejścia licznikowe są przedstawione na ekranie 
stanów i są dostępne przez przegląd danych elektrycznych.

Wyjście
Jednostka/moduł 

sterowania
Zacisk

DO1 CU 362 71

DO1 IO 351B 77

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wyjścia cyfrowe >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wyjścia cyfrowe > 
Funkcja wyjść cyfrowych >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia liczników >
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RADA
Maksymalna częstotliwość wejścia impulsowego 
IO 351B wynosi 12 Hz.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia liczników > 
Przepływomierz >
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9.4.6 Przekaźniki alarmowe

Szereg zdefiniowanych alarmów (zakłóceń) uruchamia 
przekaźniki alarmowe.

Wybierz sposób kasowania poszczególnych alarmów.

W systemie występuje pięć typów przekaźników alarmowych:

Alarm wysokiego poziomu

Uruchamiany przez wysoki poziom wody.

Alarmy pilne

Uruchamiane przez

• Wysoki poziom

• Poziom

• Suchobieg

• Brak zasilania sieciowego

• Błąd, wspólna faza.

Wszystkie alarmy

Uruchamiane przez wszystkie alarmy.

Wszystkie alarmy i ostrzeżenia

Uruchamiane przez wszystkie alarmy i ostrzeżenia.

Alarmy użykownika

Uruchamiane przez alarmy zdefiniowane przez użytkownika.
Patrz: rozdz. 9.5.5 Konfiguracja zakłóceń analogowych 
i 9.5.6 Konfiguracja zakłóceń cyfrowych.

Przekaźniki alarmowe mogą być resetowane dwoma sposobami:

• Kasowanie automatyczne

• Kasowanie ręczne.

Użytkownik musi wybrać sposób resetowania poszczególnych 
przekaźników alarmowych. Przekaźniki alarmowe muszą być 
połączone z wyjściami cyfrowymi.
Patrz: rozdz. Wyjścia cyfrowe, parametry wyjściowe na str. 65.

Rys. 116 Przekaźniki alarmowe

9.4.7 Wejścia PTC

Na tym ekranie wybiera się wejście PTC do nastawiania.

Standardowo (1 moduł IO 351B) jest sześć wejść PTC. 
Dodatkowy moduł IO 351B zwiększa liczbę wejść PTC do 12.
Ten ekran pokazuje wszystkie wejścia i dlatego można szybko 
ustalić fizyczne położenie każdego wejścia.
Użytkownik musi wybrać funkcję dla każdego wejścia PTC.

– Czujnik PTC

– Czujnik wilgoci.

Rys. 117 Wejścia PTC

Wejście PTC, konfiguracja

Na tym ekranie wybiera się wejście PTC do nastawiania.

Każde wejście PTC ma własny ekran. Liczba ekranów zależy od 
liczby wejść PTC.

Przykład

1. Wybierz funkcję czujnika PTC, PTC1.

Rys. 118 Wejścia PTC i funkcje

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > 
Przekaźniki alarmowe >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia PTC >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia I/O > Wejścia PTC > 
Wejścia PTC i funkcje >
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9.5 Nastawienia alarmowe

Ten ekran pokazuje opcje w menu Nastawienia alarmów.

W każdym podmenu postępować zgodnie z następującą 
procedurą:

1. Aktywuj lub dezaktywuj alarmy i ostrzeżenia.

2. Nastaw wartości graniczne alarmu lub ostrzeżenia.

3. Nastaw automatyczne lub ręczne kasowanie alarmu.
Można również nastawić czas opóźnienia. Czas opóźnienia 
może być przydatny, jeżeli sygnał pomiarowy jest niestabilny.

Alarmy

Uruchomiony alarm zatrzymuje pompę lub powoduje inne 
działanie (akcję).

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie nie powoduje zatrzymania pompy. 
Wystąpienie ostrzeżenia oznacza, że system zbliża się do stanu 
alarmowego.

Wszystkie ostrzeżenia są automatycznie potwierdzane.

Alarmy systemowe

Nastaw wymagane alarmy systemowe w tym menu.
Patrz: rozdz. 11.7 Alarmy systemowe.

Alarmy pomp

Nastaw wymagane alarmy pomp w tym menu.
Patrz: rozdz. 11.8 Alarmy pomp.

Alarmy pomp obejmują alarmy i ostrzeżenia poszczególnych 
pomp.

Alarmy mieszadła

Nastaw wymagane alarmy mieszadła w tym menu.
Patrz: rozdz. 11.9 Alarmy mieszadła.

Alarmy łączne

Alarmy łączne umożliwiają użytkownikowi łączenie dwóch 
alarmów w jeden. Oba alarmy muszą być aktywowane przed 
wywołaniem systemu SCADA lub wysłaniem wiadomości SMS.
Patrz: rozdz. 11.10 Alarmy łączne.

Status alarmu

Jeżeli alarm został aktywowany jako ostrzeżenie lub alarm, to 
będzie to widoczne w jednym z submenu.

Rys. 119 Nastawienia alarmów

Symbole wskazują stan (status) każdego wejścia alarmowego. 
Analogowe wejścia alarmowe mogą być wskazywane z dwoma 
symbolami. Patrz: 120.

