GRUNDFOS iSOLUTIONS
ELSA LC 231 JA LC 241 -PINNANOHJAUSLAITTEET

PUMPPUJEN OHJAUS EI
OLE KOSKAAN OLLUT
NÄIN HELPPOA
PINNANKORKEUDEN OHJAUS
TYHJENNYS- JA
TÄYTTÖSOVELLUKSIIN
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HELPPO ASENTAA, KONFIGUROIDA
JA YHDISTÄÄ JÄTEVESI-, KIINTEISTÖTAI SÄILIÖSOVELLUKSEN ÄLYKÄSTÄ
PINNANOHJAUSTA VARTEN
Yhden tai kahden pumpun asennuksiin suunniteltu Grundfos
Elsa-LC pinnanohjauslaite on ihanteellinen tyhjennys- ja
täyttötehtäviin pienimuotoisessa jäteveden siirrossa,
liikerakennuksissa ja säiliösovelluksissa.
Ohjaimessa on ennalta määritellyt asetukset näitä
käyttötarkoituksia varten helpottamaan ja nopeuttamaan
käyttöönottoa asennuskohteessa. Ohjain tukee enintään viittä
pinnankorkeuden tasoa sekä analogisten pinta-anturien että
pintavippojen avulla.
Käynnistys- ja pysäytyssignaaleja käytetään normaalitoimintaan
ja valinnainen kuivakäyntisignaali suojaa pumput kuivakäynniltä.
Ohjain voi toimia kahdessa tilassa: TYHJENNYS tai TÄYTTÖ.
Tyhjennyskäytössä ohjain kytkee kaikki pumput tyhjentämään,
jos säiliö tai kaivo on täynnä. Täyttökäytössä ohjaus toimii
päinvastoin – pumput eivät käy, jos säiliö on täynnä.
Grundfos Elsa-LC pinnanohjauslaitteita on saatavana kahtena
versiona:
LC 231 – kompakti ratkaisu, johon sisältyy sertifioitu
moottorinsuoja
LC 241 – kaappiasennettava malli, joka mahdollistaa
modulaarisuuden ja mukauttamisen

VAPAASTI KONFIGUROITAVAT TULO-/LÄHTÖLIITÄNNÄT JA
INTUITIIVINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
Ohjain on varustettu Grundfosin konfiguroi-

yhteyksissä pumppujen ja ohjaimen

tavilla tulo-/lähtöliitännöillä,

välillä.

jotka mahdollistavat mukauttamisen eri

Ohjain on saumattomasti liitettävissä

käyttötarkoituksiin. Päivittäinen hallinta,

Grundfosin tietoliikennekortteihin, mikä

valvonta ja käyttöönotto on yksinkertaista

varmistaa helpon yhdistämisen kaikkiin

intuitiivisen ja helppokäyttöisen käyttöliit-

valvontajärjestelmiin, kuten kaukoval-

tymän kautta. Tämä säästää arvokasta aikaa

vonta tai Grundfos CLOUD Solution.

käyttöönoton yhteydessä sekä päivittäisissä
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Grundfos GO on monipuolinen mobiilisovellus pumppujen
ohjaamiseen. Grundfos GO tukee ohjaimia suoraan
Bluetooth Smart -tekniikan avulla, mikä varmistaa helpon ja
saumattoman yhteyden ohjaimen ja sovelluksen välille.
Kaikki pumpun asetukset on helppo konfiguroida, valvoa ja
ottaa käyttöön Grundfos GO:n kautta. Tämä mahdollistaa
myös yhteyden muodostamisen pumppaamoon jo
huoltoautosta. Käyttöönottotoiminto ohjaa sinua askel
askeleelta ja varmistaa, että uusi pumppaamo saadaan heti
käyttöön.
Selkeä ja intuitiivinen näyttö kertoo asennuksen tilan. Sieltä
voit tarkkailla kaivoa ja pumppuja

yhdellä silmäyksellä ja löydät pikavalinnat hälytyksiin ja
varoituksiin, pumpun käsiohjaukseen sekä pumppujen tarkan
toimintatilan lukemiseen.
Voit myös generoida täydellisen raportin, joka sisältää asennuksen asetukset ja tilatiedot.
Valinnaisia toimintoja, kuten jumittumisen esto tai käynnistysviive, voi myös säätää. Lisäksi Grundfos GO -sovellusta
voidaan käyttää kaikkien asetusten tallentamiseen (varmuuskopiointiin) pumppaamosta tai asetusten kopioimiseen
seuraaviin asennuksiin työmäärän minimoimiseksi.
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KATSO, MITEN HYÖTYISIT ELSA-LC
PINNANOHJAIMESTA ASENNUSKOHTEESSASI
Grundfos Elsa-LC 231 ja LC 241 pinnanohjauslaitteet tarjoavat monipuoliset toiminnot pumppaamon kokonaisvalvontaa ja
ohjausta varten. Useat näistä asettavat aivan uudet mittapuut sille, mitä voit odottaa pumppaamon ohjaimelta:

