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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 

 
Til: Våre kjære kunder 
 
Produkter som er produsert og levert av ITT Monitoring and Control, vil gi sikker 
og problemfri drift når de installeres, vedlikeholdes og betjenes riktig. Vi har et 
omfattende nettverk av erfarne salgs- og servicerepresentanter som vil hjelpe deg, 
slik at du blir maksimalt fornøyd med våre produkter. 
 
Sikker installering, drift og vedlikehold av ITTs utstyr er et helt sentralt ansvar som 
påligger sluttbrukeren. ACS800 Maskinvarehåndbok og PS200 Konfigurerings- og 
driftsveiledning identifiserer konkrete sikkerhetsrisikoer som alltid må tas i 
betraktning i hele levetiden til produktet. Forståelse av og respekt for disse 
sikkerhetsadvarslene er helt nødvendig for å sikre at personell, eiendom og/eller 
miljø ikke påføres skade. Det er imidlertid ikke nok å følge bare disse advarslene. 
Det forventes også at sluttbrukeren oppfyller bransjens og bedriftens sikkerhets-
standarder. Alle enkeltpersoner som deltar i installering, drift og vedlikehold av 
industriutstyr, har et ansvar for å identifisere og eliminere installerings-, drifts- og 
vedlikeholdspraksis som sikkerhetsmessig ikke holder mål. 
 
Forklaring av sikkerhetssymboler og signalord: 
 

 

Dette er advarselssymbolet for farlig spenning. Det varsler om høy spenning 
som kan forårsake død eller fysisk skade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som 
står sammen med dette symbolet for å unngå mulig skade eller død. 

 

 

Dette er advarsselsymbolet for sikkerhet. Det skal varsle deg om mulig fare 
for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som står sammen med dette 
symbolet for å unngå mulig skade eller død. 

 

 
FARE varsler om en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, 
vil føre til død eller alvorlig personskade. 

 

 
ADVARSEL varsler om en farlig situasjon som, hvis den ikke 
unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade. 

 

 
FORSIKTIG varsler om en farlig situasjon som, hvis den ikke 
unngås, kan føre til mindre eller moderate skader. 

 

MERKNAD 
MERKNAD uten advarselssymbolet for sikkerhet beskriver 
praksis som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.

 
 

FARE 

ADVARSEL 

FORSIKTIG 
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Når det gjelder PumpSmart-stasjoner og drift av pumpeutstyr, krever følgende 
risikoer sikring utover vanlige sikkerhetsforanstaltninger: 
 
 

 

 

Du skal aldri utføre arbeid på PS200-stasjonen, motorkabelen eller motor når 
hovedstrømkabelen er tilkoblet. Etter at du har slått av strømtilførselen, skal 
du alltid vente 5 minutter for å la de interne stasjonskondensatorene få lade 
seg ut før du begynner å arbeide på stasjonen, motoren eller motorkabelen. 
Manglende oppfølging av denne advarselen vil føre til alvorlige personskader 
eller død. 

 

 
 Du skal ikke arbeide med styrekablene mens det er strøm på stasjonen eller på 

eksterne styrekretser. Styrekretser med ekstern strømtilførsel kan forårsake 
farlig spenning inni stasjonen selv om enhetens hovedstrømtilførsel er slått av. 
Manglende oppfølging av denne advarselen vil føre til alvorlige personskader 
eller død. 

 

 

 
Alle former for elektrisk installerings- og vedlikeholdsarbeid skal utføres av 
faglærte elektrikere. Manglende oppfølging av denne advarselen kan føre til 
alvorlige personskader eller død. 

 

 

 

Drift av et pumpesystem hvor innsuget eller utløpet er blokkert, må under alle 
omstendigheter unngås. Slik drift, selv bare for en kort periode, kan forårsake 
overoppheting av de indre pumpedelene og føre til en voldsom eksplosjon. 
Sluttbrukeren skal iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at en slik tilstand 
ikke oppstår. Manglende oppfølging av denne advarselen kan føre til alvorlige 
personskader eller død.  

 

 

 

Du skal aldri betjene roterende utstyr med mindre alle beskyttende koplings- 
og akseldeksler er på plass. Det kan oppstå personskader dersom driftsutstyret 
betjenes uten at koplings- og akseldeksler er på plass. Manglende oppfølging 
av denne advarselen kan føre til alvorlige personskader eller død. 

 

ADVARSEL

FARE

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL
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Enheten skal betjenes med varsomhet. PS200 er tung. Du skal ikke løfte den 
alene.  

Enheter som er montert på veggen: PS200 skal ikke løftes ved å holde i 
frontdekselet. Enheten skal bare plasseres med baksiden mot underlaget.  

Enheter som er montert på gulvet: Løft PS200 bare ved å holde i løfte-
brakettene. Ikke vipp på enheten. Enheten vil velte hvis den vippes over en 
vinkel på 6 grader. Du må være veldig forsiktig når du skal flytte på en enhet 
som står på hjul. 

Manglende oppfølging av disse advarslene kan føre til alvorlig personskade 
eller død eller skade på utstyret.  

 
Ta deg tid til å lese gjennom og forstå retningslinjene for sikker installering, drift 
og vedlikehold i ACS800 Maskinvarehåndbok, PS200 Konfigurerings- og drifts-
veiledning og instruksjonene for installering, drift og vedlikehold for drifts-
utstyret som brukes. 
 
PS200 er konstruert for sikker og pålitelig drift når den installeres, brukes og 
vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene i ACS800 Maskinvarehåndbok og 
PS200 Konfigurerings- og driftsveiledning. ITT Monitoring and Control er ikke 
ansvarlig for fysisk skade, materielle skader eller forsinkelser som er forårsaket av 
manglende oppfølging av disse instruksjonene. 

ADVARSEL
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KOMME I GANG 
Slik bruker du denne veiledningen 

Denne veiledningen er organisert slik at oppsett og konfigurering av 
PumpSmart PS200 blir en brukervennlig opplevelse. Oppsett er delt 
inn i tre hoveddeler som inneholder all informasjon som er 
nødvendig for å få anlegget opp og i gang. De tre delene er 
følgende: 

• Énpumpedrift – Én pumpe brukes med ett enkelt 
prosessinstrument som styrer trykk, strømning, nivå eller 
temperatur. 

• Flerpumpedrift – Flere pumper samkjøres for å oppfylle 
børverdi for trykk, strømning, nivå eller temperatur. 

• Hastighetsstyring – Børverdi eller signal for hastighet brukes til 
å styre PumpSmart. 

Hver del er organisert slik at du får en rask innføring i 
konfigureringsprosessen samtidig som du får tilstrekkelig med 
bakgrunnsinformasjon til å forstå prosessen.  

1. Trinnummer – Trinnummeret hjelper deg å holde oversikt over 
hvor du befinner deg i konfigureringsprosessen når nummeret 
brukes sammen med prosesskartet. 

2. Prosesskart – Prosesskartet er en visuell veiledning over hva som 
må gjøres i det aktuelle trinnet. 

3. Bakgrunnsinformasjon – Bakgrunnsinformasjonen gir 
informasjon om de neste trinnene og hvorfor de skal utføres. 
Eksempler benyttes slik at brukeren bedre skal forstå 
konseptene. 

4. Spesielle merknader – Disse uthevede seksjonene inneholder 
kommentarer som har betydning for konfigureringsprosessen. 

5. Tastetrinn – Tastetrinnboksen gir detaljert informasjon om selve 
parameteren som må angis i PumpSmart. Den inneholder de 
grunnleggende tastesekvensene som må brukes for å legge inn 
informasjon.  

6. Tastaturoversikt – Tastaturoversikten viser hva du får se mens 
du utfører konfigureringen slik den er beskrevet i 
tastetrinnboksen.  

Etter de innledende konfigureringstrinnene finner du deler som 
beskriver innstilling av PumpSmart PS200 når den er startet, 
aktivering av tilleggsalternativer og -funksjoner, og problemsøking 
hvis du opplever problemer. 

 

Språkvalg 

Stasjonsskjermen på PumpSmart 
PS200 støtter følgende språk: 

Engelsk 
Engelsk (amerikansk) – standard 
Fransk (Francais) 
Tysk (Deutsch) 
Italiensk (Italiano) 
Portugisisk (Portuguese) 
Spansk (Espanol) 

Språkvalg kan utføres ved hjelp av 
parameter 11.01 LANGUAGE, se 
ALTERNATIVER OG FUNKSJONER hvis 
du ønsker mer informasjon. 

Figur A - Vanlig konfigureringsside 

2
Motor Setup

The PumpSmart  PS200 variable frequency drive utilizes
Direct Torque Control [DTC] rather than a scalar speed
control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque
Control provides more precise speed control, hence
more responsive and accurate control to your set point .
Specific motor data must be entered into the
PumpSmart drive to enable it to properly control the
motor using DTC.

Steps to be performed are:

1. Entering motor data for characterizat ion

2. Identificat ion of the Motor starting method

3. Establishment  of the Maximum and Minimum
speed limits

MOTOR DATA

The motor data will allow the PumpSmart drive to
characterize the motor during its first start-up.  During
characterization, PumpSmart will automatically magnetize
the motor windings for 20!60 seconds to develop a
mathematical model of the motor. Entry of the following
parameters is all that  is required.

NOTE - If the motor is changed in the future, this data must
be re-entered and a new characterizat ion performed.

NOTE - The informat ion required for this section can be
found on the motor nameplate.

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE

KEY SEQUENCE

[From parameter group: 10-
LOCKS/PASSWORDS]

OR Scroll to parameter group
11

OR Scroll to parameter 11.04
“ MOTOR NOM VOLTAGE”

ENTER Press to enter the
parameter sett ing mode

OR

OR

Use a combination of the
arrow keys to scroll to the
nameplate motor voltage.

Enter the value for the
voltage as it  appears on
the motor nameplate.
Most common voltages
are:

380

460

575

ENTER
Press to complete the
entry

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !     100 GPM 0
11 START-UP DATA
 4 MOTOR NOM VOLTAGE
460

!

Motor Data

Maximum
Minimum Speeds

Start/Stop
Method

2
1

3

4

Key Step

Background
Information

Special Notes

Step Number

Keypad View

Process Map

Bakgrunns-
informasjon

Trinnummer

Spesielle 
merknader

Tastetrinn

Prosesskart 

Tastatur-
oversikt
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PumpSmart-tastatur 

PumpSmart-tastaturet er hovedelementet ved konfigurering og 
betjening av stasjonen. Det består av en firelinjers skjerm og 
16 taster. Etter konfigureringen kan alle stasjonsparameterne lagres 
på tastaturet.  

Grunnleggende konfigurering 

Konfigurering av en vanlig parameter kan omfatte følgende 
tastesekvenser: 

VANLIG TASTESEKVENS VED PARAMETERANGIVELSE 

PAR

 
Trykk på parametermodusknappen for å gå til 
parameterinnstillingsmodus. 

OR

 
Bruk dobbeltpiltastene til å bla gjennom 
parametergruppene. 

OR

 
Bruk enkeltpiltastene til å bla gjennom 
parameterne i hver enkelt gruppe. 

ENTER

 
Trykk på denne knappen for å åpne 
parameterinnstillingsmodusen. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av piltastene for å bla 
gjennom utvalget eller angi verdier. 
Dobbeltpiltastene brukes til å bla raskt, mens 
enkeltpiltastene brukes til å bla senere. 

ENTER

 
Trykk på denne knappen for å fullføre 
parameterangivelsen. 

 

Figur B – PumpSmart-tastatur 

 

Hvis du ønsker mer 
informasjon om hvordan du 

bruker PumpSmart-
tastaturet, kan du gå til 

appendiksdelen som er kalt  

TASTATURBRUK 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

DisplaySkjerm 

Modustaster 

Bla- og 
alternativknapper

Driftskommandotaster 
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Før du begynner 

Før du begynner å programmere PumpSmart PS200-stasjonen på 
stedet, må følgende operasjoner være gjennomført: 

• Pumpen må være installert, innrettet og 
klargjort for oppstart. 

• PumpSmart-stasjonen må være montert 
korrekt [se installeringsinformasjon i 
maskinvarehåndboken]. 

• Strømtilførsel må være riktig koblet til 
stasjonen og fra stasjonen til motoren. 

• Prosesstransmitter(e) og valgfritt tilbehør skal 
være installert og riktig koblet. 

Hvis disse trinnene ikke er gjennomført, må prosessen stanses og 
trinnene fullføres før du fortsetter. 

 

Når disse trinnene er fullført, velger du konfigureringsdelen som gjelder 
(ENPUMPEDRIFT, FLERPUMPEDRIFT, HASTIGHETSSTYRING), og begynner med Trinn 1. 

 

 
 " Kontroller at stasjonskabinettet passer der hvor det skal installeres. PS200 skal bare installeres 

på steder hvor enheten ikke utgjør noen risiko. Se maskinvarehåndboken for ACS800.  

" For motorer uten vekselretter og/eller eksplosjonssikre motorer anbefales rådføring med 
motorprodusenten før enheten settes i VFD-drift.  

" Følg alle FORSIKTIG- og ADVARSEL-meldinger i maskinvarehåndboken for ACS800, 
konfigurerings- og driftsveiledningen og installerings, drifts og vedlikeholdsveiledningen for 
PS200 for driftsutstyret som benyttes. 

 

ADVARSEL
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ÉNPUMPEDRIFT  
Denne delen beskriver oppstart av PumpSmart PS200 i styringsmodus 
for énpumpedrift. I denne modusen er én enkelt pumpe tilkoplet 
systemet med en transmitter (trykk, nivå, strømningsmåler og så 
videre) som er koplet til PS200 for å gi tilbakemelding om 
prosessforholdene. 

 

Trinn Beskrivelse Parametere 

 Oversikt, énpumpe  

1
 

Låser/passord  

Denne delen beskriver parameterlås-
funksjonen og valg av makroprogrammet 
for énpumpedrift. 

10.02 

2
 

Motoroppsett 

Stasjonsdata for første motorkjørings-ID 
angis her i tillegg til start/stopp-metoder og 
MAX- og MIN-hastigheter for stasjon. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Driftsmodus og -enheter 

Velger driftsmodus og oppsett av transmitter 
for primærprosess. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

 

4
 

Børverdi 
 

 

Pumpebeskyttelse  

Beskytt pumpen mot drift ved minimums-
strømning, tørrkjøring eller for høy strømning 
ved hjelp av grense for pumpebeskyttelse 
eller avansert pumpebeskyttelse uten sensor. 

25.01 
25.02 

 

Motorkjøring 

Sjekk at motoren roterer riktig 12.09 

 
Start/stopp 

 

 

 

 
HURTIGTRINN 

Noen parametere er det kanskje ikke nødvendig å endre fra 
standardinnstillingen, slik at du raskere kan komme deg 
gjennom oppsettsprosessen. Disse parameterne er merket 
med et hakemerke. 
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1
Låser og passord 

Driftsparametere på PumpSmart PS200 er beskyttet med en 3-sifret 
passkode som skal hindre at tilfeldige eller uautoriserte brukere 
utilsiktet endrer drifts- og beskyttelsesgrenseverdiene som er angitt. 
Alle PS200-enhetene har samme passkode, den kan ikke endres av 
brukeren/eieren. 

Når tastaturet på PS200 er låst, er funksjonaliteten begrenset til å 
starte, stoppe og endre børverdien for drift. 

 

10.02 PASS CODE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 99 INFORMATION] 

PAR

 
Trykk for å angi 
parametermodus. 

OR

 
Bla til parametergruppe 
10 LOCKS/PASSWORDS. 

OR

 
Bla til parameter 10.02 
PASS CODE. 

ENTER

 

Trykk for å åpne modus 
for parameter-
innstilling. 

OR

OR

 

Bruk piltastene for å bla 
til nummer 358. 

Du åpner parameter-
låsen ved å bla til 
parameter 10.02 og angi 
passkode 358. 
Skjermverdien vil 
automatisk gå tilbake til 
0 etter at den tresifrede 
koden er angitt. 

Slik ser du statusen til 
parameterlåsen: bla til 
parameter 10.01. Når 
riktig passkode er angitt, 
vises meldingen "OPEN". 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
passkodeangivelsen. 

 

Makro for énpumpedrift  

Makroen for énpumpedrift er standardinnstillingen på nye 
PumpSmart-enheter. Hvis du bruker denne enheten på nytt etter at 
den har vært brukt i en annen driftsmodus, må du kontrollere 
parameter 11.02 APPLICATION MACRO og påse at den er angitt til 
SINGLE PUMP 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR ÉNPUMPEDRIFT 
 

Side 7 

2
Motoroppsett  

PumpSmart PS200 funksjon for variabel frekvensdrift benytter 
DTC [Direct Torque Control] i stedet for en skalar variabel for 
hastighetsstyring, for eksempel Volt/Hertz. DTC gir mer presis 
hastighetsstyring, og dermed en reaksjonsmessig bedre og mer 
nøyaktig styring i henhold til børverdien. Konkrete motordata må 
angis i PumpSmart-stasjonen for at den skal kunne styre motoren 
riktig ved hjelp av DTC.  

Følgende trinn må utføres: 

1. Identifisering av startmetode for motoren 

2. Angivelse av motordata for karakterisering 

3. Fastsettelse av maksimums- og minimumsverdier for 
hastighet 

 

START/STOPP-
METODE 

MOTORDATA 

MIN.- OG MAKS.
HASTIGHETER
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ALTERNATIVER FOR EKSTERN START/STOPP  

Det er mulig å starte og stoppe PumpSmart PS200 fra en ekstern 
kilde. Hvis PS200 bare skal startes og stoppes lokalt på tastaturet, 
kan du fortsette videre til neste trinn. 

MERK – Følgende alternativer gjelder bare når PS200 er i REMOTE-
modus. I LOCAL-modus styres start og stopp via tastaturet på 
PS200. Se APPENDIKS A-1 TASTATURBRUK hvis du ønsker mer 
informasjon.  

2-WIRE DI1 – Som standard er ekstern start/stopp-funksjon 
konfigurert for 2-Wire DI1. Dette alternativet brukes når enheten 
skal startes og stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt 
koplet til digital inngang 1. 

HOA DI1, DI2 - Dette alternativet brukes når enheten skal startes og 
stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt koplet til digital 
inngang 1 (DI1-AUTO). En ekstra kontakt kan koples til DI2-HAND 
for å starte en funksjon for hastighetsoverstyring/motorkjøring 
hvor PS200-enheten vil gå i en modus for hastighetsstyring. Se 
HASTIGHETSOVERSTYRING i delen Alternativer og funksjoner hvis du 
ønsker mer informasjon.  

3-WIRE – Dette alternativet brukes til å starte PS200 fra en vanlig 
åpen momentan kontakt/bryter tilkoplet DI1-START og stoppe PS200 
fra en vanligvis lukket momentan kontakt/bryter koplet til DI2-STOP. 

FIELDBUS – Dette alternativet brukes til å starte og stoppe PS200 ved 
hjelp av et kontrollord som sendes via en digital feltbusskommando. 
Se delen FELTBUSKOMMUNIKASJON hvis du ønsker mer informa-
sjon.  

12.01 START/STOP 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 10 LOCKS / 

PASSWORDS] 

OR

 

Bla til parametergruppe 12 
START/STOP. Parameter 
12.01 vil være det første 
alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Bruk piltastene for å bla til 
den ønskede parameteren 
[eksempel vist – 2-WIRE 
DI1]. 

Hvis du bruker en 2-wire 
start-stopp-metode eller 
bare tastaturet, hopper 
du over dette trinnet og 
fortsetter til neste trinn 
(Motordata). Hvis ikke, 
velger du følgende: 

2-WIRE DI1 [Standard] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 
2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

MERK – PS200 kan styres ved hjelp av to separate eksterne 
kommandoer. Se ALTERNATIVER FOR START/STOPP i delen 
Alternativer og funksjoner. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR ÉNPUMPEDRIFT 
 

Side 9 

MOTORDATA 

Med motordata vil PumpSmart-stasjonen kunne karakterisere 
motoren før første oppstart. Under karakteriseringen vil PumpSmart 
automatisk magnetisere motorviklinger i 20–60 sekunder for å 
utvikle en matematisk modell for motoren. Det eneste som kreves, 
er at følgende parametere angis.  

MERK – Hvis motoren endres i fremtiden, må disse dataene angis på 
nytt, og en ny karakterisering må gjennomføres. 
 
MERK – Opplysningene som kreves i denne delen, finner du på 
motorens navneplate. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 12 START / STOP] 

OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA 

OR

 
Bla til parameter 11.04 
MOTOR NOM VOLTAGE 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorspenningen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi verdien for 
motorspenning og 
-frekvens slik det er 
angitt på motorens 
navneplate. Tilgjengelige 
alternativer er 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(standard) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Hvis du velger OTHER, må 
du angi verdier for para-
meterne 11.06 MOTOR 
NOM FREQ og 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 
OR

 
Bla til parameter 11.05 
MOTOR NOM CURRENT. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorstrømmen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi faktiske ampere-
verdier ved full belast-
ning (FLA, Full Load 
Amps) for motoren her. 
Du finner riktig verdi på 
motorens navneplate. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Bla til parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
hastighet ved full 
belastning som er oppgitt 
på navneplaten. 

Angi motorhastighet 
(omdr./min., RPM) ved 
full belastning. Legg 
merke til at det her 
dreier seg om RPM-
verdien for full belast-
ning på navneplaten 
og ikke nominell 
motorhastighet. 

Eksempel: En 1800 RPM-
motor kan kanskje ha en 
hastighet på 1770 
omdr./min. ved full 
belastning. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Bla til parameter 11.08 
MOTOR NOM POWER. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorkraften som er 
angitt på navneplaten. 

Angi motorens 
nominelle kraft 
(hestekrefter (HP) eller 
kW) slik det er angitt på 
motorens navneplate. 

Hvis du bruker 
standardspråket 
ENGLISH(AM), vil 
enheten være heste-
krefter. Hvis ikke, er 
enheten kW. 

 
ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAG REQUIRED 
 

 Det er normalt at denne advarselen vises, fortsett videre til 
trinnet IDENTIFIKASJONSKJØRING 

IDENTIFIKASJONSKJØRING 

PumpSmart bruker bestemte motoropplysninger til å opprette en 
matematisk motormodell. Denne modellen legger til rette for mer 
nøyaktig motorstyring, og den opprettes basert på motordataene 
som du nettopp har angitt ved magnetiseringen av motoren i 20–
60 sekunder ved nullhastighet. Dette kalles en ID-kjøring ved første 
start. 

Når alle motordataene er angitt, vises følgende advarsel: 

ID MAGN REQ 

Denne advarselen indikerer at det er nødvendig med en ID-kjøring 
ved første start før pumpen kan settes i drift. Dette tidspunktet 
passer godt til en slik kjøring. 

 

 
 Følgende prosedyre vil sende strøm til motoren. Alle 

sikkerhetsregler skal overholdes før ID MAG startes. Hvis 
ikke, kan det føre til alvorlige personskader eller død. 

 

Motoren skal være tilkoplet stasjonen, og tastaturet skal være i 
Local-modus (L). Trykk så på START-knappen. FØLG ALLE STANDARD 
SIKKERHETSPROSEDYRER FOR MASKINOPPSTART. 

MERK – LA ID-KJØRING VED FØRSTE START FULLFØRES FØR DU 
STOPPER/TILBAKESTILLER STASJONEN. Selv om det kan virke som 
om motoren ikke reagerer på startkommandoen, gjør den det. 
Advarselsmeldingen "ID MAGN" vises under ID-kjøringen. Når ID-
kjøringen er fullført, vises meldingen "ID DONE".  
 

MERK – Hvis motoren endres i fremtiden, må en ID-kjøring ved 
første start utføres på nytt for å sikre nøyaktig PumpSmart-styring. 

Når ID-kjøring ved første start er fullført, vises følgende melding: 

ID DONE 

Når denne meldingen vises, fortsetter du til neste trinn, 
GRENSEVERDIER FOR DRIFT. 

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre 
bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Dette 
inkluderer gjennomføring av ID-
kjøring ved første start. Hvis den 
ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, Instrument-
kopling, hvis du ønsker 
informasjon om kopling av denne 
bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp 
kan ikke overstyres med en parameter-
innstilling. Hvis din enhet ikke benytter 
en bryter for nødstopp / betinget 
stopp, kan DI1L omgås fysisk fra 
innsiden av PumpSmart-enheten. Se 
appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis 
du ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL
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GRENSEVERDIER FOR DRIFT 

Grenseverdiene for drift sikrer at pumpe- og drivsystem ikke 
utsettes for ustabile forhold med for høye eller lave hastigheter. 

 
 Påse at systemets driftsforhold ligger innenfor verdiene til 

utstyret (for eksempel hastighet, trykk, temperatur, kraft og 
så videre) slik produsenten har angitt dem. Hvis noen av 
disse grenseverdiene overskrides, kan det føre til kompo-
nentsvikt som igjen kan føre til alvorlige personskader og 
skade på utstyret. 

 

Maksimumshastighet – PumpSmart-systemet justerer 
hastigheten på motoren for å oppnå den ønskede børverdien 
for drift. Selv om PumpSmart-systemet kan kjøre motoren til  
2–3 ganger hastigheten som er angitt på navneplaten, vil dette 
vanligvis være lite hensiktsmessig av flere årsaker. For det 
første, med mindre pumpen og motoren er konstruert for 
overhastighetsdrift, kan begge deler bli slitt før tiden eller bli 
utsatt for alvorlige feil. For det andre genererer sentrifugal-
pumper trykk med kvadratet av hastigheten, og overhastighets-
drift kan føre til overtrykk i pumpen og tilliggende rørsystem. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Bla til parametergruppe 
14, SPD LIM/STRT LVL. 
Parameter 14.01 vil være 
det første alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
maksimumshastigheten. 

Angi den maksimums-
hastighet som pumpen, 
motoren og systemet kan 
fungere ved. I de fleste 
tilfeller vil maksimums-
hastighet tilsvare den 
tidligere angitte verdien 
for omdr./min. ved full 
belastning. 

MAX SPEED ≤ Motorens 
omdr./min. ved 
full belastning 
og 

                   ≤ maksimums-
hastighet for 
pumpe 

Standardverdien er 
hastigheten som er angitt 
i parameter 11.07 MOTOR 
FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ADVARSEL

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Minimumshastighet – Når kravene til pumpen reduseres, vil 
PumpSmart redusere pumpehastigheten slik at den samsvarer 
med de nye kravene. Denne parameteren for minimums-
hastighet angir minimumshastigheten som pumpen kan 
fungere ved. Den brukes også til å definere en sikker hastighet 
som pumpen kan kjøres på, dersom det oppstår en pumpefeil. 
Standardverdien for minimumshastighet er 25 % av 11.07 
MOTOR FL RPM. 

Når du skal fastslå en minimumshastighet, må du vurdere 
følgende: 

• Motorens minimumshastighet [Turndown-forhold] – 
På grunn av motorbelastning og varmevirkning, skal 
motorens minimumshastighet i sentrifugalpumper 
ikke være mindre enn 1/10 av hastigheten ved full 
belastning. 

• Pumpens minimumshastighet – Noen pumper har krav 
til minimumshastighet, for eksempel flerfasepumper 
(>2 faser) og pumper med hylselager. Undersøk i 
brukerhåndboken for pumpen for å se om det finnes 
en minimumshastighet for din pumpe. Merk – 1- og 
2-fasepumper har vanligvis ikke krav til minimums-
hastighet. 

• Statisk trykk (minimumsstrømning) – Minimums-
hastighet må angis for å sikre at pumpen genererer 
nok trykk til å overvinne statisk motstand. I enkelte 
tilfeller kan dette forårsake overoppheting og mulig 
fordamping av væsken i pumpehuset. 

MERKNAD 

Drift under sikker minimumshastighet for pumpen kan føre til skade 
på utstyr og/eller eiendom. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.01 MAXIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parameter 14.02 
MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
minimumshastigheten. 

Angi den minimums-
hastighet som pumpen og 
motoren kan fungere ved. 

Vurder følgende –  

• Turndown-forhold 
• Pumpens 

minimumshastighet 
• Minimumsstrømning  

Standardverdien er 25 % 
av hastigheten som er 
angitt i parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 
MERK – Standardinnstillingene vil stoppe pumpen hvis prosessen krever at pumpen må jobbe under minimums-
hastigheten. I modus for nivåstyring av trykk vil en SLEEP WARNING bli vist i slike tilfeller. Strømsparemodusen vil 
kople ut PS200 til prosessen krever økning slik det er angitt under RESTART VALUE (parameter 14.07). Når omstarts-
verdien er nådd i en periode som er lenger enn omstartsforsinkelsen, vil pumpen automatisk starte på nytt for å 
opprettholde prosessens børverdi. I modus for strømningsstyring vil en LOW DEMAND-feil oppstå, noe som innebærer 
at PS200 må tilbakestilles. Alternativt kan stasjonen stilles inn til å fungere med en minimumshastighet til den slås av 
manuelt (parameter 14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Velge driftsmodus og -enheter  

I denne delen får du informasjon om valg av driftsmodus og konfigurering av 
transmitter for primærprosess.  

DRIFTSMODUS 

Det er fem driftsmoduser for PumpSmart PS200: Trykk, 
strømning, nivå eller temperatur/annen. Dette alternativet 
forhåndsvelger standardinnstillinger for enheter og PI-
styringsinnstillinger [se JUSTERING]. 

• Trykk – PumpSmart vil arbeide for å opprettholde en 
trykkbørverdi basert på et trykktransmittersignal. 

• Strømning – PumpSmart vil arbeide for å opprettholde en 
strømningsbørverdi basert på et signal fra en ekstern 
strømningsmåler. 

• SMARTFLOW – PumpSmart vil arbeide for å opprettholde en 
strømningsbørverdi basert på en intern strømnings-
beregning.  

• Nivå – Brukes til å opprettholde et definert tanknivå basert 
på tilbakemelding fra nivåtransmitter, selv om en 
trykktransmitter på pumpeinnsuget også kan brukes. 
PumpSmart kan styre enten en innsugingstank eller en 
utløpstank. 

• Temperatur/annen – brukes til å opprettholde angitt 
temperatur i en prosesstrøm basert på et temperatur-
transmittersignal. Bruk også dette alternativet hvis det 
brukes et 4–20 ma signal fra en annen type transmitter. 

 

11.03 MODE SELECT  

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.02 MINIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA 

OR

 
Bla til parameter 11.03 
OPERATING MODE. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til alternativet.  
Eksempel – Pressure. 

Velg styringsmodus for 
din bruk. Hvis styrings-
modusen er PRESSURE, 
går du til neste trinn 
(prosessavhengig 
alternativ). 

Alternativer: 

Pressure (Trykk) 
Flow (Strømning) 
Level (Nivå) 
Temperature/Other 
(Temperatur/Annen) 
SMARTFLOW 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – Hvis driftsmodusen krever at PumpSmart styres i henhold til 
nivåstyring på innsugingssiden eller styring av innsugingstrykket, må 
stasjonen angis til INVERSE i parameter 21.01 REGULATION MODE.  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 

KONFIGURERING 
AV PROSESS-
TRANSMITTER 

PROSESS-
AVHENGIG VALG

VALG AV 
DRIFTSMODUS 
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PROSESSAVHENGIG ALTERNATIV 

Det prosessavhengige enhetsalternativet identifiserer hvilke 
enheter driftsmodusen er i. Denne parameteren angir enheten 
som brukes i det faktiske signalet og børverdivisningen. 
Standardinnstillingene vises for alternativet ENGLISH [AM]. 

Driftsmodus Tilgjengelige enhetsalternativer 

Pressure 

PSIG [standard] 
BAR 
FT – Fot 
M – Meter  
% 

Flow 
GPM – Gallon per minutt [standard] 
M3Hr – Kubikkmeter per time 
% 

Level 

PSIG 
BAR 
FT - Fot [standard] 
IN - Tommer 
CM - Centimeter 
M – Meter  
% 

Temperatur °F – Grader Fahrenheit [standard] 
°C – Grader Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 11.03 MODE 

SELECT] 

OR

 

Bla til parametergruppe 15 
PROCESS VAR UNIT. 
Parameter 15.01 vil være 
det første alternativet. 

Velg riktige enheter for 
driftsmodusen. 

Gå videre til neste trinn 
hvis standardenheten er 
OK. Hvis ikke velger du 
blant følgende: 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til de riktige 
måleenhetene. Eksempelet 
viser PSIG. 

BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 
 

FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK - FOR TRYKK-/NIVÅMODUSER 

Hvis enhetene FT, IN, M eller CM brukes og spesifikk vekt [SG, 
Specific Gravity] er konstant, men har en annen verdi enn 1,0, må 
parameter 29.15 angis. Hvis SG varierer, må parameterne 29.12–
29.18 angis. Se Oppsett for spesifikk vekt – Alternativer og 
funksjoner. 
 

AI2 henviser til Analog Inngangs-
kanal nr. 2. Dette er det fysiske 
standardtilkoblingspunktet for 
transmitteren for primær-
prosessen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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KONFIGURERING AV PROSESSTRANSMITTER 

Transmitteren for primærprosess er enheten som vil måle 
prosessforholdene. PS200 krever informasjon for å kunne skalere 
riktig 4–20 mA-signalet som transmitteren sender. 

AI2 MAX – Dette henviser til prosessverdien som transmitteren din 
er kalibrert for ved maksimumssignal [20 mA]. Du finner denne 
verdien på kalibreringsbladet for transmitteren eller instrument-
navneplaten. 

Eksempel – en direktemålende strømningsmåler [for eksempel 
magnetometer, rotasjonsmåler, og så videre…] med et 
verdiområde på 0–2000 GPM vil være kalibrert slik at trans-
mitterytelsen ligger på 20 mA. Parameter 16.03 vil i slike tilfeller 
være angitt til 2000. Enhetene for 16.03 er de samme som ble 
valgt i parameter 15.01. 

MERK – Strømningsmålere for differensialtrykk [for eksempel 
munningsplate, venturi] produserer ikke signaler på 4–20 mA som er 
lineære med gjennomstrømningen. PumpSmart kan ikke betjene 
slike strømningsmålere. 

16.03 AI2 MAX 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 15.01 AI2 UNIT] 

OR

 
Bla til parametergruppe 16 
SETPOINT SELECT. 

OR

 Bla til 16.03 AI2 MAX. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Dette 
eksempelet – 300 PSIG. 

Legg inn avlesningen av 
transmitteren for 
primærprosess som 
samsvarer med 20 mA-
signalet.  

Enhetene er de samme 
som ble angitt i 15.01.  

 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN – Dette er prosessverdien som samsvarer med trans-
mitterens minimumssignal [4 mA]. Denne verdien er vanligvis null 
på en trykk- eller gjennomstrømningstransmitter. Du finner denne 
verdien på kalibreringsbladet for transmitteren eller instrument-
navneplaten.  

MERK – De fleste trykk- og gjennomstrømningstransmittere er 
konfigurert for en måling av 0 [PSIG, GPM og så videre…] ved 4 mA. 
I slike tilfeller kan dette trinnet kuttes ut ettersom standardverdien 
for parameter 16.04 er 0. 

16.04 AI2 MIN 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 16.03 AI2 MAX] 

OR

 
Bla til parameter 16.04 AI2 
MIN. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Dette 
eksempelet – 0 PSIG. 

Legg inn avlesningen av 
transmitteren for 
primærprosess som 
samsvarer med 4 mA-
signalet.  

Hvis transmittersignalet 
er null (0) ved 4mA, går 
du videre til neste del 
(Angi børverdi). 

Enhetene er de samme 
som ble angitt i 15.01. ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR ÉNPUMPEDRIFT 
 

Side 18 

4
Angi børverdi  

Det siste trinnet før du starter PumpSmart-systemet i en 
grunnleggende prosesstyringsmodus, er å angi driftsbørverdien. 

SETPOINT 

TASTESEKVENS 

REF

 

Trykk på REF-knappen for 
å merke børverdi-
innstillingen. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
ønskede børverdien. 
Eksempelet viser 100 PSIG. 

Angi driftsbørverdien. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERKNAD(ER) – 

Det finnes alternative måter å angi børverdi på. Se delen 
ALTERNATIVER OG FUNKSJONER for mer informasjon om 
konfigurering. 

Ekstern børverdi – Et analogt inngangssignal kan brukes til å sende 
børverdier til PumpSmart-enheten fra et eksternt sted. 

Variabel børverdi – Enda en prosesstransmitter [2-10VDC eller 4-
20 mA] kan brukes til å variere børverdien. Børverdien kan være 
lineær, omvendt lineær eller forskjøvet i forhold til dette signalet. Se 
ALTERNATIVER OG FUNKSJONER hvis du ønsker mer informasjon. 

Flere børverdier – PumpSmart-systemet programmeres med to 
børverdier, og stasjonen kan veksle mellom de to børverdiene basert 
på en digital bryter [for eksempel strømningsbryter, nivåbryter, 
manuell bryter og så videre…]. Flere børverdier kan angis via enten 
tastaturet, analog inngang eller via DCS. 

Feltbuss – Børverdien kan programmeres og endres eksternt ved 
hjelp av digital kommunikasjon med valgfrie kommunikasjons-
moduler for feltbuss. Moduler er tilgjengelig for Modbus RTU, 
Profibus DP, DeviceNet, ControlNet og Ethernet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !   [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Anbefalt alternativ: Grenseverdi for pumpebeskyttelse 

Grenseverdi for pumpebeskyttelse gir betydelig beskyttelse for 
PumpSmart PS200-systemet ved hjelp av et enkelt oppsett. Med 
aktivert grenseverdi for pumpebeskyttelse vil PS200-systemet kunne 
beskytte mot tørrkjøring (redusert eller blokkert sugefunksjon) kun 
ved trykk- og strømningsstyring. Det vil også kunne gi utstrøm-
ningsbeskyttelse i trykkstyringsmodus.  

For andre styringsmoduser må avansert pumpebeskyttelse være 
aktivert. Se Pumpebeskyttelse i delen Alternativer og funksjoner 
hvis du ønsker mer informasjon.  

Hvis du ønsker høyeste grad av beskyttelse, anbefales funk-
sjonen for avansert pumpebeskyttelse som beskytter mot 
tørrkjøring, minimumsstrømning og utstrømning ved hjelp av 
SMARTFLOW, strømningsfunksjon uten sensorer, og en selv-
kalibreringsfunksjon for pumpe. 

Grenseverdien for pumpebeskyttelse fungerer slik at situasjoner hvor 
pumpen ikke kan overholde beskyttelsesgrensen ved maksimums-
hastighet, identifiseres. 

Det første trinnet ved aktivering av pumpebeskyttelsesfunksjonen er 
å velge hvordan du ønsker at PumpSmart skal reagere hvis det 
oppstår en situasjon hvor beskyttelsesgrensen ikke kan overholdes. 
Det er tre alternativer: 

1. ALARM og STYRING [anbefalt] – Velges dette alternativet, vil 
PumpSmart vise en advarsel og deretter enten slå seg av eller 
redusere hastigheten avhengig av dine innstillinger. Disse 
innstillingene finner du i delen ALTERNATIVER OG FUNKSJONER 
under ALTERNATIVER FOR MINIMUMSHASTIGHET.  

2. Bare ALARM – Med dette alternativet vil PumpSmart ganske 
enkelt sende ut en alarm/advarsel, men fortsette driften. 
Modusen for bare alarm kan føre til skade på pumpen hvis det 
oppstår en beskyttelsesgrensefeil og det ikke iverksettes 
manuelle tiltak. 

3. DEAKTIVERT (standardinnstilling) – Med dette alternativet er det 
ingen beskyttelsesgrensefunksjonalitet. Hvis det oppstår en 
situasjon med lukket innsugingsventil, kan det oppstå skade på 
pumpen, og ingen form for alarm vil varsle brukeren. 

25.01 PUMP PROTECT CTRL 

TASTESEKVENS 

OR

 
Bla til parameter 25.01 
PUMP PROTECT CTRL. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Bruk piltasten for å bla til 
ønsket reaksjon. 
Eksempelet viser ALARM & 
CTRL. 

Velg hvordan PumpSmart 
skal reagere dersom det 
oppstår en situasjon hvor 
beskyttelsesgrensen ikke 
overholdes. 

Alternativer – 

DISABLED (standard) 

ALARM 

ALARM & CTRL 

Vi anbefaler på det 
sterkeste ALARM & CTRL. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 1 PUMP PROTECT CTRL 
ALARM&CTRL 
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MERK – PumpSmart-tastaturet viser en alarmmelding eller feil-
meldingen "Pump Protect" når det oppstår en beskyttelsesgrense-
situasjon. Pumpebeskyttelsesfunksjonen kan også konfigureres til å 
advare via DCS [valgfri feltbussmodul] eller med lydbaserte eller 
visuelle alarmer fra den digitale reléutgangen. Se Alternativer og 
funksjoner hvis du ønsker mer informasjon. 

Neste trinn er å angi beskyttelsesgrensen. Denne innstillingen bør 
ligge like under minste akseptable børverdiinnstilling. PumpSmart 
Control Solutions anbefaler 2–3 % under børverdien for dine første 
innstillinger. 

Pumpebeskyttelsesverdien uttrykkes i % av børverdi.  

Eksempel – Hvis du hadde en børverdi på 100 PSIG (eller GPM eller 
Ft og så videre…), vil anbefalt beskyttelsesgrense være 97 %. 
Pumpebeskyttelsesadvarselen/-feilen vil vises hvis pumpen holdt 
maksimumshastighet og trykket falt under 97 PSIG. 

Ved drift i modus for strømningsstyring vil beskyttelsesfunksjonen 
beskytte mot feil som følge for lav gjennomstrømning. I slike tilfeller 
vil beskyttelsesgrensen settes betydelig lavere. 

Eksempel – Hvis du hadde en børverdi på 100 GPM og en anbefalt 
minimumsgjennomstrømning på 60 GPM, vil beskyttelsesgrensen 
ligge på 60 %. Pumpebeskyttelsesadvarselen/-feilen vil vises hvis 
pumpen holdt maksimumshastighet og gjennomstrømningen falt 
under 60 GPM. 

25.02 PROTECTION LIMIT 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 25.01 PUMP PROTECT 

CTRL] 

PAR

 
Trykk på PAR-knappen for 
å gå til Parameter-menyen. 

OR

 

Trykk på dobbeltpiltasten 
for å gå til parameter-
gruppe 25, PUMP 
PROTECT. 

OR

 
Trykk på enkeltpiltasten 
for å gå til parameter 
25.02, PROTECTION LIMIT. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
ønskede beskyttelses-
grensen. Eksempelet viser 
97 %. 

Angi grenseverdien for 
pumpebeskyttelse som 
en prosent av bør-
verdien. 

Eksempel: Fra eksem-
pelet over vil angivelsen 
være "97". 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – Det kan angis en forsinkelse slik at PumpSmart PS200 venter 
med å reagere hvis prosessvariabelen faller under beskyttelses-
grensen. Dette vil forhindre at PumpSmart-enheten slår seg av for 
tidlig på grunn av midlertidige systemforstyrrelser. Se delen 
ALTERNATIVER hvis du ønsker ytterligere informasjon. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 2 PROTECTION LIMIT 
97 
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Anbefalt trinn: 
Parameteropplasting  

Se TASTATURBRUK 
Lagre parameterne dine på tastaturet. Dersom det 
usannsynlige skulle skje og PS200-parameterne blir slettet, 
kan tastaturet brukes til å gjenopprette konfigureringen. Det 
kan også brukes til å programmere søsterenheter som bruker 
samme eller liknende programinnstillinger. 

 

Anbefalt alternativ: Stasjonslås 
Se ALTERNATIVER OG FUNKSJONER 

Tastaturet kan "låses" for å forhindre at uautorisert personell 
foretar driftsmessige endringer eller endrer på parameter-
gruppene. Se LÅSE under ALTERNATIVER OG FUNKSJONER.  
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Kjøre motoren  

Du kan sjekke motorrotasjonen ved hjelp av motorkjøringsfunk-
sjonen hvor motoren roterer i 10 sekunder ved 60 omdreininger per 
minutt.  

12.09 MOTOR JOG 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 
Trykk på PAR-knappen for 
å gå til Parameter-menyen. 

OR

 

Trykk på dobbeltpiltasten 
for å gå til parameter-
gruppe 12. 

OR

 
Trykk på enkeltpiltasten 
for å gå til parameter 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bruk enkeltpiltasten for å 
bla til JOG. 

Hvis du velger JOG og 
trykker på entertasten, 
begynner motoren å 
rotere. Når kjøringen er 
fullført, vil parameter-
verdien som standard gå 
tilbake til DISABLED.  

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

Hvis pumperotasjonen er feil, må to av utgangsfasene byttes på 
stasjonsterminalene U2, V2 eller W2. Selv om du bytter rundt på to 
av inngangsfasene, vil det ikke endre på stasjonens rotasjon. 

 
 Du skal aldri utføre arbeid på PS200-stasjonen, motorkabelen 

eller motor når hovedstrømkabelen er tilkoblet. Etter at du 
har slått av strømtilførselen, skal du alltid vente 5 minutter 
for å la de interne stasjonskondensatorene få lade seg ut før 
du begynner å arbeide på stasjonen, motoren eller motor-
kabelen. Hvis ikke, vil det føre til alvorlige personskader eller 
død. 

 

FARE 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 
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Starte og stoppe 
PumpSmart-systemet er nå klar til start. Du kan starte og stoppe 
PumpSmart-enheten via tastaturet i LOCAL-modus og ved hjelp av et 
eksternt signal slik det er angitt i parameter 12.01 når enheten er i 
REMOTE-modus. 

Styringsmodusene LOCAL og REMOTE kan endres via LOC/REM-
knappen på tastaturet. Når stasjonen er i LOCAL, vises en "L" oppe i 
høyre hjørne av tastaturet. Hvis stasjonen er i REMOTE-modus, vises 
en "R". Alternativt vil plassen stå tom hvis stasjonen er i REMOTE-
modus og børverdien styres eksternt. 

 

 
 Du skal aldri betjene roterende utstyr med mindre alle 

beskyttende koplings- og akseldeksler er på plass. Det kan 
oppstå personskader dersom driftsutstyret betjenes uten at 
koplings- og akseldeksler er på plass. 

 

 
 Følg alle FORSIKTIG- og ADVARSEL-meldinger i maskin-

varehåndboken for ACS800, konfigurerings- og drifts-
veiledningen og installerings-, drifts- og vedlikeholds-
veiledningen for PS200 for driftsutstyret som benyttes, før 
bruk. 

 

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre 
bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Dette 
inkluderer gjennomføring av ID-
kjøring ved første start. Hvis den 
ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, Instrument-
kopling, hvis du ønsker infor-
masjon om kopling av denne 
bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp 
kan ikke overstyres med en parameter-
innstilling. Hvis din enhet ikke benytter 
en bryter for nødstopp / betinget 
stopp, kan DI1L omgås fysisk fra 
innsiden av PumpSmart-enheten. Se 
appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis 
du ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL

ADVARSEL

LOKAL/EKSTERN-
STATUS 

LOKAL/EKSTERN-
KONTROLLKNAPP 

LOKAL START

LOKAL STOPP



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR ÉNPUMPEDRIFT 
 

Side 24 

DENNE SIDEN ER MED HENSIKT TOM.  
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PROSESSKONFIGURERING FOR FLERPUMPEDRIFT 
PumpSmart PS200-systemet muliggjør koordinert styring av opptil fire 
pumper slik at brukeren får dekket sitt systembehov gjennom 
maksimal pumpeytelse og -pålitelighet. Dette kalles FLERPUMPEDRIFT. 

Trinn Beskrivelse Parametere 

 Oversikt, flerpumpe  

1
 

Låser/passord og driftsmakro 

Denne delen beskriver parameterlås-
funksjonen og valg av makroprogrammet 
for flerpumpedrift. 

10.02 
11.02 

2
 

Motoroppsett  

Stasjonsdata for første motorkjørings-ID 
angis her i tillegg til start/stopp-metoder og 
MAX- og MIN-hastigheter for stasjon. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3a
 

Driftsmodus og -enheter 

Velger driftsmodus og oppsett av transmitter 
for primærprosess. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

3b
 

Flerpumpeinnstillinger 

Velger hvordan pumpene skal fungere 
sammen for å dekke systembehovet. 

22.01 
22.02 
22.03 
22.04 
22.08 
22.09 
22.17 

4
 

Børverdi 
 

 

Pumpebeskyttelse  

Beskytt pumpen mot drift ved minimums-
strømning, tørrkjøring eller for høy strømning 
ved hjelp av funksjoner for avansert pumpe-
beskyttelse uten sensor eller sekundær 
pumpebeskyttelse. 

 
 
 

25.06 

 

Konfigurering av tilleggsstasjoner 

 
22.13 
17.21 

 

Motorkjøring 

Sjekk at motoren roterer riktig. 12.09 

 
Start/stopp 
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Oversikt – Flerpumpedrift 
Nedenfor finner du en oversikt over de ulike bruksområdene for 
flerpumpedrift: 

Synkron modus 

I synkron modus starter ledestasjonen først og regulerer til bør-
verdien. Hvis denne enheten ikke klarer å nå børverditilstand, vil den 
ledende PS200-enheten starte en annen PS200-pumpe og regulere 
begge enhetene til samme hastighet eller moment for å nå 
børverdien. Dersom børverditilstanden fortsatt ikke er nådd, kan en 
tredje og fjerde pumpe også startes og reguleres på samme måte til 
samme hastighet. Når behovet reduseres, vil PumpSmart også kople 
ut pumpene som er overflødige. 

PumpSmart kan automatisk veksle mellom ledepumpe og følge-
pumper for å sikre at alle brukes like mye. 

Reservemodus 

I tilfeller der det finnes en reservepumpe og hver enkelt pumpe er 
tilpasset de ulike forventede prosessbehovene, kan reservemodus 
brukes til automatisk veksling mellom ledeenhet og følgeenheter for 
å sikre lik bruk. Dessuten vil reserveenheten automatisk bli startet 
dersom det skulle oppstå en pumpebeskyttelsesfeil eller VFD-feil. 