Rys. 120 Przykład, Status, alarmy systemu

RADA

W ten sposób można nastawiać sygnalizację 
wszystkich zakłóceń, co oznacza, że użytkownik 
może dostosowywać alarmy i ostrzeżenia do 
swoich potrzeb.

RADA
Poszczególne czujniki (przetworniki) muszą być 
nastawione przed użyciem tego menu.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów >
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RADA
Jeżeli funkcja "Grupy pomp" jest aktywna, to 
submenu "Alarmy pomp" jest podzielone na dwie 
grupy.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów >
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9.5.1 Alarmy systemowe

Ten ekran pokazuje parametry zdefiniowane jako alarmy 
systemowe.

Wybierz parametr, który ma być kontrolowany, i nastaw go 
odpowiednio.

Alarmy systemowe mogą być wywołane przez dwa rodzaje 
zakłóceń:

• Zakłócenie analogowe. Patrz: rozdz. 9.5.5 Konfiguracja 
zakłóceń analogowych. Zakłócenie analogowe wywoła alarm, 
jeżeli jego wartość przekracza nastawioną granicę.

• Zakłócenie cyfrowe. Patrz: rozdz. 9.5.6 Konfiguracja zakłóceń 
cyfrowych. Zakłócenie cyfrowe wywoła alarm, jeżeli wystąpi 
zakłócenie (Wł./Wył.).

Rys. 121 Alarmy systemowe
Opis alarmów systemowych

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy systemowe >
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Alarm Opis

Przelew Ten alarm jest wskazywany, kiedy analogowy czujnik poziomu lub łącznik pływakowy wykryje przelew.

Wysoki poziom
Możliwe jest nastawienie załączania przekaźnika alarmowego przez wysoki poziom. Kiedy wysoki poziom 
został osiągnięty, system próbuje załączyć obydwie pompy. Poziom wysoki musi być zawsze najwyższym 
poziomem w systemie.

Poziom alarmowy Poziom alarmowy można wybrać dowolnie. Aktywuje blokadę.

Suchobieg
Poziom suchobiegu może być ustawiony dowolnie jako najniższy poziom w systemie. Kiedy poziom 
suchobiegu zostanie osiągnięty, obydwie pompy zostaną zatrzymane. Funkcja "Poziom odwadniania piany" 
powoduje ignorowanie alarmu suchobiegu i pracę systemu aż do osiągnięcia poziomu odwodniania piany.

Łącznik pływakowy
To ostrzeżenie pojawia się w przypadku niezgodności sygnałów wejściowych z różnych łączników 
pływakowych, np. kiedy łącznik pływakowy "Włącz" jest aktywny, a łącznik pływakowy "Wyłącz" jest 
nieaktywny.

Czujnik poziomu Alarm jest wskazywany, kiedy sygnał z czujnika poziomu nie mieści się w zakresie pomiarowym.

Konflikt poziomów

Ten alarm jest wskazywany, kiedy sygnał z analogowego czujnika poziomu nie zgadza się z sygnałem 
z łączników pływakowych. Taka sytuacja może wystąpić, kiedy czujnik poziomu ulegnie uszkodzeniu lub 
zablokowaniu. Jeżeli tylko łącznik pływakowy suchobiegu sygnalizuje suchobieg, a czujnik poziomu nie, lub 
kiedy łącznik pływakowy wysokiego poziomu jest aktywny, a czujnik poziomu nie sygnalizuje wysokiego 
poziomu, to system zakłada awarię czujnika poziomu i ignoruje jego wskazania.
Kiedy taka sytuacja wystąpi, możliwe jest kontynuowanie pracy jedynie z łącznikiem pływakowym wysokiego 
poziomu i łącznikiem pływakowym poziomu suchobiegu. Kiedy łącznik wysokiego poziomu jest aktywny, 
pompy, które mogą być włączone, włączają się i pompują przez zaprogramowany czas lub do momentu 
zasygnalizowania suchobiegu przez łącznik pływakowy poziomu suchobiegu.
Uwaga: W przypadku uszkodzenia czujnika analogowego na wyświetlaczu pojawiają się wskazania 
"Suchobieg" i "Wysoki poziom", nawet jeżeli te alarmy nie są nastawione jako "aktywne".
Uwaga: W przypadku uszkodzenia czujnika analogowego na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"Konflikt poziomów", nawet jeżeli alarmy "Wysoki poziom" i "Suchobieg" nie zostały nastawione jako 
"aktywne".

Przepływomierz To ostrzeżenie jest wskazywane, kiedy sygnał przepływomierza nie mieści się w zakresie pomiarowym.

Watomierz To ostrzeżenie jest wskazywane, kiedy sygnał z watomierza nie mieści się w zakresie pomiarowym.

Wyjście przekaźnika 
użytkownika aktywne

Alarm jest wskazywany w przypadku ręcznego sterowania przekaźnikiem.
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Zakłócenie sprzętowe Zakłócenie sprzętowe w module systemu.

Zakłócenie zewnętrzne Sygnalizacja zakłócenia zewnętrznego zarejestrowanego przez wejście cyfrowe.

Brak zasilania 
sieciowego

Zakłócenie zasilania elektrycznego może być wskazywane, jeżeli moduł zasilania awaryjnego jest 
podłączony. Brak zasilania elektrycznego systemu.