Intuitiivinen käyttöliittymä

Konfiguroitavat tulo- ja lähtöliitännät (CIO)

Ohjaimessa on selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä,

Ohjaimessa on useita vapaita tulo- ja lähtöliitäntöjä antureita varten,

jota voit käyttää päivittäiseen tilan seurantaan,

esimerkiksi lähtöpaine kaivosta. Grundfos CIO -liitännät (konfiguroitava tulo/

kuten kaivon pinnankorkeus, pumpun tila ja

lähtö) voidaan konfiguroida sopimaan lähes kaikille signaalityypeille samoja

pumppujen käsiohjaus. Yksinkertaisia asennuksia

fyysisiä liittimiä käyttäen. CIO-liitäntöjä voidaan käyttää digitaalituloina/-

varten käyttöliittymä tarjoaa ohjatun asennus- ja

lähtöinä, analogisina tuloina ja Pt 100/1000-tuloina, joustavasti

käyttöönottotoiminnon. Hälytyksen ilmetessä

asennuskohteen mukaan. Kaksi relelähtöä voidaan konfiguroida Grundfos

hälytyskoodi näkyy käyttöliittymässä.

GO -sovelluksella ilmoittamaan erilaisia tilatietoja valvontajärjestelmään tai
PLC:hen.

Pumpun ja järjestelmän suojaus

Helppo integraatio kaukovalvontaan

Ohjain ilmoittaa hälytyksen, jos ilmenee ylivirta,
pumpun ylikuumeneminen, kuivakäynti, korkea
vedenpinta, virheellinen vaihejärjestys tai puuttuva
vaihe, anturien ristiriita tai vika, ilkivaltainen
tunkeutuminen, vettä lattialla, liian monta

Ohjain tukee avoimia protokollia yhdistämiseen mihin tahansa
kaukovalvontajärjestelmään. Niiden avulla saat etäyhteyden
pumppaamoon tai täyttöasemaan. Voit hallita pumppuja, muuttaa
asetuksia ja lukea tietoja, kuten hälytys- ja toimintatietoja. Jos
valitset Grundfos CLOUD Solution WebAccess -palvelun, voit
muodostaa yhteyden tietokoneesi, internetin tai matkapuhelimen

uudelleenkäynnistystä ja kosteutta pumpussa.

kautta.

Sisäinen moottorinsuoja ja virtamittaus
Kompakti kokonaisratkaisu Elsa-LC 231 tarjoaa sertifioidun moottorinsuojan ja virtamittauksen sisäänrakennettuna.
Kaappiasennettava Elsa-LC 241 käyttää DIN-kiskoon asennettavaa elektronista moottorisuojaa ja virtamittaus on saatavana
lisävarusteena.
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Jumittumisen esto
Ohjaimessa on jumittumisen
estotoiminto, joka estää pumppuja
tukkeutumasta tai jumittumasta
kattilakiven kertymisen tai
muiden epäpuhtauksien takia.
Jumittumisen estoa käytetään
kaivoissa, joissa kuluu pitkiä aikoja
ilman tulovirtaamaa. Jumittumisen
estotoiminto käynnistää pumput
määrävälein ja käyttää niitä
muutaman sekunnin ajan.
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Käynnistysten maksimimäärä
Ohjaimessa on käynnistystiheyden valvontatoiminto, joka estää pumppujen jatkuvan
käynnistymisen ja pysähtymisen tukkeutumisen tai muun vaurion ilmetessä. Tämä
suojaa pumppuja ja säästää energiaa. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen
sovelluksissa, joissa kuormitus jakautuu epätasaisesti vuoden aikana.

Huoltomuistutus käyttötuntien perusteella
Ohjaimessa on sisäänrakennettu huoltomuistutus, joka auttaa seuraamaan
huollontarvetta. Syötä vain haluamasi aikaväli ja ohjain antaa varoituksen, kun
pumppu on käynyt määritetyn käyttötuntimäärän.

PIN-koodisuojaus

Hälytys- ja varoitusloki

Turvallisuus on meille ykkösasia.
Asennuksesi suojaamiseksi olemme
toteuttaneet useita tapoja ohjaimen
lukitsemiseen/suojaamiseen
luvattomalta käytöltä. Näyttö
voidaan lukita kahdella tasolla ja
myös pääsy Grundfos GO -sovelluksen
asetusvalikkoon voidaan suojata
PIN-koodilla.

Ohjain ylläpitää tarkkaa hälytysja varoituslokia, johon tallentuu
20 viimeisintä tapahtumaa.
Hälytyslokia voi lukea etäyhteydellä
kaukovalvonnan tai Grundfos
iSOLUTIONS CLOUD -palvelun
kautta. Voit käyttää myös Grundfos
GO -sovellusta ja lukea lokeja
omalla kielelläsi pumppaamon
vianmäärityksen ja korjauksen
helpottamiseksi.