 

MERK – Det er mulig å bruke ulike pumper i synkron modus. 
Forsiktighet må utvises for å påse at løftehøydekurver er identiske 
for å forhindre drift ved avstenging eller stanse ventilvibrering på 
pumpen(e) med lavere løftehøyde. 
 

DET ANBEFALES AT ALLE PUMPER HAR IDENTISK YTELSE 
 

 
 Pumpen skal ikke kjøres med null gjennomstrømning. En slik 

tilstand kan føre til overoppheting som følge av væskefor-
damping i pumpehuset, noe som igjen kan føre til 
pumpesvikt og personskader. 

 

Hva er ledeenhet og hva er 
følgeenhet? 

En LEDEpumpe er den pumpen 
som kjører før alle de andre 
aktiveres. Den kan noen ganger 
bli kalt PRIMÆRenhet.  

En FØLGE-pumpe starter først 
når systembehovet blir større 
enn det som ledepumpen kan 
håndtere. En slik enhet blir 
noen ganger kalt RESERVE- 
eller SEKUNDÆRenhet. 

Man kan veksle mellom å bruke 
LEDEpumpene og FØLGE-
pumpene, slik at begge slites 
i samme tempo. Se 
ALTERNATIVER OG 
FUNKSJONER hvis du ønsker 
mer informasjon. 

Vanlig flerpumpeoppsett 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

1

2

3

4

ADVARSEL
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Merk – Flerpumpekopling 

Når du skal installere og kople opp et flerpumpesystem, MÅ hver 
stasjon inneholde en ekstern START/STOP-kommando i form av 
enten en 2-wire "OFF-AUTO"-bryter, en 3-wire puls-start/stopp eller 
ekstern start/stopp-kommando for feltbuss. Ved oppstart av et 
flerpumpesystem må alle slaveenheter angis til "AUTO" eller 
pulsstart, og tastaturet skal angis til REMOTE.  

STASJONENE VIL IKKE FUNGERE I STYRINGSMODUS FOR 
FLERPUMPEDRIFT VED LOKAL STYRING SOM BENYTTER LOKALE 
START/STOPP-TASTER PÅ TASTATURET. 

 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

H-O-A

H-O-A

1

2

 

Eksempelet nedenfor er et vanlig oppsett som benytter en velgerbryter for HAND – 
OFF – AUTO hvor stasjonene i AUTO vil fungere i styringsmodus for flerpumpedrift, og 
hvor stasjonene i HAND fungerer i modus for hastighetsoverstyring. For informasjon 
om SPEED OVERRIDE-alternativene, se delen Alternativer og funksjoner. 

FIBEROPTISK FORBINDELSE 

AUTO (AKTIVER I FLERPUMPEMODUS) 

HAND (HASTIGHETSOVERSTYRING / KJØRING) 

DI-JORD 

DI-JORD NØDSTOPP 

X22  
Rekkeklemme 

DI-referansespenning 
100 mA Maks. 

A
LT

ER
-

N
A

TI
V

 
A

LT
ER

-
N

A
TI

V
 

A
LT

ER
-

N
A

TI
V

 
A

LT
ER

-
N

A
TI

V
 

A
LT

ER
-

N
A

TI
V

 

0 - Åpen, børverdi 1 (REF 1) 
1 - Lukket, børverdi 2 (REF 2) 

0 - Secondary Protect (åpen) 
1 - Normal (lukket) 

0 - Secondary Protect (åpen) 
1 - Normal (lukket) 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR FLERPUMPEDRIFT 
 

Side 28  

1
Makro for låser og flerpumpedrift 

 

Denne konfigureringsveiledningen er organisert slik at MASTER-
stasjonen programmeres først, og deretter programmeres SLAVE-
stasjonene ved hjelp av funksjonen for opplasting/nedlasting på 
PumpSmart-tastaturet. Ved flerpumpedrift kan en hvilken som helst 
PS200 være MASTER-stasjon. MASTER-stasjonen styrer inn- og 
utkopling av SLAVE-pumpene. 

Velg én pumpe som skal være MASTER, og begynn med å 
konfigurere denne først. 

Driftsparametere på PumpSmart PS200 er beskyttet med en 3-sifret 
passkode som skal hindre at tilfeldige eller uautoriserte brukere 
utilsiktet endrer drifts- og beskyttelsesgrenseverdiene som er angitt. 
Alle PS200-enhetene har samme passkode, den kan ikke endres av 
brukeren/eieren. 

Når tastaturet på PS200 er låst, er funksjonaliteten begrenset til å 
starte, stoppe og endre børverdien for drift. 

10.02 PASS CODE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 99 INFORMATION] 

PAR

 
Trykk for å angi 
parametermodus. 

OR

 
Bla til parametergruppe 
10 LOCKS/PASSWORDS. 

OR

 
Bla til parameter 10.02 
PASS CODE. 

ENTER

 

Trykk for å åpne modus 
for parameterinn-
stilling. 

OR

OR

 

Bruk piltastene for å bla 
til nummer 358. 

Du åpner parameter-
låsen ved å bla til 
parameter 10.02 og 
angi passkode 358. 
Skjermverdien vil auto-
matisk gå tilbake til 0 
etter at den tresifrede 
koden er angitt. 

Slik ser du statusen til 
parameterlåsen: bla til 
parameter 10.01. Når 
riktig passkode er angitt, 
vises meldingen "OPEN". 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
passkodeangivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Makro for flerpumpedrift 

Standard driftsmakro for PumpSmart PS200 er SINGLE PUMP. 
Parameter 11.02 må angis til MULTI PUMP. 

11.02 APPLICATION MACRO 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 10.02 

LOCKS/PASSWORDS] 
OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA. 

OR

 
Bla til parameter 11.02 
APPLICATION MACRO. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til alternativet MULTI 
PUMP. 

Velg makroen for 
flerpumpedrift. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Motoroppsett  

PumpSmart PS200 funksjon for variabel frekvensdrift benytter 
DTC [Direct Torque Control] i stedet for en skalar variabel for 
hastighetsstyring, for eksempel Volt/Hertz. DTC gir mer presis 
hastighetsstyring, og dermed en reaksjonsmessig bedre og mer 
nøyaktig styring i henhold til børverdien. Konkrete motordata må 
angis i PumpSmart-stasjonen for at den skal kunne styre motoren 
riktig ved hjelp av DTC.  

Følgende trinn må utføres: 

1. Identifisering av startmetode for motoren 

2. Angivelse av motordata for karakterisering 

3. Fastsettelse av maksimums- og minimumsverdier for 
hastighet 

 

 

 

 

 

 
HURTIGTRINN 

Noen parametere er det kanskje ikke nødvendig å endre fra 
standardinnstillingen, slik at du raskere kan komme deg 
gjennom oppsettsprosessen. Disse parameterne er merket 
med et hakemerke. 

Start/stopp-
metode 

Motordata 

Maksimum/ 
Minimum, 

hastigheter 
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ALTERNATIVER FOR EKSTERN Start/Stopp 

Det er mulig å starte og stoppe PumpSmart PS200 fra en ekstern 
kilde.  

2-WIRE DI1 – Som standard er ekstern start/stopp-funksjon 
konfigurert for 2-Wire DI1. Dette alternativet brukes når enheten 
skal startes og stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt 
koplet til digital inngang 1. 

HOA DI1, DI2 - Dette alternativet brukes når enheten skal startes og 
stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt koplet til digital 
inngang 1 (DI1-AUTO). En ekstra kontakt kan koples til DI2-HAND 
for å starte en funksjon for hastighetsoverstyring/motorkjøring hvor 
PS200-enheten vil gå i en modus for hastighetsstyring. Se 
HASTIGHETSOVERSTYRING i delen Alternativer og funksjoner hvis du 
ønsker mer informasjon.  

3-W DI1P, DI2P – Dette alternativet brukes til å starte PS200 fra en 
vanlig åpen momentan kontakt/bryter tilkoplet DI1-START og stoppe 
PS200 fra en vanligvis lukket momentan kontakt/bryter koplet til 
DI2-STOP. 

FIELDBUS – Dette alternativet brukes til å starte og stoppe PS200 ved 
hjelp av et kontrollord som sendes via en digital feltbusskommando. 
Se delen FELTBUSKOMMUNIKASJON hvis du ønsker mer 
informasjon.  

12.01 START/STOP 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 10 LOCKS / 

PASSWORDS] 

OR

 

Bla til parametergruppe 12 
START/STOP. Parameter 
12.01 vil være det første 
alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Bruk piltastene for å bla til 
den ønskede parameteren 
[eksempel vist – 2 WIRE 
DI1]. 

Hvis du bruker en 2-wire 
start-stopp-metode eller 
bare tastaturet, hopper 
du over dette trinnet og 
fortsetter til neste trinn 
(Motordata). Hvis ikke, 
velger du følgende: 

2-WIRE DI1 [Standard] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 

2W DI1, 2W DI5 
HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

MERK – PS200 kan styres ved hjelp av to separate eksterne 
kommandoer. Se ALTERNATIVER FOR START/STOPP i delen 
Alternativer og funksjoner. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Motordata 

Med motordata vil PumpSmart-stasjonen kunne karakterisere 
motoren før første oppstart. Under karakteriseringen vil PumpSmart 
automatisk magnetisere motorviklinger i 20–60 sekunder for å 
utvikle en matematisk modell for motoren. Det eneste som kreves, 
er at følgende parametere angis.  

MERK – Hvis motoren endres i fremtiden, må disse dataene angis på 
nytt, og en ny karakterisering må gjennomføres. 
 
MERK – Opplysningene som kreves i denne delen, finner du på 
motorens navneplate. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 12 START / STOP] 

OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA. 

OR

 
Bla til parameter 11.04 
MOTOR NOM VOLTAGE 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorspenningen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi verdien for 
motorspenning og 
-frekvens slik det er 
angitt på motorens 
navneplate. Tilgjengelige 
alternativer er 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(standard) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Hvis du velger OTHER, må 
du angi verdier for para-
meterne 11.06 MOTOR 
NOM FREQ og 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 
OR

 
Bla til parameter 11.05 
MOTOR NOM CURRENT. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorstrømmen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi faktiske ampere-
verdier ved full 
belastning (FLA, Full 
Load Amps) for motoren 
her. Du finner riktig 
verdi på motorens 
navneplate. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Bla til parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
hastighet ved full belast-
ning som er oppgitt på 
navneplaten. 

Angi motorhastighet 
(omdr./min., RPM) ved 
full belastning. Legg 
merke til at det her 
dreier seg om RPM-
verdien for full belast-
ning på navneplaten og 
ikke nominell motor-
hastighet. 

Eksempel: En 1800 RPM-
motor kan kanskje ha en 
hastighet på 1770 
omdr./min. ved full 
belastning. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Bla til parameter 11.08 
MOTOR NOM POWER. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorkraften som er 
angitt på navneplaten. 

Angi motorens 
nominelle kraft 
(hestekrefter (HP) eller 
kW) slik det er angitt på 
motorens navneplate. 

Hvis du bruker 
standardspråket 
ENGLISH(AM), vil 
enheten være 
hestekrefter. Hvis ikke, 
er enheten kW. 

 
ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Det er normalt at denne advarselen vises, fortsett videre til 
trinnet IDENTIFIKASJONSKJØRING 

Identifikasjonskjøring 

PumpSmart bruker bestemte motoropplysninger til å opprette en 
matematisk motormodell. Denne modellen legger til rette for mer 
nøyaktig motorstyring, og den opprettes basert på motordataene 
som du nettopp har angitt ved magnetiseringen av motoren i 20–
60 sekunder ved nullhastighet. Dette kalles en ID-kjøring ved første 
start. 

Når alle motordataene er angitt, vises følgende advarsel: 

ID MAGN REQ 

Denne advarselen indikerer at det er nødvendig med en ID-kjøring 
ved første start før pumpen kan settes i drift. Dette tidspunktet 
passer godt til en slik kjøring. 

 
 Følgende prosedyre vil sende strøm til motoren. Alle sikker-

hetsregler skal overholdes før ID MAG startes. Hvis ikke, kan 
det føre til alvorlige personskader eller død. 

 

Motoren skal være tilkoplet stasjonen, og tastaturet skal være i 
Local-modus (L). Trykk så på START-knappen. FØLG ALLE STANDARD 
SIKKERHETSPROSEDYRER FOR MASKINOPPSTART. 

MERK – LA ID-KJØRING VED FØRSTE START FULLFØRES FØR DU 
STOPPER/TILBAKESTILLER STASJONEN. Selv om det kan virke som 
om motoren ikke reagerer på startkommandoen, gjør den det. 
Advarselsmeldingen "ID MAGN" vises under ID-kjøringen. Når ID-
kjøringen er fullført, vises meldingen "ID DONE".  
 

MERK – Hvis motoren endres i fremtiden, må en ID-kjøring ved 
første start utføres på nytt for å sikre nøyaktig PumpSmart-styring. 

Når ID-kjøring ved første oppstart er fullført, vises følgende melding: 

ID DONE 

Når denne meldingen vises, fortsetter du til neste trinn, 
GRENSEVERDIER FOR DRIFT. 

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre 
bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Dette 
inkluderer gjennomføring av ID-
kjøring ved første start. Hvis den 
ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, 
Instrumentkopling, hvis du ønsker 
informasjon om kopling av denne 
bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp 
kan ikke overstyres med en parameter-
innstilling. Hvis din enhet ikke benytter 
en bryter for nødstopp / betinget 
stopp, kan DI1L omgås fysisk fra 
innsiden av PumpSmart-enheten. Se 
appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis 
du ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL
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GRENSEVERDIER FOR DRIFT 

Grenseverdiene for drift sikrer at pumpe- og drivsystem ikke utsettes 
for ustabile forhold med for høye eller lave hastigheter. 

 
 Påse at systemets driftsforhold ligger innenfor verdiene til 

utstyret (for eksempel hastighet, trykk, temperatur, kraft og 
så videre) slik produsenten har angitt dem. Hvis noen av 
disse grenseverdiene overskrides, kan det føre til kompo-
nentsvikt som igjen kan føre til alvorlige personskader og 
skade på utstyret. 

 

Maksimumshastighet – PumpSmart-systemet justerer hastigheten på 
motoren for å oppnå den ønskede børverdien for drift. Selv om 
PumpSmart-systemet kan kjøre motoren til 2–3 ganger hastigheten 
som er angitt på navneplaten, vil dette vanligvis være lite hen-
siktsmessig av flere årsaker. For det første, med mindre pumpen og 
motoren er konstruert for overhastighetsdrift, kan begge deler bli 
slitt før tiden eller bli utsatt for alvorlige feil. For det andre genererer 
sentrifugalpumper trykk med kvadratet av hastigheten, og 
overhastighetsdrift kan føre til overtrykk i pumpen og tilliggende 
rørsystem. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Bla til parametergruppe 
14, SPD LIM/STRT LVL. 
Parameter 14.01 vil være 
det første alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
maksimumshastigheten. 

Angi den maksimums-
hastighet som pumpen, 
motoren og systemet kan 
fungere ved. I de fleste 
tilfeller vil maksimums-
hastighet tilsvare den 
tidligere angitte verdien 
for omdr./min. ved full 
belastning. 

MAX SPEED ≤ Motorens 
omdr./min. ved 
full belastning 
og 

                   ≤ maksimums-
hastighet for 
pumpe 

Standardverdien er 
hastigheten som er angitt 
i parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ADVARSEL

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Minimumshastighet – Når kravene til pumpen reduseres, vil 
PumpSmart redusere pumpehastigheten slik at den samsvarer med 
de nye kravene. Denne parameteren for minimumshastighet angir 
minimumshastigheten som pumpen kan fungere ved. Den brukes 
også til å definere en sikker hastighet som pumpen kan kjøres på, 
dersom det oppstår en pumpefeil. Standardverdien for minimums-
hastighet er 25 % av 11.07 MOTOR FL RPM. 

Når du skal fastslå en minimumshastighet, må du vurdere følgende: 

• Motorens minimumshastighet [Turndown-forhold] – På grunn 
av motorbelastning og varmevirkning, skal motorens mini-
mumshastighet i sentrifugalpumper ikke være mindre enn 1/10 
av hastigheten ved full belastning. 

• Pumpens minimumshastighet – Noen pumper har krav til 
minimumshastighet, for eksempel flerfasepumper (>2 faser) og 
pumper med hylselager. Undersøk i brukerhåndboken for 
pumpen for å se om det finnes en minimumshastighet for din 
pumpe. Merk – 1- og 2-fasepumper har vanligvis ikke krav 
til minimumshastighet. 
 

• Statisk trykk (minimumsstrømning) – Minimumshastighet må 
angis for å sikre at pumpen genererer nok trykk til å overvinne 
statisk motstand. I enkelte tilfeller kan dette forårsake over-
oppheting og mulig fordamping av væsken i pumpehuset. 

MERKNAD 

Drift under sikker minimumshastighet for pumpen kan føre til skade 
på utstyr og/eller eiendom. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.01 MAXIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parameter 14.02 
MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
minimumshastigheten. 

Angi den minimums-
hastighet som pumpen 
og motoren kan fungere 
ved. 

Vurder følgende – 

• Turndown-forhold 
• Pumpens mini-

mumshastighet 
• Minimums-

strømning  

Standardverdien er 25 % 
av hastigheten som er 
angitt i parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – Standardinnstillingene vil stoppe pumpen hvis prosessen krever at pumpen må jobbe under minimums-
hastigheten. I modus for nivåstyring av trykk vil en SLEEP WARNING bli vist i slike tilfeller. Strømsparemodusen vil 
kople ut PS200 til prosessen krever økning slik det er angitt under RESTART VALUE (parameter 14.07). Når 
omstartsverdien er nådd i en periode som er lenger enn omstartsforsinkelsen, vil pumpen automatisk starte på nytt 
for å opprettholde prosessens børverdi. I modus for strømningsstyring vil en LOW DEMAND-feil oppstå, noe som 
innebærer at PS200 må tilbakestilles. Alternativt kan stasjonen stilles inn til å fungere med en minimumshastighet til 
den slås av manuelt (parameter 14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3a
Velge driftsmodus, enheter og transmitterkonfigurering 

I denne delen får du informasjon om valg av driftsmodus og konfigurering av 
transmitter for primærprosess.  

Driftsmodus 

Det er fire driftsmoduser for PumpSmart PS200: Trykk, 
strømning, nivå eller temperatur/annen. Dette alternativet 
forhåndsvelger standardinnstillinger for enheter og PI-
styringsinnstillinger [se JUSTERING]. 

• Trykk – PumpSmart vil arbeide for å opprettholde en 
trykkbørverdi basert på et trykktransmittersignal. 

• Strømning – PumpSmart vil arbeide for å opprettholde en 
strømningsbørverdi basert på et signal fra en ekstern 
strømningsmåler. 

MERK – SMARTFLOW PID kan ikke brukes som en styrings-
modus ved flerpumpedrift. SMARTFLOW-funksjonen kan 
brukes individuelt på pumpene til overvåking av gjennom-
strømning og pumpebeskyttelse.  

• Nivå – Brukes til å opprettholde et definert tanknivå basert 
på tilbakemelding fra nivåtransmitter, selv om en 
trykktransmitter på pumpeinnsuget også kan brukes. 
PumpSmart kan styre enten en innsugingstank eller en 
utløpstank. 

• Temperatur/annen – brukes til å opprettholde angitt 
temperatur i en prosesstrøm basert på et temperatur-
transmittersignal. Bruk også dette alternativet hvis det 
brukes et 4–20 ma signal fra en annen type transmitter. 

 

11.03 MODE SELECT  

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.02 MINIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA. 

OR

 
Bla til parameter 11.03 
OPERATING MODE. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 Bla til alternativet.  

Velg styringsmodus for 
din bruk. Hvis styrings-
modusen er PRESSURE, 
går du til neste trinn 
(prosessavhengig 
alternativ). 

Alternativer: 

Pressure (Trykk) 
Flow (Strømning) 
Level (Nivå) 
Temperature/Other 
(Temperatur/annen) 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – Hvis driftsmodusen krever at PumpSmart styres i henhold til 
nivåstyring på innsugingssiden eller styring av innsugingstrykket, må 
stasjonen angis til INVERSE i parameter 21.01 REGULATION MODE.  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 

Valg av 
driftsmodus 

Prosess-
avhengig valg

Konfigurering 
av prosess-
transmitter
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Prosessavhengig alternativ 

Det prosessavhengige enhetsalternativet identifiserer hvilke enheter 
driftsmodusen er i. Denne parameteren angir enheten som brukes i 
det faktiske signalet og børverdivisningen. Standardinnstillingene 
vises for alternativet ENGLISH [AM]. 

Driftsmodus Tilgjengelige enhetsalternativer 

Pressure (Trykk) 

PSIG [standard] 
BAR 
FT – Fot 
M – Meter  
% 

Flow (Strømning) 
GPM – Gallon per minutt [standard] 
M3Hr – Kubikkmeter per time 
% 

Level (Nivå) 

PSIG 
BAR 
FT - Fot [standard] 
IN - Tommer 
CM - Centimeter 
M – Meter  
% 

Temperatur °F – Grader Fahrenheit [standard] 
°C – Grader Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 11.03 MODE 

SELECT] 

OR

 

Bla til parametergruppe 15 
PROCESS VAR UNIT. 
Parameter 15.01 vil være 
det første alternativet. 

Velg riktige enheter for 
driftsmodusen. 

Gå videre til neste trinn 
hvis standardenheten er 
OK. Hvis ikke velger du 
blant følgende: 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til de riktige måle-
enhetene. Eksempelet 
viser PSIG. 

BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 

FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – FOR TRYKK-/NIVÅMODUSER 

Hvis enhetene FT, IN, M eller CM brukes og spesifikk vekt [SG, 
Specific Gravity] er konstant, men har en annen verdi enn 1,0, må 
parameter 29.15 angis. Hvis SG varierer, må parameterne 29.12–
29.18 angis. Se Oppsett for spesifikk vekt – Alternativer og 
funksjoner. 
 

AI2 henviser til Analog 
Inngangskanal nr. 2. Dette er det 
fysiske standardtilkoblingspunktet 
for transmitteren for 
primærprosessen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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Konfigurering av prosesstransmitter 

Transmitteren for primærprosess er enheten som vil måle 
prosessforholdene. PS200 krever informasjon for å kunne skalere 
riktig 4–20 mA-signalet som transmitteren sender. 

AI2 MAX – Dette henviser til prosessverdien som transmitteren din 
er kalibrert for ved maksimumssignal [20 mA]. Du finner denne 
verdien på kalibreringsbladet for transmitteren eller instrument-
navneplaten. 

Eksempel – en direktemålende strømningsmåler [for eksempel 
magnetometer, rotasjonsmåler, og så videre…] med et 
verdiområde på 0–2000 GPM vil være kalibrert slik at 
transmitterytelsen ligger på 20 mA. Parameter 16.03 vil i slike 
tilfeller være angitt til 2000. Enhetene for 16.03 er de samme 
som ble valgt i parameter 15.01. 

MERK – Strømningsmålere for differensialtrykk [for eksempel 
munningsplate, venturi] produserer ikke signaler på 4–20 mA som er 
lineære med gjennomstrømningen. PumpSmart kan ikke betjene 
slike strømningsmålere. 

16.03 AI2 MAX 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 15.01 AI2 UNIT] 

OR

 
Bla til parametergruppe 16 
SETPOINT SELECT. 

OR

 Bla til 16.03 AI2 MAX. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Dette 
eksempelet – 300 PSIG. 

Legg inn avlesningen av 
transmitteren for 
primærprosess som 
samsvarer med 20 mA-
signalet.  

Enhetene er de samme 
som ble angitt i 15.01.  

 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN – Dette er prosessverdien som samsvarer med trans-
mitterens minimumssignal [4 mA]. Denne verdien er vanligvis null på 
en trykk- eller gjennomstrømningstransmitter. Du finner denne 
verdien på kalibreringsbladet for transmitteren eller instrument-
navneplaten.  

MERK – De fleste trykk- og gjennomstrømningstransmittere er 
konfigurert for en måling av 0 [PSIG, GPM og så videre…] ved 4 mA. 
I slike tilfeller kan dette trinnet kuttes ut ettersom standardverdien 
for parameter 16.04 er 0. 

16.04 AI2 MIN 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 16.03 AI2 MAX] 

OR

 
Bla til parameter 16.04 AI2 
MIN. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Dette 
eksempelet – 0 PSIG. 

Legg inn avlesningen av 
transmitteren for 
primærprosess som 
samsvarer med 4 mA-
signalet.  

Hvis transmittersignalet 
er null (0) ved 4mA, går 
du videre til neste del 
(Angi børverdi). 

Enhetene er de samme 
som ble angitt i 15.01. ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR FLERPUMPEDRIFT 
 

Side 41  

3b
 Styringsinnstillinger for flerpumpedrift 

Denne delen konfigurerer PumpSmart PS200 i forhold til rekkefølgen 
i flerpumpesystemet. De tre hovedtrinnene er som følger: 

1. Velge driftsmodus 

2. Legge til pumper (kople inn) 

3. Kople ut pumper. 

 

 

 

 

22.01 STYRINGSMODUS FOR FLERPUMPEDRIFT 

Se delen Oversikt, flerpumpe for å finne ut hvilken driftsmodus du 
vil bruke. 

Den vanligste styringsmodusen for flerpumpedrift er SYNCHRONOUS 
hvor lede- og følgestasjoner kjøres med samme hastighet. 

22.01 OPERATING MODE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 16.04 AI2 MIN] 

OR

 

Bla til parametergruppe 
22, MULTI PUMP CTRL. 
Parameter 22.01 vil være 
det første alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til ønsket styrings-
modus. 

Velg modusen for 
flerpumpedrift. 

Hvis ønsket driftsmodus 
er SYNCHRONOUS, kan 
du gå til neste trinn. 

Alternativer: 

SYNCHRONOUS 
(standard) 
BACKUP 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

BACKUP-MODUS 

Hvis reservemodus (backup) er valgt, kan du gå til oppsett av 
parameter 22.17 TX CONFIG. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 1 OPERATING MODE 
SYNCHRONOUS 

Styrings-
modus 

Legge til 
pumper 

Fjerne 
pumper 
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LEGGE TIL PUMPER (KOPLE INN) 

PumpSmart vil automatisk starte en følgepumpe når det ikke er 
mulig å opprettholde børverdien for prosessen med pumpene som 
allerede er i drift. Dette skjer ved at en følgepumpe startes når 
prosessvariabelen [for eksempel trykk, strømning, nivå] reduseres 
med et forhåndsangitt mengde, også kalt VALUE DECREASE 
(verdireduksjon) og pumpen(e) kjøres på eller over STAGE SPEED 
(innkoplingshastigheten).  

For at en pumpe skal koples inn må følgende forhold være til stede: 

1. Prosessvariabelen må reduseres med parameter 22.02 
VALUE DECREASE.  

MERK – Når 21.01 REGULATION MODE er angitt til 
INVERSE, for eksempel ved nivåstyring på innsugingssiden, 
må prosessvariabelen økes med innstillingen VALUE 
DECREASE. 

2. Pumpehastigheten må på nivå med eller over STAGE-
hastigheten (innkoplingshastigheten), parameter 22.04–
22.06. Hver enkelt følgepumpe kan gis en egen STAGE-
hastighet. 

3. Pumpen må kjøres på eller over STAGE-hastigheten lenger 
enn PROOF TIME-parameteren 22.08. 

 

 

Eksempel – Et topumpesystem med konstant trykk har to identiske 
pumper med maksimal driftshastighet (par 14.01 MAXIMUM SPEED) 
på 3560 omdr./min. og en trykkbørverdi på 200 psi. Hvis par 22.02 
VALUE DECREASE angis til 5 % og par 22.04 STAGE 2 angis til 98 %, 
vil pumpe 2 aktiveres når trykket har sunket med 5 % fra børverdien 
til 190 psi og hastigheten til pumpe 1 er på eller over 98 % av 
maksimumshastighet, 3489 omdr./min. 

 

System med konstant trykk 
Parallell pumpedrift 

Synkron hastighetsstyring 

GJENNOMSTRØMNING 

BØRVERDI FOR TRYKK 
VERDIREDUKSJON 

PAR 22.02 

1 PUMPE 
STAGE 2 

PAR 22.04 

2 PUMPER
STAGE 3 

PAR 22.05 

3 PUMPER
STAGE 4 

PAR 22.06 

4 PUMPER 
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22.02 VALUE DECREASE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.01 MODE] 

OR

 
Bla til parameter 22.02 
VALUE DECREASE. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier.  
Eksempelet viser 5 %. 

Angi prosentsats som 
prosessvariabelen kan 
reduseres før en følge-
enhet blir aktivert. 

Verdien angis i % av 
børverdien. 

Standard – 5 % av 
børverdien. 

 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

22.03 VALUE INCREASE – Den faktiske prosessinnstillingen vil bli 
redusert med VALUE DECREASE for hver ekstra pumpe som 
aktiveres. For å kompensere for dette øker VALUE INCREASE-
parameteren børverdien for hver pumpe som legges til. 

Påkrevd børverdi = Opprinnelig børverdi – VALUE DECREASE + 
VALUE INCREASE 

Eksempel – Hvis den opprinnelige børverdien var 200 PSIG og 
VALUE DECREASE var 5 %, vil pumpe nummer to bli aktivert ved 190 
PSIG. En VALUE INCREASE på 5 % vil føre til at begge pumpene 
bidrar til å opprettholde konstant trykk på 200 PSIG.  

VALUE INCREASE kan angis høyere enn VALUE DECREASE for å 
kompensere for ekstra friksjonstap som oppstår som følge av økt 
gjennomstrømning, se TRYKKØKNING i delen Alternativer og 
funksjoner hvis du ønsker mer informasjon. 

22.03 VALUE INCREASE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.02 VALUE 

DECREASE] 
OR

 
Bla til parameter 22.03 
VALUE INCREASE. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier. 
Eksempelet viser 5 %. 

Angi prosentsats som 
børverdien skal øke med 
for hver pumpe som 
legges til. Det anbefales 
at denne minimums-
verdien er lik par 22.03 
VALUE DECREASE. 

Verdien angis i % av 
børverdien. 

Standard – Verdi valgt i 
22.02 VALUE DECREASE. ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 2 VALUE DECREASE 
5% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 3 VALUE INCREASE 
5% 
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PumpSmart kan kople inn det antallet pumper som skal slås på ved 
de ulike driftshastighetene. Denne funksjonen kan være nyttig ved 
drift av flere pumper i en systemkurve med svært høy friksjon.  

MERK – For standardsystemer med konstant trykk er den generelle 
anbefalingen at STAGE-hastigheten (innkoplingshastigheten) for alle 
pumper er identisk. 

22.04 STAGE 2 (2-pumpedrift) 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.03 VALUE 

INCREASE] 
OR

 
Bla til parameter 22.04 
STAGE 2. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier. 
Eksempelet viser 98 %. 

Angi minimumshastig-
heten som ledepumpen 
skal være på, før fler-
pumpedrift tillates for 
den første følgepumpen. 

Generelt angitt til 98 % 
av MAXIMUM SPEED. 
Dette er standard-
stillingen. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

Ved drift av et 2-pumpesystem kan du gå videre til par 22.08 Proof 
Time 

22.05 STAGE 3 (3-pumpedrift) 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.04 STAGE 2] 

OR

 
Bla til parameter 22.05 
STAGE 3. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier. 
Eksempelet viser 98 %. 

Angi minimumshastig-
heten som ledepumpen 
og følgepumpe 1 skal 
være på, før flerpumpe-
drift tillates for den 
andre følgepumpen. 

Generelt angitt til 98 % 
av MAXIMUM SPEED. 
Dette er standard-
stillingen. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 4 STAGE 2 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 5 STAGE 3 
98% 
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Ved drift av et 3-pumpesystem kan du gå videre til par 22.08 Proof 
Time 

22.06 STAGE 4 (4-pumpedrift) 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.05 STAGE 3] 

OR

 
Bla til parameter 22.06 
STAGE 4. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier. 
Eksempelet viser 98 %. 

Angi minimumshastig-
heten som ledepumpen, 
følgepumpe 1 og følge-
pumpe 2 skal være på, 
før flerpumpedrift 
tillates for den tredje 
følgepumpen. 

Generelt angitt til 98 % 
av MAXIMUM SPEED. 
Dette er standard-
stillingen. ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

Du kan forhindre at pumpene jevnlig slår seg av og på ved å angi en 
sikringsfase som vil forsinke inn- og utkopling i en angitt 
tidsperiode. 

22.08 PROOF TIME 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 22.06 STAGE 4] 

OR

 
Bla til parameter 22.08 
PROOF TIME. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Angi ønsket verdi.  
Merk – dobbeltpilene kan 
brukes til store verdier. 
Eksempelet viser 
20 sekunder. 

Angi tidsperioden hvor 
forhold som krever 
innkopling/utkopling, 
må være til stede før en 
pumpe faktisk blir koplet 
inn eller ut. 

Standardinnstillingen er 
20 sekunder. 
Innstillingsintervallet er 
0–360 sekunder. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 8 PROOF TIME 
20  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 6 STAGE 4 
98% 
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FJERNE (KOPLE UT) PUMPER 

Når systembehovet synker, reduseres også behovet for flere pumper. 
DESTAGE-parameterne identifiserer når pumper blir koplet ut (slått 
av) ved normal flerpumpestyring. Følgepumpen koples ut hvis 
DESTAGE-verdien nås for 22.08 PROOF TIME. 

Det viktigste hensynet her er å sikre at når en følgepumpe slås av, vil 
de resterende pumpene kunne tilfredsstille børverdibehovet. 
DESTAGE-innstillingene definerer hvor stor hastighetsreduksjonen 
kan være før én pumpe kan koples ut. Tabellen nedenfor inneholder 
anbefalinger for DESTAGE-innstillingene: 

ANTALL PUMPER 1 
 

2 
22.09 DESTAGE 2 

3 
22.09 DESTAGE 3 

4 
22.09 DESTAGE 4 

SYNKRON DESTAGE 
SPEED IKKE BRUKT 

75 % 
av MAXIMUM 

SPEED 

85 % 
av MAXIMUM 

SPEED 

92 % 
av MAXIMUM 

SPEED 

MERKNAD(ER) – 

Hvis en følgepumpe under drift slår seg av og deretter startes opp kort tid etter, bør du vurdere å redusere 
utkoplingsinnstillingen for den aktuelle følgepumpen.  

Hvis en følgepumpe under drift ikke slår seg av når behovet er redusert, bør du vurdere å øke utkoplings-
innstillingen for den aktuelle følgepumpen. 

 

22.09 DESTAGE 2 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 22.08 PROOF TIME] 

OR

 
Bla til parameter 22.09 
DESTAGE 2. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk piltasten for å bla til 
det riktige hastighets-
alternativet. 

Angi ved hvilken 
hastighet den første 
følgepumpen vil bli slått 
av. 

Verdiene kan variere fra 
0–100 %. 

Anbefalte verdier angis 
automatisk. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 9 DESTAGE 2 
75% 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

PROSESSKONFIGURERING FOR FLERPUMPEDRIFT 
 

Side 47  

Ved drift av et 2-pumpesystem kan du gå videre til par 22.17 TX 
CONFIG. 

22.10 DESTAGE 3 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 22.09 DESTAGE 2] 

OR

 
Bla til parameter 22.10 
DESTAGE 3. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk piltasten for å bla til 
det riktige hastighets-
alternativet. 

Angi ved hvilken 
hastighet den andre 
følgepumpen vil bli slått 
av. 

Verdiene kan variere fra 
0–100 %. 

Anbefalte verdier angis 
automatisk. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

 

Ved drift av et 3-pumpesystem kan du gå videre til par 22.17 TX 
CONFIG. 

22.11 DESTAGE 4 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 22.11 DESTAGE 4] 

OR

 
Bla til parameter 22.11 
DESTAGE 4. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk piltasten for å bla til 
det riktige hastighets-
alternativet. 

Angi ved hvilken 
hastighet den tredje 
følgepumpen vil bli slått 
av. 

Verdiene kan variere fra 
0–100 %. 

Anbefalte verdier angis 
automatisk. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
10 DESTAGE 3 
85% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
11 DESTAGE 4 
92% 
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Transmitterkonfigurering 

Det er tre metoder for tilkopling av prosesstransmitteren til 
PumpSmart, og avhengig av metoden som velges, vil parameter 
22.17 TX CONFIG kreve innstillingsendringer. Følgende alternativer 
er tilgjengelige: 

 

TRANSMITTER på ALLE STASJONER 

I dette alternativet har hver enkelt PumpSmart-enhet sin 
egen prosesstransmitter koblet direkte til stasjonen. 
Dersom en prosesstransmitter svikter, vil de resterende 
enhetene opprettholde styringen i henhold til børverdien. 

Denne metoden er forhåndsvalgt når PRESSURE (trykk) er 
valgt i parameter 11.03 MODE SELECT.  

Denne metoden bør ikke benyttes ved FLOW-drift 
(volumetrisk eller masse). 

 TX ALL DRIVES – Hver enkelt PS200 har en egen prosess-
transmitter som er individuelt koplet til hver enkelt stasjon.  

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRANSMITTER fra ÉN MASTER-stasjon 

PumpSmart kan også overføre prosesstransmittersignalet 
til alle slavestasjonene via fiberoptiske kabler som kobler 
sammen alle stasjonene. I denne konfigureringen koples 
4–20 mA-signalet til masterstasjonen og parameter 22.17 
TX CONFIG blir angitt til TX ONE MASTER. 

Denne konfigureringen gjør koplingen veldig enkel, men 
dersom en følgeenhet koples fra strømtilførselen, vil de 
resterende følgeenhetene også miste prosessignalet.  

I denne modusen anbefales det at kontrollpanelet for 
enhetene drives av ekstern 24V likestrøm. Du finner mer 
informasjon i delen EKSTERN STRØMTILFØRSEL FOR 
KONTROLLPANEL under Alternativer og funksjoner. 

Denne metoden kan benyttes for alle styringsmodusene. 

TX ONE MASTER – Én prosesstransmitter er koblet til en 
egen masterstasjon, og signalet deles til slavestasjonen via 
det fiberoptiske nettverket. 

 

TRANSMITTER med EN AI 

Én prosesstransmitter kan deles mellom flere PumpSmart-
enheter. I dette tilfellet ville stasjonene bli seriekoplet for 
å danne en sløyfe med transmitterens signalkabel. 

Selv om den innebygde strømtilførselen i PumpSmart 
fremdeles kan sende strøm til transmitteren, bør også en 
ekstern strømtilførsel vurderes for å legge til rette for 
uavbrutt drift dersom stasjonen som leverer strøm til 
sløyfen, skulle bli koplet fra hovedstrømkilden. 

Denne metoden kan benyttes for alle styringsmodusene. 
ONE AI – Én 4–20mA prosesstransmitter med ekstern 
strømtilførsel er koplet i serie til hver enkelt stasjon.  

EKSTERN STRØMTILFØRSEL
4–20 mA TRANSMITTER 

FIBEROPTISK NETTVERK

4–20 mA

FIBEROPTISK 
FORBINDELSE

FIBEROPTISK 
FORBINDELSE

KOPLINGSDIAGRAM FOR AI ONE PROSESSTRANSMITTER
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22.17 TX CONFIG 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 22.09 DESTAGE 2] 

OR

 
Bla til parameter 22.17 TX 
CONFIG. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bruk piltasten for å bla til 
det riktige transmitter-
alternativet. 

Velg hvordan du har 
koplet til prosess-
transmitter(ne). 

TX ONE MASTER – 
Transmittersignalet 
sendes digitalt via 
fiberoptiske kabler. 

TX ALL DRIVE – Hver 
enkelt stasjon har en 
transmitter. 

TX ONE AI – Hver enkelt 
PS200 er seriekoplet 
med transmitteren. 

Standardinnstillingen er 
basert på valget som ble 
gjort i 11.03 MODE 
SELECT 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 17 TX CONFIG 
TX ALL DRIVE 
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Anbefalt alternativ: Avansert pumpebeskyttelse 

Dersom det skulle oppstå en feil, vil PumpSmart-logikkenheten for 
flerpumpedrift automatisk forstå at en pumpe er utilgjengelig for 
drift og gå videre til neste tilgjengelige pumpe.  

For pumpebeskyttelse anbefales bruk av funksjonen for avansert 
pumpebeskyttelse som forhindrer tørrkjøring, minimumsstrømning 
og utstrømning ved hjelp av SMARTFLOW strømningsfunksjon uten 
sensorer.  

Avansert pumpebeskyttelse gir fleksibilitet til enten å feilsøke 
pumpen, gå til en sikker hastighet eller utløse en alarm når en 
bestemt prosessforstyrrelsestilstand er oppstått. Det anbefales at 
beskyttelsesfunksjonen som et minimum er angitt til WARN. Dersom 
beskyttelsesfunksjonen angis til WARN, vil ikke PS200 iverksette 
noen handlinger. Kun en advarsel vil bli sendt ut og lagret i 
stasjonens feillogg. På denne måten kan pumpehistorikken spores 
dersom det oppstår en prosessforstyrrelsestilstand som kan føre til 
pumpefeil.  

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du skal sette opp 
avansert pumpebeskyttelse, kan du se i delen Alternativer og 
funksjoner.  

SEKUNDÆR BESKYTTELSE 

En alternativ sekundær beskyttelsesfunksjon kan brukes til å gi 
beskyttelse mot tørrkjøring eller drift mot en stengt utløpsventil. Det 
krever imidlertid at andre prosesstilstandsinnganger (for eksempel 
nivåbryteren, trykkbryteren, strømningsbryter, osv.) varsler 
PumpSmart om tilstander som krever at pumpen beskyttes.  

Se SEKUNDÆR BESKYTTELSE i delen Alternativer og funksjoner hvis 
du ønsker mer informasjon.  
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Programmere følgeenheter 
Når den første PumpSmart-stasjonen er programmert, kan de andre 
stasjonene raskt programmeres ved å laste opp parameterne som 
akkurat ble angitt, til PumpSmart-tastaturet, laste ned parameterne 
til de andre stasjonene og justere noen få parametere. 

Noen punkter som er viktige å huske på når du skal bruke 
funksjonen for opp- og nedlasting: 

1. Før du laster ned følgeenheten, må stasjonene låses opp 
ved å angi passkoden 358 i parameter 10.02 PASSCODE, og 
makro for flerpumpedrift må velges i parameter 11.02 
APPLICATION MACRO. 

2. Etter at nedlastingen er fullført, må eventuelle parameter-
endringer utføres på alle stasjonene. Parameterverdier 
overføres IKKE via fiberoptiske kabler. 

3. LASTE OPP innebærer å laste opp parameterne fra 
stasjonenes interne kontrollpanel til tastaturets innebygde 
minne. LASTE NED innebærer å laste ned parameterverdier 
som er lagret i tastaturminnet, til stasjonen.  

4. Du skal aldri LASTE NED til stasjonen hvis du ikke er sikker 
på hvilke parametere som er lagret i tastaturet. Hvis du 
utilsiktet kommer til å LASTE NED til stasjonen, anbefales 
du å tilbakestille stasjonen til de opprinnelige standard-
innstillingene. Passkode 564, parameter 11.11 APPLIC 
RESTORE.  
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PROSEDYRE FOR OPPLASTING OG NEDLASTING 

LASTE OPP STASJONSPARAMETERE 

TASTESEKVENS 

FUNC

 

Trykk for å gå til skjerm-
bildet for valg av 
funksjonsmodus. 

OR
Bruk piltastene for å bla til 
UPLOAD. 

Gjennom opplasting av 
stasjonsparametere til 
tastaturet, kan andre 
identiske stasjoner 
programmeres hurtig. 

ENTER

 

Trykk for å laste opp 
stasjonsparameterne til 
tastaturet. 

Når stasjonsparameterne er lastet opp til tastaturet, fjerner du det 
fra stasjonen og kopler det til den neste stasjonen i stedet for det 
opprinnelige tastaturet. Nå bruker du den samme grunnleggende 
prosessen som til opplastingen, og laster ned parameterne til den 
nye stasjonen, og setter tilbake det opprinnelige tastaturet. 

 

LASTE NED STASJONSPARAMETERE 

TASTESEKVENS 

FUNC

 

Trykk for å gå til skjerm-
bildet for valg av 
funksjonsmodus. 

OR
Bruk piltastene for å bla til 
DOWNLOAD. 

Gjennom nedlasting av 
stasjonsparametere som 
er lagret på tastaturet, 
til stasjonen, kan andre 
identiske stasjoner 
programmeres hurtig. 

ENTER

 

Trykk for å laste ned 
stasjonsparameterne til 
tastaturet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 UPLOAD 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 
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Etter at nedlastingen er ferdig, vil stasjonen vise en advarsel: 

ID MAGN REQ 

På samme måte som tidligere på masterstasjonen, må en ID-kjøring 
ved første start gjennomføres for hver enkelt følgeenhet. Hvis det er 
forskjell på motordataene på ledepumpen og følgepumpene, må 
motordataene angis på nytt i henhold til riktig navneplatedata slik 
det er beskrevet i TRINN 2 under konfigurering av flerpumpesystem.  

 

MERKNAD(ER) – 

Hvis bare én prosesstransmitter er koplet til masterstasjonen slik det 
er angitt i TX ONE MASTER-modusen, vil følgeenhetene vise en 
advarsel etter at en nedlasting er fullført: 

PROC XT FAULT 

Dette bare viser at stasjonen ikke registrerer en prosesstransmitter 
på AI2, noe som er normalt, i og med at bare masterstasjonen har 
en transmitter. Du fjerner denne feilen ved å TILBAKESTILLE 
stasjonen og endre parameter 17.21 AI2 CONFIG til NOT USED.  

Hvis TX ALL DRIVES eller TX ONE AI er valgt i parameter 22.17 TX 
CONFIG, kan du hoppe over dette trinnet. 

17.21 AI2 CONFIG 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 22.13 PUMP 

ADDRESS] 

OR

 
Bla til parametergruppe 
17 ANALOG INPUTS. 

OR

 
Bla til parameter 17.21 
AI2 CONFIG. 

ENTER

 

Trykk for å åpne modus 
for parameterinn-
stilling. 

OR

 

Bruk piltastene for å 
velge konfigurering for 
transmitter. 

Hvis TX ONE MASTER ble 
valgt i parameter 22.17 
TX CONFIG, angi til NOT 
USED. 

 

ENTER

 
Trykk ENTER for å 
fullføre adresseringen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    1000 PSIG0 
17 ANALOG INPUTS 
21 AI2 CONFIG 
NOT USED 
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Etter at nedlastingen er fullført må du gjennomføre en obligatorisk 
endring til parameter 22.13 PUMP ADDRESS for å identifisere de 
ulike stasjonene overfor hverandre.  

MERK – Det anbefales at parameterinnstillinger blir kontrollert etter 
at hver enkelt nedlasting er fullført. 

 

22.13 PUMP ADDRESS 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 25.06 SEC 

PROTECT A] 

PAR

 
Trykk for å angi para-
metermodus. 

OR

 
Bla til parametergruppe 
22 MULTI PUMP CTRL. 

OR

 
Bla til parameter 22.13 
PUMP ADDRESS. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Bruk piltastene for å 
identifisere pumpen 
(#2–#4). 

PUMP ADDRESS forteller 
stasjonene i flerpumpe-
drift hvem de er. 

ENTER

 
Trykk ENTER for å 
fullføre adresseringen. 

 

MERK: 

Når pumpeadressen endres, vil slavestasjonene se etter kommu-
nikasjon fra masterstasjonen. Denne advarselen kan vises etter at 
pumpeadressen er endret: 

NO PUMP 1 COM 

Dette er da en indikasjon på at slavestasjonene ikke kommuniserer 
med masterstasjonen. Kontroller at de fiberoptiske kablene er koplet 
riktig mellom stasjonene (se Koplingsskjemaer i appendiks A-4). 
Enkelte fiberoptiske kabler kan ha ulike kontaktfarger, noe som ofte 
kan føre til at kablene blir feilkoplet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    1000 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 13 PUMP ADDRESS 
2 
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4
Angi børverdi  

Det siste trinnet før du starter PumpSmart-systemet i en 
grunnleggende prosesstyringsmodus, er å angi driftsbørverdien.  

Børverdien kan bare endres fra masterstasjonen, og den vil bli 
delt med slavestasjonene gjennom det fiberoptiske nettverket. 

SETPOINT 

TASTESEKVENS 

REF

 

Trykk på REF-knappen for 
å merke børverdiinn-
stillingen. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
ønskede børverdien. 
Eksempelet viser 100 PSIG. 

Angi driftsbørverdien. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERKNAD(ER) – 

Det finnes alternative måter å angi børverdi på. Se delen 
ALTERNATIVER OG FUNKSJONER for mer informasjon om 
konfigurering. 

Ekstern børverdi – Et analogt inngangssignal kan brukes til å sende 
børverdier til PumpSmart-enheten fra et eksternt sted. 

Variabel børverdi- Enda en prosesstransmitter [2-10VDC eller 4–
20 mA] kan brukes til å variere børverdien. Børverdien kan være 
lineær, omvendt lineær eller forskjøvet i forhold til dette signalet. Se 
ALTERNATIVER OG FUNKSJONER hvis du ønsker mer informasjon. 

Flere børverdier – PumpSmart-systemet programmeres med to 
børverdier, og stasjonen kan veksle mellom de to børverdiene basert 
på en digital bryter [for eksempel strømningsbryter, nivåbryter, 
manuell bryter og så videre…]. Flere børverdier kan angis via enten 
tastaturet, analog inngang eller via DCS. 

Feltbuss – Børverdien kan programmeres og endres eksternt ved 
hjelp av digital kommunikasjon med valgfrie kommunikasjons-
moduler for feltbuss. Moduler er tilgjengelig for Modbus RTU, 
Profibus DP, DeviceNet, ControlNet og Ethernet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !   [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Anbefalt trinn: 
Parameteropplasting  

Se TASTATURBRUK 
Lagre parameterne dine på tastaturet. Dersom det usann-
synlige skulle skje og PS200-parameterne blir slettet, kan 
tastaturet brukes til å gjenopprette konfigureringen. Det kan 
også brukes til å programmere søsterenheter som bruker 
samme eller liknende programinnstillinger. 