Akumulator 
podtrzymujący (UPS)

Alarm jest wskazywany, kiedy zasilanie awaryjne nie może już dłużej zasilać systemu.

Zakłócenie komunikacji 
(IO 351B)

Ten alarm jest wskazywany w przypadku braku komunikacji GENIbus z IO 351B. 
System nie będzie sterował/odczytywał sygnałów z wejść i wyjść cyfrowych/analogowych modułu.

Zakłócenie modułu CIM Sygnalizacja zakłócenia modułu CIM.

Błąd funkcji callback 
systemu SCADA

Ten alarm jest wskazywany w przypadku zakłócenia komunikacji z modemem.

Ethernet, brak adresu IP 
z DHCP

Brak adresu IP przypisanego przez serwer DHCP.

Ethernet nieaktywny, 
niepr.użycie

Połączenie Ethernet wyłączone dla ochrony przed nieprawidłowym użyciem.

Błąd karty SIM Zakłócenie karty SIM. Karta SIM zainstalowana w module CIM.

Czujnik zdefiniowany 
przez użytkownika 1

Zakłócenie czujnika.

Czujnik zdefiniowany 
przez użytkownika 2

Zakłócenie czujnika.

Czujnik zdefiniowany 
przez użytkownika 3

Zakłócenie czujnika.

Przetwornik ciśnienia, 
wyjście

Zakłócenie czujnika ciśnienia w przewodzie wyjściowym.

Dodatkowe zakłócenie 1 
do 4

Zdefiniowane przez użytkownika, zakłócenia zewnętrzne rejestrowane przez wejście cyfrowe.

Detektor gazu Wykrywacz gazu aktywny.

Woda na dnie studzienki Woda na dnie studzienki.

Alarm Opis
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9.5.2 Alarmy pomp

Ten ekan pokazuje parametry zdefiniowane jako alarmy pomp.

Wybierz parametr, który ma być kontrolowany, i nastaw go 
odpowiednio.

Alarmy pomp mogą być wywołane przez dwa rodzaje zakłóceń:

• Zakłócenie analogowe. Patrz: rozdz. 9.5.5 Konfiguracja 
zakłóceń analogowych. Zakłócenie analogowe wywołuje 
alarm, jeżeli jego wartość przekracza nastawioną granicę.

• Zakłócenie cyfrowe. Patrz: rozdz. 9.5.6 Konfiguracja zakłóceń 
cyfrowych. Zakłócenie cyfrowe wywołuje alarm w przypadku 
wystąpienia zakłócenia (Wł./Wył.).

Rys. 122 Alarmy pomp
Opis alarmów pomp

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > Alarmy pomp >
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Alarm Opis

Przełącznik Auto/Wł./Wył.

Alarm musi być nastawiony, aby umożliwić działanie funkcji przełącznika Auto/Wł./Wył.. Ten alarm 
zostanie wskazany, kiedy pompa zostanie włączona lub wyłączona przez system SCADA/panel 
obsługowy CU 362 lub przełącznik "Przełącznik Auto/Wł./Wył." na dłużej niż 5 minut 
(nastawienie fabryczne). Użytkownik może nastawić odpowiednie opóźnienie i wybrać ostrzeżenie 
lub alarm. W razie awarii pompa musi zostać zatrzymana, aby zapobiec szkodom osobowym.

Wyłącznik ochronny silnika 
zadziałał

Wyłącznik ochronny silnika wyłączył pompę dla jej ochrony.

Błąd, wspólna faza
Brak jednej lub dwóch faz w systemie trójfazowym powoduje wyłączenie pompy. Jeśli kolejność faz 
nie jest prawidłowa, to silnik pompy obraca się w nieprawidłowym kierunku. Jeżeli taka sytuacja 
wystąpi podczas pracy, to pompa albo się wyłączy albo nie włączy się.

Stycznik
Zestyk pomocniczy "NO" jest używany jako sprzężenie zwrotne głównego stycznika w celu 
sprawdzenia czy grupa zacisków nie jest zapieczona lub zawieszona.

Mały przepływ
Wartość graniczną małego przepływu można nastawić tak, aby uzyskać wskazywanie spadku 
wydajności pompy.

Nadmierna temperatura, PTC/
Klixon (IO 351B)

To zakłócenie wyłączy pompę, ale pompa włączy się automatycznie ponownie natychmiast po 
usunięciu zakłócenia i ochłodzeniu.

Czujnik wody w oleju Awaria czujnika wody w oleju.

Przeciążenie Zbyt duży pobór prądu przez pompę. Pompa może być zablokowana.

Niedociążenie Pompa pobiera zbyt mało prądu. Pompa może pracować na sucho.

Ostatni czas pracy

Maksymalny dopuszczalny czas pracy ciągłej pompy. Po upływie nastawionego czasu alarmu 
pompa wyłączy się, a druga pompa włączy się, pod warunkiem, że warunki pracy pompy są 
spełnione. To nastawienie jest przewidziane dla systemu z naprzemienną pracy pomp, 
charakteryzującego się prawie identycznym dopływem i wydajnością pomp. Rezultatem jest 
wymuszone przełączanie pomp, po upływie maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy ciągłej.