Toimintatietojen
historialoki
Ohjain kerää historiatietoja
pumppaamon tehokkaan toiminnan
varmistamiseksi. Voit seurata
pumppujen trendejä moottorin virran tai
käynnistysten/pysäytysten lukumäärän
perusteella määrittääksesi, tarvitaanko
huoltoa. Seuraavat tiedot ovat saatavana:
		
• Pumppujärjestelmä: Kokonaisaika,
käyntiaika ja energiankulutus
• Pumppukohtaisesti: Käyttötunnit,
viimeisin käyntiaika, käyttötunnit
viimeisten 24 tunnin aikana,
käynnistysten lukumäärä keskimäärin
tuntia kohti, käynnistysten lukumäärä
viimeisten 24 tunnin aikana ja
energiankulutus
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ASETUSTEN
YHTEENVETO
Grundfos Elsa-LC pinnanohjauslaitteita on saatavana kahtena versiona.

Yhden ja kahden pumpun käyttö
1-vaihe 110- 240 V AC (50/60 Hz)

LC 231

LC 241

Kompakti ratkaisu, jossa on

Kaappiasennettava malli, joka mahdollis-

myös sertifioitu moottorinsuoja

taa modulaarisuuden ja mukauttamisen

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Sisäinen

Elektroninen ylikuormarele

•

•
•

Käynnistys- ja käyntikondensaattorit
1-vaihekäyttöä varten
3-vaihe 380-460 V AC (50/60 Hz)
Suorakäynnistys maks. 12 A
Suorakäynnistys maks. 23 A
Tähti-kolmiokäynnistys maks. 59 A
Pehmokäynnistin maks. 72 A
Moottorisuoja
Ylikuumenemissuoja
Liitännät IO 4xDI, 1xAI/DI
Lisä-IO
Liitännät IO 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO
Grundfos Communication Interface
Module (CIM) -tuki*
Muovikotelo

Lisävarusteena

•
•
•
•

•
•
•

Sisäinen

Lisävarusteena

•
•

•
•

•

•
•

Metallikotelo
IP 54/NEMA 3R
Virtamittaus
Sisäinen summeri
Grundfos GO -tuki Bluetooth Smartin
kautta
Räätälöitävissä lisätoiminnoilla
Uusien ominaisuuksien lisäys USB:n
kautta

•

*tuetut moduulit:
CIM 150 Profibus
CIM 200 Modbus RTU
CIM 260 3G/4G
CIM 280 GiC/GRM 3G/4G
CIM 500 Modbus TCP / ProfiNet
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PINNANOHJAUSLAITTEIDEN LISÄVARUSTEET

Analoginen
paineanturi
Pintavipat ja analogiset pinta-anturit
Lisää pintavipat tai analogiset paineanturit tai niiden yhdistelmä pinnankorkeuden säädön päivittäiseen hallintaan,
juuri tarvitsemillasi hälytyksillä ja
varoituksilla.

Grundfos tarjoaa laajan valikoiman
analogisia pinta-antureita jätevesikaivon tai vesisäiliön luotettavaa ja
tarkkaa valvontaa ja ohjausta varten.

Liitännät
Grundfosin kenttäväyläkonsepti on
ihanteellinen ratkaisu Grundfosin
Elsa-LC pinnanohjaimia käyttävien
pumppujärjestelmien hallintaan – se
on helppo asentaa, ottaa käyttöön
ja käyttää. Communication Interface
Module (CIM) mahdollistaa langallisen
ja langattoman yhteyden useiden teollisuusprotokollien avulla ja täydellisen
integraation kaukovalvontajärjestelmiin
ja muihin pilvipalveluihin.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Grundfos
CLOUD Solution
Ulkoinen pääkytkin
Voit lisätä järjestelmään ulkoisen pääkytkimen, saatavana kolme eri kokoa (25
A, 40 A, 80 A).

Turvallinen pilvipohjainen tiedonhallintaratkaisumme integroituu helposti
ja nopeasti Grundfos Elsa-LC pinnanohjauslaitteisiin ja mahdollistaa
järjestelmän tehokkaan valvonnan sekä
kaikkien pumppu- ja anturitietojen
tallennuksen. Näin voit jakaa hälytykset
sisäisen viikkoaikataulun mukaisesti
ja suorittaa kunnossapidon todellisten
toimintatietojen perusteella tarpeettomien huoltokäyntien välttämiseksi.

Grundfos iSOLUTIONS on kokonaisjärjestelmä, joka tarkan älyteknologian avulla mahdollistaa pumppaamon optimaalisen toiminnan, täydellisen energiatehokkuuden ja äärimmäisen
luotettavuuden. Grundfos iSOLUTIONS tarjoaa uusimman tekniikan mukaiset hallinta- ja
valvontaratkaisut
pumppujärjestelmien optimointiin sekä älykkäitä ratkaisuja olemassa olevia ja uusia järjestelmiä
varten, järjestelmän kapasiteetin maksimoimiseksi ja huollontarpeen minimoimiseksi.
Grundfos toimittaa markkinoiden johtavia korkean hyötysuhteen pumppuja ja laitteita, jotka
täyttävät vesijohtoverkostojen vaatimukset ja parantavat järjestelmän hallittavuutta ja luotettavuutta vaativissa jätevesisovelluksissa.
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