 

Anbefalt alternativ: Stasjonslås 
Se ALTERNATIVER OG FUNKSJONER 

Tastaturet kan "låses" for å forhindre at uautorisert personell 
foretar driftsmessige endringer eller endrer på parameter-
gruppene. Se LÅSE under ALTERNATIVER OG FUNKSJONER.  
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Kjøre motoren  

Du kan sjekke motorrotasjonen ved hjelp av 
motorkjøringsfunksjonen hvor motoren roterer i 10 sekunder ved 
60 omdreininger per minutt.  

12.09 MOTOR JOG 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 
Trykk på PAR-knappen for 
å gå til Parameter-menyen. 

OR

 

Trykk på dobbeltpiltasten 
for å gå til parameter-
gruppe 12. 

OR

 

Trykk på enkeltpiltasten 
for å gå til parameter 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bruk enkeltpiltasten for å 
bla til JOG. 

Hvis du velger JOG og 
trykker på entertasten, 
begynner motoren å 
rotere. Når kjøringen er 
fullført, vil parameter-
verdien som standard gå 
tilbake til DISABLED.  

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

Hvis pumperotasjonen er feil, må to av utgangsfasene byttes på 
stasjonsterminalene U2, V2 eller W2. Selv om du bytter rundt på to 
av inngangsfasene, vil det ikke endre på stasjonens rotasjon. 

 
 Du skal aldri utføre arbeid på PS200-stasjonen, motorkabelen 

eller motor når hovedstrømkabelen er tilkoblet. Etter at du 
har slått av strømtilførselen, skal du alltid vente 5 minutter 
for å la de interne stasjonskondensatorene få lade seg ut før 
du begynner å arbeide på stasjonen, motoren eller motor-
kabelen. Hvis ikke, vil det føre til alvorlige personskader eller 
død. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

FARE 
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Starte og stoppe 
PumpSmart-systemet er nå klar til start.  

Ettersom alle stasjonene skal konfigureres med en ekstern 
start/stopp-bryter, skal alle stasjonene settes i "REMOTE". Trykk på 
LOC-REM-knappen til "R" vises i øvre venstre statusrad på alle 
stasjonene. Du er nå klar til å starte fra et eksternt sted. 

TASTESEKVENS 
 

LOC

REM  

Trykk på LOC/REM-knappen til "R" vises i statusraden 
på MASTER-stasjonen og alle LAG-stasjonene 
(følgestasjonene). 

START Aktiver ledeenheten ved hjelp av den eksterne 
start/stopp-bryteren. 

OFF-
AUTO 

Aktiver følgeenhetene ved hjelp av den eksterne 
start/stopp-bryteren. 

STOP Stopp lede- eller følgeenhetene ved hjelp av den 
eksterne start/stopp-bryteren. 

MERK – Når systemet slås av, må alle stasjonseksterne brytere stilles 
på av. 

 
 Du skal aldri betjene roterende utstyr med mindre alle 

beskyttende koplings- og akseldeksler er på plass. Det kan 
oppstå personskader dersom driftsutstyret betjenes uten at 
koplings- og akseldeksler er på plass. 

 

 
 Følg alle FORSIKTIG- og ADVARSEL-meldinger i 

maskinvarehåndboken for ACS800, konfigurerings- og 
driftsveiledningen og installerings-, drifts- og vedlike-
holdsveiledningen for PS200 for driftsutstyret som benyttes, 
før bruk. 

 

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Hvis den ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis du ønsker informasjon 
om kopling av denne bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp kan ikke overstyres med en 
parameterinnstilling. Hvis din enhet ikke benytter en bryter for 
nødstopp / betinget stopp, kan [DI1L] omgås fysisk fra innsiden av 
PumpSmart-enheten. Se appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis du 
ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL

ADVARSEL

LOKAL/EKSTERN-
STATUS 

LOKAL/EKSTERN-
KONTROLLKNAPP 
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KONFIGURERING AV HASTIGHETSSTYRING 
En ekstern PID-kontroller kan brukes til å mate PS200 med et 
referansehastighetssignal i stedet for standardmodusene for 
enkeltpumpedrift. I dette oppsettet vil stasjonens utgangsfrekvens 
være direkte proporsjonal med referansesignalet. En børverdi for 
hastighet kan også legges inn via tastaturet eller feltbussen. 

 

Trinn Beskrivelse Parametere 

 Oversikt over hastighetsstyring  

1
 

Låser/passord  10.02 
11.02 

2
 

Motoroppsett  

Angi her stasjonsdata for første motor-
kjørings-ID i tillegg til start/stopp-metoder og 
MAX- og MIN-hastigheter for stasjon. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Oppsett for hastighetsstyring 

Velg driftsmåleenheter og driftsmessige 
grenser. 

16.02 
16.03 
16.04 

4
 

Børverdi 
 

 

Pumpebeskyttelse  

Beskytt pumpen mot drift ved minimums-
strømning, tørrkjøring eller for høy strømning 
ved hjelp av funksjoner for avansert pumpe-
beskyttelse uten sensor eller sekundær 
pumpebeskyttelse. 

 
 
 
 

 

Motorkjøring 

Sjekk at motoren roterer riktig. 12.09 

 
Start/stopp 

 

 

 
HURTIGTRINN 

Noen parametere er det kanskje ikke nødvendig å endre fra 
standardinnstillingen, slik at du raskere kan komme deg 
gjennom oppsettsprosessen. Disse parameterne er merket 
med et hakemerke. 
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1
Låser og passord 

Driftsparametere på PumpSmart PS200 er beskyttet med en 3-
sifret passkode som skal hindre at tilfeldige brukere eller 
uautoriserte brukere utilsiktet endrer drifts- og beskyttelses-
grenseverdiene som er angitt. Alle PS200-enhetene har samme 
passkode, den kan ikke endres av brukeren/eieren. 

Når tastaturet på PS200 er låst, er funksjonaliteten begrenset til 
å starte, stoppe og endre børverdien for drift. 

 

10.02 PASS CODE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 99 INFORMATION] 

PAR

 
Trykk for å angi 
parametermodus. 

OR

 

Bla til parametergruppe 
10 LOCKS / 
PASSWORDS. 

OR

 
Bla til parameter 10.02 
PASS CODE. 

ENTER

 

Trykk for å åpne modus 
for parameter-
innstilling. 

OR

OR

 

Bruk piltastene for å bla 
til nummer 358. 

Du åpner parameter-
låsen ved å bla til para-
meter 10.02 og angi 
passkode 358. 
Skjermverdien vil 
automatisk gå tilbake til 
0 etter at den tresifrede 
koden er angitt. 

Slik ser du statusen til 
parameterlåsen: bla til 
parameter 10.01. Når 
riktig passkode er angitt, 
vises meldingen "OPEN". 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
passkodeangivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Makro for flerpumpedrift 

Standard driftsmakro for PumpSmart PS200 er SINGLE PUMP. 
Parameter 11.02 må angis til SPEED CONTROL. 

11.02 APPLICATION MACRO 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe 10.02 

LOCKS.PASSWORDS] 
OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA. 

OR

 
Bla til parameter 11.02 
APPLICATION MACRO. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bla til alternativet SPEED 
CONTROL. 

Velg driftsmakroen 
SPEED CONTROL. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Motoroppsett  

PumpSmart PS200 funksjon for variabel frekvensdrift benytter DTC 
[Direct Torque Control] i stedet for en skalar variabel for 
hastighetsstyring, for eksempel Volt/Hertz. DTC gir mer presis 
hastighetsstyring, og dermed en reaksjonsmessig bedre og mer 
nøyaktig styring med børverdien. Konkrete motordata må angis i 
PumpSmart-stasjonen for at den skal kunne styre motoren riktig ved 
hjelp av DTC.  

Følgende trinn må utføres: 

1. Identifisering av startmetode for motoren 

2. Angivelse av motordata for karakterisering 

3. Fastsettelse av maksimums- og minimumsverdier for 
hastighet 

 

START/STOPP-
METODE 

MOTORDATA

MIN.- OG MAKS.
HASTIGHETER 
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ALTERNATIVER FOR EKSTERN Start/Stopp  

Det er mulig å starte og stoppe PumpSmart PS200 fra en ekstern 
kilde. Hvis PS200 bare skal startes og stoppes lokalt på tastaturet, 
kan du fortsette videre til neste trinn. 

MERK – Følgende alternativer gjelder bare når PS200 er i REMOTE-
modus. I LOCAL-modus styres start og stopp via tastaturet på 
PS200.  
Se APPENDIKS A-1 TASTATURBRUK hvis du ønsker mer informasjon.  

2-WIRE DI1 – Som standard er ekstern start/stopp-funksjon 
konfigurert for 2-Wire DI1. Dette alternativet brukes når enheten 
skal startes og stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt 
koplet til digital inngang 1. 

HOA DI1, DI2 – Dette alternativet brukes når enheten skal startes og 
stoppes fra en 2-wire arbeidsbryter eller -kontakt koplet til digital 
inngang 1 (DI1-AUTO). En ekstra kontakt kan koples til DI2-HAND 
for å starte en funksjon for hastighetsoverstyring/motorkjøring 
hvor PS200-enheten vil gå i en modus for hastighetsstyring. Se 
HASTIGHETSOVERSTYRING i delen Alternativer og funksjoner hvis du 
ønsker mer informasjon.  

3-WIRE – Dette alternativet brukes til å starte PS200 fra en vanlig 
åpen momentan kontakt/bryter tilkoplet DI1-START og stoppe PS200 
fra en vanligvis lukket momentan kontakt/bryter koplet til DI2-STOP. 

FIELDBUS – Dette alternativet brukes til å starte og stoppe PS200 ved 
hjelp av et kontrollord som sendes via en digital feltbusskommando. 
Se delen FELTBUSSKOMMUNIKASJON hvis du ønsker mer 
informasjon.  

12.01 START/STOP 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 10 LOCKS / 

PASSWORDS] 

OR

 

Bla til parametergruppe 12 
START/STOP. Parameter 
12.01 vil være det første 
alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 

Bruk piltastene for å bla til 
den ønskede parameteren 
[eksempel vist – 2-WIRE 
DI1]. 

Hvis du bruker en 2-wire 
start-stopp-metode eller 
bare tastaturet, hopper 
du over dette trinnet og 
fortsetter til neste trinn 
(Motordata). Hvis ikke, 
velger du følgende: 

2-WIRE DI1 [Standard] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 
FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

MERK – PS200 kan styres ved hjelp av to separate eksterne 
kommandoer. Se ALTERNATIVER FOR START/STOPP i delen 
Alternativer og funksjoner. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Motordata 

Med motordata vil PumpSmart-stasjonen kunne karakterisere 
motoren før første oppstart. Under karakteriseringen vil PumpSmart 
automatisk magnetisere motorviklinger i 20–60 sekunder for å 
utvikle en matematisk modell for motoren. Det eneste som kreves, 
er at følgende parametere angis.  

MERK – Hvis motoren endres i framtiden, må disse dataene angis på 
nytt, og en ny karakterisering må gjennomføres. 
 
MERK – Opplysningene som kreves i denne delen, finner du på 
motorens navneplate. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 12 START / STOP] 

OR

 
Bla til parametergruppe 11 
START-UP DATA. 

OR

 
Bla til parameter 11.04 
MOTOR NOM VOLTAGE. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorspenningen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi verdien for 
motorspenning og 
-frekvens slik det er 
angitt på motorens 
navneplate. Tilgjengelige 
alternativer er 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(standard) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Hvis du velger OTHER, må 
du angi verdier for para-
meterne 11.06 MOTOR 
NOM FREQ og 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 
OR

 
Bla til parameter 11.05 
MOTOR NOM CURRENT. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorstrømmen som er 
oppgitt på navneplaten. 

Angi faktiske ampere-
verdier ved full belast-
ning (FLA, Full Load 
Amps) for motoren her. 
Du finner riktig verdi på 
motorens navneplate. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

KONFIGURERING AV HASTIGHETSSTYRING 
 

Side 65  

11.07 MOTOR FL RPM 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Bla til parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
hastighet ved full 
belastning som er oppgitt 
på navneplaten. 

Angi motorhastighet 
(omdr./min., RPM) ved 
full belastning. Legg 
merke til at det her 
dreier seg om RPM-
verdien for full 
belastning på 
navneplaten og ikke 
nominell motor-
hastighet. 

Eksempel: En 1800 RPM-
motor kan kanskje ha en 
hastighet på 1770 
omdr./min. ved full 
belastning. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Bla til parameter 11.08 
MOTOR NOM POWER. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
motorkraften som er 
angitt på navneplaten. 

Angi motorens 
nominelle kraft 
(hestekrefter (HP) eller 
kW) slik det er angitt på 
motorens navneplate. 

Hvis du bruker 
standardspråket 
ENGLISH(AM), vil 
enheten være 
hestekrefter. Hvis ikke, 
er enheten kW. 

 
ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Det er normalt at denne advarselen vises, fortsett videre til 
trinnet IDENTIFIKASJONSKJØRING 

Identifikasjonskjøring 

PumpSmart bruker bestemte motoropplysninger til å opprette en 
matematisk motormodell. Denne modellen legger til rette for mer 
nøyaktig motorstyring, og den opprettes basert på motordataene 
som du nettopp har angitt ved magnetiseringen av motoren i 20–
60 sekunder ved nullhastighet. Dette kalles en ID-kjøring ved første 
start. 

Når alle motordataene er angitt, vises følgende advarsel: 

ID MAGN REQ 

Denne advarselen indikerer at det er nødvendig med en ID-kjøring 
ved første start før pumpen kan settes i drift. Dette tidspunktet 
passer godt til en slik kjøring. 

 
 Følgende prosedyre vil sende strøm til motoren. Alle 

sikkerhetsregler skal overholdes før ID MAG startes. Hvis 
ikke, kan det føre til alvorlige personskader eller død. 

 

Motoren skal være tilkoplet stasjonen, og tastaturet skal være i 
Local-modus (L). Trykk så på START-knappen. FØLG ALLE STANDARD 
SIKKERHETSPROSEDYRER FOR MASKINOPPSTART. 

MERK – LA ID-KJØRING VED FØRSTE START FULLFØRES FØR DU 
STOPPER/TILBAKESTILLER STASJONEN. Selv om det kan virke som 
om motoren ikke reagerer på startkommandoen, gjør den det. 
Advarselsmeldingen "ID MAGN" vises under ID-kjøringen. Når ID-
kjøringen er fullført, vises meldingen "ID DONE".  
 

MERK – Hvis motoren endres i framtiden, må en ID-kjøring ved 
første start utføres på nytt for å sikre nøyaktig PumpSmart-styring. 

Når ID-kjøring ved første oppstart er fullført, vises følgende melding: 

ID DONE 

Når denne meldingen vises, fortsetter du til neste trinn, 
GRENSEVERDIER FOR DRIFT. 

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre 
bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Dette 
inkluderer gjennomføring av ID-
kjøring ved første start. Hvis den 
ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, 
Instrumentkopling, hvis du ønsker 
informasjon om kopling av denne 
bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp 
kan ikke overstyres med en parameter-
innstilling. Hvis din enhet ikke benytter 
en bryter for nødstopp / betinget 
stopp, kan DI1L omgås fysisk fra 
innsiden av PumpSmart-enheten. Se 
appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis 
du ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL
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GRENSEVERDIER FOR DRIFT 

Grenseverdiene for drift sikrer at pumpe- og drivsystem ikke 
utsettes for ustabile forhold med for høye eller lave hastigheter. 

 
 Påse at systemets driftsforhold ligger innenfor verdiene til 

utstyret (for eksempel hastighet, trykk, temperatur, kraft og 
så videre) slik produsenten har angitt dem. Hvis noen av 
disse grenseverdiene overskrides, kan det føre til kompo-
nentsvikt som igjen kan føre til alvorlige personskader og 
skade på utstyret. 

 

Maksimumshastighet – PumpSmart-systemet justerer 
hastigheten på motoren for å oppnå den ønskede børverdien 
for hastighet. Selv om PumpSmart-stasjonen kan kjøre motoren 
til 2–3 ganger hastigheten som er angitt på navneplaten, vil 
dette vanligvis være lite hensiktsmessig av flere årsaker. For det 
første, med mindre pumpen og motoren er konstruert for 
overhastighetsdrift, kan begge deler bli slitt før tiden eller bli 
utsatt for alvorlige feil. For det andre genererer sentrifugal-
pumper trykk med kvadratet av hastigheten, og overhastighets-
drift kan føre til overtrykk i pumpen og tilliggende rørsystem. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Bla til parametergruppe 
14, SPD LIM/STRT LVL. 
Parameter 14.01 vil være 
det første alternativet. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
maksimumshastigheten. 

Angi den maksimums-
hastighet som pumpen, 
motoren og systemet 
kan fungere ved. I de 
fleste tilfeller vil 
maksimumshastighet 
tilsvare den tidligere 
angitte verdien for 
omdr./min. ved full 
belastning. 

MAX SPEED ≤ Motorens 
omdr./min. 
ved full 
belastning og 

                   ≤ maksimums-
hastighet for 
pumpe 

Standardverdien er 
hastigheten som er 
angitt i parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ADVARSEL

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Minimum Speed – Parameteren for minimumshastighet angir 
minimumshastigheten som pumpen kan fungere ved.  Den 
brukes også til å definere sikker hastighet som pumpen kan 
kjøres på ved en sekundær pumpebeskyttelsesfeil hvis 
pumpebeskyttelsen er programmert på denne måten. 
Standardverdien for minimumshastighet er 25 % av 11.07 
MOTOR FL RPM. 

Når du skal fastslå en minimumshastighet, må du vurdere 
følgende: 

• Motorens minimumshastighet [Turndown-forhold] – På 
grunn av motorbelastning og varmevirkning, skal 
motorens minimumshastighet i sentrifugalpumper ikke 
være mindre enn 1/10 av hastigheten ved full 
belastning. 

• Pumpens minimumshastighet – Noen pumper har krav 
til minimumshastighet, for eksempel flerfasepumper 
(>2 faser) og pumper med hylselager. Undersøk i 
brukerhåndboken for pumpen for å se om det finnes 
en minimumshastighet for din pumpe. Merk – 1- og 2-
fasepumper har vanligvis ikke krav til minimums-
hastighet. 

• Statisk trykk (minimumsstrømning) – Minimums-
hastighet må angis for å sikre at pumpen genererer 
nok trykk til å overvinne statisk motstand. I enkelte 
tilfeller kan dette forårsake overoppheting og mulig 
fordamping av væsken i pumpehuset. 

MERKNAD 

Drift under sikker minimumshastighet for pumpen kan føre til skade 
på utstyr og/eller eiendom. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.01 MAXIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parameter 14.02 
MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til 
minimumshastigheten. 

Angi den minimums-
hastighet som pumpen 
og motoren kan fungere 
ved. 

Vurder følgende – 

• Turndown-forhold 
• Pumpens minimums-

hastighet 
• Minimumsstrømning  

Standardverdien er 25 % 
av hastigheten som er 
angitt i parameter 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 
MERK – Hvis hastighetssignalet faller under innstillingen for mini-
mumshastighet, vil stasjonen kjøre på minimumshastighet til den slås 
av manuelt. Hvis hastighetssignalet øker til over innstillingen for 
minimumshastighet, vil PumpSmart gå tilbake til normal drift for 
signalreferansen for hastighet.  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
 Oppsett for hastighetsstyring 

Konfigurering av hastighetssignal 

I modus for hastighetsstyring kan den ønskede kjøringshastigheten 
velges på én av fire måter: 

• Tastaturangivelse (standard) 
• Hastighetsreferanse (4–20 mA) via analog inngang AI2  
• Hastighetsreferanse (0–10 VDC) via analog inngang AI1  
• Feltbusstyring 

Nedenfor følger beskrivelse på bruk av hastighetssignal for å angi 
pumpens driftshastighet. Denne delen dekker lokal angivelse av en 
hastighetsreferanse på tastaturet eller sending av en hastighets-
referanse via et 4–20 mA-signal koplet til AI2. 

Hvis du bruker en referanse for feltbusskommando, kan du se i 
delen Alternativer og funksjoner under FELTBUSSOPPSETT. 

Alternativt kan du (hvis du bruker en 0–10 VDC hastighets-
potensiometer til å endre hastighetsreferansen) se i delen 
Alternativer og funksjoner under BØRVERDIER, POTENSIOMETER.  

SIGNALKILDE – Bruk parameter 16.02 og velg hvor hastighets-
signalet skal komme fra.  

16.02 SETPOINT 1 SEL 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 14.02 MINIMUM 

SPEED] 
OR

 
Bla til parametergruppe 16 
SETPOINT SELECT. 

OR

 
Bla til parameter 16.02 
SETPOINT 1 SEL. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Eksempel 
viser ANALOG INPUT. 

Velg kilde for hastig-
hetssignal. 

Alternativer: 

Keypad (standard) – En 
verdi som angis manuelt 
på tastaturet. 

Analog Input – Et 4–
20 mA-signal sendes til 
PumpSmart (via AI-2). 

Fieldbus – En drifts-
hastighet sendes fra DCS 
via en digital buss. ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – ANGIVELSE AV AI2 MAX (16.03) OG AI2 MIN (16.04) ER 
FORTSATT NØDVENDIG VED BRUK AV TASTATUR ELLER 
FELTBUSSTYRING. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 2 SETPOINT 1 SEL 
KEYPAD 
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Hvis du bruker et analogt hastighetssignal til å angi pumpens 
driftshastighet, skal signalets MAX- og MIN-innstillinger skalere 
signalet på riktig måte.  

Analog Input AI2 er standardkanal for mottak av analoge inn-
signaler for hastighet. Denne kanalen er laget for å godta et 4–
20 mA strømsignal. I dette tilfellet er det nødvendig å angi 
parameterne 16.03 AI2 MAX og 16.04 AI2 MIN. 

AI2 MAX – Denne henviser til hastighetsverdien som tilsvarer 
maksimumssignalet [20 mA]. 

Eksempel – Hvis du ønsker at prosessen skal foregå med en 
hastighet på 3600 RPM (omdr./min.) når 4–20 mA-hastighets-
signalet er på 20 mA, angir du 3600 i parameter 16.03. 

Eksempel (2) – Hvis du bruker tastatur eller feltbuss som 
angivelsesmetode for hastighet, vil en verdi her begrense 
angivelsesverdien. Hvis AI2 MAX-parameteren ble angitt til 
3000, vil en hastighetsangivelse på 3600 via tastatur ikke være 
tillatt.  

16.03 AI2 MAX 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 16.02 SETPOINT 1 SEL] 

OR

 
Bla til parameteren 16.03 AI2 
MAX. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus for 
parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Eksempelet 
viser 3600 RPM. 

Angi hastighets-
verdien som tilsvarer 
et 20 mA-signal.  

Måleenheten er RPM. 

 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 
AI2 MAX – Denne henviser til hastighetsverdien som tilsvarer 
minimumssignalet [4 mA]. 

Eksempel – Hvis du ønsker at prosessen skal foregå med en 
hastighet på 800 RPM (omdr./min.) når 4–20 mA-
hastighetssignalet er på 4 mA, angir du 800 i parameter 16.04. 

16.04 AI2 MIN 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 16.03 AI2 MAX] 

 
Bla til parameter 16.04 AI2 
MIN. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus for 
parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
riktige verdien. Eksempelet 
viser 800 RPM. 

Angi hastighets-
verdien som tilsvarer 
et 4 mA-signal. 

Måleenheten er RPM. 

Standardverdien er 0. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
3600 RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 RPM 
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Hvis du ikke bruker en 4–20 mA-hastighetsreferanse, kan du 
hoppe over denne siden. 
 

Når du bruker en 4–20 mA-hastighetsreferanse, må den analoge 
inngangen som signalet er koplet til, defineres i stasjonen.  

17.21 AI2 CONFIG 

TASTESEKVENS 
[Fra parametergruppe: 16.04 AI2 MIN] 

 
Bla til parameter 17.21 AI2 
CONFIG. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til SPD 
CTRL REF. 

Hvis du velger SPEED 
CTRL REF, er AI2 definert 
som stedet for hastig-
hetsreferansen.  

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
17 SETPOINT SELECT 
21 AI2 CONFIG 
SPD CTRL REF 
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Anbefalt alternativ: Avansert pumpebeskyttelse 

For pumpebeskyttelse anbefales bruk av funksjonen for avansert 
pumpebeskyttelse som forhindrer tørrkjøring, minimumsstrømning 
og utstrømning ved hjelp av SMARTFLOW strømningsfunksjon uten 
sensorer.  

Avansert pumpebeskyttelse gir fleksibilitet til enten å feilsøke 
pumpen, gå til en sikker hastighet eller utløse en alarm når en 
bestemt prosessforstyrrelsestilstand er oppstått. Det anbefales at 
beskyttelsesfunksjonen som et minimum er angitt til WARN. Dersom 
beskyttelsesfunksjonen angis til WARN, vil ikke PS200 iverksette 
noen handlinger. Kun en advarsel vil bli sendt ut og lagret i 
stasjonens feillogg. På denne måten kan pumpehistorikken spores 
dersom det oppstår en prosessforstyrrelsestilstand som kan føre til 
pumpefeil.  

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du skal sette opp 
avansert pumpebeskyttelse, kan du se i delen Alternativer og 
funksjoner.  

SEKUNDÆR BESKYTTELSE 

En alternativ sekundær beskyttelsesfunksjon kan brukes til å gi 
beskyttelse mot tørrkjøring eller drift mot en stengt utløpsventil. Det 
krever imidlertid at andre prosesstilstandsinnganger (for eksempel 
nivåbryteren, trykkbryteren, strømningsbryter, osv.) varsler 
PumpSmart om tilstander som krever at pumpen beskyttes.  

Se SEKUNDÆR BESKYTTELSE i delen Alternativer og funksjoner hvis 
du ønsker mer informasjon.  
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4
Angi børverdi  

Dette trinnet er bare nødvendig hvis du bruker tastaturet når du 
skal angi en kjøringshastighet. Hvis du bruker analogt hastig-
hetssignal eller feltbusstyring, kan du hoppe over denne delen. 

SETPOINT 

TASTESEKVENS 

REF

 

Trykk på REF-knappen for 
å merke børverdiinn-
stillingen. 

OR

OR

 

Bruk en kombinasjon av 
piltastene for å bla til den 
ønskede børverdien. 
Eksempelet viser 
3000 RPM. 

Angi driftsbørverdien. 

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

 

MERK – 

Det er flere måter du kan angi børverdi for hastighet på. Se 
delen ALTERNATIVER OG FUNKSJONER for mer informasjon om 
konfigurering. 

Ekstern børverdi – Et analogt signal (for eksempel 4–20 mA) kan 
brukes til å sende et hastighetssignal til PumpSmart-enheten fra 
et eksternt sted via analog inngang. 

Flere børverdier – PumpSmart-systemet programmeres med to 
børverdier for hastighet, og stasjonen kan veksle mellom de 
to børverdiene basert på en digital bryter [for eksempel 
strømningsbryter, nivåbryter, manuell bryter og så videre…]. 
Flere børverdier kan også angis via enten tastaturet, analog 
inngang eller via DCS. 

DCS-feltbuss – Børverdien for hastighet kan programmeres og 
endres eksternt ved hjelp av digital kommunikasjon fra et DCS-
system med valgfrie kommunikasjonsmoduler for feltbuss. 
Moduler er tilgjengelig for Modbus, Profibus DP, Device Net, 
ControlNet og Ethernet. 

Hvis du bruker en ekstern børverdi (via analog inngang eller 
DCS), må hastighetssignalet sendes før enheten startes. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !  [3000] RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 



Konfigurerings- og driftsveiledning for PS200 

KONFIGURERING AV HASTIGHETSSTYRING 
 

Side 74  

 

 

Anbefalt trinn: 
Parameteropplasting  

Se TASTATURBRUK 
Lagre parameterne dine på tastaturet. Dersom det usann-
synlige skulle skje og PS200-parameterne blir slettet, kan 
tastaturet brukes til å gjenopprette konfigureringen. Det kan 
også brukes til å programmere søsterenheter som bruker 
samme eller liknende programinnstillinger. 

 

Anbefalt alternativ: Stasjonslås 
Se ALTERNATIVER OG FUNKSJONER 

Tastaturet kan "låses" for å forhindre at uautorisert personell 
foretar driftsmessige endringer eller endrer på parameter-
gruppene. Se LÅSE under ALTERNATIVER OG FUNKSJONER.  
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Kjøre motoren  

Du kan sjekke motorrotasjonen ved hjelp av motorkjørings-
funksjonen hvor motoren roterer i 10 sekunder ved 60 omdreininger 
per minutt.  

12.09 MOTOR JOG 

TASTESEKVENS 
[Fra parameter: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 
Trykk på PAR-knappen for 
å gå til Parameter-menyen. 

OR

 

Trykk på dobbeltpiltasten 
for å gå til parameter-
gruppe 12. 

OR

 
Trykk på enkeltpiltasten 
for å gå til parameter 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 
Trykk for å åpne modus 
for parameterinnstilling. 

OR

 
Bruk enkeltpiltasten for å 
bla til JOG. 

Hvis du velger JOG og 
trykker på entertasten, 
begynner motoren å 
rotere. Når kjøringen er 
fullført, vil parameter-
verdien som standard gå 
tilbake til DISABLE.  

ENTER

 
Trykk for å fullføre 
angivelsen. 

Hvis pumperotasjonen er feil, må to av utgangsfasene byttes på 
stasjonsterminalene U2, V2 eller W2. Selv om du bytter rundt på to 
av inngangsfasene, vil det ikke endre på stasjonens rotasjon. 

 
 Du skal aldri utføre arbeid på PS200-stasjonen, motorkabelen 

eller motor når hovedstrømkabelen er tilkoblet. Etter at du 
har slått av strømtilførselen, skal du alltid vente 5 minutter 
for å la de interne stasjonskondensatorene få lade seg ut før 
du begynner å arbeide på stasjonen, motoren eller motor-
kabelen. Hvis ikke, vil det føre til alvorlige personskader eller 
død. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !     3000RPM 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

FARE 
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Starte og stoppe 
PumpSmart-systemet er nå klar til start. Du kan starte og stoppe 
PumpSmart-enheten via tastaturet i LOCAL-modus og ved hjelp av et 
eksternt signal slik det er angitt i parameter 12.01 når enheten er i 
REMOTE-modus. 

Styringsmodusene LOCAL og REMOTE kan endres via LOC/REM-
knappen på tastaturet. Når stasjonen er i LOCAL, vises en "L" oppe i 
høyre hjørne av tastaturet. Hvis stasjonen er i REMOTE-modus, vises 
en "R". Alternativt vil plassen stå tom hvis stasjonen er i REMOTE-
modus og børverdien styres eksternt. 

 

 
 Du skal aldri betjene roterende utstyr med mindre alle 

beskyttende koplings- og akseldeksler er på plass. Det kan 
oppstå personskader dersom driftsutstyret betjenes uten at 
koplings- og akseldeksler er på plass. 

 

 
 Følg alle FORSIKTIG- og ADVARSEL-meldinger i maskinvare-

håndboken for ACS800, konfigurerings- og driftsveiledningen 
og installerings-, drifts- og vedlikeholdsveiledningen for 
PS200 for driftsutstyret som benyttes, før bruk. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0
PUMP SPEED 0RPM
PRESS REF   100PSI
PRESS ACT 0PSI

LOC 
REM 

RESET REF

I O 

LOKAL/EKSTERN-
STATUS 

LOKAL/EKSTERN-
KONTROLLKNAPP LOKAL START

LOKAL STOPP

Nødstopp / betinget stopp 

PS200 vil ikke fungere med mindre 
bryteren for nødstopp / betinget 
stopp [DI1L] er lukket. Dette 
inkluderer gjennomføring av ID-
kjøring ved første start. Hvis den 
ikke er lukket, vises en advarsels-
melding på tastaturskjermen: 

RUN DISABLED 

Se appendiks A-4, Instrument-
kopling, hvis du ønsker infor-
masjon om kopling av denne 
bryteren. 

MERK: 
Bryteren for nødstopp / betinget stopp 
kan ikke overstyres med en parameter-
innstilling. Hvis din enhet ikke benytter 
en bryter for nødstopp / betinget 
stopp, kan DI1L omgås fysisk fra 
innsiden av PumpSmart-enheten. Se 
appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis 
du ønsker mer informasjon. 

ADVARSEL

ADVARSEL
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MENYEN OPTION & FEATURES 
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Konfigurering av analog inngang 

Standardinnstillingene for analog inngang i PumpSmart PS200 kan endres ved behov.  

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
PROC TRANS 2 Definerer den analoge inngangen som 

den sekundære prosesstransmitteren 
for funksjonen NPSH/Cavitation 
Control. 

PROC TRANS 1 Definerer den analoge inngangen som 
alternativ kilde for den primære 
prosesstransmitteren. 

EXT SETPOINT Definerer den analoge inngangen som 
en ekstern børverdireferanse for én- 
eller flerpumpeprosesstyring. 

CONDITION 1 Definerer den analoge inngangen som 
referanse for tilstand 1. 

CONDITION 2 Definerer den analoge inngangen som 
referanse for tilstand 2. 

SPD CTRL REF Definerer den analoge inngangen som 
en ekstern hastighetsreferanse for 
hastighetsstyringsmodus.  

FLOWMETER Definerer den analoge inngangen som 
strømningsmålerkilden hvis den er 
valgt til bruk sammen med avansert 
pumpebeskyttelse. 

SG/TEMP Definerer den analoge inngangen som 
referanse for spesifikk vekt eller 
temperaturtransmittere for kalkulering 
av spesifikk vekt. 

SPD OVRRD Definerer den analoge inngangen som 
ekstern referansekilde for hastighets-
overstyring.  

17.20 AI1 CONFIG 

NOT USED [standard] Definerer at den analoge inngangen 
ikke brukes. Dette deaktiverer 
sensorfeilbeskyttelsen for den analoge 
inngangen. 

PROC TRANS 1 
[standard] for én- og 
flerpumpemodus 

Definerer den analoge inngangen som 
primær prosessvariabelkilde for én- og 
flerpumpeprosesstyring. 

SPD CTRL REF Definerer den analoge inngangen som 
en ekstern hastighetsreferanse for 
hastighetsstyringsmodus. 

17.21 AI2 CONFIG 

NOT USED 
[standard] for 
hastighetsstyringsmo
dus 

Definerer at den analoge inngangen 
ikke brukes. Dette deaktiverer 
sensorfeilbeskyttelsen for den analoge 
inngangen. 

17.22 AI3 CONFIG Samme som parameter 17.20 

MERK: 

Den analoge inngangskanalen AI1 er en 2–10 VDC-inngang – 4–20 mA-signaler kan brukes hvis de konverteres til 
2–10 VDC-signaler ved bruk av en 500 Ohm-resistor over inngangen. Resistoren må være ± 1 % 1/4 W. 

De analoge inngangskanalene AI2 og AI3 er 4–20 mA-innganger 
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Konfigurering av analog utgang 
PS200 har to konfigurerbare analoge 4–20 mA-utganger. Disse analoge utgangene kan konfigureres til et hvilket 
som helst signal i gruppe 1 (VFD Actual Signals) eller gruppe 2 (Pump Actual Signals), se appendiks A-3. Se det 
detaljerte koplingsdiagrammet i appendiks A-4 for kopling av de analoge utgangene.  

De analoge utgangene konfigureres av kildevalgparametere (pekere) i følgende format: 

 

I eksempelet over representerer 001 gruppe 1 (VFD Actual Signals) og 004 undergruppefeltet. +001.004.00 
representerer for eksempel parameteren 1.04 MOTOR CURRENT.  

MERK: 

+ er inversjonsfeltet. Inversjonsfeltet vil alltid være positivt i PumpSmart-applikasjoner. 

00, de to siste tallene, er bit-feltet. Dette brukes ikke i PumpSmart-applikasjoner. 

BLA GJENNOM PARAMETERE 

Hvis du vil bla gjennom parameterne 20.01 og 20.06, velger du parameteren med Enter-tasten. Deretter bruker du 
dobbeltpiltasten for å veksle mellom gruppen og undergruppen, enkeltpiltastene for å endre verdien og Enter-
tasten for å lagre parameterinnstillingen.  

PARAMETERSKALERING 

Den analoge utgangsskalaen som tilsvarer 20 mA, må konfigureres fordi den har sammenheng med parameterens 
enhetsverdi. Skalaen for hver parameter finnes i tabellene med PumpSmarts reelle signaler.  

For eksempel hvis SMARTFLOW skal defineres på den analoge inngangen 1 (AO1). Skalaen for parameteren 2.20 
SMARTFLOW fra gruppe 2 (Pump Actual Signals) er: 10 = 1 enhet. Hvis pumpens maksimale strømning er 500 
gpm, må parameteren 20.05 SCALE AO1 innstilles på 5000. Dette tilsvarer en verdi på 20 mA = 500,0 gpm. 

Det er definert standardinnstillinger for 2.07 PUMP SPEED, 1.04 MOTOR CURRENT, 1.05 MOTOR TORQUE, 1.06 
MOTOR POWER og 2.12 ENERGY SAVINGS. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
20.01 ANALOG OUT 1 +002.007.00 [standard] 

 
C 00000 [ikke i bruk] 

Det brukes kildevalgparametere 
(pekere) til å konfigurere et signal for 
den analoge utgangen. Se forklaringen 
over. 

20.05 SCALE AO1 0 [standard] Skalaen defineres automatisk for 
vanlige konfigureringer av den analoge 
utgangen (se tabellen over). Alle andre 
konfigureringer har standardinn-
stillingen 0 og må defineres manuelt.  

20.06 ANALOG OUT 2 +001.004.00 [standard] 
 
C 00000 [ikke i bruk] 

Det brukes kildevalgparametere 
(pekere) til å konfigurere et signal for 
den analoge utgangen. Se forklaringen 
over. 

20.10 SCALE AO2 0 [standard] Skalaen defineres automatisk for 
vanlige konfigureringer av den analoge 
utgangen (se tabellen over). Alle andre 
konfigureringer har standardinn-
stillingen 0 og må defineres manuelt. 

  

+001.004.00

Gruppenummer Undergruppenummer
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Funksjoner for automatisk omstart 
PS200 kan konfigureres til å starte automatisk på nytt ved for eksempel strømbrudd, VFD-feil, prosessensorfeil og 
pumpebeskyttelsesfeil. Hvis en bestemt feiltilstand ikke er blitt rettet opp etter en automatisk omstart, vil PS200 
forsøke å tilbakestille feilen et definert antall ganger. Hvis antallet tilbakestillinger overskrides i det angitte 
tidsrommet, vil det oppstå en feiltilstand på PS200, og feilen må tilbakestilles manuelt før stasjonen kan startes på 
nytt. 

 

 
Ved å aktivere funksjonene 12.01 AUTO RESTART, 28.01 AUTO RESET TRIALS eller 25.04 ERROR 
RESET vil det drevne utstyret starte på nytt automatisk etter et strømbrudd eller en feiltilstand hvis 
det foreligger et startsignal. Alle forholdsregler må tas for å sikre at det drevne utstyret kan startes 
på nytt automatisk. Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til person- eller utstyrskade. 

Tilbakestilling ved strømbrudd 
PS200 kan konfigureres til å starte automatisk etter et strømbrudd. Dette gjøres ved å sette AUTO RESTART på ON.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
12.02 AUTO RESTART OFF [standard] 

ON 
Må settes på ON for å aktivere 
funksjonen.  

MERK – Parameteren 24.03 KEYPAD FAILURE må innstilles på LAST SPEED. 

Automatisk tilbakestilling av VFD- og prosessensorfeil 
PS200 kan konfigureres til foreta en automatisk tilbakestilling av visse VFD-relaterte feil og prosessensorfeil. Disse 
feilene kan tilbakestilles høyst fem ganger i løpet av det tillatte tidsrommet før det oppstår en feiltilstand på 
stasjonen og den må tilbakestilles manuelt.  
 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
28.01 AUTO RESET TRIALS 0–5  

0 [standard] 
Definerer antall automatiske 
tilbakestillinger som er tillatt. 
Innstillingen 0 deaktiverer 
funksjonen. 

28.02 TRIAL TIME 1–180 sec 
180 [standard] 

Definerer tillatt tidsrom for telling 
og tilbakestilling av en feil. Denne 
parameteren begrenser antall 
tilbakestillinger i parameter 28.01 
som kan gjøres i løpet av samme 
tidsrom. 

28.03 VFD RESET DELAY 0–250 sec 
15 sec [standard] 

Definerer hvor lenge PS200 venter 
før den forsøker å foreta en auto-
matisk tilbakestilling av en VFD- eller 
prosessensorfeil. 

28.04 OVERCURRENT ENABLE 
DISABLE [standard] 

Aktiverer/deaktiverer automatisk 
tilbakestilling av en overstrømsfeil. 

28.05 OVERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE [standard] 

Aktiverer/deaktiverer automatisk 
tilbakestilling av en overspennings-
feil. 

28.06 UNDERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE [standard] 

Aktiverer/deaktiverer automatisk 
tilbakestilling av en underspennings-
feil. 

28.07 PROCESS SENSOR ENABLE 
DISABLE [standard] 

Aktiverer/deaktiverer automatisk 
tilbakestilling av en prosessensorfeil.  

 

ADVARSEL
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Automatisk tilbakestilling av pumpefeil – kun alarm- og styringsinnstilling 
PS200 kan foreta en automatisk tilbakestilling av en pumperelatert feil som har oppstått på grunn av en for-
styrrelsestilstand. Når en pumpeforstyrrelsestilstand registreres, kan stasjonen konfigureres til enten å gå over i en 
sikker minimumshastighet eller føre til en feiltilstand på pumpen. Den kan deretter konfigureres til å starte opp 
automatisk igjen etter et angitt tidsrom. Hvis tilstanden er rettet opp, gjenopptar pumpen sin normale funksjon. 
Hvis tilstanden ikke er rettet opp, forsøker stasjonen å utføre en automatisk tilbakestilling et angitt antall ganger 
før den må tilbakestilles manuelt. Denne funksjonen gjelder bare for de pumpespesifikke feilene som er kon-
figurert i parameterne 25.01 PUMP PROTECT CTRL og 25.11 MIN FLOW CTRL. Parametere som er innstilt på FAULT, 
må tilbakestilles manuelt.  

Merk: Parameteren 14.05 CONFIG SPEED MIN bestemmer også hvordan PS200 vil reagere på en tilstand med lavt 
behov. Hvis strømsparingsfunksjonen er aktivert, må 14.05 CONFIG SPEED MIN innstilles på SPD=0. Se funksjonen 
MINIMUM SPEED SLEEP i avsnittet Alternativer og funksjoner for å få mer informasjon.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=MINSPD  

SPD=0 [standard] 
Hvis du velger SPD=MINSPD, vil 
stasjonen kjøre med minimums-
hastigheten hvis det oppstår en alarm- 
og kontrolltilstand mellom 
tilbakestillingene. Hvis du velger 
SPD=0, slås stasjonen av hvis det 
oppstår en alarm- og kontrolltilstand.  

25.04 ERROR RESET 1–19 
0 [standard] 

Hvis det oppstår en feil med 
PumpSmarts pumpebeskyttelse, 
tilbakestiller denne parameteren feilen i 
maks. valgt antall ganger før den slår 
stasjonen helt av. 

25.05 PUMP RESET DELAY 0–250 seconds 
60 [standard] 

Den automatiske tilbakestillingen av 
beskyttelsesfeil kan utsettes.  
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Tilstandsovervåkning 
PS200 kan overvåke opptil to kanaler med informasjon. Denne informasjonen kan komme fra en ekstern 
transmitter, for eksempel lagervibrasjon, temperatur, innsugingstrykk, tanknivå eller analoge prosessensorer (4–
20 mA eller 2–10 VDC). Funksjonen for tilstandsovervåkning kan også brukes som en administratorfunksjon for å 
overvåke valgte signaler fra parametergruppe 1 (VDF Actual Signals) og 2 (Pump Actual Signals). Følgende interne 
signaler kan overvåkes: 

1.02 MOTOR SPEED 1.14 OP HRS SINCE RST 
1.03 MOTOR FREQUENCY 1.15 KWH SINCE RST 
1.04 MOTOR CURRENT 1.43 MOTOR RUN TIME 
1.05 MOTOR TORQUE 2.04 PRESS ACT 
1.06 MOTOR POWER 2.06 TEMP ACT 
1.10 VFD TEMP  2.17 PROC XT2 

Funksjonen for tilstandsovervåkning kan konfigureres til å overvåke både en høy og en lav tilstand. To beskyttel-
sesnivåer er tilgjengelig – det første er et advarselsnivå, det andre et alarmnivå. Hvis tilstanden overskrider det 
høye (HI) eller faller under det lave (LO) alarmnivået i lengre tid enn tilstandsresponsforsinkelsen (parameteren 
22.13 COND RESP DELAY), kan PumpSmart konfigureres til å utføre følgende: 

ALARM ONLY – PumpSmart vil sende ut et tastatur- eller DCS-varsel og utløse en reléutgang (hvis dette er 
konfigurert) hvis en tilstand av typen ALRM LIM HI eller ALRM LIM LO registreres. Ingen andre handlinger utføres.  

MIN SPD – Hvis MIN SPD velges, konfigureres PumpSmart til å slakke ned til 14.02 MIN SPEED, sende ut et 
tastatur- eller DCS-varsel og utløse en reléutgang (hvis dette er konfigurert) hvis en tilstand av typen ALRM LIM HI 
eller ALRM LIM LO registreres. Hvis alarmen ikke tilbakestilles av seg selv etter MIN SPD STP DLY (parameter 
23.14), oppstår det en feiltilstand på PS200. 

SLEEP - PS200 vil slå seg av og gå over i strømsparingsmodus hvis en tilstand av typen ALRM LIM HI eller ALRM 
LIM LO registreres. Se avsnittet om strømsparingsmodus for å få mer informasjon. 

FAULT – Hvis en tilstand av typen ALRM LIM HI eller ALRM LIM LO registreres, oppstår det en feiltilstand på PS200. 
Et tastatur- eller DCS-varsel sendes ut, og en reléutgang utløses (hvis dette er konfigurert). 

Hvis tilstanden som skal overvåkes, er en ekstern transmitter, må den koples til enten A13 eller AI1. Som standard 
er AI3 kalibrert til å motta et 4–20 mA-signal, mens AI1 er kalibrert til å motta et 2(0)–10 VDC-signal. Analoge 
innganger må konfigureres for enheter (gruppe 15), skala (gruppe 16) og sted (gruppe 17). Hvis det brukes en 
ekstern analog sensor til tilstandsovervåkning, må følgende parametere konfigureres. 

Hvis det brukes et internt signal for gruppe 1 eller 2 for tilstandsovervåkning, går du videre til neste sett med 
parametere. 

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
15.02 
15.03 

AI1 UNIT  
AI3 UNIT 

RPM, %, HZ, BAR, 
GPM, PSIG, M3/HR, 
FT, M, F DEG, C DEG, 
IN, CM, IN/SEC, 
MM/SEC 

Velg enheter for transmittertypen som er 
koplet til AI1 eller AI3.  

16.06 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Område: 0–18000 
 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 20 mA- 
eller 10 VDC-signal avlest på GENERAL 
CONDITION-transmitteren. 

16.07  
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Område: -200–18000 
0 [standard] 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 4 mA- 
eller 2 VDC-signal avlest på GENERAL 
CONDITION-transmitteren. 

17.20  
17.22 
 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 
 

CONDITION 1 
CONDITION 2 
 

Alle ubrukte analoge inngangskanaler 
(bortsett fra AI2) kan brukes for GENERAL 
CONDITION-signalet. 
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Trinnene nedenfor er en veiledning for konfigurering av funksjonen for tilstandsovervåkning.  

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
23.01 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

AI1, AI3, 1.02–1.06, 
1.10–1.15, 1.43, 2.04, 
2.06, 2.07, 2.17 

Velg kilden for signalet som skal overvåkes. 
Kilden kan enten være fra en ekstern 
transmitter som er koplet til AI1 eller AI3, 
eller et internt signal som er valgt av 
parameternummeret. 

23.02 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [standard] 

Advarselsgrensens høye verdi. Det vises en 
advarsel hvis det overvåkede signalet stiger 
over denne verdien i lengre tid enn 
responsforsinkelsen (parameter 23.13). 
Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

23.03 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [standard] 

Advarselsgrensens lave verdi. Det vises en 
advarsel hvis det overvåkede signalet faller 
under denne verdien i lengre tid enn 
responsforsinkelsen (parameter 23.13). 
Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

DISABLED [standard] Beskyttelsen er inaktiv. 
ALARM ONLY Hvis ALRM ONLY velges, konfigureres 

PumpSmart til å sende ut et tastatur- eller 
DCS-varsel og utløse en reléutgang (hvis 
dette er konfigurert) hvis en tilstand av 
typen ALRM LIM HI eller ALRM LIM LO 
registreres. Ingen andre handlinger utføres. 

MIN SPD Hvis MIN SPD velges, konfigureres 
PumpSmart til å slakke ned til 14.02 MIN 
SPEED, sende ut et tastatur- eller DCS-varsel 
og utløse en reléutgang (hvis dette er 
konfigurert) hvis en tilstand av typen ALRM 
LIM HI eller ALRM LIM LO registreres. Hvis 
alarmen ikke tilbakestilles av seg selv etter 
MIN SPD STP DLY (parameter 23.14), oppstår 
det en feiltilstand på PS200. 

SLEEP PS200 vil slå seg av og gå over i strøm-
sparingsmodus hvis en tilstand av typen 
ALRM LIM HI eller ALRM LIM LO registreres. 
Se avsnittet om strømsparingsmodus for å få 
mer informasjon.  

23.04 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Det oppstår en feiltilstand på PS200 hvis en 
tilstand av typen ALRM LIM HI eller ALRM 
LIM LO registreres. Et tastatur- eller DCS-
varsel sendes ut, og en reléutgang utløses 
(hvis dette er konfigurert).  