Maksymalna liczba włączeń na 
godzinę

Można nastawić odpowiednią maksymalną liczbę włączeń na godzinę. To ostrzeżenie pojawi się, 
kiedy liczba włączeń pompy na godzinę przekroczy nastawioną granicę.

Czas do obsługi serwisowej
To ostrzeżenie pojawi się, kiedy przekroczony zostanie zalecany interwał obsługi serwisowej lub 
kiedy łączna liczba godzin pracy pompy przekroczy nastawioną granicę.

Zakłócenie komunikacji GENIbus 
(IO 111)

Zakłócenie komunikacji GENIbus z IO 111.

IO 111 ostrzeżenie IO 111 zgłasza ostrzeżenie (wszystkie ostrzeżenia z modułu).

IO 111 alarm IO 111 zgłasza alarm (wszystkie alarmy z modułu).

Moment obrotowy Za wysoki moment obrotowy (tylko CUE).
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VFD, nie gotowa Brak sygnału sprzężenia zwrotnego (tylko VFD).

Ostrzeżenie CUE CUE zgłasza ostrzeżenie (wszystkie ostrzeżenia z modułu).

Alarm CUE CUE zgłasza alarm (wszystkie alarmy z modułu).

Ostrzeżenie MP 204 MP 204 zgłasza ostrzeżenie (wszystkie ostrzeżenia z modułu).

Alarm MP 204 MP 204 zgłasza alarm (wszystkie alarmy z modułu).

Amperomierz Awaria amperomierza.

Watomierz Przekroczony zakres pomiarowy licznika watomierza, np. powyżej lub poniżej 4-20 mA.

Zablokowane
Ten alarm jest wskazywany w przypadku przekroczenia granic nastawionych dla funkcji 
"Antyblokada". Patrz: rozdz. 9.2.11 Antyblokada.

Wilgoć Czujnik wilgoci sygnalizuje alarm.

Alarm Opis
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9.5.3 Alarmy mieszadła

Ten ekran pokazuje wszystkie parametry zdefiniowane jako 
alarmy mieszadła.

Wybierz parametry, które mają być kontrolowane i nastaw je 
odpowiednio.

Alarmy mieszadła mogą być wywoływane przez dwa rodzaje 
zakłóceń:

• Zakłócenie analogowe. Patrz: rozdz. 9.5.5 Konfiguracja 
zakłóceń analogowych. Zakłócenie analogowe wywołuje 
alarm, kiedy jego wartość przekracza nastawioną granicę.

• Zakłócenie cyfrowe. Patrz: rozdz. 9.5.6 Konfiguracja zakłóceń 
cyfrowych. Zakłócenie cyfrowe wywołuje alarm w przypadku 
zakłócenia (Wł./Wył.).

Rys. 123 Alarmy mieszadła

9.5.4 Alarmy łączne

Ten obraz pokazuje cztery alarmy łączne, które można nastawić.

Źródło alarmu

Każdy alarm łączny składa się z dwóch alarmów. Wybierz alarm 
dla każdego źródła alarmu łącznego (źródło 1 i 2). Alarm łączny 
jest wywoływany, kiedy oba alarmy będą aktywne w tym samym 
czasie.

Rys. 124 Alarmy łączne

Źródło alarmu 1

Wybierz źródło pierwszego alarmu dla alarmu łącznego 1 na tym 
ekranie.

Rys. 125 Wybierz źródło alarmu

Źródło alarmu 2

Wybierz źródło drugiego alarmu dla alarmu łącznego 1 na tym 
ekranie.

Rys. 126 Wybierz źródło alarmu

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy mieszadła >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy łączne >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy łączne > Wybierz źródło alarmu >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy łączne > Wybierz źródło alarmu >
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9.5.5 Konfiguracja zakłóceń analogowych

Zakłócenia analogowe są sygnalizowane, kiedy aktualna wartość 
pomiarowa przekracza nastawioną granicę. 
Zakłócenie analogowe może być rejestrowane jako ostrzeżenie 
lub alarm.

Opóźnienie alarmu

Opóźnienie alarmu zazwyczaj znajduje zastosowanie, kiedy 
sygnał pomiarowy jest niestabilny. Fale występujące 
krótkookresowo na powierzchni wody mogą generować sygnał 
wysokiego poziomu wody. Opóźnienie alarmu pozwala 
przeczekać okres sygnału niestabilnego, np. do ustalenia się 
poziomu wody.

Przekaźnik alarmowy użytkow.

Możliwe jest sprzężenie ostrzeżenia lub alarmu wyjściem 
przekaźnika.

Kasowanie alarmu

Wybierz ręczne lub automatyczne kasowanie alarmu. 
Wszystkie ostrzeżenia będą kasowane automatycznie.

Akcja, ostrzeżenie i alarm

Ustaw plan wysyłania wiadomości SMS do kierownika serwisu 
z następującymi okresami: Praca, Czas wolny, Pora snu.

Podział dnia na okresy ma cele praktyczne, np. zapobiega 
wysyłaniu wiadomości SMS o drugorzędnych zakłóceniach do 
kierownika serwisu w środku nocy. Kierownik serwisu otrzyma 
wiadomości SMS, kiedy wróci do pracy.