23.05 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [standard] 

Alarmgrensens høye verdi. Det vises en 
alarm hvis det overvåkede signalet stiger 
over denne verdien i lengre tid enn 
tilstandsresponsforsinkelsen (parameter 
23.13). Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

23.06 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [standard] 

Alarmgrensens lave verdi. Det vises en alarm 
hvis det overvåkede signalet faller under 
denne verdien i lengre tid enn respons-
forsinkelsen (parameter 23.13). Inaktiv hvis 
den er innstilt på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 sec 
20 sec [standard]  

Forsinkelsesperioden før aktivering av en 
advarsel eller alarm for tilstand 1 eller 
tilstand 2. 

23.14 MIN SPD STP DLY 0–1800 sec 
60 sec [standard]  

Tidsrommet PS200 vil gå med minimums-
hastighet under en alarmtilstand hvis 
alarmtilstanden ikke tilbakestilles. Hvis 
tidsrommet overskrides, vil det oppstå en 
feiltilstand på PS200. 
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Kritiske hastighetsområder 
PumpSmart PS200 kan konfigureres til å unngå visse driftshastighetsområder for å unngå uønsket resonans mens 
den er i makroen Speed Control. Slik resonans, eller kritiske hastigheter, er mer vanlig med flerfasepumper, for 
eksempel vertikale turbinpumper. 

Slå opp i informasjonen fra pumpeprodusenten for å finne ut om pumpen som styres av PumpSmart, har en kritisk 
hastighet som ligger innenfor det definerte driftshastighetsområdet (mellom 14.01 MAX SPEED og 14.02 MIN 
SPEED). 

Hvis funksjonen er valgt, vil PumpSmart reagere på følgende måte når den utsettes for drift innenfor det kritiske 
hastighetsområdet: 

- Hvis den beordrede hastigheten faller innenfor båndbredden for kritisk hastighet og stasjonen akselererer, 
vil den kjøre med en hastighet rett under det kritiske hastighetsområdet til den beordrede hastigheten stiger 
over området. 

- Hvis den beordrede hastigheten faller innenfor båndvidden for kritisk hastighet og stasjonen deselererer, vil 
den kjøre med en hastighet rett over det kritiske hastighetsområdet til den beordrede hastigheten faller 
under området. 

 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
14.10 CRITICAL SPEED 1 0–9999 RPM 

0- Disabled [standard] 
Slå opp i informasjonen fra pumpe-
produsenten for å få informasjon om 
kritisk hastighet 1. 

14.11 CRITICAL SPEED 2 0–9999 RPM 
0- Disabled [standard] 

Slå opp i informasjonen fra pumpe-
produsenten for å få informasjon om 
kritisk hastighet 2. 

14.12 NCR WIDTH 0–1000 RPM 
0- [standard] 

Dette er den totale båndbredden for 
kritisk hastighet (½ over og ½ under) for 
verdien som er angitt for kritisk hastighet 
1 og 2.  

Energisparingskalkulator 
PS200 kan kalkulere energisparingen sammenlignet med bruk av en pumpe med konstant hastighet. For at denne 
funksjonen skal fungere på riktig måte må lokale energikostnader og komparativ driftsinformasjon angis. 

Angi den lokale energikostnaden i $ (lokal valuta) per kWh i parameter 26.01, og angi deretter gjennomsnittlig 
nominell effekt for den sammenlignbare pumpen med fast hastighet i parameter 26.02. Dette kan bestemmes ut 
fra ytelseskurven for pumpen med fast hastighet ved pumpens nominelle tilstand.  

En av fordelene ved å bruke PumpSmart er dens evne til å slå av pumpen automatisk når den ikke trengs. 
Parameteren 26.04 SAVINGS OP 2 gjør at disse PumpSmart kan kalkuleres under en automatisk avslåing, mens 
SAVINGS OP 1 kun kalkulerer energisparingen mens pumpen kjører.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
26.01 $/kWh 0–1.00 

0 [standard] 
Eksempel: Hvis enhetens kostnad per 
energienhet er $0,06 per kWh, angis 
verdien 0.06. 

26.02 BASELINE POWER 0–1000 Hp 
0 [standard] 

Angi gjennomsnittlig nominell effekt for 
den sammenlignbare pumpen med fast 
hastighet. 

26.04  ENERGY SAVE METHOD SAVINGS OP 1 
[standard] 
SAVINGS OP 2 

Definerer om innsparingen kun skal 
spores når pumpen kjører (OP1) eller 
også under automatisk avslåing (OP2). 

26.05 ENERGY SAVE RESET DISABLED [standard] 
RESET 

Muliggjør nullstilling av innsparingene. 

20.05 
20.10 

SCALE AO1 
SCALE AO2 

0–65536 
1 = $1 
 

Definerer skalaen for totale innsparinger 
hvis denne verdien skal kommuniseres 
via en analog utgang eller feltbussord. 
Eksempel: Skalainnstilling på 10000 = 
$10.000. 

MERK – For andre språk enn amerikansk engelsk angis 26.02 BASELINE POWER i KW og 26.01 er Euro/KW. 
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Feltbusstyring 
PumpSmart PS200 kan integreres i eksisterende DCS-systemer (Distributive Control Systems) på to måter – analoge 
inngangs-/utgangssignaler og via feltbusstyringsmoduler (ekstrautstyr). Bruken av analoge I/U-signaler reduserer 
mengden informasjon som kan utveksles mellom PumpSmart og DCS-systemet, selv om den i visse tilfeller kan 
være tilstrekkelig (se avsnittet om analoge utganger). Bruken av feltbusstyringsmoduler muliggjør tilgang til og 
endring av valgte PumpSmart-parametere og driftssignaler. 

Feltbusstyringsmoduler fås i en rekke kommunikasjonsprotokoller, blant annet: DeviceNet, Modbus RTU, Profibus, 
ControlNet og Ethernet. 

Når styringsmodulen er installert, innstilles parameteren 30.01 FIELDBUS på FIELDBUS. Hvis en Modbus-adapter 
(RMBA) brukes, innstilles 30.01 FIELDBUS på STD MODBUS. For valg av feltbuss åpnes parametergruppene 31 
MODULE TYPE, 90 D SET REC ADDR og 92 D SET TR ADDR. For valg av standard Modbus åpnes parametergruppene 
52 STD MODBUS, 90 D SET REC ADDR og 92 D SET TR ADDR. Disse parametergruppene definerer adressene og 
datasettene som utveksles mellom PumpSmart og DCS. Feltbussmodulen (ekstrautstyr) installeres i spor 1 på 
stasjonen. 

Slå opp i ABBs maskinvarehåndbok og styringsmodulhåndboken som følger med hver feltbussmodul. Se 
konfigureringsveiledningen for PS200-feltbussen hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer PS200 for 
feltbusskommunikasjon.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
30.01 FIELDBUS NO [standard] 

FIELDBUS 
ADVANT 
STD MODBUS 
CUSTOMIZED 

 

31.01 MODULE TYPE   Denne parameteren sørger for at 
feltbussadapteren konfigurerer modulen 
automatisk. Brukeren trenger ikke gjøre 
noe, med mindre standardinnstillingene 
skal endres. 

90 D SET REC ADDR  Parametergruppen åpnes når parameter 
30.01 endres til FIELDBUS eller STD 
MODBUS 

92 D SET TR ADDR  Parametergruppen åpnes når parameter 
30.01 endres til FIELDBUS eller STD 
MODBUS 

52 STD MODBUS  Denne gruppen åpnes når parameter 
30.01 innstilles på STD MODBUS. 

Alle parameterendringer som gjøres ved hjelp av et feltbusstyringssystem, må lagres på stasjonen.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
10.04 PARAMETER SAVE DONE [standard] 

SAVE 
Parametere som angis manuelt via 
tastaturet, lagres automatisk, det er 
bare parametere som angis via en 
feltbusstilkopling som må lagres. 
For å lagre velger du SAVE og trykker på 
ENTER-tasten eller skriver til parameter 
10.04 ved hjelp av digital kommu-
nikasjon til SAVE. 
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Motorkjøring 

Du kan sjekke motorrotasjonen ved hjelp av funksjonen MOTOR JOG, der pumpen vil rotere med 60 rpm i 
10 sekunder. Dette gjør at pumperotasjonen kan kontrolleres samtidig med at en tilstrekkelig sakte hastighet 
opprettholdes slik at pumpen ikke skades hvis rotasjonen reverseres. 

Hvis pumperotasjonen reverseres, må to av utgangsfasene byttes på utgangsterminalene U2, V2 eller W2. Selv om 
du bytter på to av inngangsfasene, vil det ikke endre drivverkets rotasjon. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
12.09 MOTOR JOG JOG 

OFF [standard] 
Hvis du velger JOG og trykker på Enter-
tasten, begynner motoren å rotere. Når 
kjøringen er fullført, går parameter-
verdien som standard tilbake til OFF.  

 

Språk 
PumpSmart-systemet støtter 6 språk: Engelsk (amerikansk), fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk. Deler av 
PumpSmart-parameterne er også tilgjengelig på nederlandsk, dansk, finsk, svensk, tsjekkisk, polsk og russisk. 

ENGLISH (AM) henviser til amerikansk engelsk, og er standardspråket. Strømenheter er i HP. Engelsk uten AM i 
parentes henviser til britisk engelsk med strømenheter i kW. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
11.01 LANGUAGE ENGLISH(AM) 

[standard] 
ENGLISH 
DEUTSCH 
ITALIANO 
ESPANOL 
PORTUGUESE 
NEDERLANDS 
FRANCAIS 
DANSK 
SUOMI 
SVENSKA 
CESKY 
POLSKI 
PO-RUS 

ENGLISH (AM) definerer strømenheter i 
HP. 

Hastighetsstyring i modusen LOCAL 
Når PS200 er i styringsmodusen LOCAL, kan den veksles fra modusen for énpumpeprosesstyring eller ekstern 
hastighetsstyring til lokal hastighetsstyring via PS200-tastaturet. Ved å velge SPEED RPM/HZ i parameter 16.10 kan 
total styring av stasjonen oppnås i modusen LOCAL. Dette inkluderer styring av både start-/stoppfunksjonen og 
manuell hastighetsinnstilling via tastaturet. I modusen REMOTE vil PS200 kjøre i den primære styringsmodusen 
(som konfigurert). 

Se appendiks A-1 om bruk av tastaturet hvis du vil ha informasjon om bruk av tastaturet og veksling mellom 
styringsmodusene LOCAL og REMOTE. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
16.10 LOC REF SELECT SPEED RPM/HZ 

PROC VAL [standard] 
Definerer referansen som skal styres når 
stasjonen er i modusen LOCAL. 
SPEED/HZ vil aktivere hastighetsstyring i 
modusen LOCAL. PROC VAL vil aktivere 
den primære styringsmodusen i både 
modusen REMOTE og LOCAL. 
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Låsing 
PS200 har to tastaturlåsenivåer – LOCAL LOCK og PARAMETER LOCK.  

1. PARAMETER LOCK – parametere kan vises, men ikke endres. Start, stopp, endring av børverdier og tilbakestilling av 
stasjonsfeil kan fremdeles utføres via tastaturet.  

2. LOCAL LOCK – start og stopp hindres. Tilbakestilling av stasjonsfeil er fremdeles mulig. 

For å endre stasjonsparameterne, inkludert 10.03 LOCAL LOCK, må parameterlåsen åpnes. Dette gjøres ved å gå til 
parameteren 10.02 PASS CODE og bla til tallet 358. Trykk deretter på ENTER. Parameteren 10.01 PARAMETER LOCK 
vil vise OPEN. 

MERK – Hvis strømmen til stasjonen forsvinner [strømbrudd, frakopling osv.], tilbakestilles parameteren 10.01 
PARAMETER LOCK automatisk til LOCKED. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
10.01 PARAMETER LOCK LOCKED [standard] 

OPEN 
Denne parameteren viser statusen for 
parameterlåsen, og kan brukes til å 
låse parameterne ved behov. Bruk 
parameter 10.02 for å åpne 
parameterlåsen. 

10.02 PASS CODE -0- Bruk piltastene, bla til tallet 358 og 
trykk på Enter. Dette åpner para-
meterlåsen.  
Merk – Talloppføringen forsvinner når 
du trykker på ENTER. 

10.03 LOCAL LOCK OFF [standard] 
ON 

Denne parameteren deaktiverer lokal 
styring av stasjonen (start/stopp). 

 

 

 
Det er ikke mulig å stoppe stasjonen via tastaturet når LOCAL LOCK er innstilt på ON. Hvis 
stasjonen ikke kan stoppes, kan det oppstå alvorlig personskade og/eller utstyrskade. 

1. Bruk bare LOCAL LOCK med en ekstern stopp-/startmetode. 
2. Tastaturet må innstilles på REMOTE før aktivering av LOCAL LOCK. 

Grense for maksimal strøm 
PS200 kan begrense utgangsstrømmen til motoren for å hindre at motoren overbelastes. Hvis grensen for 
maksimal strøm nås, reagerer PS200 ved å overstyre prosessignalkommandoen og begrense motorhastigheten. 
Dette gjør at pumpens maksimale effekt kan nås samtidig med at motoren beskyttes mot overstrøm.  

Merk: En begrensning av strømmen til motoren vil beskytte den mot overbelastning, men det er ikke sikkert det 
beskytter pumpen mot en utløpstilstand.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
25.20 MAXIMUM CURRENT 0–200%  

200% [standard] 
 

Verdien angis i en % av stasjonens HD-
strøm (Heavy Duty), I2hd, en verdi som 
er angitt i avsnittet om tekniske data i 
maskinvarehåndboken for ACS800. 

 

ADVARSEL
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Varmebeskyttelse for motor 
Motorens varmebeskyttelsesfunksjon beskytter motoren mot overoppheting. Standardmetoden for beskyttelse er 
en varmemodell for motortemperatur som er opprettet av PS200. PS200 kalkulerer motorens temperatur ut fra en 
antatt omgivelsestemperatur på 30 °C når PS200 tilføres strøm. Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, kan 
varmemodellen justeres av brukeren. Se applikasjonsgruppen for PumpSmart for mer informasjon.  

MERK - Parameter 24.05 og 24.06 er i gruppen Advanced Parameter. Tilgang til denne fås ved å angi 
brukerpasskoden 564. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
24.05 MOTOR THERM PROT WARNING [standard] 

FAULT 
NO 

Denne parameteren definerer 
PumpSmarts reaksjon når den kalkulerer 
en mulig varmefeil i motoren. FAULT vil 
slå av pumpen. NO fører til at det ikke 
vises noen advarsel eller til at enheten 
ikke slås av ved feil. 

24.06 MOTOR THERM PMODE DTC [standard] 
USER MODE 
THERMISTOR 

Dette definerer hvordan PumpSmart vil 
fastslå en varmefeil i motoren. DTC 
bruker ABB DTC-styringsalgoritmen, 
mens THERMISTOR bruker en fysisk 
termistor som er plassert i motoren. 

 

MERK Hvis du velger DTC eller User Mode, er det ikke sikkert at motoren beskyttes mot 
skade (fra støv/smuss) hvis den ikke avkjøles riktig. 

En annen metode for å registrere overoppheting av motoren er ved å bruke en motortermistor. Termistoren eller 
en brytekontakt for et termistorrelé koples til mellom PS200s interne +24 VDC spenningsforsyning og den digitale 
inngangen 4 (DI4). Ved drift med normal motortemperatur skal termistormotstanden være mindre enn 1,5 kohm 
(strøm 5 mA). PS200 vil varsle brukeren, eller det vil oppstå en feiltilstand (se parameter 24.05) hvis 
termistormotstanden overskrider 4 kohm. Hvis en motortermistor brukes, må parameteren 25.06 SECONDARY 
PRTCT A innstilles på THERMISTOR.  

MERK – Parameteren 24.06 MOTOR THERMAL P MODE oppdateres automatisk til termistorinnstillingen.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
25.06 SECONDARY PRTCT A DISABLED [standard] 

ALARM & CTRL 
THERMISTOR 

Velg THERMISTOR når en motor-
termistor er koplet til DI4. 

 

 

 

I henhold til IEC664 krever tilkopling av motortermistoren til en digital inngang dobbel eller 
forsterket isolasjon mellom de bevegelige delene i motoren og termistoren. Forsterket isolasjon 
medfører en klarerings- og krypeavstand på 8 mm (0,31 in) for 400/500 VAC inngangsspenninger. 
Hvis termistoren ikke oppfyller kravene, må de andre I/U-terminalene på stasjonen beskyttes mot 
kontakt, eller det må brukes et termistorrelé for å isolere termistoren fra den digitale inngangen. 
Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til personskader og/eller utstyrskader. 
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Flerpumpealternativer 

Ekstern strømtilførsel til kontrollpanelet 
Kontrollpanelet for PS200 (RMIO-panel) kan utstyres med en ekstern 24 VDC strømforsyning. Dette gjør at PS200 
kan opprettholde det fiberoptiske kommunikasjonsnettverket mellom stasjonene hvis en av stasjonene er blitt slått 
av i forbindelse med servicearbeid. I en flerpumpekonfigurering vil PS200 gjenkjenne om hovedstrømmen til en 
stasjon ikke er tilgjengelig, og se på neste stasjon i sekvensen.  

Se maskinvarehåndboken for ACS800 for å få informasjon om installering av ekstern strømforsyning.  

MERK 
Tap av kommunikasjon kan føre til avbrudd i prosessen. Tap av kommunikasjon 
kan skyldes brudd på den fiberoptiske kommunikasjonen, manglende 
strømforsyning til stasjonene eller feil på en stasjon.  

Det anbefales av kontrollpanelet utstyres med ekstern strømforsyning når masterstasjonen har bare én 
prosesstransmitter, eller det er tre eller flere pumper i drift. Ved ekstern strømtilførsel til kontrollpanelet vil 
prosesstransmitteren være på og kommunisere prosessignalet til slavestasjonene mens masterstasjonen er isolert 
og slått av. 

RMIO-panelet krever 24 VDC ±10 %, vanlig strømforbruk er 250 mA, og maksimalt strømforbruk med valgfrie 
moduler er 1200 mA. 

Ved ekstern strømtilførsel må kontrollpanelparameteren 11.13 CTRL BOARD SUPPLY innstilles på EXTERNAL 24VDC 
for å unngå en PPC LINK FAULT når hovedstrømforsyningen er kuttet. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
10.02 PASSCODE 564 For å få tilgang til parameteren 11.13 

CRTL BOARD SUPPLY må den avanserte 
passkoden 564 angis. 

11.13 CTRL BOARD SUPPLY INTERNAL 24VDC 
[standard] 
EXTERNAL 24VDC 

Ved å velge EXTERNAL 24VDC får PS200 
informasjon om at kontrollpanelet er 
koplet til en ekstern strømforsyning. 

Veksling mellom ledeenhet og følgeenhet 
En automatisk veksling mellom ledeenhet- og følgeenhetansvar for stasjonene ved flerpumpestyring kan oppnås 
ved å innstille parameteren 22.07 SWITCH LEAD på ønsket veksleperiode. Vekslingen mellom ledeenhet og 
følgeenhet er basert på antall timer enheten har kjørt. 

MERK – Denne funksjonen kan testes ved å innstille verdien på 0.1 (6 minutter). 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
22.07 SWITCH LEAD  0–10,000 Hours 

48 [standard] 
Dette er antall timer en pumpe kjører 
før veksling av ledeenhet til neste 
pumpe. 
Innstillingen 0 deaktiverer veksle-
funksjonen, inkludert automatisk 
veksling under en feil ved stasjon eller 
pumpebeskyttelse. 
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Trykkøkning 
PumpSmarts automatiske flerpumpelogikk er utformet for å kople inn og ut pumper for å oppfylle endringer i 
behov. Ettersom behovet øker i et pumpesystem, øker friksjonstapet med et kvadrert forhold for strømning ~ Q2. I 
et system med konstant trykk er den høyeste børverdien for trykk ofte innstilt for å kompensere for det maksimale 
friksjonstapet ved maksimal strømning. Dette vil sikre at hver bruker av systemet får ønsket trykk, uansett 
strømningshastigheten. Ved normal eller redusert kapasitet genereres det imidlertid for mye trykk som gir lite 
nyttearbeid og reduserer pumpenes generelle strømningsøkonomi. 

For å optimalisere et flerpumpesystem med konstant trykk kan en trykkøkning legges til børverdien for trykk etter 
hvert som pumpene koples inn og ut. Siden hver følgepumpe bringes online, noe som angir en økning i 
strømningen, vil PumpSmart automatisk øke børverdien for trykket angitt i parameteren 22.03 VALUE INCREASE. 
Mengden trykkøkning til børverdien bestemmes av følgende formel: 

(1 + VALUE INCREASE – VALUE DECREASE) 

EKSEMPEL: I et system med 4 pumper er børverdien 100 psi, VALUE INCREASE 10 % og VALUE DECREASE 5 %. 
Basert på formelen tilsvarer børverdiøkningen = 1+0,10-0,05 = 1,05 

Når 2 pumper kjører, er børverdien for trykk = 100 psig x 1,05 = 105 psi.  

Når 3 pumper kjører, er børverdien for trykk = 105 psig x 1,05 = 110 psi.  

Når 4 pumper kjører, er børverdien for trykk = 110 psig x 1,05 = 116 psi.  

 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
22.02 VALUE DECREASE 0–100% 

5% [standard] 
Reduksjon i børverdi som er nødvendig 
før følgepumpe startes. 

22.03 VALUE INCREASE 0–100% 
Som standard samme 
verdi som 22.02 VALUE 
DECREASE 

Økning i børverdi når en følgepumpe 
startes. For å opprettholde en konstant 
børverdi må VALUE INCREASE minst 
være lik VALUE DECREASE. For å øke 
børverdien for trykk må VALUE 
INCREASE være høyere enn VALUE 
DECREASE.  

1 PUMPE 
TRINN 2 

System med konstant trykk med trykkøkning 
Parallell pumpedrift 

Synkron hastighetsstyring 

2 x PUMPER
TRINN 3 

3 x PUMPER 
TRINN 4 

4 x PUMPER

SYSTEMKURVE

BØRVERDI FOR TRYKK 

STRØMNING

H
O

D
E 
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Prosesstyringsfunksjoner 
Pumpespesifikke algoritmer medfølger som standard for å bedre pumpesystemets effektivitet, beskytte pumpen 
mot prosessforstyrrelser og bedre pumpens pålitelighet. Dette avsnittet inneholder informasjon om konfigurering 
av disse funksjonene. 

Flervariabelstyring/kavitasjonsstyring 
Funksjonen MULTIVAR CTL kan brukes til å variere børverdiene ved hjelp av en sekundær prosesstransmitter som er 
koplet til enten AI-1 eller AI-3. Dette kan brukes ved blandede bruksområder eller i situasjoner der innsugings-
trykket variere og man ønsker kavitasjonsstyring. Denne funksjonaliteten kan brukes i makroene Speed Control, 
Single Pump eller Multipump. 

EKSEMPEL – En pumpe som er konfigurert for konstant trykk, trekker fra en tank. Nivået i tanken varierer mye og 
faller noen ganger nok til at pumpen begynner å kavitere. Selv om PumpSmart-beskyttelsesfunksjonen vil beskytte 
pumpen ved å sende den til minimumshastigheten eller slå den av, vil funksjonen MULTIVAR CTL muliggjøre 
kontinuerlig pumping, men ved redusert hastighet.  

En innsugingstrykktransmitter må installeres og koples til AI1 eller AI3. Signalet må deretter konfigureres, slik at 
når innsugingstrykket er tilstrekkelig, vil PumpSmart-enheten kjøre til den angitte børverdien. Når innsugings-
trykket faller under en bestemt verdi, vil den redusere børverdien. 

Ved konfigurering av funksjonen MULTIVAR CTL er det nyttig å angi hvordan du vil at børverdien skal opptre i 
forhold til det analoge inngangssignalet:  

 

 

 

EKSEMPEL – I diagrammet over er børverdien 50 psi. Når den sekundære prosesstransmitteren (TX2) er under 5 ft 
(LEVEL 1) av tanknivået, begynner den å redusere børverdien lineært fra 50 psig til 10 psi (SP LO) ved 2 ft (LO 
INTRCPT). Når den sekundære prosesstransmitteren (TX2) når 16 ft av tanknivået, øker den børverdien lineært fra 
50 psi til 75 psi (SP HI) ved 18 ft (HI INTRCPT). 
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Følgende konfigureringstrinn må fullføres etter at den primære styringsmodusen (Single Pump, Speed Control eller 
Multipump) er blitt konfigurert. Den analoge inngangen for den sekundære prosesstransmitteren må konfigureres 
før funksjonen MULTIVAR CTL aktiveres. Hvis den sekundære transmitteren er et 4–20 mA-prosessignal, er AI3 den 
anbefalte analoge inngangen.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
15.02 eller 
15.03 

AI1 UNIT  
AI3 UNIT 

NONE [standard], 
RPM,%, HZ, BAR, 
GPM, PSIG, M3/HR, 
FT, M, F DEG, C DEG, 
IN, CM 
 

Angi enhetene for den sekundære 
prosessvariabelen. 

16.06 eller 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Område: 0–18000 
 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 
20 mA- eller 10 VDC-signal avlest fra 
den sekundære prosesstransmitteren. 

16.07 eller 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Område: -200–18000 
0 [standard] 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 
4 mA- eller 2 VDC-signal avlest fra den 
sekundære prosesstransmitteren. 

17.20 eller 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

PROC TRANS 2 
NOT USED [standard] 

Definer den analoge inngangen som 
den sekundære prosesstransmitteren er 
koplet til, ved å sette konfigureringen 
for den analoge inngangen til PROC 
TRANS 2.  

Flervariabeloppsett gjøres via parametergruppe 21. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
21.02 MULTIVAR CTL OFF [standard] 

ON 
ON aktiverer 
flervariabelfunksjonaliteten. 

21.03 LEVEL 1 Område: 0–9999 
0 [standard] 

Dette er det første nivået der funksjonen 
MULTIVAR CTL vil skalere børverdien slik 
den er definert av verdien for LO 
INTRCPT og SP LO. LEVEL 1 er definert i 
enheter av den sekundære prosess-
variabelen.  

21.04 SP LO  Område: ±20000 
0 [standard] 

Dette er den nedre børverdigrensen for 
LO INTRCPT. SP LO er definert i enheter 
av den primære prosessvariabelen eller 
RPM når modusen for hastighetsstyring 
brukes.  

21.05 LO INTRCPT  Område: 0–9999 
0 [standard] 

Dette er den nedre nivågrensen der 
funksjonen MULTIVAR CTL vil skalere 
børverdien som er definert av SP LO-
verdien. LO INTRCPT er definert i enheter 
av den sekundære prosessvariabelen.  

21.06 LEVEL 2 Område: 0–9999 
100 [standard] 

Dette er det øvre nivået der funksjonen 
MULTIVAR CTL vil skalere børverdien 
som er definert av verdien for HI 
INTRCPT og SP HI. LEVEL 2 er definert i 
enheter av den sekundære 
prosessvariabelen.  

21.07 SP HI  Område: ±20000 
0 [standard] 

Dette er den øvre børverdigrensen for HI 
INTRCPT. SP HI er definert i enheter av 
den primære prosessvariabelen eller 
RPM når modusen for hastighetsstyring 
brukes.  

21.08 HI INTRCPT  Område: 0–9999 
0 [standard] 

Dette er den øvre nivågrensen der 
funksjonen MULTIVAR CTL vil skalere 
børverdien slik den er definert av SP HI-
verdien. HI INTRCPT er definert i enheter 
av den sekundære prosessvariabelen.  
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Reguleringsmodus – nivåstyring på innsugingsside 
Reguleringsmodusen kan enten være NORMAL eller INVERSE. Det vanlige valget er NORMAL, der stasjonen forutser 
en økning i prosesstilstanden når pumpehastigheten økes. Hvis reguleringsmodusen er innstilt på INVERSE, 
forventes prosesstilstanden å øke med en reduksjon i pumpehastigheten. 

EKSEMPEL – Hvis en PumpSmart-enhet forsøker å styre nivået i en tank eller sump på innsugingssiden, innstilles 
reguleringsmodusen på INVERSE. Når nivået i sumpen øker, reagerer PumpSmart med å øke pumpehastigheten 
for å opprettholde et konstant nivå. 

 Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
21.01 REGULATION MODE NORMAL [standard] 

INVERSE 
INVERSE brukes vanligvis til styring av systemer 
på innsugingssiden. 
 

 Strømsparingsmodus 
PS200 kan slå av pumpen automatisk ved lavt behov i systemet. Ved lavt behov kan PS200 konfigureres til å gå 
over i strømsparingsmodus. Når behovet øker, starter PS200 pumpen automatisk på nytt for å opprettholde 
børverdien. PS200 har to forskjellige metoder for å bestemme når pumpen skal gå over i strømsparingsmodus.  

MERK: Standardinnstillingene i én- og flerpumpemodus gjør at hvis minimumshastigheten nås, slås pumpen 
automatisk av og systemet går over i strømsparingsmodus. For at pumpen skal gå ved minimumshastigheten i en 
tilstand med lavt behov må 14.05 CONFIG SPEED MIN innstilles på SPD=MINSPD.  

Metode 1 – strømsparing ved minimumshastighet 

For at PS200 skal gå over i strømsparingsmodus må følgende to forhold inntreffe samtidig: Pumpen må være ved 
minimumshastigheten (parameter 14.02) og børverdien må være oppfylt. Denne metoden brukes vanligvis i et 
system med konstant trykk. For nivåstyring, se metode 2 – strømsparing basert på tilstand. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
14.02 MIN SPEED 0–18000 RPM 

25% Motor Nominal 
Speed [standard] 

Dette er hastigheten som pumpen må ha før 
den går over i hastighetsmodus. 

14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=0 [standard] 
SPD=MINSPD  
 

Hvis SPD=0 er valgt, stopper PS200 når 
minimumshastigheten nås. Det vil oppstå en 
feiltilstand ved lavt behov, med mindre 14.07 
RESTART VALUE er angitt. Hvis SPD=MINSPD er 
valgt, vil PS200 kjøre med minimums-
hastigheten til den slås av manuelt, prosess-
behovet øker, en sekundær beskyttelsesfeil er 
rettet opp eller en pumpebeskyttelsesfeil 
tvinger den til å slå seg av. 

14.06 STP DELAY MIN SPD 0–1800s 
5 [standard] 

Denne parameteren gjør at stasjonen kan 
fortsette å gå med minimumshastighet ved 
tilstander av typen lavt behov eller sekundær 
beskyttelse i en periode (opptil 1800 sekunder) 
før det oppstår en feiltilstand ved lavt behov 
eller enheten går over i strømsparingsmodus.  

14.07 RESTART VALUE 0–500% 
Standarden er 90 % for 
reguleringsmodusen 
NORMAL og 110 % for 
reguleringsmodusen 
INVERSE. 

Hvis stasjonen avsluttes av CONFIG SPEED MIN 
(14.05) på grunn av manglende systembehov, 
forblir stasjonen i strømsparingsmodus til 
prosessens faktiske verdi faller under 
omstartverdien (14.07). Hvis modusen INVERSE 
(21.01) brukes, forblir stasjonen i strøm-
sparingsmodus til prosessvariabelen øker til 
over omstartverdien.  

Eksempel: Hvis børverdien for trykk er 100 psi 
og omstartverdien er 90 %, vil PS200 starte på 
nytt når trykket faller under 90 psig.  

Strømsparingsfunksjonen deaktiveres ved å 
angi 0%. 

14.08 RESTART DELAY 0–1800S 
1 [standard] 

Dette er tidsrommet PS200 venter før den 
starter opp på nytt fra strømsparingsmodusen 
etter at omstartverdien er nådd. 
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Metode 2 – strømsparing basert på tilstand 

PS200 kan også settes i en avbrutt strømsparingsmodus ved å overvåke en høy eller lav tilstand, for eksempel nivå 
eller innsugingstrykk. Denne metoden kan være uavhengig av pumpens drifthastighet og prosessbørverdi. Det 
vanligste bruksområdet for denne strømsparingsmetoden er nivåstyring. 

I denne metoden fastsettes nivået for når PumpSmart skal gå over i strømsparingsmodus av enten verdien for 
COND ALARM HI eller COND ALARM LO. Nivået for når PumpSmart skal ”våkne opp”, fastsettes av parameteren 
14.07 RESTART VALUE. 

EKSEMPEL: Ved nivåstyring på innsugingssiden kan pumpen settes i strømsparingsmodus når nivået når den lave 
børverdien som er konfigurert i COND ALARM LO. Pumpen kan deretter startes på nytt når nivået når verdien for 
COND ALARM LO x RESTART VALUE. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
23.01 eller 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

2.04 PRES ACT 
2.06 TEMP ACT 
2.17 PROC XT2 

Definerer kilden for prosessvariabelen som vil 
aktivere strømsparingsfunksjonen. Hvis den 
primære prosessvariabelen, for eksempel 
nivå, brukes som strømsparingsvariabel, 
velges 2.04 PRES ACT. Hvis strømsparings-
variabelen er den sekundære prosess-
variabelen eller temperatur, velges 2.17 
PROC XT2 eller 2.06 TEMP ACT.  
 
MERK: 2.06 TEMP ACT og 2.17 PROC XT2 må 
være uavhengig av hastighet og børverdi. 

23.04 eller 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

SLEEP Stasjonen vil slå seg av og gå over i 
strømsparingsmodus hvis en tilstand av 
typen ALRM LIM HI eller ALRM LIM LO 
registreres. Et tastatur- eller DCS-varsel 
sendes ut, og en reléutgang utløses (hvis 
dette er konfigurert). Hvis signalet oppfyller 
RESTART VALUE (parameter 14.07) over LO 
eller under HI COND ALRM LIM, går 
stasjonen ut av strømsparingsmodus og 
normal drift gjenopprettes.  

23.05 eller  
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 
 
 

0–9999 
0 [standard] 

Strømsparingsgrensens høye verdi. Stasjonen 
vil gå over i strømsparingsmodus hvis det 
overvåkede signalet stiger over denne 
verdien i lengre tid enn tilstandsrespons-
forsinkelsen (parameter 23.13). Inaktiv hvis 
den er innstilt på 0. 

23.06 eller  
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 
 

±9999 
0 [standard] 

Strømsparingsgrensens lave verdi. Stasjonen 
vil gå over i strømsparingsmodus hvis det 
overvåkede signalet faller under denne 
verdien i lengre tid enn responsforsinkelsen 
(parameter 23.13). Inaktiv hvis den er innstilt 
på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 sec 
20 sec [standard]  

Forsinkelsesperioden før aktivering av 
strømsparingsmodus.  

14.07 RESTART VALUE 0.0–500% 
Standarden er 90 % for 
reguleringsmodusen 
NORMAL og 110 % for 
reguleringsmodusen 
INVERSE. 

Stasjonen vil være i strømsparingsmodus til 
strømsparingsvariabelen (23.01) når 
omstartverdien. Aktiveringsnivået uttrykkes i 
% av strømsparingsverdien.  
 
Eksempel: Hvis COND 1 ALRM LIM LO er 2 ft 
og RESTART VALUE er 400 %, starter 
stasjonen igjen ved 8 ft. 

 

MERK: 

Hvis strømsparingsvariabelen er den sekundære prosessvariabelen, må prosessvariabelen konfigureres som PROC 
XT2, som angitt under Konfigurering av analog inngang i avsnittet Alternativer og funksjoner. 

Hvis 23.01/23.07 COND 1/2 SOURCE er innstilt på 2.04 PRESS ACT og funksjonen CONDITION SLEEP er aktivert i 
parameter 23.04 COND 1 ALARM eller 23.10 COND 2 ALARM, vil funksjonen MINIMUM SPEED SLEEP ikke være 
aktivert. I en situasjon med lavt prosessbehov vil stasjonen kjøre med minimumshastighet til prosessbehovet 
gjenopprettes.  
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SMARTCONTROL – momentbasert pumpestyring 
Ved endring av pumpens hastighet med en relativt flat kapasitetskurve, kan en liten endring i hastigheten føre til 
stor svingning i strømningen. Denne typen system kan føre til ustabil strømning som kan gjøre styringen svært 
vanskelig.  

1660rpm

1455rpm

1780rpm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2000800400 1200 1600 2400 2800 3200

SYSTEM  CURVE

SM ALL CHANGE IN SPEED

LARGE CHANGE IN FLOW

 

PumpSmart kan øke og redusere pumpestrømningen ved å endre pumpemomentet istedenfor pumpehastigheten. 
Styring av pumpemomentet kan endre en relativt flat pumpeytelseskurve til en bratt, lett kontrollerbar 
pumpeytelseskurve.  

 
MERK – SMARTCONTROL er bare funksjonell ved bruk av stasjonens interne PID-regulator i én- eller flerpumpemodus. 

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
13.08 CONTROL PARAM SPEED [standard]  

TORQUE 
Definerer hvilken variabel den interne 
PID-regulatoren bruker til styring.  

 

MERK – I flerpumpeprosesstyring: Hvis TORQUE er valgt i parameter 13.08, vil inn- og utkopling av følgeenhetene 
være basert på 1.05 MOTOR TORQUE %. Alle PS200-stasjoner reguleres ved samme moment. Alle motorer må ha 
samme størrelse og hastighet.  
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Systemkurvekompensasjon 
PS200-systemet kan automatisk kompensere for systemfriksjonstap på grunn av økt strømning i énpumpedrift 
eller flerpumpereservemoduser. De fleste pumpekataloger inneholder tabeller som bidrar til å bestemme mengden 
friksjonstap som kan forventes for forskjellige rørstørrelser og strømningshastigheter på enkle systemer. 

Diagrammet nedenfor viser en vanlig systemkurve i forhold til pumpehastighet. 

 
Børverdien for trykk opprettholdes til pumpehastigheten øker til PRESS INC SPEED, i dette eksempelet 1200 rpm. 
Hvis behovet i systemet øker, noe som tvinger pumpen til å øke hastigheten utover PRESS INC SPEED, øker PS200 
automatisk børverdien for trykk slik at det samsvarer med systemets motstandskurve. Økningen i trykket 
bestemmes av PRESS INC %, som er økningen i børverdien for trykk ved maksimal hastighet (parameter 14.01). 

EKSEMPEL – Hvis børverdien er 15 psig [34,65 ft @ 1,0 SG] og systemmotstanden øker 10 psig ved maksimal 
strømningshastighet, eller omtrent 67 % av børverdien, innstilles parameter 21.10 på 67 %. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
21.09 PRESS INCR SPEED 0–3600 RPM 

1200 RPM [standard] 
Dette er hastigheten der system-
kurvekompensasjonen starter. Ved 
hastigheter under dette, er det ingen 
kompensasjon for økt motstand. 

21.10 PRESS INCR % 0–100% 
0% [standard] 

Dette er mengden PumpSmart vil ha økt 
børverdien ved maksimal hastighet. 

 

Primingsforsinkelse 
Denne funksjonen er utviklet for å gi selvprimingspumper tilstrekkelig tid til å prime før PumpSmarts pumpe-
beskyttelseslogikk aktiveres. Forsinkelsesperioden aktiveres bare hvis pumpen startes fra en nullhastighetstilstand. 
Når primingsforsinkelsen er fullført, aktiveres PROTECTION DELAY (25.03) (hvis dette er definert). 

Denne funksjonen fungerer som en oppstartsforsinkelse der pumpen kan startes opp øyeblikkelig mot en ødelagt 
trykkventil der pumpen ikke opprettholder minimumsstrømningen for den initiale oppstarten.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
14.09 PRIMING DELAY 0–6000 Seconds 

0 [standard] 
Denne forsinkelsen er kun aktiv ved 
initial oppstart.  
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Pumperengjøringssekvens (PCS) 
Hovedfunksjonen til pumperengjøringssystemet (PCS) er å finne og fjerne tilstoppende substanser i pumpehjulet 
automatisk. Stasjonen kan registrere tilstopping som inntreffer under drift ved å overvåke pumpemotorens mo-
ment. Den faktiske signalverdien 1.05 MOTOR TORQUE sammenlignes med referanseverdien 34.03 TORQUE REF 
som er angitt i PS200. Hvis den faktiske verdien på grunn av en tilstopping overstiger referanseverdien i en be-
stemt periode (34.04 TON REQ), kan pumperengjøringssekvensen utføres. Pumperengjøringssekvensen kan også 
utføres i kjøretidsintervaller (34.05 RUN TIME REQ), med telling fra null ved hver pumpestart. Utføringen av PCS 
ved kjøretidsintervaller kan brukes som et forebyggende tiltak og som et komplement til den automatiske spor-
ingen og fjerningen av rusk i bruksområder som er tilbøyelige for tilstopping. 

PCS kontrolleres på en måte som refereres til som ”anmod” (request) og ”utfør” (execute). Kontrollen defineres 
gjennom innstillingene for parameterne 34.01 EXE P CLEAN SEQ og 34.02 REQ P CLEAN SEQ. PCS kan utføres:  

! Automatisk ved sporing av tilstopping og/eller ved jevnlige kjøretidsintervaller angitt i PS200. 

! Manuelt av pumpekontrolleren ved sporing av tilstopping av PS200 og/eller av pumpekontrolleren ved 
jevnlige kjøretidsintervaller angitt i PS200. 

! Manuelt av pumpekontrolleren når som helst.  

MERKNAD 
Ikke bruk pumperengjøringssystemet på pumper som har gjenget pumpehjul 
eller roterende akseldeler som kan løsne eller gå fast under reversrotasjon. Hvis 
ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til skade på utstyret. 

Grunnleggende driftsregler for PCS 

De grunnleggende driftsreglene for styring av PCS beskrives nedenfor: 

Startkommando i ekstern styring 

PS200 må være i ekstern styring, få en startkommando og kjøre indikert av en strømførende reléutgang for å 
godkjenne en anmodning og utføring av pumperengjøringssekvensen (PCS). Når 34.01 EXE P CLEAN SEQ er 
aktivert, angis gruppe 19 reléutganger automatisk som følger: 19.01 RO1 angis til ”Kjører” (Running), 19.04 RO2 
angis til PCS REQ og 19.07 RO3 angis til PCS EXE. I Local Control kan PCS ikke anmodes eller utføres i det hele tatt, 
mens i ekstern styring kan PCS anmodes og utføres hvis det er en forutgående startkommando. Hvis en anmod-
ning om PCS ikke besvares gjennom en utføring av PCS før en stoppkommando sendes ut (indikeres av ikke 
strømførende 19.01 RO1), annulleres anmodningen om PCS. 

Avbryte PCS 

Under utføring av PCS, avbrytes den før den er ferdig hvis stasjonen får en stoppkommando. Det betyr at pumpen 
faktisk stoppes. Pumpen kan imidlertid startes på nytt i normal drift umiddelbart hvis den får en ny start-
kommando. Det er også en annen måte å stoppe PCS på uten at du trenger å stoppe PS200. Dett kan gjøres med 
pumpekontrollerinnstilling DI3 fra 0 til 1 mens PCS utføres (RO3 er strømførende). Dette vil stoppe utføring av 
PCS, og PS200 vil gjenoppta vanlig drift. DI3 tilbakestilles deretter fra 1 til 0 av pumpekontrolleren når PS200 
gjenopptar vanlig drift (RO2/RO3 ikke strømførende). 

Blokkert PCS 

Anmodning om og utføring av PCS blokkeres i 3 sekunder etter hver startkommando og etter hver fullført PCS. På 
denne måten vil ikke den normale, dynamiske motorbelastningen under akselerasjon anmode om eller utføre en 
PCS.  

Deaktivere PCS 

For å deaktivere PCS fullstendig må parameter 34.01 EXE P CLEAN SEQ angis til NOT SEL. 

PCS i flerpumpedrift 

I styring av synkron flerpumpedrift tillates bare én pumpe å utføre PCS hvis parameter 34.01 angis til PS200 og en 
PCS utføres av en stasjon og en anmodning om PCS foretas av en annen pumpe (på grunn av moment eller kjøre-
tid). Den/de andre pumpen/pumpene holdes i kø med RO2 ”PCS REQ strømførende til den/de er tilgjengelig(e) til å 
utføre PCS. Når de er klare til å utføre PCS (ingen andre pumper utfører en PCS), skal reléutgang RO3 PCS EXE 
strømføres etter utløp av 34.16 SEQUENCE TIMER. Når PCS starter, skal reléutgang RO2 ”PCS REQ forbli strøm-
førende til PCS er fullført. Når PCS er fullført, deaktiveres både RO2 og RO3, og vanlig drift gjenopptas. Legg 
merke til at hvis 34.01 angis til P CTRL DI3, vil den eksterne kontrolleren koordinere utføring av PCS. Hvis en 
stoppkommando eller deaktivering sendes ut før PCS utføres, annulleres anmodningen om PCS. 

Hvis 34.01 angis til PS200 og en PSC utføres av primærstasjonen i flerpumpereserveinnstillingen, starter ikke 
backupstasjonen hvis ikke primærenheten får en feil, mottar en stoppkommando eller deaktivering. Legg merke 
til at hvis 34.01 angis til P CTRL DI3, vil den eksterne kontrolleren koordinere utføring av PCS. Hvis en stopp-
kommando sendes ut før PCS utføres, annulleres anmodningen om PCS. 
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Parameteroppsett 

Følgende parameterinnstillinger er særlig viktige for å oppnå pålitelig hastighetsregulert utpumping av 
avløpsvann. 

MERK - Når parameter 34.02 angis til TORQ eller TORQ OR RUN TIME, anbefaler vi på det sterkeste at du utfører en 
momenttest for å være sikker på at innstillingen for parameter 34.03 TORQUE REQ passer med bruksområdet. 
Testen kan utføres på følgende måte: 

! Angi PS200 i Local Control. Start PS200 med riktig akselrotasjon, og angi hastigheten til referansen 
14.01 MAXIMUM SPEED. Dette kan gjøres ved at du enten setter pumpen i hastighetsoverstyring eller 
hastighetsstyring i modusen LOCAL (se avsnittet Alternativer og funksjoner). 

! Pass på at pumpen pumper med et relevant fysisk nivå i sumpen i henhold til bruksområde og gir en 
stabil flyt. 

! Les 1.05 MOTOR TORQUE-verdien i %. Multipliser denne verdien med 1,2 (f.eks. 50 % x1,2=60 %). 
Faktoren 1,2 samsvarer med økningen av momentet som kan forventes ved tilstopping. 

! Stopp PS200, og angi denne verdien i parameter 34.03 TORQUE REQ. Sett PS200 i ekstern styring, og 
fortsett med å konfigurere PCS-parameterne. 

 

PARAMETER NAVN Verdi/område BESKRIVELSE 
14.01 MAXIMUM SPEED 0–18000 RPM 

Motorens nominelle 
hastighet [standard] 

Definerer den tillatte maksimums-
hastigheten. Standardinnstillingen er 
parameter 11.07 Motor FL Rpm. Det bør 
ikke brukes høyere verdi enn rpm for full 
belastning, ellers kan pumpemotoren bli 
overopphetet.  

14.02 
 

MINIMUM SPEED 0–18000 RPM 
25 % av motorens 
nominelle hastighet 
[standard] 

Definerer verdiområdet for minimums-
hastighet. Det må ikke angis lavere verdi 
enn 60 % av nominell hastighet, siden 
faren for tilstopping øker med redusert 
hastighet. 

13.01 ACCEL TIME 0–18000 sekunder 
5 [standard] 

Definerer akselerasjonstiden. Det må 
ikke angis lavere verdi enn 2,0 sek., 
siden belastningen på pumpehjul og 
aksel øker med redusert akselerasjons-
tid. 

13.02 DECEL TIME 0–18000 sekunder 
5 [standard] 

Definerer retardasjonstiden. Det må ikke 
angis lavere verdi enn 4,0 sek., siden 
belastningen på pumpehjul og aksel 
øker med redusert retardasjonstid.  

 Definerer hvordan rengjøringssekvensen 
utføres. Stasjonsreléutgang R03 får 
strøm ved utføring. RO3 forblir strøm-
førende under rengjøringssekvensen. 
PCS fungerer bare i modusen REMOTE. 

NOT SEL (STANDARD) Pumperengjøringssekvensen er 
deaktivert. 

P CTRL DI3 Pumperengjøringssystemet utføres 
ved at pumpekontrolleren innstiller 
stasjonens digitale inngang DI3 fra 0 
til 1. 

34.01 EXE P CLEAN SEQ 

PS200 Pumperengjøringssystemet utføres av 
PS200 selv. 
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PARAMETER NAVN Verdi/område BESKRIVELSE 
 Definerer hva som utløser anmodning 

om pumperengjøringssekvens. Ved 
anmodning får reléutgang RO2 strøm 
og har strøm til sekvensen er fullført. 

NOT SEL (STANDARD) 
 

Pumperengjøringssekvensen deaktiveres 
hvis 34.01 angis til PS200 og 34.02 til 
NOT SEL. Hvis 34.01 angis til P CTRL DI3 
og 34.02 angis til NOT SEL, brukes 
pumpekontrolleren og pumpekontroller-
logikken til å kontrollere PCS – derfor 
benyttes ikke stasjonens mulighet til å 
analysere moment og/eller kjøretid. 

TORQ 
 

Anmodningen utløses når 1.05 MOTOR 
TORQUE overstiger verdien som angis i 
3403 TORQ REQ for 3404 TON REQ. 
Oppfyllingen overvåkes og analyseres av 
stasjonen. 

RUN TIME 
 

Denne anmodningen utløses når 1.45 
PMP CLN RUN TIME overstiger verdien 
som angis i 3405 RUN TIME REQ. Opp-
fyllingen overvåkes og analyseres av 
stasjonen.  

34.02 REQ P CLEAN SEQ 
 

TORQ OR RUN TIME Denne anmodningen utløses når enten 
motormoment eller kjøretid oppfylles 
som beskrevet ovenfor. 

34.03 TORQUE REQ 0,0–200,0 % 
120 % [standard] 

Definerer terskelverdien for motor-
moment i % av nominell motormoment 
som kreves for å utløse en pumpe-
rengjøringssekvens.  

34.04 TON REQ 0–100 sekunder 
5 s [standard] 

Motormomentet må overstige 34.03 
TORQUE REQ for denne tidsperioden 
før pumperengjøringssekvensen kan 
utløses.  

34.05 RUN TIME REQ 0,1–100,0 timer 
2 timer [standard] 

Definerer kjøretiden som må oppfylles 
før pumperengjøringssekvensen kan 
anmodes hvis konfigurert i 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ. 1.45 PMP CLN RUN TIME 
tilbakestilles til null etter hver stopp-
kommando og etter hver fullførte 
rengjøringssekvens.  

34.06 NUM OF CYCLES 1–10  
2 [standard] 

Definerer antall sykluser pumpe-
rengjøringssystemet kjører for hver 
utføring.  

34.07 FWD RUN SPD 0,0–100,0 % 
100 % [standard] 

Definerer maksimal kjørehastighet i % 
av 14.01 MAXIMUM SPEED.  

34.08 FWD RUN TIME 0,0–100,0 sekunder 
7 s [standard] 

Definerer kjøretiden framover for 
rengjøringssekvensen.  

34.09 FWD RUN ACC 0,0–100,0 sekunder 
0,3 s [standard] 

Definerer akselerasjonen framover i 
rengjøringssyklusen.  

34.10 FWD RUN DEC 0,0–100,0 sekunder 
2 s [standard] 

Definerer retardasjonen framover i 
rengjøringssyklusen. Det må ikke angis 
lavere verdi enn 2 sek. for å unngå 
overbelastning av pumpehjul og aksel. 

34.11 ZERO SPEED PAUSE 0,0–100,0 sekunder 
7 s [standard] 

Definerer pause med null hastighet i 
rengjøringssekvensen ved overgang fra 
rotasjon framover til rotasjon bakover.  

34.12 REV RUN SPD 0,0–100,0 % 
80 % [standard] 

Definerer kjørehastighet bakover i % av 
14.01 MAXIMUM SPEED. Det må ikke 
angis høyere verdi enn 80 % for å unngå 
overbelastning av pumpehjul og aksel.  

34.13 REV RUN TIME 0,0–100,0 sekunder 
7 s [standard] 

Definerer kjøretiden bakover for 
rengjøringssekvensen. 
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PARAMETER NAVN Verdi/område BESKRIVELSE 
34.14 REV RUN ACC 0,0–100,0 sekunder 

0,3 s [standard] 
Definerer akselerasjonen bakover i 
rengjøringssyklusen. Det må ikke angis 
høyere verdi enn 2 sek. for å unngå 
overbelastning av pumpehjul og aksel.  

34.15 REV RUN DEC 0,0–100,0 sekunder 
0,3 s [standard] 

Definerer retardasjonen bakover i 
rengjøringssyklusen.  

34.16 SEQUENCE TIMER 0–100 sekunder 
30 s [standard] 

Gjelder bare for 34.01-innstilling i 
PS200. Hvis tidsperioden for anmodning 
om ny PCS (etter en PCS er fullført) er 
mindre enn SEQUENCE TIMER-
innstillingen, må 34.17 SEQUENCE 
COUNTER aktiveres.  

34.17 SEQUENCE COUNTER 0–10  
5 [standard] 

Gjelder bare for 34.01-innstilling i 
PS200. Maksimalt antall sekvenser som 
tillates etter at SEQUENCE COUNTER er 
aktivert. Hvis stasjonen anmoder om en 
annen PCS etter at maksimalt antall 
sekvenser er oppnådd, må 34.18 
SEQUENCE EXCEED-funksjonen 
aktiveres.  

 Gjelder bare for 34.01-innstilling i 
PS200. Når 34.17 SEQUENCE COUNTER 
har nådd maksimalt tillatt antall 
sekvenser og det anmodes om en 
ny PCS, initieres denne handlingen. 
Standard er Fault. 

DEAKTIVERT SEQUENCE EXCEED-funksjonen 
er deaktivert og det er ingen 
begrensninger for antall PCS-
anmodninger og -utføringer. 

ADVARSEL Tastaturet viser advarselen PUMP 
CLOGGED, og PCS-funksjonen 
deaktiveres. Stasjonen fortsetter å 
fungere i sin vanlige konfigurerte 
tilstand. En reléutgang får strøm, og 
feltbuss 3.11 PS Condition Word Bit 
02 PUMP CLOGGED angis (hvis 
konfigurert). 

34.18 SEQUENCE EXCEED 

FEIL [standard] Stasjonen feiler og må tilbakestilles 
manuelt. Tastaturet viser PUMP 
CLOGGED. En reléutgang får strøm, 
feltbuss 3.11 PS Condition Word Bit 02 
PUMP CLOGGED, 3.10 PS ALARM WORD 
Bit 06 VFD FAULT/WRN og 3.11 PS 
CONDITION WORD Bit 11 VFD 
FAULT/WRN angis (hvis konfigurert). 
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Kontrollprinsipp 1 – pumpekontroller utfører PCS 
Når parameter 34.01 EXE P CLEAN SEQ angis til P CTRL DI3 og parameter 34.02 REQ P CLEAN SEQ angis til 
”Torque”, ”Run Time” eller ”Torque or Run Time”, kan PS200 anmode pumpekontrolleren om å utføre PCS når 
moment- og/eller kjøretidstilstanden oppfylles som overvåket og analysert av stasjonen. PS200 anmoder om PCS 
ved å aktivere RO2 PCS REQ. Når pumpekontrolleren mottar RO2-signalet fra PS200, foretar pumpekontrolleren en 
avgjørelse om når PCS skal utføres. Når pumpekontrolleren beslutter å utføre PCS, angir pumpekontrollen digital 
inngang DI3 for PS200 fra 0 til 1. Når DI3 angis fra 0 til 1, utføres PCS og stasjonen aktiverer RO3 PCS EXE. I det 
øyeblikket pumpekontrolleren mottar RO3-signalet fra PS200, tilbakestiller pumpekontrolleren DI3 fra 1 til 0. 
Under PCS er både RO2 og RO3 strømførende. Når den siste PCS-syklusen avsluttes, er PCS-sekvensen fullført, både 
RO2 og RO3 deaktiveres og vanlig drift gjenopptas.  

Hvis parameter 34.01 angis til P CTRL DI3 og parameter 34.02 angis til ”Not Sel”, ”Torque”, ”Run Time” eller 
”Torque or Run Time”, kan også pumpekontrolleren utføre PCS når som helst uten forutgående anmodning fra 
PS200. Igjen utfører pumpekontrolleren PCS ved å angi DI3 i stasjonen fra 0 til 1. Når PCS utføres, er både RO2 og 
RO3 strømførende. I det øyeblikket pumpekontrolleren mottar RO3-signalet fra PS200, må pumpekontrolleren 
tilbakestille DI3 fra 1 til 0. Under PCS er både RO2 og RO3 strømførende. Når den siste PCS-syklusen avsluttes, er 
PCS-sekvensen fullført, både RO2 og RO3 deaktiveres og vanlig drift gjenopptas.  

Hvis 34.01 angis til P CTRL DI3 og parameter 34.02 angis til ”Not sel”, brukes bare pumpekontrolleren og 
pumpekontrollerlogikken til å kontrollere PCS – derfor benyttes ikke PS200s mulighet til å analysere moment 
og/eller kjøretid. 

Kontrollprinsipp 2 – PS200 utfører PCS 
Når parameter 34.01 EXE P CLEAN SEQ angis til PS200 og parameter 34.02 REQ P CLEAN SEQ angis til ”Torque”, 
”Run Time” eller ”Torque or Run Time”, kan PS200 anmode seg selv om å utføre PCS direkte når moment- og/eller 
kjøretidstilstanden oppfylles som overvåket og analysert av PS200. I det øyeblikket PCS utføres, blir både relé-
utgang RO2 og RO3 i PS200 strømførende. Under PCS forblir både RO2 og RO3 strømførende. Når den siste PCS-
syklusen avsluttes, deaktiveres både RO2 og RO3, og vanlig drift gjenopptas. Kontrollprinsipp 2 benyttes når 
PS200s mulighet til å overvåke og analysere moment og kjøretid brukes til å styre PCS - på den måten analyseres 
parameterne av pumpekontrolleren, og pumpekontrollerens logikk benyttes ikke. 

Hvis parameter 34.01 EXE P CLEAN SEQ angis til PS200, parameter 34.02 REQ P CLEAN SEQ til ”Torque”, ”Run 
Time” eller ”Torque or Run Time” og hvis parameter 34.18 SEQUENCE EXCEED angis til noe annet enn NOT SEL, 
vil følgende begrensning gjelde for PCS for å forhindre at et tilstoppet pumpehjul ikke kan løsnes etter gjentatte 
sykluser: 

La oss si at det er anmodet om en PCS når en ”Torque”- og/eller ”Run Time”-tilstand er oppfylt som overvåket og 
analysert av PS200 og det er anmodet om og utført en sekvens i henhold til kontrollprinsipp 2. Når sekvensen er 
fullført som indikert når RO2 og RO3 er deaktivert, vil en sekvenstidtaker begynne. Hvis det anmodes om en ny 
PCS før tidtakeren har nådd 34.16 SEQUENCE TIMER-innstillingen, vil 34.17 SEQUENCE COUNTER begynne å telle 
sekvensutføringene. Legg merke til at sekvenstidtakeren tilbakestilles til null i begynnelsen av hver sekvens 
(RO2/RO3 strømførende) og starter igjen når hver sekvens er fullført (RO2/RO3 ikke strømførende). Legg også 
merke til at 34.17 SEQUENCE COUNTER tilbakestilles til null hvis angitt tid i 34.16 SEQUENCE TIMER er overskredet 
og det ikke har vært en annen anmodning om PCS. Hvis det fortsetter å komme anmodninger om PCS før den 
medgåtte tiden har nådd 34.16 SEQUENCE TIMER-innstillingen (fra forrige utføring) og antall talte sekvenser 
overskrider 34.17 SEQUENCE COUNTER-innstillingen, vil PS200 reagere i henhold til 34.18 SEQUENCE EXCEED-
funksjonsinnstillingen. Merk at hvis en PCS avbrytes som beskrevet ovenfor eller anmodes om med en tidsperiode 
som er større enn 34.16 SEQUENCE TIMER-innstillingen, vil både sekvenstidtakeren og sekvenstelleren tilbakestilles 
til null, og det er ingen handling for 34.18 SEQUENCE EXCEED-funksjonen. Hvis 34.18 SEQUENCE EXCEED-
innstillingen angis til ”Disabled”, er det ingen grenser for antall PCS-utføringer og 34.16 SEQUENCE TIMER og 
34.17 SEQUENCE COUNTER er inaktive. Hvis den angis til enten WARNING eller FAULT, oppfører PS200 seg slik det 
beskrives i parameterbeskrivelsen 34.18 SEQUENCE EXCEED ovenfor. 
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Pumpebeskyttelse 

Avansert pumpebeskyttelse  
Funksjonen for avansert pumpebeskyttelse (APP) beskytter en pumpe mot underbelastning, for eksempel 
tørrkjøring, tomkjøring og minimumsstrømning, og varsler om overbelastning, for eksempel eksessiv strømning 
[utløp] uten behov for eksterne sensorer. APP er spesielt utviklet for variabel momentbelastning, og må bare 
brukes på sentrifugalpumper. APP kan konfigureres og brukes med enten en ekstern strømningsmåler eller 
PumpSmarts sensorløse strømningsfunksjon SMARTFLOW. 

Merk: Hvis en ekstern strømningsmåler ikke skal brukes sammen med APP, må SMARTFLOW konfigureres før 
du går videre med dette avsnittet. For å sikre mest nøyaktig beskyttelse anbefales det at funksjonen TUNE 
aktiveres. Se Alternativer og funksjoner for å få mer informasjon. 

APP kan konfigureres i følgende enkle trinn. 

TRINN 1 – KONFIGURERE REFERANSEKILDE FOR STRØMNING 

Den avanserte pumpebeskyttelsen er utviklet for bruk sammen med enten SMARTFLOW eller en ekstern 
strømningsmåler.  

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW [standard]  

EXT FLOWMETER 
Identifiserer kilden for strømnings-
avlesningene som brukes for avansert 
pumpebeskyttelse. 

 

Merk: Hvis en ekstern strømningsmåler brukes til pumpebeskyttelse, og den ikke er den primære prosess-
variabelen, må strømningsmåleren konfigureres. Den eksterne strømningsmåleren må koples til neste tilgjengelige 
analoge inngang (AI1 eller AI3) og konfigureres, slik at den kan identifiseres av PS200 som angitt under 
Konfigurering av analog inngang. 

TRINN 2 – FASTSETTE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSSTRØMNING 

En pumpe er utviklet for å opprettholde en minimumsstrømning for å sikre adekvat avkjøling av pumpen og 
hindre start av resirkulering av lav strømning. Pumpens sikre, tillatte minimumsstrømning er vanligvis basert på 
hydrauliske hensyn, for eksempel innsugings- og utløpsresirkulering, data om minimumsstrømning, og kan fås fra 
pumpeprodusenten. Visse bruksområder med væsker med lav spesifikk varme kan imidlertid kreve at det brukes en 
høyere termisk minimumsstrømning. 

Når en pumpe produserer eksessiv strømning, kalles dette vanligvis en utløpstilstand. Pumpetypen og NPSHa (Net 
Positive Suction Head Available) bestemmer strømningshastigheten for utløp. Et nøkternt estimat er at en 
utløpstilstand vanligvis forekommer ved 110–125 % av BEP (Best Efficiency Point). BEP er den optimale 
strømningshastigheten som pumpen er utviklet for, og defineres som strømningen som gir høyest effektivitet på 
pumpeytelseskurven.  

Nedenfor finner du et eksempel på en pumpeytelseskurve, der minimumsstrømningen og utløpstilstandene 
vanligvis kan lokaliseres.  

 

PUMPESTØRRELSE 4x6-13
 NOMINELL HASTIGHET 1780 RPM 

UTLØPSSTRØMNING 
Eksempel: 1440 GPM 

MINIMUMSSTRØMNING
Eksempel: 220 GPM 
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TRINN 3 – VELGE STYRINGSRESPONS FOR FORSTYRRELSESTILSTANDER 

PS200 kan identifisere de forskjellige forstyrrelsestilstandene i prosessen og reagere på hver tilstand separat. Hvis 
en tilstand har oppstått og har vart lenger enn pumpebeskyttelsesforsinkelsen, reagerer PS200 på den bestemte 
tilstanden i henhold til hvordan den er konfigurert. Alternativene for hvordan PS200 vil reagere, er som følger: 

DISABLE – Ingenting vil skje. 

WARN – PS200 sender ut en alarm på tastaturet, en reléutgang utløses hvis dette er konfigurert for pumpefeil, og 
en feltbussalarm utløses. Ingen fysiske tiltak vil bli iverksatt. 

ALARM AND CONTROL – PS200 sender ut en alarm, tar styringen over pumpen og går enten til minimums-
hastigheten eller stopper helt (feil), avhengig av innstillingen for parameteren 14.05 CONFIG SPD MIN. I denne 
modusen kan PS200 konfigureres til å starte opp pumpen automatisk som angitt i avsnittet Alternativer og 
funksjoner – AUTOMATISK TILBAKESTILLING AV PUMPEFEIL. 

FAULT – PS200 sender ut en alarm, utløser en feiltilstand på pumpen og stopper den helt. Feilen kan bare 
tilbakestilles manuelt. Hvis funksjonen PUMP FAULT AUTO RESET er innstilt på FAULT, startes ikke systemet 
automatisk på nytt.  

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
25.03 PROTECTION DELAY 0–200 SEC 

0 [standard] 
Dette er beskyttelsesforsinkelsestiden før 
aktivering av en pumpebeskyttelses-
advarsel, -alarm eller -feil. Gjelder for 
Pump Protect, SECONDARY PROTECT 
A/B, MIN FLOW, DRY RUN og RUNOUT 
CTRL.  

25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 
[standard]  
EXT FLOWMETER 

Identifiserer kilden for strømnings-
avlesningene som brukes for avansert 
pumpebeskyttelse. 

25.11 MIN FLOW CTRL DISABLED [standard] 
WARNING 
ALARM AND 
CONTROL 

Definerer hvordan PS200 vil reagere på 
en minimumsstrømningstilstand.  

25.12 MIN FLOW 0–99999 
0 [standard] 
 

Definerer pumpens sikre minimums-
strømning. Denne minimums-
strømningen korrelerer med 29.03 
N RATED. For amerikansk engelsk er 
standard strømningsenheter i GPM, for 
alle andre språk er de M3/hr.  

25.13 DRY RUN CTRL DISABLED [standard] 
WARNING 
FAULT 

Definerer hvordan PS200 vil reagere på 
en tørrkjøringstilstand.  

25.14 
[TILGANG VIA 
PASSKODEN 564] 
 

DRY RUN FACTOR 0–2.0  
0.95 [standard]  

Hvis PumpSmart feiler for tidlig ved 
tørrkjøring, justeres denne verdien til 
under 1.0. Hvis ikke, justeres verdien til 
over 1.0. 

25.15 RUNOUT CTRL DISABLED [standard] 
WARNING 

Definerer hvordan PS200 vil reagere på 
en utløpstilstand.  

25.16 RUNOUT FLOW 0–99999 
0 [standard] 
 

Definerer pumpens maksimums-
strømning. Maksimumsstrømningen 
korrelerer med 29.03 N RATED. For 
amerikansk engelsk er standard 
strømningsenheter i GPM, for alle andre 
språk er de i M3/hr. 

MERK – Hvis en advarsel av typen MIN FLOW vises under oppstart, innstiller du en forsinkelse på 5 sekunder i 
parameteren 14.09 PRIMING DELAY. 

Begrensninger for avansert pumpebeskyttelse 

Ved bruk av SMARTFLOW som strømningsreferanse for pumpebeskyttelse, må det tas hensyn til begrensningene som 
er angitt i avsnittet om SMARTFLOW. 
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Pumpebeskyttelse, positiv forskyvning 
En pumpe med positiv forskyvning eller progressiv kavitet er annerledes enn en sentrifugalpumpe fordi 
momentbelastningen regnes for å være konstant. Momentet for denne typen pumper avhenger ikke av 
driftshastigheten. Generelt sett er momentet direkte proporsjonalt med utløpshodet, noe som gjør overvåkning av 
høyt moment til en effektiv metode for å beskytte pumpen mot tomkjøring/avslåing. I tillegg bruker noen typer 
pumper væsken som pumpes, som smøremiddel. Når en pumpe eksponeres for en tørrkjøringstilstand, kan det 
føre til friksjon i de indre delene og dermed til høyt moment. Pumpebeskyttelse for konstant momentbelastning 
kan oppnås med funksjonen for tilstandsovervåkning.  

MERK – Ved drift med konstant momentbelastning må stasjonen være klassifisert for bruk med stor belastning. 
Dette krever normalt at man går til neste større PS200-størrelse.  

 

 

Denne funksjonaliteten er beregnet på å komplettere og supplere eksisterende trykkavlastings-
utstyr. Denne typen beskyttelse er ikke ment å skulle erstatte pumpeprodusentens anbefalte 
trykkavlastingsbeskyttelse. Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til person- eller 
utstyrskade. 

 

Med funksjonen for tilstandsovervåkning kan motorens moment overvåkes. Høye og lave grenser kan konfigureres 
for å varsle og til slutt sette pumpen i en feiltilstand. Kontakt pumpeprodusenten for å få anbefalte retningslinjer 
for å fastsette riktige momentgrenser. 

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
23.01 eller 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

1.05 MOTOR TORQUE Denne verdien er en % av motorens 
nominelle moment.  

23.02 eller 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [standard] 

Advarselsgrensens høye verdi. Det vises 
en advarsel hvis det overvåkede signalet 
stiger over denne verdien i lengre tid 
enn responsforsinkelsen (parameter 
23.13). Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

23.03 eller 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [standard] 

Advarselsgrensens lave verdi. Det vises 
en advarsel hvis det overvåkede signalet 
faller under denne verdien i lengre tid 
enn responsforsinkelsen (parameter 
23.13). Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

DISABLED [standard] Beskyttelsen er inaktiv. 
ALARM 
 

Hvis ALRM ONLY velges, konfigureres 
PumpSmart til å sende ut et tastatur- 
eller DCS-varsel og utløse en reléutgang 
(hvis dette er konfigurert) hvis en 
tilstand av typen ALRM LIM HI eller 
ALRM LIM LO registreres. Ingen andre 
handlinger utføres. 

23.04 eller 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Det oppstår en feiltilstand på PS200 hvis 
en tilstand av typen ALRM LIM HI eller 
ALRM LIM LO registreres. Et tastatur- 
eller DCS-varsel sendes ut, og en 
reléutgang utløses (hvis dette er 
konfigurert).  

23.05 eller  
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [standard] 

Alarmgrensens høye verdi. Det vises en 
alarm hvis det overvåkede signalet stiger 
over denne verdien i lengre tid enn 
tilstandsresponsforsinkelsen (parameter 
23.13). Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

23.06 eller  
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [standard] 

Alarmgrensens lave verdi. Det vises en 
alarm hvis det overvåkede signalet faller 
under denne verdien i lengre tid enn 
responsforsinkelsen (parameter 23.13). 
Inaktiv hvis den er innstilt på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0 sec 
20 sec [standard]  

Forsinkelsesperioden før aktivering av en 
advarsel eller alarm for tilstand 1 eller 
tilstand 2. Det anbefales at dette 
intervallet innstilles på null.  

ADVARSEL
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Sekundær beskyttelse 
For å beskytte pumpen med en ekstern bryter eller kontakt, for eksempel en strømningsavbryter, trykkbryter eller 
nivåbryter, kan funksjonen SECONDARY PROTECT A/B brukes. Funksjonen kan også brukes for å gi låsemuligheter, 
for eksempel for start av smøresystemet.  

  
 

Når de er tilkoplet, må parameter 25.06 SECONDARY PROTECT A eller 25.07 SECONDARY PROTECT B innstilles på 
ALARM eller ALARM AND CONTROL. Responsen er: 

1. ALARM & CONTROL – Hvis dette velges, sender PumpSmart ut en advarsel og slår seg enten av eller reduserer 
hastigheten. Dette avhenger av innstillingen for 14.05 CONFIG SPD MIN. Når SECONDARY PROTECT-feilen er rettet 
opp og den digitale inngangen er tilbakestilt til normal, lukket tilstand, starter PS200 automatisk på nytt. Anbefalt 
innstilling er ALARM & CONTROL.  

2. ALARM – Med dette alternativet vil PumpSmart sende ut en alarm/advarsel, men fortsette driften. Modusen 
ALARM kan føre til skade på pumpen hvis det oppstår en beskyttelsesgrensefeil. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
25.06 
25.07 

SECONDARY PROTECT A 
SECONDARY PROTECT B 

DISABLED [standard] 
ALARM & CONTROL 
ALARM 

 
 

 

 

 Pumpen vil automatisk starte på nytt når SECONDARY PROTECT-feilen er rettet opp og den digitale 
inngangskontakten er lukket. 

FORSIKTIG

STRØMNING-
AVBRYTER 

NORMALT LUKKET 
TØRR KONTAKT 

Koplingsblokk

AUTO (AKTIVER I FLERPUMPEMODUS) 

HÅND (HASTIGHETSOVERSTYRING/MOTORKJØRING)

DI referansespenning 
Maks. 100 mA 
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Reléutganger 
PS200 har tre reléutganger som kan konfigureres for forskjellige drifts- og feiltilstander. Releene går tilbake til sin 
opprinnelig status når advarslene eller feilene er tilbakestilt eller rettet opp. 

Teknisk informasjon om reléutganger 

Vekslekapasitet 8 A ved 24 VDC eller 250 VAC 
0,4 ved 120 VDC 

Maksimal kontinuerlig strøm 2 A RMS 
Maskinvarehåndboken for ACS800 inneholder fullstendig teknisk 
informasjon. 

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
READY 
RUNNING 
NOT USED 

Standardinnstilling for RO1. 
Standardinnstilling for RO2. 
Standardinnstilling for RO3. 

VFD FLTS/WRNGS Det har oppstått en VFD-relatert 
advarsel eller feil. 

PUMP FLTS/WRNGS Det har oppstått en generell 
pumperelatert advarsel eller feil. 

ALL FLTS/WRNGS Det har oppstått en pumpe- og/eller 
VFD-relatert advarsel eller feil. 

SECND PRTECT A Aktivering av sekundær beskyttelse A. 
SECND PRTECT B Aktivering av sekundær beskyttelse B. 
PUMP PROTECT Aktivering av pumpebeskyttelse. 
HI CONDITION 1 Aktivering av HI CONDITION 1-

beskyttelse. 
HI CONDITION 2 Aktivering av HI CONDITION 2-

beskyttelse. 
LO CONDITION 1 Aktivering av LO CONDITION 1-

beskyttelse. 
LO CONDITION 2 Aktivering av LO CONDITION 2-

beskyttelse. 
LOC/REM Stasjonen styres i ekstern modus. 
PROC TX ERR Aktivering av prosesstransmitter-

beskyttelse. 
START DELAY Funksjonen START DELAY er blitt 

aktivert. 
SLEEP Aktiveres når stasjonen er i en 

strømsparingstilstand.  
SPEED OVERRIDE 
 

Aktiveres når stasjonen er innstilt på 
hastighetsoverstyring via digital 
inngang. 

RUN DISABLED Stasjonstillatelse DI1L er ikke lukket. 
FAULT Aktiveres ved feil. 
FAULT(INV) Aktiveres når det ikke foreligger feil. 

Deaktiveres når det oppstår en feil. 
PUMP CLOGGED Aktiver når det blir funnet en pumpe-

tilstopping. 
PCS REQ Det anmodes om en pumperengjørings-

sekvens. Releet får strøm til rengjørings-
sekvensen er fullført. 

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

PCS EXE En pumperengjøringssekvens utføres. 
Releet får strøm til rengjøringssekvensen 
er fullført. 
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Sensorfeil 
Hvis det oppstår en prosesstransmitterfeil, er PumpSmart konfigurert til å kjøre pumpen med en gjennom-
snittshastighet basert på minuttet før feilen oppstod. Denne funksjonaliteten kan deaktiveres eller konfigureres til 
å føre til en stasjonsfeil. 

En sensorfeil fastsettes av: 

AI-1-signal <1,5 VDC eller >10,1 VDC [<3 mA eller > 20,2 mA] 
AI-2-signal <3 mA eller > 20,2 mA 
Vibrasjonssensor(er) <3 mA eller > 20,2 mA 
Tastatur Kommunikasjonen med tastaturet er brutt. 

Valgfrie feilresponser: 

LAST SPEED – PumpSmart vil beregne den gjennomsnittlige pumpehastigheten i de 60 sekundene før feilen 
oppsto, og kjøre med den beregnede hastigheten og sende ut en advarselsmelding. 

DISABLED – Ingen beskyttelse, PumpSmart vil forsøke å kjøre så nært opp til sensorsignalet med feil som 
mulig. 

FAULT – Når PumpSmart oppdager en instrumentfeil, vil den kople ut (stoppe) stasjonen og sende ut en 
feilmelding. Denne typen feil kan tilbakestilles automatisk, se avsnittet om automatisk tilbakestilling (VFD-feil 
og prosessensorfeil). 

 

 
Hvis Disabled velges, kan det føre til at pumpen akselererer til maksimal hastighet (14.01) hvis det 
oppstår en lav feiltilstand på transmitteren. Dette kan føre til eksessiv hastighet på det drevne 
utstyret. Dette kan igjen føre til alvorlig person- eller utstyrskade. 

 

  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED  

FAULT 
LAST SPEED [standard] 

Gjelder inngangssignaler for prosess-
transmittere og analoge børverdier. 
Feilmeldinger angir hvilken transmitter det er 
feil med, på grunnlag av inngangskanalopp-
settet: 
EXT SP – Feil ved inngangssignal for børverdi. 
PROC XT1 – Inngangssignal for primær 
prosess. 
PROC XT2 – Inngangssignal for sekundær 
prosess. 
SPD REF – Referanseinngangssignal for ekstern 
hastighet. 
SPD OVRRD – Referanse for hastighetsover-
styring. 
FLOWMETER – Ekstern strømningsmåler. 
SG/TEMP – Signal for spesifikk vekt eller 
temperaturtransmitter. 
 

24.02 COND SENSR FAILURE DISABLED  
WARNING [standard] 

Gjelder enten for bruk av enkle eller doble 
tilstandssensorer. 
Feilmeldinger: 
COND 1–Generell tilstandssensor 1. 
COND 2–Generell tilstandssensor 2. 

24.03 KEYPAD FAILURE DISABLED  
FAULT [standard] 
LAST SPEED 

Feilmelding – PANEL LOSS 

 

 

 
Hvis parameteren 24.03 KEYPAD FAILURE innstilles på DISABLED, må det finnes en ekstern 
start/stopp-bryter (stasjon i modusen REMOTE) eller en nødstoppbryter for å stoppe stasjonen hvis 
det oppstår feil på tastaturet eller tastaturet flyttes. Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det 
føre til alvorlige personskader eller utstyrskader. 

 

ADVARSEL

ADVARSEL
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Børverdier, doble 
PumpSmart PS200 kan veksle mellom to faste børverdier eller en fast og en variabel børverdi. Vekslingen mellom 
børverdiene må gjøres med en digital bryter eller via en feltbusskommando. 

 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
16.01 SET1/SET2 SELECT SETPOINT 1 

[standard] 
DI3 
FIELDBUS 

Denne parameteren definerer kilden 
som gjør at PumpSmart veksler mellom 
børverdi 1 og børverdi 2. 
SETPOINT 1 [standard] angir at bare 
børverdi 1 brukes. 
DI3 er en digital inngang, der 0 (åpen) 
velger børverdi 1, og 1 (lukket) velger 
børverdi 2. 

16.02 
16.05 

SETPOINT 1 SEL 
SETPOINT 2 SEL 

KEYPAD [standard] 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Dette velger hvor verdien for børverdi 1 
eller 2 kommer fra.  
KEYPAD – et tall [f.eks. 100] angis 
manuelt via tastaturet. 
ANALOG INPUT – Børverdien angis ved å 
bruke et signal gjennom en konfigurert 
analog inngangskanal for å etablere 
børverdien.  
Hvis ANALOG INPUT velges, kreves det 
at parameterne 16.03-16.04 og 17.20 
eller 17.22 angis (avhengig av kon-
figureringen av inngangskanal). 

EKSEMPEL – En applikasjon krever 150 GPM for en nedvaskingsapplikasjon i ett tilfelle og 100 GPM i et annet. 
PumpSmart kan konfigureres på følgende måte: 

Parameter Verdi Kommentar 
16.01 DI3 En bryter må koples til DI3 for å veksle mellom børverdi 1 og 2. 
16.02 KEYPAD Børverdien må angis manuelt via PumpSmart-tastaturet. 

Når bryteren [DI3] innstilles på 0 (åpen), angis børverdien som 150 ved hjelp av 
tastaturets REF-knapp. 

16.05 KEYPAD Børverdien må angis manuelt via PumpSmart-tastaturet. 
Når bryteren [DI3] innstilles på 1 (lukket), angis børverdien som 100 ved hjelp av 
tastaturets REF-knapp. 
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Børverdier, potensiometer 
PS200 har en analog inngang AI1 som kan akseptere en 0–10 VDC referanse fra et potensiometer. Dette signalet 
kan brukes til å variere børverdien for prosesstyring eller en hastighetsreferanse.  

 

 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
17.05 MINIMUM AI1 0 VDC 

2 VDC [standard] 
For å bruke hele referansespennings-
området må MINIMUM AI1 innstilles på 
0 VDC. 

24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED  
FAULT 
LAST SPEED 
[standard] 

Når 17.05 innstilles på 0 VDC, må 
prosessensorfeilen innstilles på 
DISABLED. 

17.20 AI1 CONFIG EXT SETPOINT 
SPD CTRL REF 
SPD OVRD 

Potensiometeret kan brukes til å endre 
referansen for tre forskjellige 
driftsmoduser.  

EXT SETPOINT endrer børverdien for én- 
eller flerpumpeprosesstyring. For 
skalering, se avsnittet om variable 
børverdier. 

SPD CTRL REF endrer referansen for 
hastighet i modusen SPEED CONTROL. 
For skalering, se avsnittet om variable 
børverdier. 

SPD OVRD endrer referansen for 
hastighetsoverstyring i modusen SPEED 
OVERRIDE. 

16.02 eller 
16.05 

SETPOINT 1 SELECT 
SETPOINT 2 SELECT 

ANALOG INPUT Hvis enten EXT SETPOINT eller SPD CTRL 
REF velges i 17.20, må børverdikilden 
konfigureres for ANALOG INPUT. Se 
avsnittet om doble børverdier for å 
finne ut hvilken børverdi som skal 
velges.  

12.12 SPD OVERRIDE REF AI1 Hvis SPD OVRD velges i 17.20 og 
potensiometeret brukes til å endre 
hastighetsreferansen i modusen SPEED 
OVERRIDE, må parameteren 12.12 
innstilles på AI1. Se avsnittet om 
hastighetsoverstyring for å få mer 
informasjon.  

0–10 VDC ANALOG INNGANG (1) 

Potensiometer: 
1 kohm < RL <10 kohm 
Maksimal belastning 10 mA 

Koplingsblokk
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AI REFERANSESPENNING
Brukes for AI1 0–10 VDC-signaler 
Maksimalt 10 mA 

4–20 mA ANALOG INNGANG (3) 
ALTERNATIV – Inngangssignal angitt i 
parameter 17.22 

4–20 mA ANALOG INNGANG (2) 
Proc Trans 1-Primary Control Instrument 
ALTERNATIV – Inngangssignal angitt i 
parameter 17.21 

4–20 mA ANALOG UTGANG (1) 
ALTERNATIV – Utgangssignal angitt i 
parameter 20.01 

4–20 mA ANALOG UTGANG (2) 
ALTERNATIV – Utgangssignal angitt i 
parameter 20.06 
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Børverdier, variable 

Variable børverdier er mulig med PumpSmart PS200-systemet ved hjelp av et 2–10 VDC- eller 4–20 mA-
inngangssignal. Signalet påvirker bare børverdien. Motorhastigheten varieres forutsatt av den primære 
transduseren som leser av behovsendringen. En eksempelapplikasjon sender en børverdi fra et kontrollrom til 
PumpSmart ved hjelp av et 2–10 VDC- eller 4–20 mA-signal.  

2 VDC

10 VDC20 mA

4 mA
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t 1
 [A

I1
]

% Setpoint (AI2)

0 % 100%

Straight Relationship

50%

12 mA

75%

16 mA

 

Effekten er et rett forhold der maksimumsbørverdien tilsvarer maksimumssignalet [dvs. 20 mA eller 10 VDC], mens 
minimumsbørverdien tilsvarer minimumssignalet [4 mA eller 2 VDC]. 

Parameter Navn Verdi/område KOMMENTAR 
16.02 SETPOINT 1 SEL KEYPAD [standard] 

ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Endre til ANALOG INPUT hvis et analogt 
signal brukes.  
Velg FIELDBUS hvis en variabel børverdi 
introduseres gjennom et DCS-system. 

16.03 AI-2 MAX Område: 0–18000 
0 [standard] 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 
20 mA- eller 10 VDC-signal avlest fra 
AI-2. 

16.04 AI-2 MIN Område: 0–18000 
0 [standard] 

Angi prosessverdien som tilsvarer et 
4 mA- eller 2 VDC-signal avlest fra AI2. 
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 SMARTFLOW (sensorløs strømning) 
PumpSmart kan kalkulere strømningen i en sentrifugalpumpe basert på tilbakemeldinger om strøm og hastighet 
fra stasjonen. Ved å sammenligne disse verdiene med pumpens strømning/effekt-kurve kan PumpSmart kalkulere 
pumpestrømningen innenfor ±5 % av pumpens maksimumsstrømning. Med bare opplysninger data fra den 
publiserte pumpeytelseskurven kan PumpSmart opprette pumpens strømning/effekt-kurve. Selv om ytelses-
testkurvedata fra fabrikken kan brukes, er de ikke nødvendige. En innstillingsfunksjon kalibrerer strømning/effekt-
kurven for å kompensere for mekanisk tap, volumetrisk effektivitet, avstøpningsdefekter, pumpeslitasje, 
virvelstrømtap og generelle mangler i pumpeytelsen som kan påvirke pumpens effektivitet.  

TRINN 1 – KONFIGURERE PUMPEPARAMETERE 

Det første trinnet i konfigureringen av funksjonen SMARTFLOW er å definere pumpeegenskapene i stasjonen. De 
nødvendige pumpedataene konfigureres for den maksimale driftshastigheten og pumpens nominelle hjuldiameter. 
For å konfigurere SMARTFLOW må pumpetypen defineres som et av følgende valg: 

! SS CENTRIFUGAL – sentrifugal, enkel innsuging 

! DS CENTRIFUGAL – sentrifugal, dobbel innsuging  

! MAG DRIVE – Magnetdreven pumpe med metallisk innkapslingsskall. For en magnetdreven pumpe med 
et innkapslingsskall som ikke er av metall, velges SS CENTRIFUGAL som pumpetype. 

For å definere pumpeytelseskurven trengs fire opplysninger fra pumpeytelseskurven: BEP FLOW, BEP POWER, SO 
POWER og RATED SPD.  

MERK – RATED SPD må være det samme som innstillingen i parameteren 14.01 MAXIMUM SPEED,. BEP FLOW, BEP 
POWER og SO POWER må kalkuleres for denne hastigheten. 

Diagrammet nedenfor er et eksempel på en typisk pumpeytelseskurve. 

 

PUMPESTØRRELSE 4x6-13 
 NOMINELL HASTIGHET 1780 RPM 

BEP-effekt 
Eksempel: 56 hp 

BEP- strømning
Eksempel: 1150 GPM

Utkoplingseffekt 
Eksempel: 26 hp 
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Fra pumpeytelseskurven angis de nødvendige pumpedataene for å opprette strømning/effekt-kurven. Se 
diagrammet nedenfor for å finne ut hvor de korrekte pumpeytelsesdataene finnes.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
DISABLED [standard] Definerer typen pumpe som brukes. 
SS CENTRIFUGAL Sentrifugal, enkel innsuging. 
DS CENTRIFUGAL Sentrifugal, dobbel innsuging. 

29.01 TYPE 

MAG DRIVE Sentrifugal, magnetdreven. 
29.02 BEP FLOW 0–99999 

100 [standard] 
BEP (Best Efficiency Point) ved nominell 
hastighet og viskositet. Enhetene er 
GPM for amerikansk engelsk og M3/HR 
for alle andre språk.  

29.03 RATED SPD 0–18000 Hastighet der QBEP, P BEP og P SO 
legges inn. Denne verdien skal tilsvare 
den maksimale driftshastigheten som er 
definert i parameteren 14.01 MAXIMUM 
SPEED (standardverdi). 

29.04 BEP POWER 0–3000.00 Effekt ved BEP ved nominell hastighet 
og viskositet ved SG = 1.0. Enhetene er 
BHP for amerikansk engelsk og kW for 
alle andre språk. Standarden er 80 % av 
11.08 Motor Nominal Power. 

29.05 SO POWER 0–3000.00 Effekt ved lukket ventil ved nominell 
hastighet og viskositet ved SG = 1.0. 
Enhetene er BHP for amerikansk engelsk 
og kW for alle andre språk. Standarden 
er 36 % av 11.08 Motor Nominal Power. 

 

TRINN 2 – APPLIKASJONSDATA 

Hvis pumpen er magnetdreven med et innkapslingsskall i metall, må virvelstrømtapet konfigureres i parameteren 
29.10 P MAG CORR. Kontakt pumpeprodusenten for å få informasjon om virvelstrømtapet.  

Standardverdien for spesifikk vekt er 1.0. For annen spesifikk vekt enn 1.0 må parameteren 29.15 SG RATE 
konfigureres. Spesifikk vekt må være konstant, med mindre korrigering av spesifikk vekt er aktivert (se avsnittet 
Alternativer og funksjoner). 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
29.10 P MAG CORR 0.0 [standard] – 

100.0 
 

Virvelstrømkorrigeringsfaktor for 
magnetdrevne pumper ved nominell 
hastighet. Vises bare hvis innstillingen 
29.01 er MAG DRIVE. Enhetene er BHP 
for amerikansk engelsk og kW for alle 
andre språk. 

29.15 SG RATE 0.0–10.0 
1.0 [standard] 

Angi nominell spesifikk vekt.  
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TRINN 3 – FINJUSTERINGSFUNKSJON  

For å kompensere for unøyaktigheter i de publiserte pumpeytelseskurvedataene kan effekten av mekanisk tap, 
volumetrisk effektivitet, avstøpningsdefekter, pumpeslitasje og generelle pumpedefekter som kan påvirke 
pumpeytelsen ved redusert hastighet, justeres ved hjelp av en finjusteringsfunksjon for å kalibrere pumpen.  

Denne funksjonen krever at pumpen rampes opp mot en lukket trykkventil i høyst 35 sekunder. Pumper som er 
mindre eller lik 50 hp (35 kW), rampes opp til full hastighet, og pumper over 50 hp (37 kW) rampes opp til høyst 
60 % hastighet. Med denne finjusteringsfunksjonen kan PumpSmart kalibrere strømning/effekt-kurven for å 
kompensere for de forskjellige forholdene som kan påvirke pumpens generelle ytelse.  

Generelle kommentarer om finjusteringsfunksjonen: 

! Når finjusteringen er fullført, slås pumpen av automatisk og må startes på nytt manuelt. Denne 
funksjonen hindrer forlenget drift mot en lukket trykkventil, og kan ikke omgås.  

! Finjusteringsfunksjonen kan ikke aktiveres hvis pumpen går. Pumpen må være helt stoppet før denne 
funksjonen kan aktiveres. 

! En innbygd sikkerhetsfunksjon slår automatisk av pumpen hvis finjusteringen ikke er fullført i løpet av 
35 sekunder. Stasjonen vil vise meldingen TUNE FAIL hvis finjusteringen ikke fullføres i tide. Den 
vanligste årsaken til denne feilen er for lang akselerasjonstid (definert i parameteren 13.01 ACCEL TIME), 
noe som begrenser stasjonens evne til å akselerere. Hvis ACCEL TIME er økt utover standardinn-
stillingene, og stasjonen ikke kan fullføre en finjustering, reduseres ACCEL TIME tilbake til fabrikk-
innstillingen (5 sekunder). Etter at finjusteringen er ferdig, kan ACCEL TIME gjenopprettes til ønsket 
innstilling. 

! Mindre pumper på 15 hp (11 kW) eller mindre har en tendens til å ha høyere lager- og tetningstap etter 
en kaldstart. Det anbefales at pumpen kjøres i 15-20 minutter ved nominell strømning før finjusteringen. 

! Finjusteringsfunksjonen aktiveres ved å velge TUNE i parameteren 29.08 CALC SO SOURCE.  

Retningslinjer for bruk av finjusteringsfunksjonen: 

! Bruk ikke finjusteringsfunksjonen hvis produktet av den pumpede væskens spesifikke vekt x dets 
spesifikke varme er mindre enn 0,5.  

! Væskens NPSHR må være adekvat for å hindre kavitasjon og hurtigfordamping under finjusteringen. 

! Følg alltid pumpeprodusentens instruksjoner med tanke på om bruk mot en lukket trykkventil er tillatt. 
Dette er spesielt viktig for tetningsløse pumper med væskesmurte lagre.  

! For bruksområder som faller utenfor disse retningslinjene bruker du innstillingen AFFINITY i parameteren 
29.08 CALC SO SOURCE for kalkulere sensorløs strømning. 

 

 Hvis ikke disse retningslinjene følges, kan det føre til alvorlig personskade, død og/eller 
utstyrskade. 

 

ADVARSEL
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TRINN 4 – BRUKE FINJUSTERINGSFUNKSJONEN  

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke finjusteringsfunksjonen. 

1) Bekreft at pumpedata er lagt inn i trinn 1 og 2.  

2) Slå av pumpen og kontroller at den ikke går. 

3) Lukk pumpens trykkventil. 

4) Bekreft at pumpeinnsugingen er fri og at innsugingsventilen er åpen. 

5) Bekreft at pumpen er primet. 

6) Gå til parameteren 29.08 CALC SO SOURCE og velg TUNE. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
AFFINITY [standard] 
 

Anslår effekt ved lukket ventil ved hjelp 
av affinitetslovene. SO EXPNT kan 
justeres i parameteren 29.09. 

TUNE PumpSmart anslår effekt ved lukket 
ventil ved å øke hastigheten og 
registrere effekten ved flere hastigheter. 
En advarsel vises på tastaturet 
(WARNING TUNING). Når finjusteringen 
er fullført, slår stasjonen seg av og må 
startes på nytt manuelt. 

29.08 CALC SO SOURCE 

TUNED VALUE 
 

Bruker utkoblingseffektegenskapene 
som utvikles under finjusteringen. 

 
7) Når TUNE velges i parameteren 29.08, vises advarselen TUNE på tastaturet. 

8) Med stasjonen i modusen LOCAL , start PS200 fra tastaturet . 

9) Stasjonen viser advarselen TUNE, og begynner å rampe opp hastigheten for å samle inn data. Når 
finjusteringen er fullført, stopper stasjonen. 

10) Åpne pumpens trykkventil. 

11) Finjusteringen er nå fullført.  

 

 
Innsugingsventilen må være vidåpen. Drift med lukket ventil kan føre til overoppheting av interne 
komponenter, noe som kan føre til en kraftig eksplosjon. Disse forholdene kan føre til alvorlig 
personskade og/eller utstyrskade. 

 

 

 

Roterende utstyr må aldri betjenes med mindre alle beskyttende koplings- og akseldeksler er på 
plass. Det kan oppstå personskader hvis det drevne utstyret betjenes uten at koplings- og 
akseldeksler er på plass. 
Følg alle forsiktighetsregler og advarsler i maskinvarehåndboken for ACS800, konfigurerings- og 
driftsveiledningen for PS200 og installerings-, drifts- og vedlikeholdsveiledningen for det drevne 
utstyret før bruk. 

 

 

 

Hvis motoren ikke stopper automatisk etter 35 sekunder, må den stoppes manuelt, og trykk-
ventilen må åpnes.  

Når finjusteringen er ferdig, åpner du PUMPENS TRYKKVENTIL før du forsøker å starte enheten på 
nytt. Kontinuerlig drift med lukket trykkventil kan føre til overoppheting på grunn av væske-
fordamping i pumpehuset, noe som igjen kan føre til pumpesvikt og personskader. 

 

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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SMARTFLOW-begrensninger 

! Pumpens effektkurve må stige kontinuerlig fra en tilstand med lukket trykkventil ved alle hastigheter. 
Forholdet mellom utkoplingseffekt og BEP-effekt må være i området 0,30–0,75.  

! Strømningsnøyaktigheten vil i de fleste tilfeller være ±5 % av maksimal nominell strømning i et 
hastighetsområde på 40–100 % av nominell hastighet.  

! Viskositeten må være konstant. Strømningsnøyaktigheten påvirkes direkte av hvor nøyaktig viskøs ytelse 
er korrigert. 

! Mekanisk friksjon i pumpens interne komponenter skal ikke forekomme, dette vil redusere 
strømningsnøyaktigheten. 

! Pumpen må ikke kavitere. 

! Faste partikler må være ikke-klebende. Fast innhold ved maksimalt volum 2,5 % og maksimal vekt 1,5 %. 

SMARTFLOW PID-kontroller 
PumpSmart kan reguleres til en børverdi for strømning uten bruk av ekstern strømningsmåler. Dette kan gjøres 
ved bruk av den interne PID-kontrolleren og SMARTFLOW sensorløs strømningsfunksjon. Slik konfigureres SMARTFLOW 
PID-kontroller: 

! Konfigurer PS200 for énpumpeprosesstyring som angitt i avsnitt 2A.  

! Velg SMARTFLOW i parameteren 11.03 MODE SELECT. 

! Konfigurer SMARTFLOW-funksjonen som angitt i avsnittet Alternativer og funksjoner. 

! Konfigurer riktig pumpebeskyttelse i henhold til avsnittet om avansert pumpebeskyttelse. 
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Korrigering av spesifikk vekt 
En pumpe kan være gjenstand for prosessvæskens varierende spesifikke vekt. Dette kan forekomme når pumpen er 
utviklet for å håndtere forskjellige typer væsker. I tillegg kan spesifikk vekt bli påvirket av temperaturendringer i 
prosessvæsken. Når SMARTFLOW og avansert pumpebeskyttelse brukes, kan betydelige endringer i spesifikk vekt 
påvirke ytelsen og nøyaktigheten til disse funksjonene. 

Hvis endringene i spesifikk vekt er direkte relatert til endringer i temperaturen, kan PumpSmart overvåke en 
temperaturtransmitter og automatisk korrigere den spesifikke vekten basert på væskens temperatur. For å 
kalkulere den spesifikke vekten basert på temperatur, kreves det opplysninger om seks elementer: TEMP MAX @ 
S.G. MAX, TEMP RATE @ S.G. RATE og TEMP MIN @ S.G. MIN. Disse opplysningene finnes i de fleste håndbøker 
for væskehåndteringsegenskaper.  

Hvis den spesifikke vekten varierer fordi forskjellige prosessvæsker pumpes, kan den spesifikke vekten endres 
manuelt ved å angi 4–20 mA. Den spesifikke vekten skaleres lineært fra verdiene for AI MIN (4 mA) til AI MAX 
(20 mA), som angitt i gruppe 16. 

Alternativt kan en digital inngang (DI5) brukes til å veksle mellom to forhåndsdefinerte spesifikke vekter, som 
angitt i SG MIN (DI5 åpen) og SG MAX (DI5 lukket).  

Hvis den spesifikke vekten er konstant, må SG RATE velges i 29.12 SG SELECT, og den faktiske verdien for spesifikk 
vekt må angis i 29.15 SG RATE hvis den ikke er 1.0. 

 
Parameter Navn Verdi/område Kommentar 

SG RATE [standard] 
 

Brukes når den spesifikke vekten er 
konstant. 