Na tym ekranie można także wybrać funkcję połączenia 
zwrotnego z systemem SCADA (callback).

Rys. 127 Wysoki poziom

9.5.6 Konfiguracja zakłóceń cyfrowych

Zakłócenia cyfrowe są sygnalizowane w przypadku 
nieprawidłowego stanu systemu. Zakłócenie cyfrowe może być 
rejestrowane jako ostrzeżenie lub alarm.

Opóźnienie alarmu

Opóźnienie alarmu zazwyczaj znajduje zastosowanie, kiedy 
sygnał pomiarowy jest niestabilny. Fale występujące 
krótkookresowo na powierzchni wody mogą generować sygnał 
wysokiego poziomu wody. Opóźnienie alarmu pozwala 
przeczekać okres sygnału niestabilnego, np. do ustalenia się 
poziomu wody.

Przekaźnik alarmowy użytkow.

Możliwe jest sprzężenie ostrzeżenia lub alarmu wyjściem 
przekaźnika.

Kasowanie alarmu

Wybierz ręczne lub automatyczne kasowanie alarmu. 
Wszystkie ostrzeżenia będą kasowane automatycznie.

Akcja, ostrzeżenie i alarm

Ustaw plan wysyłania wiadomości SMS do kierownika serwisu 
z następującymi okresami: Praca, Czas wolny, Pora snu.

Podział dnia na okresy ma cele praktyczne, np. zapobiega 
wysyłaniu wiadomości SMS o drugorzędnych zakłóceniach do 
kierownika serwisu w środku nocy. Kierownik serwisu otrzyma 
wiadomości SMS, kiedy wróci do pracy.

Na tym ekranie można także wybrać funkcję połączenia 
zwrotnego z systemem SCADA (callback).

Rys. 128 Akumulator podtrzymujący (UPS)

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy systemowe > Wysoki poziom >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia alarmów > 
Alarmy systemowe > Akumulator podtrzymujący (UPS) >

E
kr

a
n

_
4

.5
.1

.1
4

73



P
o

ls
k

i (P
L

)

9.6 Ustawienia ogólne, CU 362

Ten ekran pokazuje opcje w menu Nastawienia ogólne, CU 361.

Język menu

Na tym ekranie wybiera się język menu. Przy okazji wykonywania 
obsługi serwisowej można łatwo zmienić język na serwisowy przy 
pomocy funkcji "Zmień język na język serwisowy (angielski)".

Uruchom kreatora konfiguracji ponownie

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi ponowną konfigurację 
systemu z ustawieniami początkowymi.

Inne funkcje związane z CU 361

W tym menu można nastawić szereg innych funkcji.

Rys. 129 Nastawienia ogólne, CU 361

9.6.1 Uruchom kreatora ponownie

Na tym ekranie można ponownie uruchomić kreatora konfiguracji.

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi ponowną konfigurację 
systemu z ustawieniami początkowymi. Patrz: insrukcja instalacji 
i obsługi Sterowników Dedykowanych.

Rys. 130 Uruchom kreatora konfiguracji ponownie

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 >
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RADA Kreator konfiguracji sam się objaśnia.

RADA
Wszystkie nastawienia włącznie z nastawieniami 
czujnika poziomu będą stracone.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > 
Uruchom kreatora konfiguracji ponownie >
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9.6.2 Język menu

Na tym ekranie można wybrać język menu CU 362.

Rys. 131 Język menu

9.6.3 Jednostki i częstotliwość

Na tym ekranie można wybrać system jednostek dla różnych 
parametrów.

Podstawowym ogólnym wyborem systemu jednostek jest wybór 
między systemami SI i US. Dla poszczególnych parametrów 
można także wybrać inne jednostki.

Jednostka miary nie ma wpływu na dane, np. wskazywane 
w systemie SCADA.

Rys. 132 Jednostki i częstotliwość

Możliwe nastawienia

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > 
Język menu >
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Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > 
Jednostki i częstotliwość >
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Parametr

Nastawienia 
podstawowe Jednostki opcjonalne

SI US

Poziom m ft m, cm, ft, in

Natężenie 
przepływu

m3/h gpm
m3/s, m3/h, l/s, gpm, 
yd3/s, yd3/min, yd3/h

Objętość m3 gal l, m3, gal, ydv

Zużycie energii 
na m3

kWh/m3 kWh/gal
J/m3, kWh/m3, Wh/gal, 
Wh/kgal, BTU/gal, 
hph/gal

Temperatura °C °F K, °C, °F

Moc kW hp W, kW, MW, hp

Energia kWh kWh
J, kWh, MWh, BTU, 
HPh

RADA

Jeżeli system jednostek zmienia się z SI na US 
lub odwrotnie, wszystkie indywidualnie 
nastawione parametry są zmieniane na wybrany 
system jedenostek.
75



P
o

ls
k

i (P
L

)

9.6.4 Data i czas

Na tym ekranie nastawia się datę, czas i format daty/czasu.

Zegar czasu rzeczywistego posiada zintegrowany akumulator 
podtrzymujący, który w przypadku przerwy w zasilaniu CU 362 
może zasilać zegar przez okres do 20 dni.

Jeżeli zegar był pozbawiony zasilania przez okres dłuższy niż 
20 dni, to należy go ponownie nastawić.

Zakres nastawiania

Data ustawiana jest jako dzień, miesiąc i rok.

Zegar wskazuje godziny i minuty w układzie 24-godzinowym.

Stosowane są trzy formaty:

Nastawienia fabryczne

Czas miejscowy

Rys. 133 Data i czas

9.6.5 Hasło

Na tym ekranie można ograniczyć dostęp do menu Praca 
i Nastawienia przy pomocy hasła.

Jeżeli dostęp jest ograniczony, to wskazywanie i nastawianie 
parametrów w tych menu jest niemożliwe.

Hasło musi składać się z czterech cyfr.

Nastawienia fabryczne

Oba hasła są nieaktywne.
Fabrycznie nastawione hasło: "1234".

Rys. 134 Hasło

9.6.6 Ethernet

Patrz: rozdz. 9.3.2 Ethernet.

9.6.7 Adresy fieldbus

Patrz: rozdz. 9.3.3 Adresy fieldbus.

9.6.8 Stan oprogramowania

Ten ekran podaje wersję oprogramowania zainstalowanego 
w CU 362.

Ten ekran umożliwia przeprowadzenie aktualizacji 
oprogramowania przy pomocy CU 362 Firmware Upgrader Box. 
Patrz: instrukcja instalacji i obsługi CU 362 Firmaware Upgrader 
Box na CD-ROM dostarczonej z szafką Sterowników 
Dedykowanych.

Rys. 135 Status oprogramowania

Przykłady formatów

2008-06-27 13:49

27-06-2008 13:49

6/27/2008 1:49 pm

RADA

Jeżeli po opuszczeniu fabryki system był 
pozbawiony zasilania przez okres dłuższy niż 
20 dni, to zegar mógł powrócić do nastawienia 
wyjściowego: 01-01-2008 0:00.

Nastawienia daty i czasu mogły zostać zmienione 
podczas nastawiania CU 362.

Brak automatycznej zmiany z i na czas letni.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > 
Data i czas >

E
kr

a
n

_
4

.6
.4

RADA
W przypadku zapomnienia hasła należy 
skontaktować się z firmą Grundfos.

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > Hasło >

E
kr

a
n

_
4

.6
.5

Ścieżka: Nastawienia > Nastawienia ogólne, CU 361 > 
Status oprogramowania >

E
kr

a
n

_
4

.6
.6
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10. Wykrywanie i usuwanie zakłóceń

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do prac przy pompach, skrzynkach zaciskowych lub szafce sterowniczej, należy upewnić się, 
że zasilanie elektrycznebyło odłączone co najmniej 5 minut wcześniej i nie może zostać włączone w niezamierzony 
sposób.

Zakłócenie Przyczyna Sposób usuwania

1. Pompy nie pracują po 
włączeniu.

a) Zakłócenie CU 362. • Skasuj alarm lub wymień CU 362.

b) Odłączone zasilanie. • Włącz zasilanie elektryczne.

• Wymień bezpiecznik.

• Wymień wyłącznik główny.

c) Główny wyłącznik jest wyłączony. • Włącz główny wyłącznik.

d) Wyłącznik główny jest uszkodzony. • Wymień wyłącznik główny.

e) Zadziałanie wyłącznika ochronnego silnika. • Sprawdź nastawienia.

• Uszkodzony silnik 
(skontaktuj się z firmą Grundfos).

• Otwarty termistor.

• Brak fazy.

• Skontaktuj się z firmą Grundfos.

f) Uszkodzony silnik. • Napraw lub wymień silnik.

g) Zakłócenie czujnika. • Sprawdź konfigurację czujnika.

• Wymień czujnik.

h) Uszkodzony przewód. • Napraw lub wymień przewód.

i) Brak wody w studzience. • Zaczekaj, aż czujnik poziomu włączy pompę.

j) Zakłócenie czujnika poziomu. • Sprawdź czujnik poziomu.

• Wymień czujnik poziomu/łącznik pływakowy.

k) Wyłączony zewnętrzny łącznik Wł./Wył. • Włącz zewnętrzny łącznik Wł./Wył.

2. Pompy wyłączają się 
natychmiast po włączeniu.

a) Suchobieg lub brak ciśnienia wlotowego. • Zaczekaj, aż czujnik poziomu włączy pompę.

b) Zadziałanie wyłącznika ochronnego silnika. • Sprawdź nastawienia.

• Uszkodzony silnik 
(skontaktuj się z firmą Grundfos).

c) Zakłócenie czujnika poziomu. • Sprawdź konfigurację czujnika poziomu.

• Wymień czujnik poziomu/łącznik pływakowy.

3. Niestabilna praca pompy. a) Króciec ssawny zablokowany przez 
zanieczyszczenia.

• Oczyść pompę.

b) Rura ssawna lub pompy są częściowo 
zablokowane przez zanieczyszczenia.

• Oczyść rurę ssawne, kosz ssawny lub 
pompy.

c) Pompy zasysają powietrze. • Nieprawidłowe ustawienie pompy w stosunku 
do czujnika poziomu (suchobieg).

d) Zawory są zamknięte. • Otwórz zawory.