SG CALC (T) 
 

Brukes når den spesifikke vekten 
varierer. En temperaturmåler må koples 
til en åpen analog inngangskanal. 

AI Den spesifikke vekten sendes via et 
eksternt analogt inngangssignal. 

29.12 SG SELECT 

DI Den spesifikke vekten veksles mellom to 
verdier (SG MIN og SG MAX) via den 
digitale inngangen 5. SG MIN = DI5 
åpen, SG MAX = DI5 lukket. Hvis DI 
velges i 29.12, konfigureres DI5 
automatisk i parameteren 25.07 til SG 
SELECT. 

29.13 SG MIN 0.0 [standard] Innstillingsområdet er 0–10.0. 
29.14 SG MAX 1.0 [standard] Innstillingsområdet er 0–10.0. 
29.15 SG RATE 1.0 [standard] Innstillingsområdet er 0–10.0. 
29.16 T MIN 0 ºF English(AM) 

0 ºC All Other 
Languages 

Temperaturen på pumpet væske ved SG 
MIN. Innstillingsområde: -200 til 1000.  

29.17 T MAX 212 ºF English(AM) 
100 ºC All Other 
Languages 
 

Temperaturen på pumpet væske ved SG 
MAX. Innstillingsområde: -200 til 1000.  

29.18 T RATE 104 ºF English(AM) 
50 ºC All Other 
Languages 
 

Temperaturen på pumpet væske ved SG 
RATE. Innstillingsområde: -200 til 1000. 

Hvis en temperaturtransmitter eller analog inngang skal brukes for å justere den spesifikke vekten, må den aktuelle 
analoge inngangskanalen konfigureres som angitt.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
15.02 eller  
15.03 

AI1 UNIT  
AI3 UNIT 

F DEG  
C DEG 

Angi enhetene for temperatur-
transmitteren. 

16.06 eller 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

0–18000.0 Angi maksimumstemperaturen for 
transmitteren ved 20 mA.  

16.07 eller 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

-200.0 TO 18000.0 Angi minimumstemperaturen for 
transmitteren ved 4 mA.  

17.20 eller  
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

SG/TEMP En temperaturtransmitter brukes til 
kalkulering av spesifikk vekt. 

MERK – Hvis den spesifikke vekten endres av et proporsjonalt analogt inngangssignal ved å velge AI i 29.13 SG 
SELECT, skaleres signalet av parameterne 29.13 SG MIN (4 mA) og 29.14 SG MAX (20 mA). 
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Hastighetsoverstyring 
Noen ganger kreves det at en pumpe går i manuell hastighetsmodus for å tømme en sump, trykksette et samlerør, 
gjøre manuelle justeringer, kjøre pumpen for rotasjon osv. Med funksjonen for hastighetsoverstyring kan brukeren 
overstyre alle andre styringsalgoritmer og styre hastigheten manuelt.  

PS200 kan tas ut av den primære styringsmodusen (hastighet, énpumpe, flerpumpe) som den opprinnelig var 
konfigurert for, og settes i en hastighetsoverstyringsmodus. Med denne funksjonen kan pumpen styres manuelt 
med en forhåndsinnstilt hastighet fra en ekstern hastighetsreferanse via en analog inngang eller fra en felt-
busskommando.  

Funksjonen for hastighetsoverstyring kan enten aktiveres av en HOA-funksjon (håndmodus), en digital inngang 
eller en feltbusskommando. Hvis det er ønskelig, kan pumpebeskyttelsesalgoritmene deaktiveres når funksjonen 
for hastighetsoverstyring er aktiv. 

I denne modusen vises meldingen WARNING SPEED OVERRIDE på tastaturet. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
 Velg kilden som vil aktivere denne funksjonen. 
Disabled [standard] Deaktivert. 
DI5 Aktivert når den digitale inngangen DI5 er 

lukket [1]. 
DI5(INV) Aktivert når den digitale inngangen DI5 er åpen 

[0]. Når den er lukket [1], er primær styrings-
modus aktiv.  

DI3 Aktivert når den digitale inngangen DI3 er 
lukket [1]. 

DI3(INV) Aktivert når den digitale inngangen DI3 er åpen 
[0]. Når den er lukket [1], er primær styrings-
modus aktiv. 

HOA Aktivert når håndfunksjonen startes ved å lukke 
[1] den digitale inngangen DI2. HOA må være 
konfigurert i 12.01 START/STOP. 

12.11 SPEED OVERRIDE 

Fieldbus Hastighetsoverstyring er aktivert av en felt-
busskommando. Se feltbusshåndboken for å få 
mer informasjon. 

 Velg kilde for hastighetsoverstyringsreferansen. 
Keypad [standard]  
 

Definerer tastaturet som hastighetsoverstyrings-
referanse. Hvis KEYPAD er valgt og stasjonen 
kjører når hastighetsoverstyring aktiveres, vil 
gjeldende driftshastighet være hastighets-
overstyringsreferansen. 

AI1 
AI3 

Definerer den analoge inngangen AI1 eller AI3 
som hastighetsoverstyringsreferanse. Den 
tilsvarende analoge inngangen må være 
konfigurert for SPD OVRRD i parameterne 17.20 
AI1 CONFIG eller 17.22 AI3 CONFIG.  

12.12 SPD OVERRIDE REF 

Fieldbus Hastighetsoverstyringsreferansen er definert av 
en feltbusskommando. Se feltbusshåndboken 
for å få mer informasjon. 

12.13 SPD OVRD DFLT-SP 0–3600  Når KEYPAD er valgt i parameteren 12.12 SPD 
OVERRID REF, definerer dette den forhånds-
definerte hastigheten som pumpen vil gå med 
når hastighetsoverstyring er aktiv. Initial 
standard er minimumshastigheten (14.02). 

12.14 SP OVRRD PMP PROT Enabled [standard] 
Disabled 

Aktiverer eller deaktiverer pumpebeskyttelses-
advarsler og -feil når hastighetsoverstyring er 
aktivert. 

Merk: DI3 fungerer også som den digitale inngangskilden for både doble børverdier og ekstern 1 – ekstern 2 
start/stopp. Disse funksjonene kan brukes sammen med hastighetsoverstyring.  

MERK 
Når hastighetsoverstyring aktiveres og pumpebeskyttelsesfunksjonaliteten 
deaktiveres, blir all pumpebeskyttelse, bortsett fra nødstopp/betinget og 
tastaturfeil, inaktive. Kontroller at overstyringshastigheten ikke er for høy for 
bruksområdet.  
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Funksjon for motorstans (beskyttelse av låst rotor) 
STALL FUNCTION velger hvordan motoren vil reagere i en tilstand med låst rotor. En slik tilstand kan oppstå hvis 
pumpen kjøres i reversert rotasjon (gjenget pumpehjul roterer løs), ved fiksering av deler (på grunn av feiljustering) 
eller ved avfallsstoffer. 

MERK – STALL FUNCTION finnes under Advanced Parameter som er tilgjengelig ved å angi brukerpasskoden 564. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
24.11 STALL FUNCTION Warning 

Fault 
No [standard] 

PS200s reaksjon hvis en rotor låser seg. 

24.12 STALL FREQ HI 0.5–50 HZ 
20 HZ [standard] 

Standardinnstillingen anbefales. 

24.20 STALL TIME 10–400 sec 
20 sec [standard] 

Anbefalt innstilling er 10 sec. 

Startforsinkelse  
Funksjonen START DELAY er beregnet på å forsinke start av pumpen når en ekstern startkommando er mottatt. 
Når et eksternt startsignal mottas, forsinker stasjonen starten i et angitt tidsrom og kan konfigureres til å aktivere 
en reléutgang i løpet av tidsforsinkelsestiden.  

En pumpe må for eksempel primes før den startes. Pumpehuset er tappet og spylevann er tilgjengelig (styres av en 
av/på-reguleringsventil). Pumpehuset trenger 30 sekunder på å fullføre primingen før start. PS200 kan kon-
figureres til å vente i 30 sekunder etter at det eksterne startsignalet er mottatt. Samtidig som et startsignal 
mottas, aktiveres en reléutgang som vil sende en startkommando til primingsventilen. Etter at de 30 sekundene er 
gått, starter pumpen, releet deaktiveres og primingsventilen lukkes.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
12.10 START DELAY 0–9999 Seconds 

0 [standard] 
Dette er den tiden stasjonen vil forsinke 
start av pumpen når et eksternt start-
signal er mottatt.  

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

START DELAY Releet aktiveres når det eksterne start-
signalet er mottatt. Etter at start-
forsinkelsen i parameteren 12.10 har 
utløpt, deaktiveres releet. 
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Alternativer for start/stopp 
PumpSmart kan konfigureres til å starte og stoppe stasjonen fra to eksterne steder, EXT1 og EXT2. Vanligvis er det 
ene stedet lokalt på pumpen eller stasjonen, vanligvis i form av en velgerbryter av typen HAND – OFF – AUTO. Det 
andre stedet er vanligvis et eksternt sted, for eksempel DCS/SCADA-systemet.  

For å aktivere det eksterne stedet 2 (EXT2) må DI3 være lukket. Når DI3 er åpen, er det eksterne stedet 1 (EXT1) 
aktivt. Både EXT 1 og EXT 2 er bare funksjonelle når stasjonen er i modusen REMOTE.  

I følgende koplingseksempel er en bryter av typen 
HAND – OFF – AUTO plassert lokalt på pumpen, og 
12.01 START/STOP er blitt konfigurert for 2W DI1 – 
2W DI5. Når velgerbryteren settes på AUTO, lukkes 
DI3, og EXT 2 aktiveres. Stasjonen vil nå starte når 
den eksterne kontakten som er koplet til DI5, lukkes. 
Når velgerbryteren settes på HAND, starter stasjonen 
umiddelbart fordi DI3 er åpen, noe som aktiverer 
EXT 1, og DI1 er lukket.  

 

 

Se koplingsdiagrammene i appendiks A-4 for flere koplingseksempler. 

 

 
I modusen LOCAL kan stasjonen startes lokalt på tastaturet. Hvis en ekstern bryter av typen HAND 
– OFF – AUTO installeres og denne settes på OFF, låses ikke stasjonen helt og kan likevel starte. Det 
er kun Drive Permissive Digital Input DIL som kan deaktivere stasjonen i modusene REMOTE og 
LOCAL.  

MERK – Hvis to eksterne steder for start/stopp er valgt i 12.01 START/STOP, settes parameteren 16.01 SET1/SET2 
SELECT som standard alltid på DI3, noe som aktiverer funksjonen DUAL SETPOINT. Hvis bare én børverdireferanse 
er nødvendig, må parameteren 16.02 og 16.05 innstilles på samme verdi. Se avsnittet om doble børverdier for å få 
mer informasjon. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
2 WIRE DI1 [standard] Styring på ett eksternt sted via en 2-wire 

arbeidsbryter på DI1. 
3W DI1P,2P Styring på ett eksternt sted via et 3-wire 

pulsstart DI1 og pulsstopp DI2.  
HOA DI1,2 Styring som brukes for Hand-Off-Auto. DI1 

aktiverer Auto, DI2 aktiverer funksjonen 
HAND/SPEED OVERRIDE på ett eksternt sted. 

HOA DI1,2 – DI5 Styring på to eksterne steder. EXT1: Hand-
Off-Auto. DI1 aktiverer AUTO, DI2 aktiverer 
funksjonen HAND/SPEED OVERRIDE. EXT2: 2-
wire arbeidsbryter på DI5.  

DI1P,2P – DI5 Styring på to eksterne steder. EXT1: 3-wire 
pulsstart DI1 og pulsstopp DI2. EXT2: 2-wire 
start/stopp-bryter på DI5.  

HOA DI1,2 – FB Styring på to eksterne steder. EXT1: Hand-
Off-Auto. DI1 aktiverer Auto, DI2 aktiverer 
funksjonen Hand/Speed Override. EXT2: 
Feltbuss er det andre styringsstedet. 

2W DI1 – 2W DI5 Styring på to eksterne steder. EXT1: 2-wire 
arbeidsbryter på DI1. EXT2: 2-wire arbeids-
bryter på DI5. 

FIELDBUS Start via kontrollordet for feltbuss. Kun 
eksternt sted 1. 

12.01 START/STOP 

DI1P,2P – FB Styring på to eksterne steder. EXT1: 3-wire 
pulsstart DI1 og pulsstopp DI2. EXT2: 
Kontrollord for feltbuss. 

MERK – Ved bruk av to eksterne steder for start/stopp, der DI5 er valgt som andre eksterne sted, må 25.07 
SECONDARY PROTECT B innstilles på DISABLED.  
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EKSTERN START

DI JORD 

DI JORD 

DI referansespenning 
100 mA maks.  

EKSTERN 1 START/STOPP  
2W DI1 

EKSTERN 2 START/STOPP  
2W DI5 

EKSTERN 1 / EKSTERN 2 
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HAND (JOG) – OFF – AUTO  
Et av de vanligste styringskravene for å starte og stoppe en pumpe er funksjonen HAND – OFF – AUTO eller AUTO – 
OFF – JOG. Når PS200 settes på AUTO, vil den kjøre i den primære styringsmodusen. Hvis PS200 innstilles på 
HAND, kan funksjonen SPEED OVERRIDE som kjører pumpen i manuell hastighetsstyringsmodus, aktiveres. Når 
SPEED OVERRIDE er aktivert, kan stasjonen konfigureres til å kjøre ved en fast hastighet, følge en ekstern 4–20 mA-
hastighetsreferanse, følge en hastighetspotensiometerrefereanse eller en feltbusskommando. Se avsnittet om 
hastighetsoverstyring for å få mer informasjon.  

 

Parameterne nedenfor må være konfigurert for å bruke HAND – OFF – AUTO. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
12.01 START/STOP HOA DI1,2 Brukes for Hand-Off-Auto. DI1 aktiverer 

AUTO, DI2 aktiverer funksjonen 
HAND/SPEED OVERRIDE.  

12.11 SPEED OVERRIDE HOA Aktivert når håndfunksjonen startes ved 
å lukke [1] den digitale inngangen DI2. 
Denne parameteren oppdateres auto-
matisk til HOA når HOA velges under 
12.02 START/STOP. 

 

 

 
I modusen LOCAL kan stasjonen startes lokalt på tastaturet. Hvis en ekstern HAND – OFF – AUTO-
bryter installeres og denne settes på OFF, låses ikke stasjonen helt og kan likevel starte. Det er kun 
Drive Permissive Digital Input DIL som kan deaktivere stasjonen i modusene REMOTE og LOCAL.  

 

Stoppfunksjon 
Parameteren 12.08 styrer hvordan motoren stopper når du trykker på stoppknappen. Hvis det oppstår en feil, vil 
PS200 arbeide i frihjul og stoppe. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
12.08 STOP FUNCTION RAMP STOP [standard] 

COAST STOP 
Velger hvordan motoren vil stoppe. 
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 Justering 
Hvis det virker som om pumpen oscillerer i hastighet (dvs. vibrerer), ikke kan opprettholde en enhetlig børverdi, 
har en konstant børverdiforskyvning eller slår seg av for raskt eller for sakte, kan det hende at innstillingene I – 
TIME (integral tid) eller P – GAIN (proporsjonal forsterkning) må justeres til systemet.  

Når en driftsmodus velges [dvs. strømning, trykk, nivå osv.], aktiverer PumpSmart standard fabrikkinnstillinger for 
raten som stasjonen justerer for å oppfylle børverdibehovet. I mange tilfeller trenger disse innstillingene ikke 
justeres. De vanligste unntakene er komplekse systemer, prosessinstrumenter med langsom responstid, stor 
fullskalaverdi sammenlignet med børverdi eller nivåstyringsapplikasjoner der variabler som tankstørrelse har en 
betydelig innvirkning på justeringsresponsen. 

Når PumpSmart-systemet justerer hastigheten for å oppfylle børverdien, bruker den en innstilling under P – GAIN 
og I – TIME (PI). Innstillingen P – GAIN legger til korrigerende tiltak som er proporsjonal med differansen mellom 
børverdien og prosesstilstanden. Denne differansen kalles vanligvis en feil. En lav innstilling vil føre til et lite 
korrigerende tiltak som kan stabiliseres på et sted som er forskjøvet fra børverdien. Hvis innstillingen er for høy, 
kan hastighetsoscillasjon forekomme.  

Innstillingen I – TIME iverksetter korrigerende tiltak for å kompensere for forskyvningen som er skapt av den 
proporsjonale kontrollen. Det korrigerende tiltaket til denne funksjonen står for feilen som er til stede i løpet av et 
tidsrom (integral tid). Jo kortere den integrale tiden er, desto raskere gjøres hastighetsjusteringer – med fare for at 
det oppstår hastighetsoscillasjoner. Hvis den integrale tiden er for lang, oppstår det sannsynligvis forlengede 
forskyvninger.  

Det er viktig å merke seg at de endelige verdiene for P – GAIN og I – TIME ikke bare må bestemmes for system-
endringer, men også for oppstartstilstander. Eksempel: Et system som er justert for systemdriftsendringer, er ikke 
nødvendigvis justert under oppstartstilstander.  

MERK – Luft i systemet kan føre til en tilstand som virker som oscillasjon eller vibrasjon. Sørg for at all luft er tømt 
ut av systemet før forsøk på justering. 

Akselerasjonstid 
ACCEL TIME definerer hastigheten som motorhastigheten økes med når en styringskorrigering er nødvendig. 
ACCEL TIME uttrykkes i tiden (i sekunder) det vil ta å nå maksimal hastighet (parameter 14.01) fra null hastighet. I 
énpumpe- eller flerpumpemodus kan responsen gjøres saktere ved å øke ACCEL TIME  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
13.01 ACCEL TIME 0–1800 Seconds 

5 [standard] 
 

Deselerasjonstid 
DECEL TIME definerer hastigheten som motorhastigheten reduseres med når en styringskorrigering er nødvendig 
eller ved avslåing. DECEL TIME uttrykkes i tiden (i sekunder) det vil ta å nå null hastighet fra maksimal hastighet 
(parameter 14.01). Som med ACCEL TIME, kan responsen være redusert når denne parameteren brukes. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
13.02 DECEL TIME 0–1800 Seconds 

5 [standard] 
 

Proporsjonal forsterkning 
Innstillingen P – GAIN legger til korrigerende tiltak som er proporsjonal med feilen. En lav innstilling vil føre til et 
lite korrigerende tiltak som kan stabiliseres på et sted som er forskjøvet fra børverdien. En høy innstilling kan føre 
til hastighetsoscillasjoner. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
13.03 P – GAIN 0–100 Pressure [standard] – 0.30 

Flow [standard] – 0.20 
SMARTFLOW [standard] – 0.20 
Level & Temp [standard] – 5 
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Integral tid 
Innstillingen I – TIME kompenserer for forskyvningen mellom prosessvariabelen og børverdien. Denne innstillingen 
produserer en endring i utgangshastigheten som er proporsjonal med avviket i prosessvariabelen fra børverdien. 
Jo kortere den integrale tiden er, desto raskere gjøres hastighetsjusteringene. Hvis den integrale tiden er for kort, 
kan det oppstå hastighetsoscillasjoner, hvis den er for lang, vil det sannsynligvis gå lengre tid før børverdien 
oppnås. 

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
13.04 I – Time 0–320 Sec Pressure [standard] – 1.25 

Flow [standard] – 1.75 
SMARTFLOW [standard] – 2.25 
Level & Temp [standard] – 320 

Anbefalte retningslinjer 
Selv om det ikke finnes en justeringsprosedyre som vil gi optimalt resultat for hvert system, foreligger det visse 
retningslinjer som vil forenkle justeringsprosessen hvis standardinnstillingene krever justering. Figurene nedenfor 
viser både normalt justerte systemer og feiljusterte systemer. De første to figurene ”Normalt justert” og ”Justert” 
viser eksempler på riktig justerte systemer. Vær oppmerksom på at den andre figuren, ”Justert”, har en bedre 
dynamisk respons enn det første, men på bekostning av en liten oversvingning i børverdien. De siste to figurene 
viser eksempler på feiljusterte systemer som kan føre til en ustabil og uønsket respons.  

- Normalt krever standardinnstillingene for FAST ACCEL og FAST DECEL ingen justering, med mindre 
stasjonsresponsen under oppramping eller nedramping til børverdien er utilfredsstillende for den bestemte 
prosessen. 

- Hvis standardinnstillingene fører til en utilfredsstillende stasjonsrespons, kan følgene tommelfingerregler 
brukes: 

• Hvis det oppstår raske oscillasjoner rundt børverdien, forsøk å øke verdien for I – TIME tid (parameter 
13.04) først. Hvis oscillasjonene fortsetter eller tiden for å redusere børverdien er for lang, bør P – GAIN 
(parameter 13.03) også reduseres.  

• Hvis mengden oversvingning er uakseptabel, økes I – TIME og P – GAIN reduseres.  
• Hvis det er en lav forskyvning i børverdien, må P – GAIN økes. 
• Hvis det er et langvarig tidsrom før den endelige børverdien oppnås, bør I – TIME reduseres.  
• Hvis hastighetsoscillasjoner oppstår i nivåstyringsapplikasjoner, økes I – TIME. 

- Når justeringen er forholdsvis nær, kan flere gjentakelser mellom verdiene for P – GAIN og I – TIME være 
nødvendig for å oppnå optimale resultater. 

- Det er viktig å merke seg at de endelige verdiene for P – GAIN og I – TIME ikke bare må bestemmes for 
systemendringer, men også for oppstartstilstander.  
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Normalt justert system: Dette systemet har riktig forsterkning og integreringstid, noe som fører til en myk 
overgang mot børverdien. 
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Justert system: Denne systemjusteringen er også akseptabel. Det er en svak oversvingning til børverdien, men 
responsraten er bedre enn med det forrige ”normalt justerte” systemet. 
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Overkompensert system: I dette tilfellet overkompenserer stasjonen for feilen i børverdien, noe som fører til 
oscillasjon. Den proporsjonale forsterkningen er for høy, og integreringstiden er for kort. 
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Underkompensert system: I dette tilfellet underkompenserer stasjonen for feilen i børverdien. I dette tilfellet er 
integreringstiden for lang. 

 

 

 

 

 

Derivert respons 
MERK – Funksjonen DERIVATIVE finnes under Advanced Parameter som er tilgjengelig ved å angi brukerpass-
koden 564. 

Derivasjon kompletterer PID-kontrollerfunksjonen, og er nyttig i systemer der det er en plutselig endring i en 
prosessvariabel. Dette vil respondere på en plutselig endring i prosessvariabel med en respons som tilsvarer en høy 
proporsjonal forsterkning, men som etter denne første responsen opptrer på samme måte som en PI-kontroller. 
Derivasjon vil respondere på en plutselig endring i prosessvariabel raskere enn ved bare å bruke en PI-kontroller. I 
de fleste pumpeapplikasjoner vil en PI-kontroller være tilstrekkelig. PID-kontrolleren kan imidlertid være svært 
nyttig i noen nivå- og temperaturstyringsapplikasjoner.  

Parameter Navn Verdi/område Kommentar 
13.05 D - TIME 0–10 sec 

0 [standard] 
Definerer derivasjonstiden for PID-
kontrolleren. 

13.06 PID DERIV FILTER 0.4–10 sec 
1 [standard] 

Definerer tidskonstanten for filteret som 
brukes til å mykgjøre derivasjonskompo-
nenten for prosess-PID-kontrolleren. 

SPEED [standard] Hastighet er den manipulerte verdien i 
PID-kontrolleren. 

13.08 CONTROL PARAM 

TORQUE Motormoment er den manipulerte 
verdien i PID-kontrolleren. 

 

Børverdi

Tid
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ia
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l 
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TASTATURBRUK 
Programmering og drift av PumpSmart PS200 kan i sin helhet utføres fra tastaturet plassert på forsiden av 
styringsenheten. PumpSmart PS200 kan programmeres ved hjelp av flere brukervennlige parametere. Denne delen 
beskriver bruk av PumpSmart-tastaturet for å programmere parametere, vurdere reelle signaler og styre PS200. 
Nedenfor følger en oversikt over tastaturbruken. 

Tastaturet har fem ulike visningsmoduser:  

• Identifikasjonsskjermbilde 
• Visningsmodus for reelt signal 
• Parametermodus 
• Funksjonsmodus 
• Modus for stasjonsvalg. 

IDENTIFIKASJONSSKJERMBILDE 

Når panelet koples til for første gang eller strøm koples til PS200, vises identifikasjonsskjermbildet på følgende måte: 

ACS800 0006_5SR 
ITT Goulds  PS200 
ID – Number 1 

Ette to sekunder endres skjermbildet og skjermen går over i visningsmodus for reelle signaler. 

Figur A – PS200-tastatur 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

Display

 

Skjerm 
 
 
 
Modustaster 
 
 

 
Bla- og 
alternativknapper 
 

 
 
Driftskommandotaster 
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Tabell 1 – Oversikt over modustaster 

Tast Beskrivelse Tastfunksjon Skjermvisning 

Velg mellom 
gjeldende signaler 
eller feilvisning 

OR

 

Statusrad - 
Reelle signaler - 
Reelle signaler - 
Reelle signaler - 

 1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
ENERGY SAVINGS $0 Bla gjennom de siste 

registrerte feilene og 
reelle signaler 

OR

 
ACT

 

VISNING AV 
REELLE 
SIGNALER 

Viser gjeldende 
tilstand eller feil 
for prosess eller 
stasjon Angi valgmodus 

Godta ny parameter ENTER

 

Statusrad - 
Feil-ID - 

Feil-beskrivelse - 
Feiltid - 

1 L !    0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S

Valg av parameter-
gruppe 
Bla hurtig-funksjon 

OR

Parametervalg 
Bla sakte-funksjon 

ORPAR

 

PARAMETER- 
MODUS 

Viser parameter-
innstillinger  

Angi valgmodus 
Godta ny parameter ENTER

 

Statusrad - 
Parametergruppe - 

Parameternr. - 
Verdi - 

 

1 L !    0.0 RPM 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 358 

Radvalg 
OR

 

FUNC

 

FUNKSJONS-
MODUS 

Opplasting / 
nedlasting av 
program og 
kontrastinnst. 

Funksjonsstart 

ENTER

 

Statusrad - 
Valgbar funksjon - 
Valgbar funksjon - 
Valgbar funksjon - 

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

Stasjons-/ID-valg 
OR

 

DRIVE

 

STASJONS-
MODUS 

Stasjons- 
identifikasjon 
 

Gå til 
endringsmodus 
Godta ny verdi ENTER

 

Baseenhet - 
PS200-navn - 

Programvare - 
Stasjonsnr. - 

 

ACS800 0006_5SR 
ITT GOULDS PS200 
REV 5.0 
ID – NUMBER1 
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ACT

 

VISNINGSMODUS FOR REELT SIGNAL 

Denne modusen omfatter to skjermvisninger:  

1. Visning av reelt signal  
2. Visning av feillogg  

Under vanlig drift vises skjermbildet med reelt signal med opptil tre prosesser og/eller stasjonstilstander. Du kan velge 
blant omkring 43 ulike signaler. Du finner en fullstendig liste over de reelle signalene i PS200 i appendiks A.  

En vanlig skjermbildevisning med reelle signaler kan være denne: 

Statusrad – 
Reelt signal 2.02 – 
Reelt signal 2.07 – 
Reelt signal 2.07 –

1 L !     100 GPM 0 
Flow Actual  100 GPM 
Pump speed  3325 RPM  
Energy Savings $1325 

Hvis det oppstår en feiltilstand i PumpSmart PS200, vises feilskjermbildet først. Feilskjermbildet inkluderer en logg over 
de siste 64 feilene som har oppstått. Navnet på feilen og samlet oppetid vises. Når en feil eller advarsel oppstår i PS200, 
vises meldingen umiddelbart. Hvis du vil vise en aktiv feil, trykker du på ACT-tasten. Hvis du vil tilbakestille en feil, 
trykker du på Reset-tasten.  

En aktiv feil-advarsel hindrer ikke visning og angivelse av parametere. Aktiv feil-advarselen forsvinner ikke før tilstanden 
som forårsaket feilen, er rettet og RESET-tasten er trykket på. 

Tabell 2 – Vise en feil og tilbakestille feilloggen 

Trinn Funksjon/beskrivelse Tastesekvens Skjerm etter at tast er trykket på 
1 Trykk på ACT-tasten for å aktivere 

visningsmodus for reelt signal (Actual 
Signal). 
Hvis det finnes en aktiv feil, vil denne 
vises først. 

ACT

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Trykk på dobbeltpiltasten for å gå til 
visning av feilloggen. OR

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

3 Når du skal bla gjennom listen i 
feilloggen, bruk enkeltpiltastene. 
Hvis du vil slette alle feilene fra 
feilloggen, trykker du på RESET-tasten. 

OR

 
RESET

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+OVERCURRENT 
     12  H 49 MIN 10 S 
 
1 L !    0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
H 49 MIN 56 S 

4 Du kan gå tilbake til visning av reelt 
signal ved å trykke på dobbeltpiltastene. OR

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 
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Tabell 3 – Endre signalene som vises 

Trinn Funksjon/beskrivelse Tastesekvens Skjerm etter at tast er trykket på 
1 Trykk på ACT-tasten for å aktivere 

visningsmodus for reelt signal (Actual 
Signal). 
 

ACT

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Trykk på piltastene for å flytte den 
blinkende markøren til linjen som skal 
endres. 

OR

 

1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

3 Trykk på ENTER-tasten for å gå til 
parametergruppene under ACTUAL 
SIGNALS. ENTER

 

1 L !    0.0 RPM 0 
1  VFD ACTUAL SIGNALS 
02 MOTOR SPEED  
 0.0 RPM 

4 Trykk på dobbeltpiltasten for å veksle 
mellom parametergruppe 01 VFD 
ACTUAL SIGNALS og gruppe 02 PUMP 
ACTUAL SIGNALS. 

OR

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
01 FLOW REF  
 0.0 GPM 

5 Trykk på piltastene for å bla gjennom de 
tilgjengelige alternativene. 

OR

 

1 L !    0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
12 ENERGY SAVINGS  
 0.00 $ 

6 Trykk på og hold nede ENTER-tasten for 
å godta valget. Skjermen går nå tilbake 
til normal visningsmodus av den valgte 
parameteren. 

ENTER

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
Flow Actual  0.0 GPM 
Pump speed   0.0 RPM  
Energy Savings $0.00 

MERK – Når du gjør parameterendringer som vil påvirke visningen av ACTUAL SIGNAL (reelt signal, for eksempel 
måleenhetsendringer), vil du ved å trykke på ACT-tasten oppdatere skjermen. 
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PAR

 

PARAMETERMODUS 

Parametermodus brukes til å angi/endre på programmeringsmodusene for PS200.  

MERK – Brukerpassordet må angis før du prøver på å skrive til en parameter. Hvis passordet ikke oppgis, vil følgende 
advarsel bli vist: 

**WARNING** 
WRITE ACCESS DENIED 

PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE  

MERK – Enkelte parametere kan ikke endres mens pumpen er i drift. Hvis meldingen over vises og parameterlåsen er 
ÅPEN, må du stoppe pumpen og deretter foreta den ønskede parameterendringen. 

Nedenfor vises et vanlig tastaturskjermbilde for parameter 11.06.  

Statusrad – 
Parametergruppe – 

Parameternummer og navn – 
Parameterverdi – 

1 L !     100 GPM 0 
11 START-UP DATA 
06 MOTOR NOM FREQ 
   60 HZ 

 Du finner en liste over og beskrivelse av de ulike PS200-parameterne i appendiks A-3.  

Tabell 4 – Velge en parameter og endre verdien 

Trinn Funksjon/beskrivelse Tastesekvens Skjerm etter at tast er trykket på 

1 

Gå til modus for parametervalg. 

PAR

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
99 INFORMATION 
01 SOFTWARE VERSION 
REV 5.00 

2 

Slik velger du en annen parameter-
gruppe: 
Mens du holder piltasten nede vises bare 
gruppenavnet og -nummeret. Når du 
slipper tasten, vises navnet, nummeret 
og verdien til den første parameteren i 
gruppen. 

OR

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 
1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 LOCKED 

3 

Slik velger du en indeks: 
Mens du holder piltasten nede vises bare 
gruppenavnet og -nummeret. Når du 
slipper tasten, vises navnet, nummeret 
og verdien til den første parameteren i 
gruppen. 

OR

 

1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 
1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 

4 

Slik går du til modus for parameter-
innstilling: 

ENTER

 

1 L !   0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[0] 

5 

Slik endrer du parameteren: 
 
Dobbeltpiler – hurtig endring 
 
Enkeltpiler – sakte endring 

OR

 

OR

 

1 L !   0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[358] 

6 

Slik sender og lagrer du en ny verdi i 
stasjonen: 
Merk – I dette eksempelet går pass-
koden automatisk tilbake til null etter 
at passkoden er riktig angitt. 
Hvis du vil annullere den nye inn-
stillingen og beholde den opprinnelige 
verdien, trykker du på én av modus-
tastene FØR du trykker på ENTER-tasten. 
Valg tastaturmodus blir angitt. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
 
1 L !    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
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FUNC

 

FUNKSJONSMODUS 

Funksjonsmodusen brukes til følgende: 

1. Laste opp parametere  
2. Laste ned parametere  
3. Angi kontrasten for tastaturet  

Laste opp / laste ned – Med PS200 kan brukeren lagre alle programmerte parametere i tastaturets flashminne, som du 
kan bruke ved nedlasting til stasjonen. Ved parameteropplasting kopieres eksisterende parametere fra PS200-stasjonen 
til tastaturet. Ved parameternedlasting kopieres parameterne som er lagret i tastaturet, til PS200-stasjonen. Denne 
funksjonen har to oppgaver: 1) Den gir deg en sikkerhetskopi av dine innstillinger dersom innstillingene ved et uhell blir 
endret, eller hvis det oppstår en stasjons- eller komponentfeil og det er behov for reprogrammering. 2) Hvis du har mer 
enn én PS200 med samme eller liknende programmering, kan du programmere én enhet, laste opp til tastaturet, og 
deretter flytte tastaturet til en søsterenhet for å laste ned alle innstillingene. Eventuelle unike innstillinger kan så endres 
etter behov. Tabellen nedenfor viser hvordan du velger og utfører opplasting eller nedlasting.  

Merk: Stasjonen som skal lastes ned, må være angitt i samme driftsmakro (parameter 11.02) som stasjonen med 
opplastingen. Det anbefales at parameterinnstillinger blir kontrollert etter at hver enkelt nedlasting er fullført. 

Tabell 5 Vanlig funksjonsvalg 

Trinn Funksjon/beskrivelse Tastesekvens Skjerm etter at tast er trykket på 

1 

Gå til valg av funksjonsmodus. 

FUNC

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

2 

Slik velger du en funksjon: 
 

OR

 

1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST  

3 

Slik aktiverer du den valgte funksjonen: 

ENTER

 

1 L !    0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 

4 

Lasting fullført – Skjermbildet går tilbake 
til visningsmodus for reelle signaler. 

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
FREQ        0.00 Hz 
CURRENT     0.00 A 
POWER       0.0 % 

Hvis du prøver å laste ned før du har lastet opp, vil følgende advarsel bli vist:  

WARNING 
NOT UPLOADED 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 

Parameterne kan bare lastes opp og ned hvis programvareversjonen til kildestasjonen er den samme som program-
vareversjonen til målstasjonen. Hvis ikke vil følgende advarsel bli vist: 

**WARNING** 
DRIVE INCOMPATIBLE 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 
 
MERK- Stasjonen må stanses under nedlastingsprosessen. Hvis PS200 kjører og nedlasting blir valgt, vil følgende 
advarsel bli vist: 

**WARNING** 
DRIVE IS RUNNING 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

Angi kontrasten – Hvis kontrollpanelskjermen ikke er tilstrekkelig klar, kan kontrasten stilles inn slik det er vist i 
tabellen nedenfor.  
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Tabell 6 – Angi skjermkontrasten 

Trinn Funksjon/beskrivelse Tastesekvens Skjerm etter at tast er trykket på 

1 

Slik går du til valg av funksjonsmodus: 

FUNC

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

2 

Slik velger du en funksjon: 
 

OR

 

1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 
 

3 
Slik går du til modus for kontrast-
innstilling: ENTER

 

1 L !    0.0 rpm 0 
CONTRAST     [0] 
 

4 
Slik angir du kontrasten: 
 OR

 

1 L !    0.0 rpm 0 
CONTRAST     [7] 
 

5 

Slik sender du en ny verdi i stasjonen: 
 
 
Hvis du vil annullere den nye inn-
stillingen og beholde den opprinnelige 
verdien, trykker du på én av modus-
tastene FØR du trykker på ENTER-tasten. 
Valgt tastaturmodus blir angitt. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     7 
 
1 L !    0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

 

DRIVE

 

MODUS FOR STASJONSVALG 

Ved normal bruk vil det ikke være behov for funksjonene i modus for stasjonsvalg for PS200. Du kan finne 
versjonsdatoen for programvaren ved å trykke på DRIVE-tasten. Skjermen viser da følgende: 

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS PS200 

VERSION 5.00 
ID – NUMBER1 

Programvareversjon og -dato finner du henholdsvis i parameter 99.01 og 99.02. 
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1 L !    [100] GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM  
ENERGY SAVINGS $1325 

REF

 

DRIFTSKOMMANDOER 

Driftskommandoer styrer driften av PS200, og de inkluderer starting og stopping av PS200 og børverdijustering. 
Børverdiinnstillingen brukes til å styre prosessvariablene (hastighet, trykk, gjennomstrømning, nivå eller temperatur).  

Figur B – Driftskommandoer på tastaturet 

 

Start

StopReverse
(DISABLED)

Forward
(DISABLED)

Fault Reset Function setting reference

Keypad/External Control

I 0

REFRESETLOC

REM

 
 

 

Alle driftskommandoer som start, stopp og børverdi kan angis ved å trykke på den 
aktuelle tasten på tastaturet når styringen foregår lokalt. Lokal styring er angitt med 
en L (Local) oppe i venstre hjørne av statusraden.  

Ekstern styring er angitt med en R (Remote) oppe i venstre hjørne av statusraden. Dette 
indikerer en start/stopp-kommando fra en ekstern kilde, for eksempel 2-wire eller 3-wire 
start/stopp. Ved ekstern styring kan børverdien (Setpoint) endres fra tastaturet, men 
start/stopp-kommandoer må gis av den eksterne kilden. 

Et tomt felt oppe i venstre hjørne av statusraden indikerer ekstern styring fra et 
overstyrende system, for eksempel et digitalt kommunikasjonssystem. Drifts-
kommandoer kan ikke gis fra tastaturet ved ekstern styring.  

Du kan endre på styringen mellom lokal og ekstern ved å trykke på LOC/REM-
tasten på tastaturet. 

 
ADVARSEL 

 
Hvis tastaturet er i ekstern modus, kan ikke stasjonen stoppes fra tastaturet. En nødstopp bør 
installeres i nærheten av PS200 hvis den eksterne start/stopp-kilden er lokalisert eksternt. Hvis ikke 
disse instruksjonene følges, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på utstyret. 

 

ANGI BØRVERDI VIA TASTATURET 

Trykk på REF for å gå til modus for børverdiinnstilling. En hakeparentes vises 
oppe i høyre hjørne av statusraden. Trykk på dobbeltpiltastene for å endre 
børverdien hurtig og på enkeltpiltastene for å endre den sakte. Når verdien er 
angitt, trykker du på Enter-tasten for å aktivere den (hakeparentesen 
forsvinner).  

Merk – Retningskommandoene (← →) som vises på tastaturet, er deaktivert i 
PS200 for å forhindre utilsiktet roteringsendring. 

 

1 L !     100 GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM  
ENERGY SAVINGS $1325 

L - Lokal 
R - Ekstern 

O - Av 
I - On 

Feiltilbakestilling 

Tastaturstyring / 
Ekstern styring 

Referanse for funksjonsinnstilling 

Stopp Bakover 
(DEAKTIVERT) 

Fremover 
(DEAKTIVERT) 
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FEILSØKING 
I denne delen beskrives PS200-feilsøkingsprosedyren for tastatur. 

 
ADVARSEL 

 Alle former for elektrisk installerings- og vedlikeholdsarbeid skal utføres av faglærte elektrikere. 
Manglende oppfølging av denne advarselen kan føre til alvorlige personskader eller død. 

 

PumpSmart PS200 er utstyrt med avanserte beskyttelsesfunksjoner som hele tiden sikrer enheten mot skade og nedetid 
som følge av feil driftsforhold og elektrisk og mekanisk svikt. 

Alle advarsels- og feilmeldinger er tatt med i tabellene nedenfor, og de inkluderer informasjon om årsak og virkning i 
hvert enkelt tilfelle. De fleste tilstander som forårsaker advarsels- og feilmeldinger, kan identifiseres og korrigeres ved 
hjelp av disse opplysningene. Hvis ikke, kan du ta kontakt med en servicerepresentant for ITT – Goulds Pumps. 

Du skal ikke prøve å utføre noen form for måling, bytte av deler eller annen serviceprosedyre som ikke er 
beskrevet i installerings- eller programmeringsveiledningen. Slike handlinger vil oppheve garantien, sette 
driften i fare og øke nedetiden og utgiftene. 

Advarselsmeldingen vil forsvinne når du trykker på en hvilken som helst tastaturknapp. Advarselen vil vises igjen etter 
ett minutt hvis tilstanden ikke endres. Hvis frekvensomformeren betjenes mens tastaturet er frakoplet, vil den røde LED-
lampen på tastaturplattformen vise en feiltilstand. 

Tilbakestilling av feil  

En aktiv feil kan tilbakestilles enten ved å trykke på tastaturknappen RESET, ved bruk av digitalt inngangssignal eller 
feltbuss, eller ved å slå av strømtilførselen en liten stund. Når feilen er fjernet, kan motoren startes.  

En digital feiltilbakestiller er tilgjengelig. Se i delen Alternativer og funksjoner. 

 
FORSIKTIG 

 
Hvis en startkommando er gitt og 25.04 ERROR RESET eller 28.01 AUTO RESET TRIALS er angitt til 
mer enn null, vil PS200 begynne umiddelbart etter feiltilbakestillingen. Hvis feilen ikke er fjernet, 
vil PS200 utløses igjen. 

Feillogg  

Når en feil blir registrert, lagres den i feilloggen. De siste 64 feilene og advarselen er lagret sammen med 
informasjon om tidspunktet feilen ble registrert. 

Feilloggen kan vises ved å trykke på 
OR

 i modus for visning av reelt signal. Du kan deretter bla gjennom feilloggen 

med 
OR

. Du går ut av feilloggen ved å trykke på 
OR

. Du sletter feilloggen ved å trykke på RESET-tasten. 

Feil- og advarselsmeldinger 

Tabellene nedenfor viser advarsels- og feilmeldingene. 
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Tabell A- 1 Advarselsmeldinger for PS200  

ADVARSEL ÅRSAK SLIK GJØR DU 
AMBIENT TEMP I/O-kontrollpaneltemperaturen er lavere enn -5 °C (23 ° F) 

eller overskrider 82 ° C (180 ° F). 
• Kontroller luftgjennomstrømning og vifte. 

ACS800 TEMPERATURE  Den indre PS200-temperaturen er for høy. Det vises en 
advarsel hvis temperaturen for omformermodulen 
overskrider 115 °C (239 °F).  

• Kontroller forholdene i omgivelsene rundt. 
• Kontroller luftgjennomstrømning og vifte. 
• Se etter støvansamling mellom kjøleelementfinnene. 
• Kontroller motorstyrke mot enhetsstyrke. 

COND 1 WRN 
COND 2 WRN 

Signalnivået for General Condition Sensor 1 eller 2 har 
overskredet 23.02/08 COND 1/2 WRN LIM HI eller 
23.03/23.09 COND 1/2 WRN LIM LO. 

• Forsøk å finne årsaken til tilstanden. 
• Kontroller parameterinnstillinger for 23.02/08 COND 1/2 

WRN LIM HI eller 23.03/09 COND 1/2 WRN LIM LO. 
COND 1 ALM 
COND 2 ALM 

Signalnivået for General Condition Sensor 1 eller 2 har 
overskredet 23.05/11 COND 1/2 ALRM LIM HI eller 
23.06/23.12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 

• Forsøk å finne årsaken til tilstanden. 
• Kontroller parameterinnstillinger for 23.05/11 COND 1/2 

ALRM LIM HI eller 23.06/12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 
COMM MODULE 
(programmerbar 
feilfunksjon) 

Syklisk kommunikasjon mellom PS200 og feltbuss/PS200-
master er brutt. Feilfunksjonen er i bruk ved ekstern 
styring når styringsstedet som benyttes, styres fra 
kommunikasjonsmodulen. 

• Kontroller statusen til kommunikasjonsmodulen. Se i den 
aktuelle feltbusshåndboken.  

• Kontroller parameterinnstillinger for gruppe 51, 52, 90 og 
92. 

• Kontroller forbindelser mellom kontrollsystem og 
adaptermodul. 

• Kontroller om bussmasteren ikke kommuniserer eller er 
konfigurert. 

• Kontroller at parameter 30.01 Fieldbus eller Standard 
Modbus er valgt. 

COND 1/2 ERR 
  
Programmerbar funksjon 
24.02 

Det analoge signalet for generell(e) tilstandstransmitter(e) 
har falt under den tillatte verdien eller 3 mA (1,5 V) eller 
overskredet 20,2 mA (10,1 V) i 2 sekunder. 
Aktivering er avhengig av at den analoge 
inngangskanalen konfigureres. 

• Undersøk om nivåene for de analoge styringssignalene er 
riktige. Se reelt signal-gruppe I (1.18/1.19/1.20) for å 
identifisere hvilke analoge inngangssignaler som er påvirket.  

• Kontroller styringskoplingene.  
• Kontroller om det er feil på transmitteren.  

DC OVERVOLT Likestrømsspenningen i mellomkretsen er for høy. 
Overspenningsgrensen for likestrøm er 1,3 • U1max, der 
U1max er maksimumsverdien for spenningsområdet for 
inngående strømledning. Ved 400 V-enheter er U 1max 
415 V. Ved 500 V-enheter er U 1max 500 V. Den reelle 
spenningen i mellomkretsen som samsvarer med 
spenningsutløsernivået for inngående strøm, er 728 V 
likestrøm ved 400 V-enheter og 877 V likestrøm ved 
500 V-enheter. 

• Kontroller at kontrollenheten for overspenning er på 
parameter 25.22. 

• Sjekk om det er statisk eller transient overspenning. 
• Sjekk bremsebryter og motstand (hvis slik brukes). 
• Kontroller retardasjonstid. 
• Bruk Coast for Stop Function (12.08). 
• Remonter frekvensomformeren med en bremsebryter og en 

bremsemotstand. 

DC UNDERVOLT Likestrømsspenningen i mellomkretsen er ikke 
tilstrekkelig. Dette kan skyldes en manglende nettfase, en 
ødelagt sikring eller en intern feil på en likeretterbro. 
 
Underspenningsgrensen for likestrøm er 0,65 • U 1min, 
der U 1min er minimumsverdien for 
nettspenningsområdet. Ved 400 V- og 500 V-enheter er 
U1 min 38000A0V. Den faktiske spenningen i 
mellomkretsen som tilsvarer utløsernivået for 
nettspenningen er 334 V likestrøm. 

• Kontroller inngående strømtilførsel og sikringer. 

DRIVE IS RUNNING 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Nedlasting er ikke mulig mens motoren kjører. • Stopp motoren. Utfør nedlastingen. 

EARTH FAULT 
(programmerbar 
feilfunksjon 24.18) 

Belastningen på distribusjonssystemet for inngående 
strøm er ikke i balanse. Dette kan skyldes en jordfeil i 
motoren, motorkabelen eller en intern feil. 

• Sjekk motoren. 
• Sjekk motorkabelen. 
• Kontroller at det ikke er kondensatorer eller bølgefrontvern 

for strømfaktorkorrigering i motorkabelen som er koplet til 
stasjonsutgangen. 

DOWNLOAD FAILED Tastaturets nedlastingsfunksjon mislyktes. Ingen data ble 
kopiert fra tastaturet til PS200. 

• Prøv på nytt (det kan være forstyrrelser på forbindelsen). 
Kontakt en ABB-representant. 

DRIVE INCOMPATIBLE 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Programversjoner i tastaturet og i PS200 samsvarer ikke. 
Det er ikke mulig å kopiere data fra tastaturet til PS200. 

• Kontroller programversjonene (se informasjon om 
parametergruppe 99). 

DRY RUN 
(programmerbar 
feilfunksjon 25.13) 

Pumpen går i en tørrkjøringstilstand (tap av sugeevne). • Åpne innsugingsventilen. 
• Kontroller tanknivået. 
• Kontroller sugeledningen eller forhold rundt denne (rusk, 

tett sil, stoppventil ikke åpen). 
• Kontroller innstilling av parameter 25.14. 

I/O CONFIG Parameter 30.01 er angitt til FIELDBUS, men feltbuss-
modulen er ikke installert. 

En identisk analog inngangskonfigurering er registrert i 
AI Config-parameterne 17.20, 17.21 eller 17.22. 

• Installer feltbussmodulen. 
• Eliminer AI Config-kopien. 
• Denne funksjonen kan deaktiveres ved å angi parameter 

24.22 til NOT SEL. 
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ADVARSEL ÅRSAK SLIK GJØR DU 
ID DONE PS200 har utført magnetisering for motoridentifisering 

og er klar for drift. Denne advarselen er en del av den 
vanlige oppstartsprosedyren. 

• Fortsett driften. 

ID MAGN Magnetisering for motoridentifisering er på. Denne 
advarselen er en del av den vanlige oppstartsprosedyren. 

• Vent til stasjonen varsler at motoridentifiseringen er fullført. 

ID MAGN REQ Motoridentifisering er påkrevd. Denne advarselen er en 
del av den vanlige oppstartsprosedyren. 

• Slik starter du ID-magnetisering: 
• Trykk på Start-tasten. 