4. Pompy pracują, lecz nie tłoczą 
wody.

a) Zawory są zamknięte. • Otwórz zawory.

b) Rura ssawna lub pompy są zablokowane 
przez zanieczyszczenia.

• Oczyść rurę ssawną lub pompy.

c) Zawór zwrotny zablokowany w położeniu 
zamkniętym.

• Oczyść zawór zwrotny. Zawór zwrotny musi 
poruszać się swobodnie.

5. Pompy wyłączają się 
natychmiast po włączeniu.

a) Nieprawidłowa odległość pomiędzy 
poziomami włączania i wyłączania.

• Nastaw prawidłowo poziomy włączania 
i wyłączania.
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11. Nastawienia fabryczne
Ten rozdział przedstawia przegląd nastawień fabrycznych dla indywidualnych jednostek i funkcje w systemie Sterowników 
Dedykowanych. Użytkownicy mogą wykorzystywać ten przegląd przy ponownej konfiguracji na podstawie nastawień fabrycznych. 
Użytkownicy mogą również sprawdzić tutaj własne nastawienia.

11.1 Pompa

11.2 Studzienka

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Pompa 1

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Sprzężenie zwrotne stycznika
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Pompa 2

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Stycznik sprzężenia zwrotnego
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Pompa 3

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Sprzężenie zwrotne stycznika
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Pompa 4

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Sprzężenie zwrotne stycznika
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Pompa 5

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Sprzężenie zwrotne stycznika
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Pompa 6

Zainstalowana
Pozostaje w eksploatacji
Sprzężenie zwrotne stycznika
IO 111 niezainstalowany
MP 204 niezainstalowany
CUE/VFD niezainstalowana

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Głębokość studzienki 5,0 m

Górny poziom pomiarowy 1,5 m

Dolny poziom pomiarowy 0,5 m

Objętość (górny ↔ dolny) 0,1 x m3

Maksymalny czas pomiaru 3.600 s

Max. opóźnienie włączenia 2 s

Start → Opóźnienie włączenia 2 s

Stop ← Opóźnienie wyłączenia 2 s

Start ↔ Opóźnienie wyłączenia 2 s

Wybieg 2 s

Zwłoka po pracy, wysoki poziom 2 s

Analogowy czujnik poziomu

AI1 (CU 362)
Poziom, ciśnienie
4-20 mA
Wartość min.: 0 m
Wartość maks.: 5 m
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11.3 Poziom

11.4 Konfiguracja CU 362

11.5 Numery SMS

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Poziom przelewu 4,95 m

Wysoki poziom 4,75 m

Poziom alarmowy 3,5 m

Poziom Wł. 2 2,0 m

Poziom Wł. 1 1,75 m

Poziom Wył. 1 0,5 m

Poziom Wył. 2 0,5 m

Poziom suchobiegu 0,25 m

Poziom usuwaniania piany 0,15 m

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Jednostki i częstotliwość SI

Hasło, menu Praca Nieaktywne

Hasło, menu Nastawienia Nieaktywne

Język menu English (angielski)

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Numer telefonu SMS 1 +45 12345678

Numer telefonu SMS 2 +45 12345678

Numer telefonu SMS 3 +45 12345678

Wyślij alarmową wiadomość SMS na Główny numer SMS

Nieprzekraczalny czas potw. 10 minut

Bit życia SMS Od poniedziałku do soboty, o 12:30

Uwierzytelnienie SMS , metoda Przez kod PIN

Uwierzytelnienie SMS, Kod PIN 1234
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11.6 Konfiguracja SCADA

11.7 Alarmy systemowe

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Fun. poł. zwrotn. sys. SCADA Nieaktywne

Numer telefonu SCADA +45 12345678

Liczba ponownych prób 3

Połączenia przychodzące, Kod PIN aktywny Nieaktywne

Połączenia przychodzące, Kod PIN 1234

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Przelew -

Wysoki poziom -

Poziom alarmowy -

Suchobieg -

Łącznik pływakowy -

Czujnik poziomu -

Konflikt poziomów -

Przepływomierz -

Watomierz -

Wyjście przekaźnika użytkownika aktywne -

Zakłócenie sprzętowe -

Zakłócenie zewnętrzne -

Brak zasilania sieciowego -

Akumulator podtrzymujący (UPS) -

Zakłócenie komunikacji (IO 351B) -

Zakłócenie modułu CIM -

Błąd funkcji callback systemu SCADA -

Ethernet, brak adresu IP z DHCP -

Ethernet nieaktywny, niepr.użycie -

Błąd karty SIM -

Czujnik użytkownika 1 -

Czujnik użytkownika 2 -

Czujnik użytkownika 3 -

Przetwornik ciśn., wyj. -
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11.8 Alarmy pomp

11.9 Alarmy mieszadła

11.10 Alarmy łączne

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Przełącznik Auto/Wł./Wył. -

Wyłącznik ochronny silnika zadziałał -

Błąd, wspólna faza -

Stycznik -

Mały przepływ -

Nadmierna temperatura, PTC/Klixon (IO 
351B)