ID NBR CHANGED ID-nummeret på stasjonen er endret fra 1 i modus for 
stasjonsvalg (endringen vises ikke på skjermen). 

• Hvis du vil endre ID-nummeret tilbake til 1, går du til modus 
for stasjonsvalg ved å trykke på DRIVE. Trykk på ENTER. Angi 
ID-nummeret til 1. Trykk på ENTER. 

ID RUN FAIL ID-kjøringen for motoren er ikke avsluttet på en vellykket 
måte. 

• Kontroller maksimumshastighet (parameter 14.01). Den skal 
være på minst 80 % av motorens vanlige hastighet 
(parameter 11.07). 

ID RUN SEL ID-kjøring for motoren er valgt, og stasjonen er klar til å 
starte ID-kjøringen. Denne advarselen er en del av ID-
kjøringsprosedyren. 

• Trykk på Start-tasten for å starte ID-kjøringen. 

ID RUNNING ID-kjøring for motoren er på. • Vent til stasjonen varsler at ID-kjøringen er fullført. 

INV OVERLOAD Omformeren er overbelastet, det vil si at belastningen er 
over 200 % av / 2hd 2 sekunder hvert 15. sekund eller 
150 % av / 2hd 1 minutt hvert 10. minutt.  
Varsling av administratorsystemet blir utført. 

• Kontroller grenseinnstillinger for moment og strøm. 
• Kontroller rampetidsinnstilling (13.01 til 13.02) og RATE-

signal for feltbuss. 
• Kontroller bremsefunksjonen. 

KEYPAD FAIL  
(programmerbar 
feilfunksjon 24.03) 

Et tastatur eller stasjonsvindu som er valgt som aktivt 
styringssted for PS200, kommuniserer ikke lenger. 

• Kontroller tastaturkontakten. 
• Sett tastaturplattformen på plass på nytt. 
• Kontroller feilfunksjonsparametere for tastaturfeil.  
• Kontroller stasjonsvindukoplingen. 

LINK or HWCP Det er feil på den fiberoptiske forbindelsen til NINT-
brettet, eller endringsfrekvens for utgangsstrømmen har 
overskredet overstrømsgrensen for maskinvaren. 

• Kontroller fiberoptiske kabler mellom NINT- og NGDR-
brettene. 

• Kontroller motorbelastningen. 
• Kontroller akselerasjonstid. 
• Kontroller motor og motorkabel. 
• Kontroller at det ikke er kondensatorer eller bølgefrontvern 

for strømfaktorkorrigering i motorkabelen som er koplet til 
stasjonsutgangen. 

LOCAL CTRL LOSS Tastatur eller stasjonsvindu som er valgt som aktivt 
styringssted, kommuniserer ikke lenger. 

• Kontroller tastaturkontakten. 
• Sett tastaturet inn i tastaturplattformen på nytt. 
• Kontroller stasjonsvindukoplingen. 

LOW DEMAND Børverdien krever regulering under minimums-
hastigheten.  

• Kontroller om det finnes en stengt ventil (nedstrøms). 

MACRO CHANGE Makro gjenopprettes eller brukermakroen blir lagret. • Vent litt. 
SPEED OVERRIDE Funksjonen for hastighetsoverstyring er aktivert. Enten 

via digitalt inngangssignal eller feltbuss. 
• Kontroller statusen til det digitale inngangssignalet eller 

kontrollordet for feltbuss 
som ble valgt i 12.11.  

• Kontroller at 12.12 referanse for hastighetsoverstyring blir 
sendt.  

MIN FLOW 
(programmerbar 
feilfunksjon 25.11) 

Pumpen kjører under den sikre grensen for kontinuerlig 
gjennomstrømning. 

• Åpne utløpsstoppventilen. 
• Kontroller om avløpsledningen er tett (rusk, stoppventil ikke 

åpen). 
• Kontroller innstilling av parameter 25.12. 

MOTOR PHASE 
(programmerbar 
feilfunksjon 24.17) 

Én av motorfasene er borte. Dette kan skyldes en feil i 
motoren, i motorkabelen, i et varmerelé (hvis slikt brukes) 
eller en intern feil. 

• Kontroller motor og motorkabel. 
• Kontroller varmereleet (hvis slikt brukes). 
• Kontroller feilfunksjonsparametere for MOTOR PHASE. 

Deaktiver denne beskyttelsen. 
MOTOR STALL 
(programmerbar 
feilfunksjon 24.11–24.13) 

Motoren er i ferd med å stanse. Dette kan skyldes for stor 
belastning, låst rotor eller utilstrekkelig motorkraft.  

• Kontroller om pumpeakselen har kjørt seg fast. 
• Kontroller motorbelastningen og PS200-klassifiseringen. 
• Kontroller feilfunksjonsparametere for MOTOR STALL. 

MOTOR STARTS ID-kjøring for motoren starter. Denne advarselen er en 
del av ID-kjøringsprosedyren. 

• Vent til stasjonen varsler at motoridentifiseringen er fullført. 

MOTOR TEMP 
(programmerbar 
feilfunksjon 24.05–24.10) 

Motortemperaturen er for høy (eller synes å være for 
høy). Dette kan skyldes for høy belastning, utilstrekkelig 
motorkraft, utilstrekkelig kjøling eller feil oppstartsdata. 

• Kontroller motorklassifiseringen, belastning og kjøling. 
• Kontroller oppstartsdata. 
• Kontroller feilfunksjonsparametere for MOTOR TEMP. 

Kabelproblem eller en maskinvarefeil på panelfor-
bindelsen. 

• Kontroller panelforbindelseskontaktene. 
• Trykk på RESET-tasten. Paneltilbakestillingen kan ta opptil et 

halvt minutt, vent litt. 

NO COMMUNICATION (X) 

(4) = Paneltypen er ikke kompatibel med 
driftsprogramversjonen. 

• Kontroller paneltype og driftsprogramversjonen. Paneltypen 
er angitt på paneldekselet. Driftsprogramversjonen er lagret 
i parameter 99.01. 

NO FREE ID NUMBERS ID 
NUMBER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Alle ID-numre er i bruk i panelforbindelsen. • Antall stasjoner på panelforbindelsen er 31. Ingen 
ekstrastasjoner kan koples til. 
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ADVARSEL ÅRSAK SLIK GJØR DU 
NO MTR DATA Motordata er ikke angitt, eller motordata samsvarer ikke 

med inverterte data. 
• Kontroller motordataene som er angitt av parameterne 

11.04–11.08. 
• Ved bruk av en 3-wire start/stopp-metode, må du endre 

parameter 12.01 til 3-Wire. 
NO PMP 1 COMM - 
WARNING 

Advarselsmelding vil vises i flerpumpemakro når 
følgepumper (2–4) ikke mottar data fra masterpumpen i 
løpet av fire sekunder. 

• Kontroller at den fiberoptiske DDCS-koplingen på CH 2 er 
koplet riktig. 

• Kontroller at de fiberoptiske kablene ikke er skadet. 
• Kontroller at alle pumpene er konfigurert for 

flerpumpedrift. 
• Kontroller om tastatur(ene) virker. 
• Kontroller om det er feil på RDCO-modulen. 

NOT UPLOADED 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Det er ikke utført noen opplasting. Det er ikke mulig å 
laste ned data fra tastaturet til PS200. 

• Utfør opplastingen. Programmeringshåndbok for PS200. 

OVERCURRENT Utgangsstrømmen er for høy. Programvarens over-
strømsgrense er 2x Ihd. Her er Ihd ACS800-strømmen for 
tung bruk. 

• Kontroller motorbelastningen. 
• Kontroller akselerasjonstid. 
• Kontroller motor og motorkabel (inkludert faser). 
• Kontroller at det ikke er kondensatorer eller bølgefrontvern 

for strømfaktorkorrigering i motorkabelen som er koplet til 
stasjonsutgangen. 

OVERFREQ Motor går fortere enn høyeste tillatte hastighet. Dette 
kan skyldes feil angitt minimums-/maksimumshastighet, 
utilstrekkelig bremsemoment eller endringer i 
belastningen ved bruk av momentreferanse. 
 
Utløsingsnivået er 40 Hz over driftsområdets absolutte 
maksimale hastighetsgrense (DTC-modus aktivert (Direct 
Torque Control)) eller frekvensgrense (skalarstyring 
aktivert). Grensene for driftsområdet angis med 
parameter 14.01 (DTC-modus) og 14.03 (skalarmodus). 

• Kontroller innstillingene for minimums-/maksimums-
hastighet. 

• Kontroller om motorens bremsemoment er tilstrekkelig. 
• Kontroller om momentstyringen kan brukes. 
• Kontroller behovet for en bremsebryter og motstand(er). 

OVERSPEED Motoren går raskere enn høyeste tillatte hastighet som er 
angitt med parameter 14.01 OVERSPEED LIM. Dette kan 
skyldes feil angitt minimums-/maksimumshastighet, 
utilstrekkelig bremsemoment eller endringer i 
belastningen ved bruk av momentreferanse. 

• Kontroller innstillingene for minimums-
/maksimumshastighet. 

• Kontroller om motorens bremsemoment er tilstrekkelig. 
• Kontroller om momentstyringen kan brukes. 
• Kontroller om det er behov for bremsebryter og 

motstand(er). 
PARAM LOCK Denne meldingen vises når det gjøres forsøk på å endre 

en hvilken som helst parameter og passord ikke blir 
angitt. 

• Brukeren må angi passordet og åpne parameterlåsen før 
parameterne endres. 

PPCC LINK Det er feil på den fiberoptiske forbindelsen til NINT-
brettet. 

• Kontroller de fiberoptiske kablene som er koplet til 
strømplatene. 

PUMP CLOGGED Antall rengjøringssekvenser har oversteget verdien som er 
angitt i parameter 34.17 Sequence Counter, og 
pumpetilstoppingen er ikke opprettet. 

• Kjør ekstra rengjøringssekvenser. 
• Demonter pumpe og rengjør manuelt. 

PUMP PROTECT – ALARM 
OR FAULT 
Programmerbar feilfunksjon 
25.01 
 

Den faktiske prosessverdien er lavere enn beskyttelses-
grensen (25.02) for beskyttelsesforsinkelse (25.03), og 
PS200 er på maksimumshastighet (14.01) for beskyt-
telsesforsinkelsen. 

• Åpne innsugingsventilen. 
• Åpne utløpsventilen. 
• Kontroller innsugingsforholdene (tørrkjøring, lavt nivå). 
• Kontroller om det er blokkeringer i sugeledningen (tett sil, 

rusk, stoppventil ikke åpen). 
• Kontroller om avløpsledningen er tett (rusk, stoppventil ikke 

åpnet). 
• Kontroller om gjennomstrømningen er for stor 

(slitasjetilstand). 
• Kontroller om det er for lav gjennomstrømning. 

EXT SP ERR 
PROC XT1 ERR 
PROC XT2 ERR 
SPD REF ERR 
SPD OVRRD 
FLOWMETER 
SG/TEMP 
- ALARM OR FAULT 
Programmerbar feilfunksjon 
24.01. 

Prosesstransmitter(e) eller eksternt angitt børverdi-
innstilling har falt under 1,5 V (AI1) eller 3 mA (AI2/3) 
eller har overskredet 10,1 V eller 20,2 mA i to sekunder. 
Aktivering er avhengig av at den analoge inngangs-
kanalen konfigureres. 

• Undersøk om nivåene for de analoge styringssignalene er 
riktige. Se reelt signal-gruppe I (1.18/1.19/1.20) for å 
identifisere hvilke analoge inngangssignaler som er påvirket. 
Kontroller styringskoplingene. Kontroller om det er feil på 
transmitteren.  

REPLACE FAN Brukstid for omformerens kjølevifte har overskredet den 
antatte levetiden. 

• Bytt viften. Tilbakestill telleverket for viften. 

RUN DISABLED Bryteren for nødstopp / betinget stopp er ikke lukket. • Tilbakestill eller aktiver bryteren for nødstopp / betinget 
stopp. 

• Hvis det ikke er behov for nødstopp, kan denne funksjonen 
deaktiveres ved å kople DI1L til lukket posisjon inni 
stasjonen. Se appendiks A-4, Instrumentkopling, hvis du 
ønsker mer informasjon. 
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RUNOUT 
Programmerbar WARNING-
funksjon 25.15. 
 

Pumpen kjøres med for stor gjennomstrømning.  • Kontroller om utløpsventilene er åpnet for mye. 
• Kontroller systemets motstandskurve. 
• Kontroller innstilling av parameter 25.16. 

SECND PROTECT A 
SECND PROTECT B – 
ALARM OR FAULT 
Programmerbar feilfunksjon 
25.06 og 25.07. 
 

Digitalt inngangssignal 4 (DI4) eller digitalt inngangs-
signal 5 (DI5) for beskyttelsesforsinkelse (25.03) er borte.  

• Instrumenter som er koplet til digitalinngang 4 eller 5 
(trykkbryter, nivåbryter, strømningsbryter, temperaturbryter, 
og så videre) er utløst. 

• Hvis nivåbryter, trykkbryter eller strømningsbryter brukes på 
DI4/DI5: 

- Åpne innsugingsventilen. 
- Kontroller innsugingsforholdene (tørrkjøring, lavt nivå). 
- Kontroller om det er blokkeringer i sugeledningen (tett sil, 

rusk, stoppventil ikke åpen). 
• Hvis strømningsbryter brukes på DI4/DI5: 

- Åpne utløpsventilen. 
- Kontroller om avløpsledningen er tett (rusk, stoppventil 

ikke åpnet). 
• Hvis temperaturbryter brukes på DI4/DI5: 

- Kontroller om driftstemperaturen er for høy. 
SHORT CIRC Kortslutning i motorkabelen eller motoren. 

 
 
 
Det er feil på utgangsbroen på omformeren. 

• Kontroller motor og motorkabel. 
• Kontroller at det ikke er kondensatorer eller bølgefrontvern 

for strømfaktorkorrigering i motorkabelen som er koplet til 
stasjonsutgangen. 

• Undersøk i bruksområdegruppene for PumpSmart. 
 

SLEEP MODE – WARNING 
Programmerbar funksjon 
14.07/14.08 eller 
23.04/23.10. 

Hvis stasjonen slås av ved hjelp av CONFIG SPEED MIN 
(14.05) (trykk- eller nivåstyring), vil stasjonen gå over til 
strømsparemodus (SLEEP) til prosessens reelle verdi faller 
under en angitt omstartsverdi (14.07) i en periode som er 
lenger enn omstartsforsinkelsen (14.08). Hvis stasjonen 
kjører i invertert modus (21.01), vil den gå over til 
strømsparemodus til prosessvariabelen igjen overstiger 
omstartsverdien.  

Hvis tilstandssignalet overstiger HI LIMIT (23.05/23.11) 
eller faller under LO LIMIT (23.06/23.12) lenger enn den 
angitte reaksjonsforsinkelsen (23.13), vil stasjonen forbli i 
strømsparemodus til tilstandssignalet overstiger mini-
mumsgrensen eller faller under maksimumsgrensen.  

• Vent til den reelle prosessverdien faller under 
omstartsverdien eller overstiger omstartsverdien hvis 
INVERSE-modus er angitt (21.01). 

• Angi "0 %" for å deaktivere omstartsfunksjonen. 
• Vent til tilstandssignalet overstiger LO LIMIT (23.06/23.12) 

pluss RESTART VALUE (14.07) eller faller under HI LIMIT 
(23.05/23.11) minus RESTART VALUE. Du kan deaktivere 
funksjonen ved å angi 23.04/23.10 til "DISABLED".  

SMARTFLOW NOT 
CONFIGRD 

Parameter 11.03 for modusvalg er angitt til SMARTFLOW, 
og parameterne i gruppe 29 SMART FLOW er ikke 
konfigurert. 

• Konfigurer parameterne i gruppe 29 SMARTFLOW. 

START INHIBIT Valgfri maskinvarelogikkenhet for startutkopling er 
aktivert. 

• Kontroller kretsen for startutkopling (NGPS-brett). 

SUPPLY PHASE Likestrømsspenningen i mellomkretsen svinger. Dette kan 
skyldes en manglende inngangsstrømfase, en ødelagt 
sikring eller en intern feil på en likeretterbro. 
En utkopling inntreffer når spenningssvingningen utgjør 
13 % av likestrømsspenningen. 

• Kontroller sikringene for inngangsstrømmen. 
• Kontroller om det er ubalanse i hovedstrømtilførselen. 

SYNCHRO SPEED Verdien som er angitt for motorens nominelle hastighet i 
parameter 11.07, er ikke riktig. Verdien er for nær 
motorens synkrone hastighet. Toleransen er 0,1 %. 

• Kontroller hastigheten ved full belastning som er angitt på 
motorens klassifiseringsplate, og angi parameter 11.07 i 
henhold til denne.  

THERMAL MODE Motorens varmebeskyttelsesmodus er angitt til DTC for 
en motor med høy effekt. 

• Se parameter 24.05. 

TUNE FAIL Tidsperioden for justering har overskredet tidtakeren for 
automatisk stans. 

• Øk oppstartsinnstillingen for parameter 13.01. 

UNDERLOAD 
(programmerbar 
feilfunksjon 24.14–24.16) 

Motorbelastningen er for lav. Dette kan skyldes en 
utløsermekanisme i driftsutstyret. 

• Kontroller om det er oppstått et problem i driftsutstyret. 
• Kontroller feilfunksjonsparameterne for UNDERLOAD. 

UPLOAD FAILED Tastaturets opplastingsfunksjon mislyktes. Ingen data ble 
kopiert fra PS200 til tastaturet. 

• Prøv på nytt (det kan være forstyrrelser på forbindelsen). Ta 
kontakt med en representant for ITT/Goulds. 

VFD TEMP Den indre PS200-temperaturen er for høy. Utløsernivået 
for omformertemperaturen er 125 °C (257° F). 

• Kontroller forholdene i omgivelsene. 
• Kontroller luftgjennomstrømning og vifte. 
• Se etter støvansamling mellom kjøleelementfinnene. 
• Kontroller motorstyrke mot enhetsstyrke. 

WRITE ACCESS DENIED 
PARAMETER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Visse parametere er det ikke tillatt å endre mens motoren 
kjører. Ingen endringer godtas, og gjøres det forsøk på 
endringer, vises en advarsel. 
 
Parameterlås er på. 

• Stopp motoren. Endre parameterverdien. 
 
 
• Åpne parameterlåsen (se parameter 10.01 PARAMETER 

LOCK). 
WRITE PROTECT En advarselsmelding vil bli vist hvis stasjonen kjører og 

det blir gjort forsøk på å endre visse parametere, for 
eksempel motordata (11.04-11.08). 

• Dersom disse parameterne skal endres, må PS200 først 
stanses. 
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DENNE SIDEN ER MED HENSIKT TOM. 
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Gruppe 
01 

VFD ACTUAL 
SIGNALS Målestokk Beskrivelse 

X X X 1.02 MOTOR SPEED 20000 = 14.01 
Max Spd Beregnet motorhastighet, omdr./min. (RPM) 

X X X 1.03 MOTOR FREQUENCY 100 = 1 Hz Beregnet VFD-utgangsfrekvens, Hz. 
X X X 1.04 MOTOR CURRENT 10 = 1 A Målt motorstrøm, A. 
X X X 1.05 MOTOR TORQUE 10000 = 100 % Beregnet motormoment, %. 100 % er motorens nominelle moment. 
X X X 1.06 MOTOR POWER 1000 = 100 % Motoreffekt, %. 100 % er motorens nominelle effekt. 
X X X 1.07 DC BUS VOLTAGE 1 = 1V Målt mellomkretsspenning, V. 
X X X 1.08 MAINS VOLTAGE 1 = 1V Beregnet matespenning, V. 
X X X 1.09 MOTOR VOLTAGE 1 = 1V Beregnet motorspenning, V. 
X X X 1.10 VFD TEMP 1 = 1 Deg C VFD-temperatur, °C. 

X X X 1.14 OP HRS SINCE RST 1 = 1 Hr Tidtaker for medgått tid, går når det er strøm på RMIO-brettet, timer (siden 
siste tilbakestilling). Kan tilbakestilles med parameter 26.05. 

X X X 1.15 KWH SINCE RST 1 = 100 KWH kWh-telleverk, kWh (siden siste tilbakestilling). Kan tilbakestilles med 
parameter 26.05. 

X X X 1.17 DI7-1 STATUS  Status for digitale innganger. Eksempel: 1000000= DI 1L er på, DI1-DI6 er 
av. 

X X X 1.18 AI1[V] 1 = 0,001 V Verdi for analog inngang 1, V. 
 X X 1.19 AI2[MA] PROC FDBK 1 = 0,001 mA Verdi for analog inngang 2, mA. 
X X X 1.20 AI3[MA]  1 = 0,001 mA Verdi for analog inngang 3, mA. 

X X X 1.21 RO3-1 STATUS  Status for reléutganger. Eksempel: 0000001=RO1 er strømførende, RO2 og 
RO3 er ikke strømførende. 

X X X 1.22 AO1[MA] 1 = 0,001 mA Verdi for analog utgang 1, mA. 
X X X 1.23 AO2[MA] 1 = 0,001 mA Verdi for analog utgang 2, mA. 
X X X 1.37 MOTOR TEMP EST 1 = 1 Deg C Beregnet motortemperatur, °C. 

X X X 1.43 MOTOR RUN TIME 1 = 10 Hrs Telleverk for motorens kjøretid, timer (siden siste tilbakestilling). Telleverket 
går når omformeren modulerer. Kan tilbakestilles med parameter 26.05. 

X X X 1.44 FAN ON-TIME 1 = 10 Hrs Driftstimer for vifte. Kan tilbakestilles med parameter 145.13 hvis viften 
byttes. 

X X X 1.45 PMP CLN RUN TIME 1 = 10 Hrs 
Kjøretidstelleverk for pumperengjøring når kjøretid er valgt i 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ. Tilbakestilles til null etter en stoppkommando og etter at 
rengjøringssekvensen er fullført. 
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Gruppe 
02 

PUMP ACTUAL 
SIGNALS Målestokk Beskrivelse 

 X X 2.01 Flow Ref 1 = 1 enhet Børverdi for strømningsstyring (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er Gpm, 
M3/hr, Kg/hr, lbm/sec eller lbm/min). 

 X X 2.02 Flow Actual 1 = 1 enhet Reell strømningsfeedback (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er Gpm, M3/hr, 
Kg/hr, lbm/sec eller lbm/min). 

 X X 2.03 Press Ref 1 = 1 enhet Børverdi for trykk- eller nivåstyring (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er Psig, 
Bar, M, Ft, In eller Cm). 

 X X 2.04 Press Actual 1 = 1 enhet Reell trykk- eller nivåtilbakemelding (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er Psig, 
Bar, M, Ft, In eller Cm). 

 X X 2.05 Process Temp Ref 1 = 1 enhet Børverdi for temperaturstyring (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er F deg eller 
C deg). 

 X X 2.06 Process Temp Act 1 = 1 enhet Reell temperaturtilbakemelding (hvis parameter 15.01AI2 UNIT er F deg 
eller C deg). 

X X X 2.07 Pump Speed 1 = 1 Rpm Reell motorhastighet, omdr./min. (Rpm). 
 X X 2.08 Specific Gravity 1000 = 1 Spesifikk vekt på pumpet væske. 
X X X 2.09 Wire to Water Power 10 = 1 enhet Samlet kW inkluderer pumpe, motor og VFD.  
X X X 2.10 Setpoint #1 1 = 1 enhet Børverdi nr. 1, enhet som bestemmes av parameter 15.01AI2 UNIT. 
X X X 2.11 Setpoint #2 1 = 1 enhet Børverdi nr. 2, enhet som bestemmes av parameter 15.01AI2 UNIT. 

X X X 2.12 Energy Savings 1 = 1 enhet 
Beregnet PS200-besparelse (alternativ 1 eller 2) siden forrige tilbakestilling. 
Besparelser sammenliknes med konvensjonelle systemer (USD eller EUR). 
Kan tilbakestilles med parameter 26.05. 

X X X 2.15 Condition Lvl #1 100 = 1 enhet Tilstandsnivå i valgte enheter. 
X X X 2.16 Condition Lvl #2 100 = 1 enhet Tilstandsnivå i valgte enheter. 
X X X 2.17 Proc XT2 10 = 1 enhet Gjeldende verdi for prosesstransmitter 2 (flerfunksjonsstyring). 

X X X 2.19 SMARTFLOW 10 = 1 enhet Intern strømningsberegning. Enhetene er GPM for engelsk (Am) og M3/Hr 
for alle andre språk. 

X X X 2.20 FLOW ECONOMY 10 = 1 enhet En relativ måling av pumpeeffektiviteten. Identisk med strømning/wire – 
vannkraft (KW).  
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Gruppe 03 STATUSORD Beskrivelse 

x x x 3.01 Main Ctrl Word Kontrollord for digital kommunikasjon slik det mottas fra kontrollsystemet. 
x x x 3.02 Main Status Word Stasjonsstatusord som sendes til kontrollsystemet. 
x x x 3.03 Aux Status Word Ikke brukt PS200-logikk. 
x x x 3.04 Limit Word 1 Ikke brukt PS200-logikk. 
x x x 3.05 Fault Word 1 Feilord for stasjon. 
x x x 3.06 Fault Word 2 Feilord for stasjon. 
x x x 3.07 System Fault Feilord for system. 
x x x 3.08 Alarm Word 1 Alarmord for stasjon. 
x x x 3.09 Alarm Word 2 Alarmord for stasjon. 
x x x 3.10 PS Alarm Words Pumpebeskyttelsesalarmer for PumpSmart. 
x x x 3.11 PS Condition Words Overvåkingsord for PumpSmart-tilstand. 

 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN VERDI Beskrivelse 

0 Reserved   
1 Aktivert. 1 ENABLE 
0 Motoren roterer til den stopper. 

2 Reserved   
1 Start. 3 START/STOP 
0 Stopp i henhold til parameter 12.08 STOP FUNCTION. 

4 Reserved   
5 Reserved   
6 Reserved   
7 Reserved   
8 RESET FAULT 0→1 Tilbakestill stasjons-/pumpefeil. 
9–12 Reserved   

0 Hastighetsoverstyring deaktivert. 
 13 SPEED OVERRIDE 

1 Hastighetsoverstyring aktivert. 
 

3.01 
MAIN CTRL 
WORD 

14–15 Reserved   
 
 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN VERDI Beskrivelse 

1 Klar til start. 0 READY 
0 Initialiserer eller initialiserer feil. 
1 Aktivert. 1 ENABLE 
0 Motoren roterer til den stopper. 

2 Reserved   
1 Kjører med valgt børverdi. 3 RUNNING 
0 Stoppet. 

4 Reserved   
1 Stasjon i ekstern modus. 5 REMOTE 
0 Stasjon i lokal modus. 

6 Reserved   
1 Stasjon på børverdi. 7 AT_SETPOINT 
0 Stasjon ikke på børverdi. 
1 En feil er aktiv. 8 FAULTED 
0 Ingen feil er aktive. 
1 En advarsel er aktiv. 9  ADVARSEL 
0 Ingen advarsler er aktive. 
1 Stasjon ved en grense. 10 LIMIT 
0 Stasjon ikke ved en grense. 

3.02 
MAIN 
STATUS 
WORD 

11–15 Reserved   
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Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 SHORT CIRCUIT 
1 OVERCURRENT 
2 DC OVERVOLT 
3 ACS800 TEMP 
4 EARTH FAULT 
5 THERMISTOR 
6 MOTOR TEMP 
7 SYSTEM_FAULT 
8 UNDERLOAD 
9  OVERFREQ 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 3.05 
FAULT WORD 
1 

10–15 Reserved  

 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 SUPPLY PHASE 
1 NO MOTOR DATA 
2 DC UNDERVOLT 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

3 Reserved  
4 RUN DISABLED 
5 ENCODER FLT 
6 I/O COMM 
7 CTRL B TEMP 
8 EXTERNAL FLT 
9  OVER SWFREQ 
10 AI<MIN FUNC 
11 PPCC LINK 
12 COMM MODULE 
13 PANEL LOSS 
14 MOTOR STALL 

3.06 
FAULT WORD 
2 

15 MOTOR PHASE 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 START INHIBIT 
1 PUMP CLOGGED 
2 THERMISTOR 
3 MOTOR TEMP 
4 ACS800 TEMP 
5 ENCODER ERR 
6 T MEAS ALM 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

7–11 Reserved  
12 COMM MODULE 
13 Reserved 
14 EARTH FAULT 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

3.08 
ALARM 
WORD 1 

15 Reserved  
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Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 Reserved Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 
1 UNERLOAD Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 
2–3 Reserved  
4 ENCODER Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 
5–6 Reserved  
7 PWFAIL FILE Feil ved gjenoppretting av POWERFAIL.ddf. 
8 ALM (OS_17) Feil ved gjenoppretting av POWERDOWN.ddf. 
9 MOTOR STALL7121 
10 AI<MIN FUNC Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

11–12 Reserved  
13 PANEL LOSS Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

3.09 
ALARM 
WORD 2 

14–15 Reserved  
 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 PUMP PROTECT WARN 
1 SLEEP WARNING  
2 DRY RUN WARNING 
3 MIN FLOW WARNING  
4 RUNOUT FLOW WARNING 
5 TUNING WARNING 
6 VFD FAULT/WRNG 
7 COND 1 WARN 
8 COND 1 ALARM/FAULT 
9 COND 2 WARN 
10 COND 2 ALARM/FAULT 
11 SPEED OVERRIDE 
12 TX/AI ERR  

13 SECONDARY PRTCT A 
WARN 

14 SECONDARY PRTCT B 
WARN 

3.10 
PS ALARM 
WORDS 

15 RUN DISABLED 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 

 

Gruppe 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAVN Beskrivelse 

0 MIN FLOW FAULT 
1 DRY RUN FAULT 
2 IKKE BRUKT 
3 TUNING FAULT 
4 COND 1 WARN 
5 COND 1 ALARM/FAULT 
6 COND 2 WARN 
7 COND 2 ALARM/FAULT 

8 SECONDARY PRTCT A 
FAULT 

9 SECONDARY PRTCT B FAULT 
10 PUMP PROTECT FAULT 
11 VFD FAULT/WRNG 
12 LOW DEMAND FAULT  
13 NO PUMP 1 COM 
14 MOTOR TEMP 

3.11 
PS ALARM 
WORDS 

15 START DELAY 

Du finner mulig årsaker og løsninger i delen FEILSØKING. 
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KONFIGURERINGSPARAMETERE FOR PUMPSMART 
På de neste sidene finner du en oversikt over parameterne som oftest brukes ved konfigurering av 
PumpSmart-systemet. Du får tilgang til grunnleggende konfigureringsparametere ved å angi passkode 
358 i parameter 10.02 PASS CODE. Mer avanserte parametere vises med stjerner (**) etter parameter-
IDen, og du får tilgang til dem ved å bruke passkode 564. 
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Gruppe 10 LÅSER/PASSORD  Beskrivelse 

PARAMETER LOCK Velger statusen til parameterlåsen. Låsen hindrer at parameterne blir endret. 

OPEN Låsen er åpen. Parameterverdier kan endres. 
X X X 10.01 

  
LOCKED [standard] 

Parameterverdier kan ikke endres fra tastaturet. Låsen kan åpnes ved å angi det 
gyldige passordet i parameter 10.02. Når tastaturet på PS200 er låst, er 
funksjonaliteten begrenset til å starte, stoppe og endre børverdien for drift. 

X X X 10.02 PASS CODE 
Passordinnstilling 358 åpner låsen og tilbakestiller verdien til null på tastaturet. 
Passordet låses på nytt når strømmen koples fra. Verdiområde = 0–30000. Hvis 
du vil låse tastaturet på nytt, tilbakestiller du parameter 10.01 til "Locked". 

LOCAL LOCK Deaktiverer lokal styring på tastaturet. Advarsel – Før aktivering må du påse at 
kontrollpanelet ikke er nødvendig for å stoppe stasjonen. 

OFF [standard] Lokal styring tillatt. X X X 10.03 

ON Lokal styring deaktivert. 
PARAMETER SAVE Lagrer parameterverdiene i det permanente minnet.  
DONE [standard] Parametere som blir angitt via tastaturet, blir lagret automatisk. Parametere blir 

ikke automatisk lagret når de blir endret gjennom feltbussforbindelsen. X X X 10.04 

SAVE Brukes til manuell lagring av parametere som er blitt endret ved hjelp av 
feltbussforbindelsen.  
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Gruppe 11 START UP DATA Beskrivelse 

LANGUAGE Velger visningsspråk. 
ENGLISH Britisk engelsk. Hvis dette alternativet er valgt, er kraftenheten kW. 
ENGLISH (AM) [standard] Amerikansk engelsk. Hvis dette alternativet er valgt, er kraftenheten hp 

(hestekrefter). 
DEUTSCH Tysk (full oversettelse). 
ITALIANO Italiensk (full oversettelse). 
ESPANOL Spansk (full oversettelse). 
PORTUGUES Portugisisk (full oversettelse). 
NEDERLANDS Nederlandsk (delvis oversettelse). 
FRANCAIS Fransk (full oversettelse). 
DANSK Dansk (delvis oversettelse). 
SUOMI Finsk (delvis oversettelse). 
SVENSKA Svensk (delvis oversettelse). 
CESKY Tsjekkisk (delvis oversettelse). 
POLSKI Polsk (delvis oversettelse). 

X X X 11.01 

PO – RUS Russisk (delvis oversettelse). 
APPLICATION MACRO Velger driftsmakroen. 
SINGLE PUMP [standard] Én PS200 som reguleres i forhold til en børverdi. 
MULTI PUMP Reserve eller to til fire PS200-enheter reguleres i forhold til en børverdi. X X X 11.02 

SPEED CONTRL PS200 følger bare en hastighetsbørverdi. Feilfunksjon for pumpebeskyttelse 
(25.01) er inaktiv. 

MODE SELECT Angir styringsparameteren. Forhåndsvelger standardverdier for parametere.  
13.01–13.06. Gjelder ikke for makroen for hastighetsstyring. 

PRESSURE (STANDARD) Styringsparameteren er Pressure (trykk). 
FLOW Styringsparameteren er Flow (strømning). 
LEVEL Styringsparameteren er Level (nivå). 
TEMPERATURE Styringsparameteren er Temperature (temperatur). 

 X X 11.03 

SMARTFLOW Styringsparameteren er SMARTFLOW. 

X X X 11.04 MOTOR NOM VOLTAGE  
Definerer motorspenningen. Identisk med verdien på motorens navneplate. 
Alternativene er: 460 VAC–60 Hz (standard), 220 VAC–50 Hz, 208 VAC–60 Hz, 
220 VAC–60 Hz, 230 VAC–60 Hz, 380 VAC–50 Hz, 415 VAC–50 Hz, 575 VAC–
60 Hz og andre. 

X X X 11.05 MOTOR NOM CURRENT Definerer motorstrømmen. Identisk med verdien på motorens navneplate. 
MOTOR NOM FREQ Bare synlig hvis "Other" er valgt i 11.04. Definerer motorens nominelle frekvens. 

Identisk med verdien på motorens navneplate. 
60 HZ  Nominell frekvens er 60 Hz. Denne parameteren angis automatisk gjennom valget 

i 11.04. Hvis "Other" er valgt i 11.04, gjør brukeren et manuelt valg for 11.06. 
50 HZ  Nominell frekvens er 50 Hz. Denne parameteren angis automatisk gjennom valget 

i 11.04. Hvis "Other" er valgt i 11.04, gjør brukeren et manuelt valg for 11.06. 
X X X 11.06 

40 HZ Nominell frekvens er 40 Hz. Hvis "OTHER" er valgt i 11.04, gjør brukeren et 
manuelt valg for 11.06. 

X X X 11.07 MOTOR FL RPM Angir motorens FL-hastighet. Identisk med verdien på motorens navneplate.  
X X X 11.08 MOTOR NOMINAL POWER Definerer motorkraften (hp). Identisk med verdien på navneplate. 
X X X 11.09 ** MOTOR CTRL MODE Standard er DTC. Andre alternativer er Scalar. 

MOTOR ID RUN Velger type av motoridentifisering. Under identifiseringen vil stasjonen 
identifisere motorens egenskaper for maksimal motorstyring.  

NO [standard] Standard stil for ID-kjøring. Motor vil ikke rotere under ID MAGN.  

STD 
Beste ID-kjøring for nøyaktighet. Motor må frakoples. Motor roterer ved full 
hastighet i omkring 1 minutt. 
Ikke tilgjengelig hvis parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE er angitt til SCALAR. 

X X X 11.10 ** 

REDUCED 
Alternerende ID-kjøring hvis motoren er koplet. Motor roterer ved lavere enn full 
hastighet i omkring 1 minutt. 
Ikke tilgjengelig hvis parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE er angitt til SCALAR. 
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Gruppe 11 START UP DATA Beskrivelse 

APPLIC RESTORE Gjenoppretter de opprinnelige standardinnstillingene for driftsmakroen. 
NO [standard] Ingen gjenoppretting. X X X 11.11** 

YES Gjenoppretting. 
X X X 11.12 OTHER MOTOR VOLT Synlig hvis "Other" er valgt i 11.04. Brukeren legger inn spenningsverdien. 

CTRL BOARD SUPPLY Definerer strømkilden til kontrollpanelet. 
INTERNAL 24 [standard] Bruker intern strømtilførsel for kontrollpanel. X X X 11.13** 
EXTERNAL 24 Valgfri metode for strømtilførsel for kontrollpanel. 
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Gruppe 12 START/STOP Beskrivelse 

Start/Stop Definerer forbindelsene og kilden til start/stopp-kommandoene. 
2 WIRE DI1 (STANDARD) Start/Stop via DI1. 0 = stopp, 1 = start. Etter en feiltilbakestilling vil stasjonen 

bare starte på nytt hvis automatisk omstart (12.02) er angitt til på. Hvis 
automatisk omstart er av, må startsignalet fjernes og brukes på nytt. Bare 
eksternt styringssted 1. 

3 W DI1P,2P Pulsstart via digital inngang DI1. 0>1: Start. Pulsstopp via digital inngang 2 DI2. 
1>0: Stop. Bare eksternt styringssted 1.  

HOA DI1,2 Brukes til Hand-Off-Auto, DI1 aktiverer Auto-funksjonen, og DI2 aktiverer Hand-
funksjonen. Bare eksternt styringssted 1. 

HOA DI1,2 – DI5 Veksler mellom to eksterne styringssteder via digital inngang 3. HOA er eksternt 
sted 1. Auto er tilordnet DI1 og Hand er tilordnet DI2. 2-wire start/stopp er 
tilordnet DI5 ekstern styring 2 (25.07 Secondary Protect B kan ikke angis til noe 
annet enn deaktivert når dette valget er gjort og omvendt). 

DI1P,2P – DI5 Veksler mellom to eksterne styringssteder via digital inngang 3. 3 Wire (eksternt 
sted 1) er tilordnet DI1 (pulsstart) og DI2 (pulsstopp). 2-wire start/stopp (eksternt 
sted 2) er tilordnet DI5 (25.07 Secondary Protect B kan ikke angis til noe annet 
enn deaktivert når dette valget er gjort og omvendt). 

HOA DI1,2 – FB Veksler mellom to eksterne styringssteder via digital inngang 3. HOA er eksternt 
sted 1. Auto er tilordnet DI1 og Hand er tilordnet DI2. Start via kontrollordet for 
feltbuss (eksternt sted 2). 

2W DI1 – 2W DI5 Veksler mellom to eksterne styringssteder via digital inngang 3. 2W (ekst. 
styringssted 1) er tilordnet DI1 og 2 W (ekst. styringssted 2) er tilordnet DI5. 

FIELDBUS Start via kontrollord for feltbuss. Bare eksternt styringssted 1. 

X X X 12.01 

DI1P,2P – FB Veksler mellom to eksterne styringssteder via digital inngang 3. DI1P,2P (3W) er 
eksternt sted 1. Start via kontrollord for feltbuss (eksternt sted 2). 

AUTO RESTART Angir om PS200 automatisk skal starte på nytt etter en strømfeil. 
OFF [standard] Ikke valgt. X X X 12.02 
ON Valgt. PS200 vil automatisk starte på nytt hvis forholdene tillater det. Påse at 

parameter 24.03 KEYPAD FAILURE ikke er angitt til "FAULT". 
STOP FUNCTION Angir hvordan motoren skal stoppe ved normal stans. 
RAMP [standard] Pumpen stanser med verdien som er angitt i 13.02 DECEL TIME. X X X 12.08 
COAST  Strømmen kuttes umiddelbart slik at motoren kan rotere til den stopper. 
MOTORKJØRING Kjører motoren i 10 sekunder ved 60 omdr./min. (rpm) for å kontrollere 

motorrotasjonen. 
DISABLED [standard] Motorkjøring er ikke aktivert. X X X 12.09 

JOG Kjører motoren i 10 sekunder ved 60 omdr./min. (rpm). Etter at kjøringen er 
fullført går denne innstillingen tilbake til deaktivert. 

START DELAY Når en startkommando er gitt, vil startforsinkelsen sende strøm til et relé som kan 
brukes til å slå på et ekstra smøringssystem eller annet tilleggsutstyr før motoren 
startes. Når startforsinkelsen er utløpt, starter PS200 motoren. Startforsinkelsen 
fungerer ikke ved lokal styring. X X X 12.10 

0–9999 SEC Standard = 0. 
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Gruppe 12 START/STOP Beskrivelse 

SPEED OVERRIDE Når dette alternativet er aktivert, angir det om PID-styring eller hastighetsstyring 
skal benyttes.  

DISABLED (STANDARD) PID-styringsmodus er aktivert. 

DI5  Aktiverer modus for hastighetsoverstyring via digital inngang 5. 

DI5(INV) Aktiverer modus for hastighetsoverstyring via digital inngang 5 for invertert drift. 

DI3  Aktiverer modus for hastighetsoverstyring via digital inngang 3. Merk: Hvis DI3 er 
valgt til å aktivere modus for hastighetsoverstyring og parameter 12.01 er angitt 
for å veksle mellom to eksterne styringssteder (via DI3), vil begge funksjonene 
fungere samtidig. 

DI3(INV)  Aktiverer modus for hastighetsoverstyring via digital inngang 3 for invertert drift. 
Merk: Hvis DI3 er valgt til å aktivere modus for hastighetsoverstyring og para-
meter 12.01 er angitt til å veksle mellom to eksterne styringssteder (via DI3), vil 
begge funksjonene fungere samtidig.  

HOA  Aktiverer modus for hastighetsoverstyring via digital inngang 2 for Hand-
funksjon. Merk: HOA må konfigureres som en start/stopp-metode i parameter 
12.01. 

X X X 12.11 

FIELDBUS Et kontrollord for feltbuss brukes til å aktivere modusen for hastighetsoverstyring. 
PS-alarmord 3.10 bit 11 er angitt. Feltbuss velges av Bit 13 i hovedkommando-
ordet. 

SPD OVERRIDE REF Definerer stedet for referanse for hastighetsoverstyring. 

AI1 Velger analog inngang 1 som referanse for hastighetsoverstyring. 17.20 må angis 
til SPD OVRRD. 

AI3 Velger analog inngang 3 som referanse for hastighetsoverstyring. 17.22 må angis 
til SPD OVRRD. 

KEYPAD (STANDARD) Velger tastaturet som hastighetsreferanse. 

X X X 12.12 

FIELDBUS Velger feltbuss som hastighetsreferanse angitt av Main Ref 1.  

SPD OVRD DFLT SP Standard børverdi for hastighetsoverstyring som innhentes når PS200 settes i 
hastighetsoverstyring fra en hastighet på null (kjører ikke). Merk: Hvis hastig-
hetsoverstyring aktiveres mens stasjonen kjører, vil hastighetsbørverdien bli angitt 
til den gjeldende driftshastigheten. Denne kan deretter justeres opp/ned ved bruk 
av tastaturknappene. For tastaturinnstilling gjelder denne parameteren bare for 
parameter 12.12. 

X X X 12.13 

0–3600 RPM Opprinnelig standard er 14.02 Min Speed.  

SP OVRRD PMP PROT  Velger om pumpebeskyttelsesadvarsler og –feil (23.02,23.03,23.05,23.06, 23.08, 
23.09,23.11,23.12, 24.01, 25.01, 25.06, 25.07, 25.11, 25.13 og 25.15) blir 
aktivert eller deaktivert når hastighetsoverstyring aktiveres. Overstyrer ikke en 
funksjon for nødstopp / betinget stopp. 

ENABLED (STANDARD) Pumpebeskyttelse er aktivert. 
X X X 12.14 

DISABLED Pumpebeskyttelse er deaktivert. 
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Gruppe 13 RAMPS Beskrivelse 

X X X 13.01 Accel TIME Definerer rask akselerasjonstid (verdiområde = 0–1800 sekunder). Standard = 
5 sekunder. Forhåndsangitt gjennom innstilling av 11.03 MODE SELECT.  

X X X 13.02 DECEL TIME Definerer rask retardasjonstid (verdiområde = 0–1800 sekunder). Standard = 
5 sekunder. Forhåndsangitt gjennom innstilling av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.03 P-GAIN 
Definerer den forholdsmessige økningen for PID-regulatoren (verdiområde 0,00–
100,00). Standarder basert på styringsmoduser er trykk (Pressure)= 0,3, 
strømning (Flow) = 0,2, SmartFlow = 0,2, nivå/temperatur (Level/Temperature) = 
5. Forhåndsangitt gjennom innstilling av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.04 I-TIME 

Definerer integraltiden for PID-regulatoren (verdiområde 0,00–100,00). 
Standarder basert på styringsmoduser er trykk (Pressure)= 1,25, strømning (Flow) 
= 1,75, SmartFlow = 2,25, nivå/temperatur (Level/Temperature) = 320. 
Forhåndsangitt gjennom innstilling av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.05** D-TIME Definerer derivasjonstiden for PID-regulatoren (verdiområde = 0–10 sekunder). 
Standard = 0 deaktiverer "D"-tiden. 

 X X 13.06** PID DERIV FILTER 
Definerer konstanten for filteret som brukes til å jevne ut derivasjons-
komponenten til prosess-PID-regulatoren (verdiområde = 0,04–10 sekunder). 
Standard er 1 sekund. 

 X X 13.07** PID INTEGRATION Aktiverer integrasjonsfunksjonen til PID-regulatoren. Alternativene er "ON" 
(standard) og "OFF". 

CONTROL PARAM Definerer hva den PID-manipulerte variabelen er i stasjonen.  

SPEED (STANDARD) Hastighet er den manipulerte variabelen i PID-regulatoren.  X X 13.08 

TORQUE Moment er den manipulerte variabelen i PID-regulatoren. 
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Gruppe 14 SPD LIM/STRT LVL Beskrivelse 

X X X 14.01 MAXIMUM SPEED Definerer den tillatte maksimumshastigheten. Standardinnstillingen er parameter 
11.07 MOTOR FL RPM.  

X X X 14.02 
 MINIMUM SPEED Definerer verdiområdet for minimumshastighet. Standardinnstilling er 25 % av 

parameter 11.07 MOTOR FL RPM. 

X X X 14.03 MAXIMUM FREQUENCY 
Definerer høyeste tillatte frekvens ved drift i skalarmodus. Denne parameteren 
vises ikke hvis ikke parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE er angitt til SCALAR. 
Standardinnstillingen er parameter 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

X X X 14.04 MINIMUM FREQUENCY 
Definerer laveste tillatte frekvens ved drift i skalarmodus. Denne parameteren 
vises ikke hvis ikke parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE er angitt til SCALAR. 
Standardinnstilling er 25 % av parameter 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

CONFIG SPEED MIN Definerer reaksjonen til stasjonen når PS200 prøver å regulere til en hastighet på 
eller under 14.02 MINIMUM SPEED.  

SPD = MINSPD PS200 vil holde seg på denne hastigheten til situasjonen normaliserer seg eller 
enheten stanses manuelt (hvis ikke det oppstår en feil). X X X 14.05 

SPD = 0 [standard] Stasjonen vil holde seg på minimumshastighet til 14.06 STP DELAY MIN SPD 
tidsavbrytes, og deretter vil den bli stanset. 

 X X 14.06 STP DELAY MIN SPD 

Tidsperioden som stasjonen vil holde seg på 14.05 MINIMUM SPEED før den 
stanser. Verdiområde = 0–1800 sekunder. (Standard er 5 sekunder.) Fungerer når 
14.05 er angitt til SPD=0. Blir aktivert hvis børverdien vil føre til regulering under 
minimumshastighet, lukket ventiltilstand ved trykkstyring og Secondary Protect A 
& B. 

X X X 14.07 RESTART VALUE 

Hvis stasjonen slås av ved hjelp av 14.05 CONFIG SPEED MIN på grunn av 
manglende behov i systemet (bare trykk-/nivåstyring), vil stasjonen gå over til 
strømsparemodus til prosessens reelle verdi faller under angitt 14.07 RESTART 
VALUE i en periode som overstiger 14.08 RESTART DELAY. Hvis stasjonen kjører i 
invertert modus (21.01), vil den gå over til strømsparemodus til prosessvariabelen 
igjen overstiger omstartsverdien. Tilbakestillingsnivå i % av børverdi = 0–500 %. 
Du deaktiverer omstartsverdifunksjonen i både normale og inverterte innstillinger 
ved å angi "0 %". Standarder: Normal reguleringsmodus = 90 %, invertert 
reguleringsmodus =110 %. 

 X X 14.08 RESTART DELAY  Tidsforsinkelse for 14.07 RESTART VALUE. Verdiområde = 0–1800 sekunder. 
Standard = 1 sekund. 

X X X 14.09 PRIMING DELAY 

Innstillingsområde er 0-6000 sekunder. Når stasjonen starter fra 0 omdr./min. 
(rpm), forsinker denne parameteren pumpebeskyttelsesfeil (23.04, 23.10, 25.01, 
25.06, 25.07, 25.11,25.13, 25.15) i perioden som er angitt for innstillingen. 
Standard er "0". Når forsinkelsestiden for fylling er utløpt, aktiveres 25.03 
PROTECTION DELAY. I forsinkelsesperioden for fylling kjører pumpen ved 14.01 
MAXIMUM SPEED ettersom den ikke kan oppnå børverdien. 
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Gruppe 14 SPD LIM/STRT LVL Beskrivelse 

X     14.10 CRITICAL SPEED 1 Verdiområde: 0–9999 omdr./min. (rpm). Standard er "0". Hvis innstillingen 
CRITICAL SPEED 1 = "0", deaktiveres funksjonen for kritisk hastighet.  