-

Czujnik wody w oleju -

Przeciążenie -

Niedociążenie -

Ostatni czas pracy -

Maksymalna liczba włączeń na godzinę -

Czas do obsługi serwisowej -

Zakłócenie komunikacji GENIbus (IO 111) -

IO 111 ostrzeżenie -

IO 111 alarm -

Amperomierz -

Moment obrotowy -

VFD, nie gotowa -

Ostrzeżenie CUE -

Alarm CUE -

Ostrzeżenie MP 204 -

Alarm MP 204 -

Amperomierz -

Watomierz -

Zablokowane -

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Stycznik, mieszadło -

Czas do obsługi serwisowej, mieszadło -

Maks. liczba zał./godz., mieszadło -

Opis Nastawienia fabryczne Nastawienia własne

Alarm łączny 1 -

Alarm łączny 2 -

Alarm łączny 3 -

Alarm łączny 4 -
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12. Operatory logiczne
Ten rozdział jest przeznaczony dla użytkowników posiadających 
podstawową wiedzę o operatorach logicznych.

Stan wysoki = 1

Stan niski = 0

12.1 Operator AND

Funkcja "AND" jest stosowana, kiedy oba źródła muszą być 
aktywne (stan wysoki = 1), aby stan (status) sygnały wyjściowego 
zmienił się (z 0 na 1). Jeżeli jeden z sygnałów źródła zmieni stan 
na niski (z 1 na 0), to stan (staus) sygnału wyjściowego również 
zmieni się na niski (z 1 na 0).

Patrz: rys. 136.

Rys. 136 Funkcja logiczna AND

12.2 Operator OR

Funkcja "OR" jest stosowana, kiedy tylko jedno źródło musi być 
aktywne (stan wysoki = 1), aby stan (status) sygnały wyjściowego 
zmienił się (z 0 na 1). Po aktywowaniu obu źródeł sygnał 
wyjściowy nie zmieni się (1).

Patrz: rys. 137.

Rys. 137 Logiczna funkcja OR

Pierwsze 
źródło

Drugie źródło Sygnał wyjściowy

0 1 0

1 0 0
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0 0 0

T
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1
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Pierwsze
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12.3 Operator XOR

Funkcja "XOR" jest stosowana, jeżeli potrzebny jest sygnał 
wyjściowy niski (0), kiedy oba źródła mają stan albo wysoki (1) 
albo niski (0). Kiedy stan jednego ze źródeł jest wysoki (1), to 
stan sygnału wyjściowego jest wysoki (1).

Patrz: rys. 138.

Rys. 138 Logiczna funkcja XOR

12.4 Przerzutnik SR

Funkcja "Przerzutnik SR" (SR-FF) jest stosowana, kiedy pierwsze 
źródło ma wywoływać alarm lub tylko zmieniać stan sygnału 
wyjściowego na wysoki (1). Sygnał wyjściowy pozostaje wysoki 
(1), nawet po zmianie stanu pierwszego źródła na niski (0).

Stan sygnału wyjściowego może zostać zmieniony na niski (0) 
tylko wtedy, kiedy stan drugiego źródła zmieni się na wysoki (1). 
Stan sygnału wyjściowego pozostaje niski (0), nawet kiedy stan 
drugiego źródła zmieni się na niski (0).

Jeżeli stany pierwszego i drugiego źródła są wysokie (1), to 
sygnał pierwszego źródła (sygnał set) ma najwyższy priorytet.

Patrz: rys. 139.

Rys. 139 Logiczna funkcja przerzutnika SR

RADA
Kiedy sygnały wejściowe dwóch źródeł mają 
różny stan (status), to sygnał wyjściowy ma stan 
(status) wysoki.
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12.5 Przerzutnik RS

Funkcja "Przerzutnik RS" (RS-FF) jest taka sama jak funkcja 
opisana w rozdz. 12.4 Przerzutnik SR. Jedyną zmianą jest 
przełączenie źródła 1 i źródła 2.

Pierwsze źródło zmienia sygnał wyjściowy (z 1 na 0), drugie 
źródło zmienia sygnał wyjściowy (z 0 na 1).

Patrz: rys. 140.

Rys. 140 Logiczna funkcja przerzutnika RS

12.6 Przerzutnik T

Funkcja "Przerzutnik T" (T-FF) jest wykorzystywana razem 
z funkcją przekaźnika czasowego.

Pierwsze źródło musi być skonfigurowane jako "Ciagle wysoki", 
a drugie źródło jako "Funkcja przekaź. czas.".

Kiedy stan obu źródeł jest wysoki, funkcja przekaźnika 
czasowego jest aktywowana i po upływie nastawionego czasu 
stan sygnału wyjściowego zmienia się.

Sygnał wyjściowy jest nieprzewidywalny i zależy od:

• wewnętrznego stanu przerzutnika T,

• aktualnego sygnału wyjściowego.

Patrz: rys. 141.

Rys. 141 Logiczna funkcja przerzutnika T

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana 
Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y 
Mozart
AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb 
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 
Тел.: +(37517) 233 97 65, 
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-3066 5650 
Telefax: +358-3066 56550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
25 Jalan Tukang  
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. 
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 
01010 Київ, Вул. Московська 8б, 
Тел.:(+38 044) 390 40 50 
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4  8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Представительство ГРУНДФОС в 
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й 
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
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