X   14.11 CRITICAL SPEED 2 Verdiområde: 0–9999 omdr./min. (rpm). Standard er "0". Hvis innstillingen 
CRITICAL SPEED 2 = "0", deaktiveres funksjonen for kritisk hastighet. 

X   14.12 NCR WIDTH 

Verdiområde: 0–1000 omdr./min. (rpm). Standard er "0". Dette er den totale 
båndbredden for kritisk hastighet (½ over og ½ under) for verdien som er angitt 
for Critical Speed 1 og 2. Hvis børverdien faller innenfor den kritiske hastighets-
sonen, vil stasjonen kjøre med en børverdi som er like over eller like under det 
kritiske hastighetsområdet ved henholdsvis reduksjon ned til eller økning opp til 
børverdien. 
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Gruppe 15 PROCESS VAR UNIT Beskrivelse 

AI2 Unit 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG [standard] 
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 

X X X 15.01 

CM 

Velger måleenhetene (standard er trykk) for tilbakemelding fra transmitteren for 
primærprosess plassert på AI2. Ved hastighetsstyring er standardenheten 
omdr./min. (rpm). 

AI1 UNIT 
NONE [standard] 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.02 

MM/SEC 

Velger enheter for transmittertilbakemelding på AI1 (når denne brukes).  

AI3 UNIT 
NONE [standard] 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.03 

MM/SEC 

Velger enheter for transmittertilbakemelding på AI3 (når denne brukes).  
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Gruppe 16 SETPOINT SELECT Beskrivelse 

SET1/SET2 Select Definerer fra hvilken kilde stasjonen leser signalet som velger børverdien. 
SETPOINT 1 [standard] Bare børverdi 1 brukes. 
DI3  Digital inngang 3 velger børverdi 1 eller børverdi 2. Åpen = børverdi 1, Lukket = 

børverdi 2. 
X X X 16.01 

FIELDBUS Børverdien sendes via kontrollordet for feltbuss. 
SETPOINT 1 SELECT Velger signalkilde for børverdi 1. 
KEYPAD [standard] Børverdien velges fra tastaturet. 
ANALOG INPUT Børverdien velges av en analog inngang (AI1, AI2 eller AI3). X X X 16.02 

FIELDBUS Børverdien velges via kontrollordet for feltbuss. 

X X X 16.03 AI2 MAX 

For enkeltpumpe- og flerpumpemakroer definerer denne parameteren total 
tilbakemelding (20 mA-innstillingen) for transmitter for primærprosessor på AI2. 
Denne parameteren samsvarer også med maksimumsverdien til børverdien(e) 1 
og 2.  
For hastighetsstyringsmakroen skalerer denne parameteren maksimums-
innstillingen (20 mA eller tastatur) for Spd Ctrl Ref. Merk: Når enhetene er Ft, M, 
In eller Cm, er AI2 Max alltid basert på spesifikk vekt = 1. Reelle trykksignaler i Ft, 
M, In eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskinvaren. Signal er bare lineært. 

X X X 16.04 AI2 MIN 

For enkeltpumpe- og flerpumpemakroer definerer denne parameteren verdien 
(vanligvis null) for 4 mA-innstillingen til transmitter for primærprosessor på AI2. 
Denne parameteren samsvarer også med minimumsverdien til børverdien(e) 1 og 
2.  
For hastighetsstyringsmakroen skalerer denne parameteren verdien (vanligvis null) 
til innstillingen (4 mA eller tastatur) for Spd Ctrl Ref. Merk: Når enhetene er Ft, M, 
In eller Cm, er AI2 Min alltid basert på spesifikk vekt = 1. Reelle trykksignaler i Ft, 
M, In eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskinvaren. Signal er bare lineært. 

SETPOINT 2 SELECT Velger signalkilde for Setpoint1 (børverdi nr. 2). 
KEYPAD [standard] Børverdien velges fra tastaturet. 
ANALOG INPUT Børverdien velges av en analog inngang (AI1, AI2 eller AI3). X X X 16.05 

FIELDBUS Børverdien velges via kontrollordet for feltbuss. 

X X X 16.06 AI1 MAX 

Definerer totalverdi for et 10 VDC/20 mA-signal når Condition Transmitter, Spd 
Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter (brukes til avansert pumpe-
beskyttelse), Primary Process Transmitter (varierende plassering ved konfigurering 
i 17.20) eller Second Process Transmitter brukes på AI1. Merk: Når enhetene er Ft, 
M, In eller Cm, er AI1 Max alltid basert på spesifikk vekt = 1. Reelle trykksignaler i 
Ft, M, In eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskinvaren. Signal kan bare 
være lineært. 

X X X 16.07 AI1 MIN 

Definerer minimumsverdi for et 2 VDC/4 mA-signal når Condition Transmitter, 
Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter (brukes til avansert 
pumpebeskyttelse), Primary Process Transmitter (varierende plassering ved 
konfigurering i 17.20) eller Second Process Transmitter brukes på AI1. Merk: Når 
enhetene er Ft, M, In eller Cm, er AI1 Min alltid basert på spesifikk vekt = 1. 
Reelle trykksignaler i Ft, M, In eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskin-
varen. Signal kan bare være lineært. 

X X X 16.08 AI3 MAX 

Definerer totalverdi for et 20 mA-signal når Condition Transmitter, Spd Ovrd, Spd 
Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter (brukes til avansert pumpebeskyttelse), 
Primary Process Transmitter (varierende plassering ved konfigurering i 17.22) eller 
Second Process Transmitter brukes på AI3. Merk: Når enhetene er Ft, M, In eller 
Cm, er AI3 Max alltid basert på spesifikk vekt = 1. Reelle trykksignaler i Ft, M, In 
eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskinvaren. Bare lineært signal. 

X X X 16.09 AI3 MIN 

Definerer minimumsverdi for et 4 mA-signal når Condition Transmitter, Spd Ovrd, 
Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter (brukes til avansert pumpe-
beskyttelse), Primary Process Transmitter (varierende plassering ved konfigurering 
i 17.22) eller Second Process Transmitter brukes på AI3. Merk: Når enhetene er Ft, 
M, In eller Cm, er AI3 Min alltid basert på spesifikk vekt = 1. Reelle trykksignaler i 
Ft, M, In eller Cm korrigeres for spesifikk vekt av maskinvaren. Bare lineært signal. 
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Gruppe 16 SETPOINT SELECT Beskrivelse 

LOCAL REF SELECT Velger referansen som skal styres gjennom lokal styring. Operatøren kan styre 
en tastaturreferanse ved lokal styring (inkludert start/stopp av stasjonen fra 
tastaturet). I ekstern modus bruker referansen parameterne 16.01, 16.02 og 
16.05 som referanse og startmetoden 12.01. Hvis parameter 11.09 er angitt til 
DTC, er enheten rpm. Hvis den er angitt til Scalar, er enhetene Hz.  

SPEED RPM/HZ Bruker en tastaturbasert hastighetsreferanse ved lokal styring. Gjelder for enkelt-
pumpedrift og hastighetsstyring. Når du veksler fra ekstern til lokal styring, 
brukes gjeldende hastighet som referanse. Du kan veksle mellom ekstern og lokal 
styring uavhengig av om enheten kjører eller ikke.  

X X  16.10 

PROC VAL (DEFAULT) Angir referansen basert på parameterne 15.01 AI2 Units, 16.03 AI2 Max og 16.04 
AI2 Min, og sender referansen basert på innstillinger for 16.01, 16.02 og 16.05. 
Ved enkeltpumpedrift er referansen i PID-enheter, for hastighetsstyring er 
referansen Rpm/Hz. Med dette valget er referanseutgangspunktet (børverdi) og –
enhetene de samme som i ekstern modus.  
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Gruppe 17 ANALOG INPUTS Beskrivelse 

MINIMUM AI1 Definerer minimumsverdien for analog inngang AI1.  
0 VDC Skal ikke brukes. Et 0VDC-signal vil aktivere en Sensor Failure-feilfunksjon med 

mindre 24.01 og 24.02 er deaktivert. 
2 VDC [standard] 2VDC er valgt som minimumsverdi. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for minimumsverdien til AI1. X X X 17.05 

TUNE 
Denne parameteren angir minimumsverdien for signalet som skal brukes på AI1. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI1 til 
den reelle AI1-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese.  

MAXIMUM AI1 Definerer maksimumsverdien for analog inngang AI1.  
10 VDC [standard] Maksimum skalert innstilling er på 10 VDC. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for maksimumsverdien til AI1. X X X 17.06** 

TUNE 
Denne parameteren angir maksimumsverdien for signalet som skal brukes på AI1. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI1 til 
den reelle AI1-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese.  

X X X 17.07 ** SCALE AI1 Skalerer AI1. Standard = 100 %. 

X X X 17.08** FILTER AI1 
Definerer filtreringstidskonstanten for AI1. Standard er 0,1 sekund. Merk: Signalet 
filtreres også på grunn av signalgrensesnittets maskinvare (10 ms tidskonstant). 
Dette kan ikke endres ved hjelp av noen parameter. 

INVERT AI1 Aktiverer/deaktiverer inversjonen av analogt inngangssignal AI1. 
NO Ingen inversjon. 

X X X 17.09** 
YES 

Inversjon er aktivert. Maksimumsverdien til det analoge inngangssignalet (10V/ 
20 mA) samsvarer med AI1 MIN (16.07), og maksimumsverdien til det analoge 
inngangssignalet (2 V/4 mA) samsvarer med AI1 MAX (16.06). 

MINIMUM AI2 Definerer verdien for analog inngang AI2.  
0 mA Skal ikke brukes. Et 0 mA-signal vil aktivere en Sensor Failure-feilfunksjon med 

mindre 24.01 og 24.02 er deaktivert. 
4 mA [standard] 4 mA er valgt som minimumsverdi. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for minimumsverdien til AI2. X X X 17.10 

TUNE 
Denne parameteren angir minimumsverdien for signalet som skal brukes på AI2. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI2 til 
den reelle AI2-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese.  

MAXIMUM AI2 Definerer maksimumsverdien for analog inngang AI2.  
20 mA [standard] Maksimum skalert innstilling er på 20 mA. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for maksimumsverdien til AI2. X X X 17.11** 

TUNE 
Denne parameteren angir maksimumsverdien for signalet som skal brukes på AI2. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI2 til 
den reelle AI2-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese.  

X X X 17.12** SCALE AI2 Skalerer AI2. Standard = 100 %. 

X X X 17.13** FILTER AI2 
Definerer filtreringstidskonstanten for AI2. Standard er 0,1 sekund. Merk: Signalet 
filtreres også på grunn av signalgrensesnittets maskinvare (10 ms tidskonstant). 
Dette kan ikke endres ved hjelp av noen parameter. 

INVERT AI2 Aktiverer/deaktiverer inversjonen av analogt inngangssignal AI2. 
NO Ingen inversjon. 

X X X 17.14** 
YES 

Inversjon er aktivert. Maksimumsverdien til det analoge inngangssignalet (20 mA) 
samsvarer med 16.04 AI2 MIN, og maksimumsverdien til det analoge 
inngangssignalet (4 mA) samsvarer med 16.03 AI2 MAX. 

MINIMUM AI3 Definerer verdien for analog inngang AI3.  
0 mA Skal ikke brukes. Et 0 mA-signal vil aktivere en Sensor Failure-feilfunksjon med 

mindre 24.01 og 24.02 er deaktivert. 
4 mA [standard] 4 mA er valgt som minimumsverdi. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for minimumsverdien til AI3. X X X 17.15 

TUNE 

Denne parameteren angir minimumsverdien for signalet som skal brukes på AI3. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI3 til 
den reelle AI3-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese. 
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Gruppe 17 ANALOG INPUTS Beskrivelse 

MAXIMUM AI3 Definerer maksimumsverdien for analog inngang AI3.  
20 mA [standard] Maksimum skalert innstilling er på 20 mA. 
TUNED VALUE Velg justert verdi etter at justeringsfunksjonen er fullført. Dette vil velge justert 

verdi for maksimumsverdien til AI3. X X X 17.16** 

TUNE 
Denne parameteren angir maksimumsverdien for signalet som skal brukes på AI3. 
Når du har valgt TUNE og trykker på ENTER, angis den justerte verdien for AI3 til 
den reelle AI3-verdien når justeringsfunksjonen ble aktivert. Denne funksjonen er 
nyttig når du skal nulle ut eventuell systemhysterese.  

X X X 17.17** SCALE AI3 Skalerer AI3. Standard = 100 %. 

X X X 17.18** FILTER AI3 
Definerer filtreringstidskonstanten for AI3. Standard er 0,1 sekund. Merk: Signalet 
filtreres også på grunn av signalgrensesnittets maskinvare (10 ms tidskonstant). 
Dette kan ikke endres ved hjelp av noen parameter. 

INVERT AI3 Aktiverer/deaktiverer inversjonen av analogt inngangssignal AI3. 
NO Ingen inversjon. 

X X X 17.19** 
YES 

Inversjon er aktivert. Maksimumsverdien til det analoge inngangssignalet (20 mA) 
samsvarer med 16.09 AI3 MIN, og maksimumsverdien til det analoge inngangs-
signalet (4 mA) samsvarer med 16.08 AI3 MAX. 

AI1 CONFIG Definerer konfigureringen for AI1. 
PROC TRANS 2 Brukes ved flerfunksjonsstyring. 
PROC TRANS 1 Varierende kilde for transmitter for primærprosess (enkeltpumpe- og fler-

pumpemakroer) hvor AI2 blir ubrukelig. Enhetene for 15.01 og 
transmitterskalering 16.06 AI1 Max og 16.07 AI1 Min må også angis. 

EXT SETPOINT Brukes når fast eller varierende børverdi sendes via en ekstern kilde i enkelt-
pumpe- eller flerpumpedrift.  

CONDITION 1 Brukes når Condition 1 er valgt. 
CONDITION 2 Brukes når Condition 2 er valgt. 
SPD CTRL REF Brukes i hastighetsmakro når en ekstern hastighetsreferanse er til stede.  
FLOWMETER Brukes når en gjennomstrømningsmåler er valgt for bruk med avansert 

pumpebeskyttelse.  
SG/TEMP Brukes ved direkte angivelse av SG ved hjelp av analog inngang, eller ved bruk av 

en temperaturtransmitter for SG-beregning. 
SPD OVRD Brukes ved angivelse av en referanse for hastighetsoverstyring. 

X X X 17.20 

NOT USED AI1 brukes ikke (standard). 
AI2 CONFIG Definerer konfigureringen for AI2. 
PROC TRANS 1 Standardinnstilling for enkeltpumpe- og flerpumpedrift. 
SPD CTRL REF Brukes i hastighetsmakro når en ekstern hastighetsreferanse er til stede. X X X 17.21 

NOT USED AI2 brukes ikke (standard for hastighetsmakro). 
AI3 CONFIG Definerer konfigureringen for AI3. 
PROC TRANS 1 Varierende kilde for transmitter for primærprosess (enkeltpumpe- og fler-

pumpemakroer) hvor AI2 blir ubrukelig. Enhetene for 15.03 og 
transmitterskalering 16.08 AI3 Max og 16.09 AI3 Min må også angis. 

SPD CTRL REF Brukes i hastighetsmakro når en ekstern hastighetsreferanse er til stede.  
CONDITION 1 Brukes når Condition 1 er valgt. 
CONDITION 2 Brukes når Condition 2 er valgt. 
PROC TRANS 2 Brukes ved flerfunksjonsstyring. 
EXT SETPOINT Brukes når fast eller varierende børverdi sendes via en ekstern kilde i enkelt-

pumpe- eller flerpumpedrift. 
FLOWMETER Brukes når en strømningsmåler er valgt for bruk med avansert pumpebeskyttelse.  
SG/TEMP Brukes ved direkte angivelse av SG ved hjelp av analog inngang, eller ved bruk av 

en temperaturtransmitter for SG-beregning. 
SPD OVRD Brukes ved angivelse av en referanse for hastighetsoverstyring. 

X X X 17.22 

NOT USED  AI3 brukes ikke (standard). 
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Gruppe 19 RELAY OUTPUTS Beskrivelse 

RELAY RO# OUTPUT 

Velger PS200-status som skal indikeres ved hjelp av reléutgang 1, 2 eller 3 (RO1, 
RO2, RO3). Releet får strøm når statusen tilsvarer innstillingen. Reléadvarsler 
tilbakestilles automatisk, feil må tilbakestilles manuelt (hvis ikke de tilbakestilles 
av 25.04 ERROR RESET). 

READY (DEFAULT 19.01) Utgangen indikerer at stasjonen får strøm, og at den venter på en start-
kommando.  

RUNNING (DEFAULT 19.04) Utgangen indikerer at stasjonen kjører. 
VFD FLTS/WRNGS En VFD-relatert advarsel eller feil har oppstått (inkluderer tastaturfeil). Ikke aktiv 

for en prosess eller strømsparemodus.  
PUMP FLTS/WRNGS En generell pumperelatert advarsel eller feil har oppstått, for eksempel Pump 

Protect, Low Demand, Secondary Pump Protect A eller B, Condition 1 eller 2 Fault, 
Min Flow, Dry Run, Runout Warning eller Process Sensor Fault eller Condition 
Sensor Fault. Ikke aktiv for en prosess eller strømsparemodus. 

ALL FLTS/WRNGS Både VFD- og pumperelatert advarsel eller feil identifiseres. 
SECND PRTECT A Secondary Protection A-advarselen eller -feiltilstanden er aktivert. DI4 er lav for 

Protection Delay-innstillingen (25.03). Lukket = normal, åpen = Secondary 
Protect A-feilfunksjon er aktiv. 

SECND PRTECT B Secondary Protection B-advarselen eller -feiltilstanden er aktivert. DI5 er lav for 
Protection Delay-innstillingen (25.03). Lukket = normal, åpen = Secondary 
Protect B-feilfunksjon er aktiv. 

PUMP PROTECT  Pump Protection-funksjonen (25.01, 25.11, 25.13, 25.15) eller Low Demand-
advarselen eller –feilfunksjonen er aktivert. En Speed Override-advarsel via digital 
inngang (se parameter 12.11) skal ikke aktivere denne innstillingen. 

HI CONDITION 1 Condition 1 har overskredet grensen (23.02 eller 23.05) i en periode tilsvarende 
23.13-tilstandsforsinkelsen eller lengre. 

HI CONDITION 2 Condition 2 har overskredet grensen (23.08 eller 23.11) i en periode tilsvarende 
23.13-tilstandsforsinkelsen eller lengre. 

LO CONDITION 1 Condition 1 er under grensen (23.03 eller 23.06) i en periode tilsvarende 23.13-
tilstandsforsinkelsen eller lengre. 

LO CONDITION 2 Condition 2 er under grensen (23.09 eller 23.12) i en periode tilsvarende 23.13-
tilstandsforsinkelsen eller lengre. 

LOC/REM Reléendringer angir når stasjonen overføres til ekstern drift. 
PROC TX ERR Prosesstransmitter ProcTX1, Proc TX2, Spd Ctrl Ref, Flowmeter, SG/Temp eller Ext 

Setpoint er utløst av 24.01. Hvis advarslene sletter relétilbakestillinger, må feilene 
tilbakestilles manuelt. 

START DELAY 12.10 Start Delay-funksjonen er aktivert. 
SLEEP Stasjonen er i strømsparemodus og venter på en behovsendring. 
SPEED OVERRIDE Stasjonen er satt i modus for hastighetsoverstyring ved digital inngang (se 

parameter 12.11). 
RUN DISABLED Bryteren for deaktivering av kjøring er ikke lukket eller jumper-koplet. 
FAULT (DEFAULT 19.07) Releet får strøm for enhver pumpe- eller VFD-feiltilstand. Denne innstillingen 

inkluderer ikke advarsler. 
FAULT (INV) Releet får strøm under tilstander uten feil og mister strømmen når det oppstår 

pumpe- eller VFD-feiltilstander. This setting does not include warnings. 
PCS REQ Det anmodes om en pumperengjøringssekvens. Releet får strøm til ren-

gjøringssekvensen er fullført. 
PCS EXE En pumperengjøringssekvens utføres. Releet får strøm til rengjøringssekvensen er 

fullført. 

X  X X 
19.01 
19.04 
19.07 

PUMP CLOGGED Pumpen er tilstoppet. Antall rengjøringssekvenser har oversteget verdien som er 
angitt i 34.17 SEQUENCE COUNTER. 

X X X 19.02** RO1 TON DELAY Definerer driftsforsinkelsen for reléutgang RO1. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.03** RO1 TOFFDELAY Definerer utløserforsinkelsen for reléutgang RO1. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.05** RO2 TON DELAY Definerer driftsforsinkelsen for reléutgang RO2. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.06** RO2 TOFFDELAY Definerer utløserforsinkelsen for reléutgang RO2. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.08** RO3 TON DELAY Definerer driftsforsinkelsen for reléutgang RO3. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.09** RO3 TOFFDELAY Definerer utløserforsinkelsen for reléutgang RO3. Verdiområde 0–3600 sekunder. 
Standard = 0 sekunder. 
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Gruppe 20 ANALOG OUTPUTS Beskrivelse 

ANALOG OUTPUT 1 Kopler et PS200-signal til analog utgang 1 (AO1). X X X 20.01 

+.002.007.000 (STANDARD 
PUMPEHASTIGHET) 
 
C 00000 (IKKE BRUKT) 
 

Bruker pekere til å velge en analog utgang, for eksempel er [+001.002.000] 
motorhastighet. Inversjonsfelt er alltid + for analoge signaler. Bitfelt (siste 
3 signaler er alltid 000 for analoge signaler). Den konstante verdiinnstillingen 
[C 00000] angir en konstant verdi i mA, men brukes ikke til analoge utganger for 
PumpSmart. 

X X X 20.02** INVERT AO1 Omformer AO1-signalet. Det analoge signalet er på minimumsnivået når det 
angitte stasjonssignalet er på maksimumsnivået og omvendt. (Standard = No.) 

X X X 20.03** MINIMUM AO1 Definerer minimumsverdien for AO1. Standard = 4 mA. 
X X X 20.04** FILTER AO1 Definerer filtreringstidskonstanten for AO1, verdiområde er 0–10000. Standard = 

100 som representerer 0,1 sekunder. 
X X X 20.05** SCALE AO1 Skalerer AO1-signalet. Standardverdier er Speed (parameter 14.01 for maksimal 

hastighetsverdi), Torque (10000), Power (1000), Current (10 x parameter 11.05), 
Energy Savings (10000). Alle andre skaleringer har standardinnstillingen 1 og må 
angis manuelt. Energibesparelser bruker en skaleringsinnstilling på 10000 = 
USD 10 000. 

ANALOG OUTPUT 2 Kopler et PS200-signal til analog utgang 2 (AO2). X X X 20.06 
+.001.004.000 (STANDARD 
MERKESTRØM) 
 
C 00000 (IKKE BRUKT) 
 

Bruker pekere til å velge en analog utgang, for eksempel er [+001.002.000] 
motorhastighet. Inversjonsfelt er alltid + for analoge signaler. Bitfelt (siste 
3 signaler er alltid 000 for analoge signaler). Den konstante verdiinnstillingen 
[C 00000] angir en konstant verdi i mA, men brukes ikke til analoge utganger for 
PumpSmart. 

X X X 20.07** INVERT AO2 Omformer AO2-signalet. Det analoge signalet er på minimumsnivået når det 
angitte stasjonssignalet er på maksimumsnivået og omvendt.  
(Standard = No.) 

X X X 20.08** MINIMUM AO2 Definerer minimumsverdien for AO2. Standard = 4 mA. 
X X X 20.09** FILTER AO2 Definerer filtreringstidskonstanten for AO2. Verdiområdet er 0–10000. Standard 

= 100 som utgjør 0,1 sekund. 
X X X 20.10** SCALE AO2 Skalerer AO2-signalet. Standardverdier er Speed (parameter 14.01 for maksimal 

hastighetsverdi), Torque (10000), Power (1000), Current (10 x parameter 11.05), 
Energy Savings (10000). Alle andre skaleringer har standardinnstillingen 1 og må 
angis manuelt. Energibesparelser bruker en skaleringsinnstilling på 10000 = 
USD 10 000. 
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Gruppe 21 REG/MULTVAR Beskrivelse 

REGULATION MODE Velger type PS200-styring med fallende prosessvariabelt signal. 
NORMAL [standard] Øker utgangshastigheten med fallende prosessvariabelt signal. Tanken er plassert 

på utløpssiden med tanke på nivåstyring.  X X 21.01 

INVERSE Reduserer utgangshastigheten med fallende prosessvariabelt signal. Tanken er 
plassert på innsugingssiden med tanke på nivåstyring. 

Multivar Ctl Velger PS200-funksjonen for flerfunksjonsstyring. Bruker én transmitter for 
tilleggsprosesser for å forskyve børverdien.  

Off [standard] Deaktiverer flerfunksjonsstyring. 
X X X 21.02 

On Flerfunksjonsstyring er aktivert. 

X X X 21.03 

LEVEL 1  Prosesstransmitter 2 lavverdiforskyvning på nivå 1. Under denne verdien begynner 
forskyvningen for TX2. Enheter velges i gruppe 15.  

Standard = 0. 
Verdiområde = 0-9999. 

X X X 21.04 

SPT LO  Børverdi samsvarer med Lo Intercept. For enkeltpumpedrift og flerpumpedrift 
velges enheter i AI2. Enheten for hastighetsstyring er omdr./min. (RPM). 

Standard = 0. 
Verdiområde: ±20 000 omdr./min. (rpm) for hastighetsstyring. 
Gjeldende PID-enheter for enkeltpumpedrift og flerpumpedrift. 

X X X 21.05 

LO INTRCPT Dette er verdien for prosesstransmitter 2 som SPT LO angis for (på nivå 1). 
Enheter velges i gruppe 15.  

Standard = 0. 
Verdiområde: 0–9999. 

X X X 21.06 

LEVEL 2  Prosesstransmitter 2 høyverdiforskyvning på nivå 2. Over denne verdien begynner 
forskyvningen for TX2. Enheter velges i gruppe 15.  

Standard = 100. 
Verdiområde: 0–9999. 

X X X 21.07 

SPT HI  Børverdi samsvarer med Hi Intercept. For enkeltpumpedrift og flerpumpedrift 
velges enheter i AI2. Enheten for hastighetsstyring er omdr./min. (RPM).  

Standard = 0. 
Verdiområde: ±20 000 omdr./min. (rpm) for hastighetsstyring. 
Gjeldende PID-enheter for enkeltpumpedrift og flerpumpedrift. 

X X X 21.08 

HI INTRCPT  Dette er verdien for prosesstransmitter 2 som SPT HI angis for (på nivå 2). 
Enheter velges i gruppe 15.  

Standard = 0. 
Verdiområde: 0–9999. 

 X X 21.09 Press Incr Speed 

Angir hastigheten som det blir lagt til ekstra trykk på for å kompensere for 
systemfriksjonstap ved økt gjennomstrømning. Innstillingsområde = 0–
3600 omdr./min. (rpm). Brukes bare i moduser for enkeltpumpedrift og 
flerpumpedrift. Standard = 1200 omdr./min. (rpm). 

 X X  21.10 Press Incr % 

Mengden, i % av børverdi, som legges til børverdien for å kompensere for 
friksjonstap gjennom økning av hastigheten. Innstillingsområde = 0–100 %. 
Brukes bare i moduser for enkeltpumpedrift og flerpumpedrift. Merk: Full 
børverdiøkning (%) oppnås ved maksimumshastighet (14.01). Standard = 0. 
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Gruppe 22 MultiPump Ctrl Beskrivelse 

MODUS Velger hvordan flere PS200-enheter fungerer sammen for å overholde børverdien. 
SYNCHRONOUS [standard] Følgepumper starter etter behov, og alle pumper regulerer seg i forhold til 

børverdien ved samme hastighet. Merk: Det anbefales å bruke identiske pumper. 
   X 22.01 

BACKUP 
Dette er identisk med enkeltpumpestyring, men reserveenheten startes 
automatisk hvis primærenheten svikter. Parameterne 22.02–22.06 og 22.08–
22.12 fungerer ikke sammen med "Backup". Merk: Parameterne 21.01–21.10 
fungerer med "Backup". 

   X 22.02 VALUE DECREASE 
Definerer hvor mye børverdien kan falle før den neste følgepumpen startes. 
Innstillingsområde = 0–100 % av børverdi. Brukes bare til synkron styring. 
Standard = 5 %. 

   X 22.03 VALUE INCREASE 
Definerer økningen i børverdi når en følgepumpe starter. Denne verdien er 
kumulativ for hver følgepumpe som slås på. Innstillingsområde = 0–100 % av 
børverdi. Brukes bare til synkron styring. Standardinnstillingen for 22.03 er lik 
verdien som er angitt i 22.02. Standard = 5 %. 

   

X 22.04 STAGE 2 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 1 skal slås på ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 98 %.  

  

X 22.05 STAGE 3 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 2 skal slås på ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 98 %.  

  

X 22.06 STAGE 4 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 3 skal slås på ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 98 %.  

  X 22.07 SWITCH LEAD  
Definerer tidsperioden som ledeenheten skal kjøre før en ny enhet angis som 
ledeenhet. Merk: Hvis verdien er angitt til null, deaktiveres svitsjefunksjonen 
(inkludert svitsjing ved en feil). Innstillingsområde 0–10 000 timer. 
Standardinnstillingen er 48 timer.  

PROOF TIME Tidsperioden hvor forhold for innkopling/utkopling må forekomme før pumpen 
faktisk koples inn eller ut. Innkoplingsverdi og verdireduksjon eller utkoplingsverdi 
må oppfylles.   

X 22.08 

0 – 360 SEC Standard er 20 sekunder. 

  

X 22.09 DESTAGE 2 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 1 skal slås av ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 75 %.  

  

X 22.10 DESTAGE 3 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 2 skal slås av ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 85 %.   

  

X 22.11 DESTAGE 4 Velger styringsparameterverdien som følgepumpe 3 skal slås av ved.  
Innstillingsområde = 0–100 % av parameter 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 
angitt for Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 angitt for 
Torque). Gjelder for synkron drift. Standard er 92 %.  

  
X 22.12 MIN PUMPS ON Definerer minste antall pumper som skal kjøres når behovet er til stede og en 

startkommando er sendt ut. Standard =1, verdiområde = 1–4. Gjelder bare for 
synkron styring.  

  X 22.13 PUMP ADDRESS Definerer pumpeadressen for flerpumpesystemer. Adresseområde = 1–4 der 
adresse 1 er tilordnet som masterenhet.  

  X 22.14** M/F COMM L DELAY Tidsforsinkelsen før en M/F Comm Loss-tilstand erklæres. Standard = 4 sekunder. 
Denne parameteren kan ikke endres. 

CH2 COM LOS CTRL Definerer reaksjonen til stasjonen hvis den fiberoptiske kommunikasjonen svikter. 
Du får tilgang med passkode 564. 

COAST STOP [standard] Pumpen stopper, roterer til stopp. 
RAMP STOP Pumpen stopper, verdistopp. 

AUTO CTRL 
Pumper fungerer på samme måte som i enkeltpumpemodus og regulerer seg i 
forhold til børverdi. Gjelder ikke ved bruk av 22.17 TX ONE MASTER. Skal ikke 
brukes i 22.01 BACKUP-modus. 

  X 22.15** 

LAST SPEED Pumpen kjøres ved gjennomsnittshastighet i det siste driftsminuttet. Kan brukes 
med 22.17 TX ONE MASTER-innstillingen. 
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Gruppe 22 MultiPump Ctrl Beskrivelse 

  X 22.16 MANUAL SWITCH 
Alternativene er DISABLED [standard], 1, 2, 3 og 4. Manuell svitsjing av lede/følge-
pumper. Etter at manuell svitsjing er utført, deaktiveres denne parameteren. 
Manuell svitsjing skal utføres via mastertastaturet.  

TX CONFIG Gjelder bare for synkron styring og reserve. Definerer om følgepumper har egen 
transmitter.  

TX ALL DRIVES Standard når parameter 11.03 MODE SELECT er angitt til trykk. Hver pumpe har 
egen transmitter. Dette alternativet kan bare brukes til trykkontroll. 

TX ONE AI 

Standard når parameter 11.03 MODE SELECT er angitt for nivå, 
gjennomstrømning eller temperatur. Bare én transmitter brukes. Transmitteren 
må seriekoples med de andre stasjonene. Parameterne 22.04–22.11 fungerer 
normalt. Kan brukes for alle alternativer i parameter 11.03 MODE SELECT. 

  X 22.17 

TX ONE MASTER 
Brukes for trykk, nivå, gjennomstrømning eller temperatur der bare én transmitter 
brukes. Transmittersignalet overføres via fiberoptiske kabler til andre stasjoner. 
Parameterne 22.04–22.11 fungerer normalt. 
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Gruppe 23 CONDITION SETUP Beskrivelse 

X X X 23.01 
COND 1 SOURCE Definerer plasseringen av Condition 1-signalet som skal overvåkes. Alternativene 

kan være analog inngang AI1, AI3, eller fra følgende reelle signaler fra gruppe 1 
eller 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 2.06 og 2.17. 

X X X 23.02 

COND1 WRN LIM HI Verdiområdet er 0–9999. Dette er High Warning Limit. Enheter velges i gruppe 15 
eller blir definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.01. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. PS200 genererer advarselsmeldingen 
"COND 1 WARNING" når COND 1-signalet overstiger WARN LIMIT HI i en periode 
som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger utføres med 
mindre reléutganger er konfigurert. COND 1 WARNING aktiveres først når en 
verdi som er høyere enn 0, blir angitt. Standardinnstillingen er 0, og den 
deaktiverer Hi Limit-funksjonen. 

X X X 23.03 

COND1 WRN LIM LO Verdiområdet er ±9999. Dette er Low Warning Limit. Enheter velges i gruppe 15 
eller blir definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.01. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. PS200 genererer advarselsmeldingen 
"COND 1 WARNING" når COND 1-signalet er lavere enn WARN LIMIT LO i en 
periode som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger utføres 
med mindre reléutganger er konfigurert. COND 1 WARNING aktiveres først når en 
verdi som er høyere enn 0, blir angitt. Standardinnstillingen er 0, og den 
deaktiverer Lo Limit-funksjonen. 

COND 1 ALARM COND 1-signalet oppfyller COND 1-alarminnstillingen i en periode som er lengre 
enn reaksjonsforsinkelsen.  

DISABLED (STANDARD) Beskyttelse er ikke aktivert.  
ALARM ONLY PS200 genererer alarmmeldingen "COND 1 ALARM" når COND 1-signalet 

overstiger COND 1 ALARM LIMIT HI eller er lavere enn COND 1 ALARM LIMIT LO i 
en periode som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger 
utføres med mindre reléutganger er konfigurert. 

MIN SPD PS200 faller til minimumshastigheten i 14.02 hvis COND 1-signalet overstiger 
COND 1 ALARM LIMIT HI eller er lavere enn COND 1ALARM LIMIT LO i en periode 
som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Hvis COND 1-signalet på ett eller annet 
tidspunkt overstiger ALARM LIMIT LO eller faller under ALARM LIMIT HI, vil PS200 
fortsette den vanlige driften. PS200 genererer alarmmeldingen "COND 1 ALARM". 
Hvis alarmtilstanden ikke tilbakestiller seg selv etter perioden angitt i 23.10 MIN 
SPD STP DLY, vil PS200 gå over i en feiltilstand. Reléutganger aktiveres hvis disse 
er konfigurert. 

SLEEP PS200 går til hastighet 0 hvis COND 1-signalet overstiger COND 1 ALARM LIMIT HI 
eller er lavere enn COND 1ALARM LIMIT LO i en periode som er lengre enn 
reaksjonsforsinkelsen. Hvis COND 1-signalet på ett eller annet tidspunkt overstiger 
ALARM LIMIT LO eller faller under ALARM LIMIT HI, vil PS200 basert på omstart-
verdien i 14.07 starte og gjenoppta vanlig drift. PS200 genererer alarmmeldingen 
"COND 1 ALARM" og advarselen "SLEEP". 

X X X 23.04 

FAULT  PS200 går over i feiltilstand hvis COND 1-signalet overstiger COND 1 ALARM LIMIT 
HI eller er lavere enn COND 1ALARM LIMIT LO i en periode som er lengre enn 
reaksjonsforsinkelsen. PS200 genererer feilmeldingen "COND 1 FAULT". 

X X X 23.05 

COND1 ALRM LIM HI Verdiområdet er 0–9999. Dette er ALARM LIMIT HI-verdien. Standard er 0, og den 
deaktiverer Hi Limit-funksjonen. Enheter velges i gruppe 15 eller defineres av det 
reelle stasjonssignalet som velges i parameter 23.01. Transmitterskalering angis i 
gruppe 16. COND 1 ALARM LIMIT HI er ikke aktivert hvis den er angitt til 0. 
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Gruppe 23 CONDITION SETUP Beskrivelse 

X X X 23.06 

COND1 ALRM LIM LO Verdiområdet er ±9999. Dette er COND 1ALARM LIMIT LO-verdien. 
Standardinnstillingen er 0, og den deaktiverer Lo Limit-funksjonen. Enheter velges 
i gruppe 15 eller blir definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 
23.01. Transmitterskalering angis i gruppe 16. ALARM LIMIT LO er ikke aktivert 
hvis den er angitt til 0. 

X  X X  23.07 
COND 2 SOURCE Definerer plasseringen av Condition 2-signalet som skal overvåkes. Alternativene 

kan være analog inngang AI1, AI3, eller fra følgende reelle signaler fra gruppe 1 
eller 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 2.06 og 2.17. 

X X X 23.08 
 

COND2 WRN LIM HI Verdiområdet er 0–9999. Dette er High Warning Limit. Enheter velges i gruppe 15 
eller blir definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.07. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. PS200 genererer advarselsmeldingen 
"COND 2 WARNING" når COND 2-signalet overstiger WARN LIMIT HI i en periode 
som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger utføres med 
mindre reléutganger er konfigurert. COND 2 WARNING aktiveres først når en verdi 
som er høyere enn 0, blir angitt. Standardinnstillingen er 0, og den deaktiverer Hi 
Limit-funksjonen. 

X X X 23.09 

COND2 WRN LIM LO Verdiområdet er ±9999. Dette er Low Warning Limit. Enheter velges i gruppe 15 
eller blir definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.07. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. PS200 genererer advarselsmeldingen 
"COND 2 WARNING" når COND 2-signalet er lavere enn WARN LIMIT LO i en 
periode som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger utføres 
med mindre reléutganger er konfigurert. COND 2 WARNING aktiveres først når en 
verdi som er høyere enn 0, blir angitt. Standardinnstillingen er 0, og den 
deaktiverer Lo Limit-funksjonen. 

COND 2 ALARM COND 2-signalet oppfyller COND 2-alarminnstillingen i en periode som er lengre 
enn reaksjonsforsinkelsen.  

DISABLED (STANDARD) Beskyttelse er ikke aktivert.  
ALARM ONLY PS200 genererer alarmmeldingen "COND 2 ALARM" når COND 2-signalet 

overstiger COND 2 ALARM LIMIT HI eller er lavere enn COND 2 ALARM LIMIT LO i 
en periode som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Ingen andre handlinger 
utføres med mindre reléutganger er konfigurert. 

MIN SPD PS200 faller til minimumshastigheten i 14.02 hvis COND 2-signalet overstiger 
COND 2 ALARM LIMIT HI eller er lavere enn COND 2ALARM LIMIT LO i en periode 
som er lengre enn reaksjonsforsinkelsen. Hvis COND 2-signalet på ett eller annet 
tidspunkt overstiger ALARM LIMIT LO eller faller under ALARM LIMIT HI, vil PS200 
fortsette den vanlige driften. PS200 genererer alarmmeldingen "COND 2 ALARM". 
Hvis alarmtilstanden ikke tilbakestiller seg selv etter perioden angitt i 23.10 MIN 
SPD STP DLY, vil PS200 gå over i en feiltilstand. Reléutganger aktiveres hvis disse 
er konfigurert. 

X X X 23.10 

SLEEP PS200 går til hastighet 0 hvis COND 2-signalet overstiger COND 2 ALARM LIMIT HI 
eller er lavere enn COND 2 ALARM LIMIT LO i en periode som er lengre enn 
reaksjonsforsinkelsen. Hvis COND 2-signalet på ett eller annet tidspunkt overstiger 
ALARM LIMIT LO eller faller under ALARM LIMIT HI, vil PS200 basert på omstart-
verdien i 14.07 starte og gjenoppta vanlig drift. PS200 genererer alarmmeldingen 
"COND 2 ALARM" og advarselen "SLEEP". 

    
FAULT  PS200 går over i feiltilstand hvis COND 2-signalet overstiger COND 2 ALARM LIMIT 

HI eller er lavere enn COND 2ALARM LIMIT LO i en periode som er lengre enn 
reaksjonsforsinkelsen. PS200 genererer feilmeldingen "COND 2 FAULT". 

X X X 23.11 

COND2 ALRM LIM HI Verdiområdet er 0–9999. Dette er ALARM LIMIT HI-verdien. Standardinnstillingen 
er 0, og den deaktiverer Hi Limit-funksjonen. Enheter velges i gruppe 15 eller blir 
definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.07. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. COND 2 ALARM LIMIT HI er ikke aktivert 
hvis den er angitt til 0. 

X X X 23.12 
 

COND2 ALRM LIM LO Verdiområdet er 0–9999. Dette er ALARM LIMIT LO-verdien. Standardinnstillingen 
er 0, og den deaktiverer Lo Limit-funksjonen. Enheter velges i gruppe 15 eller blir 
definert av stasjonens reelle signal som ble valgt i parameter 23.07. 
Transmitterskalering angis i gruppe 16. COND 2 ALARM LIMIT LO er ikke aktivert 
hvis den er angitt til 0. 

X X X 23.13 COND RESP DELAY Forsinkelsesperioden før aktivering av en CONDITION 1- eller 2-advarsel eller 
-alarm. Verdiområdet er 0–300 sekunder. Standard er 20 sekunder. 

X X X 23.14 

MIN SPD STP DLY Dette er tidsperioden hvor PS200 vil kjøre på minimumshastighet ved en 
alarmtilstand hvis alarmtilstanden ikke nullstiller seg. Når denne tidsperioden 
utløper, går PS200 over i en feiltilstand. Verdiområdet er 0–1800 sekunder. 
Standard er 60 sekunder. 
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Gruppe 24 FAULT FUNCTIONS Beskrivelse 

PROC SNSR FAILURE 

Velger PS200-reaksjonen når de analoge signalene for Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, 
Proc XT2, Flowmeter, Spd Ovrrd eller SG/TEMP faller under 1,5 V eller 3 mA eller er 
over 10,1 V eller 20,2 mA (i 2 sekunder). Merk: Sensorfeiladvarselen identifiseres 
med tanke på hvilken bestemt sensor som svikter, basert på konfigurerings-
innstillingene for den analoge inngangen i parameterne 17.20, 17.21, 17.22.  

DISABLED  Beskyttelse er ikke aktivert. 

FAULT 
Stasjonen utløses ved feil, og motoren roterer til den stopper. Feilmeldingen "Ext SP, 
Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd Ovrd, SG/TEM P or Proc XT2" Err genereres og 
angir feltbuss 3.10 Bit 12. 

X X X 24.01 

LAST SPEED [standard] 
Stasjonen genererer advarselen "Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd Ovrrd, 
SG/TEMP eller Proc XT2" ERR, fryser hastigheten på gjennomsnitthastigheten til 
stasjonen de siste 60 sekundene, og angir feltbuss 3.10 Bit 12. Advarsel: Du må 
være sikker på at det er trygt å fortsette driften med en sensor med feil.  

COND SNSR FAILURE 

Velger hvordan PS200 vil reagere når Cond 1- eller Cond 2-signalene faller under 
1,5 V eller 3 mA eller overstiger 10,1 V 20,2 mA (i 2 sekunder). Merk: 
Sensorfeiladvarselen identifiseres med tanke på hvilken bestemt sensor som svikter, 
basert på konfigureringsinnstillingene for den analoge inngangen i parameterne 
17.20, 17.22.  

DISABLED  Beskyttelse er ikke aktivert. 

X X X 24.02 

WARNING [standard] PS200 genererer advarselen "Cond 1, Cond 2 Sgnl" Err. 
KEYPAD FAILURE Velger hvordan PS200 vil reagere på et kommunikasjonsbrudd med tastaturet. 
DISABLED  Beskyttelse er ikke aktivert. 

FAULT [standard] 
Stasjonen utløses ved feil, og motoren roterer til den stopper. Feilmeldingen "PANEL 
LOSS" genereres. Hvis en ekstern start/stopp-svitsj brukes og referansen sendes via 
analog inngang, vil det ikke oppstå en feiltilstand hvis tastaturet svikter. 

X X X 24.03 

LAST SPEED Stasjonen genererer advarselen "PANEL LOSS" og fryser hastigheten på 
gjennomsnittshastigheten til stasjonen de siste 60 sekundene.  

DIGIT RST CONFIG 
Feil på stasjonen kan tilbakestilles ved hjelp av en ekstern svitsj som er koplet til DI6, 
hvis tilstanden som forårsaket feilen, er blitt rettet. Etter at en feil er tilbakestilt, må 
stasjonen startes på nytt manuelt. 

PUMP FAULTS Tilbakestiller følgende pumpefeil: PUMP PROTECT, LOW DEMAND, DRY RUN, MIN 
FLOW, COND 1 og 2 og PROCESS SENSOR. 

VFD FAULTS Tilbakestiller en tastaturfeil eller VFD-feil. 

X X X 24.04 

BOTH [standard] Tilbakestiller både pumpefeil og VFD-feil. 

X X X 24.05** MOTOR THERM PROT 
Velger hvordan stasjonen skal reagere når overtemperatur i motoren registreres av 
funksjonen som er definert av parameter 24.06 Motor Therm P Mode. Standard = 
Warning. Andre alternativer: Fault, Not Selected. 

X X X 24.06** MOTOR THERM P MODE 

Velger varmebeskyttelsesmodus for motoren. Når overtemperatur registreres, 
reagerer stasjonen slik det er angitt i parameter 24.05 Motor Therm Prot. Standard 
= DTC. Andre alternativer: User Mode og Thermistor. Termistor er koplet til DI-4. 
Oppdateres automatisk til THERMISTOR når termistor er valgt i parameter 25.06.  

X X X 24.07** MOTOR THERM TIME Definerer varmetidskonstanten for den brukerdefinerte varmemodellen. 

X X X 24.08** MOTOR LOAD CURVE Definerer belastningskurven sammen med parameterne 24.09 Zero Speed Load og 
24.10 Break Point. Belastningskurven brukes i den brukerdefinerte varmemodellen. 

X X X 24.09** ZERO SPEED LOAD Definerer belastningskurven sammen med 24.08 og 24.10. 
X X X 24.10** BREAK POINT Definerer belastningskurven sammen med 24.08 og 24.09. 

X X X 24.11** STALL FUNCTION Velger hvordan stasjonen reagerer på en motorstanstilstand. Standard = Not Sel. 
Andre alternativer: Warning, Fault. 

X X X 24.12** STALL FREQ HI Definerer frekvensgrensen for Stall Function. 
X X X 24.13** STALL TIME Definerer tiden for Stall Function. 

X X X 24.14** UNDERLOAD FUNC Velger hvordan stasjonen reagerer på underbelastning. Standard = Not Sel.  
Andre alternativer: Warning eller Fault. 

X X X 24.15** UNDERLOAD TIME Tidsgrense for Underload-funksjonen. 
X X X 24.16** UNDERLOAD CURVE Velger belastningskurve for Underload-funksjonen. 

X X X 24.17** MOTOR PHASE LOSS Aktiverer overvåkingsfunksjonen for motorfasetap. Standard = Not Sel. Andre 
alternativer: Fault.  

X X X 24.18** GROUND FAULT Velger hvordan stasjonen reagerer når en jordfeil registreres i motoren eller 
motorkabelen. Standard = Fault. Annet alternativ: Warning. 

X X X 24.19** COMM FLT FUNC 

Velger hvordan stasjonen reagerer ved et kommunikasjonsbrudd med feltbuss, det 
vil si hvis stasjonen ikke mottar data for Main Ref eller Aux Ref. Tidsforsinkelsen er 
angitt i parameterne 24.20 og 24.21. Standard = Last Speed. Andre alternativer: 
Not Selected, Fault. 

X X X 24.20** MAIN REF DS T-OUT Definerer tidsforsinkelse for overvåking av data for Main Ref. Standard = 
3 sekunder. 

X X X 24.21** AUX DS T- OUT Definerer tidsforsinkelse for overvåking av data for Aux Ref. Standard = 3 sekunder. 

X X X 24.22** IO CONFIG FUNC 
Velger hvordan stasjonen reagerer ved feil valg av I/O eller hvis "FIELDBUS" er valgt i 
30.01 uten at en feltbussmodul er til stede. Standard = Warning. Annet alternativ: 
NOT SEL. 
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Gruppe 
25 PUMP PROTECT  Beskrivelse 

PUMP PROTECT CTRL 
Faktisk prosessverdi er lavere enn 25.02 PROTECTION LIMIT for 25.03 PROTECTION 
DELAY, og PS200 er på maksimumshastighet for beskyttelsesforsinkelsen. Skal ikke 
brukes hvis parametervalget for 13.08 er moment. 

DISABLED [STANDARD] Beskyttelse er deaktivert. 
ALARM PS200 genererer bare advarselen "PUMP PROTECT". Reléutganger kan konfigureres til å 

aktiveres. Ingen annen handling utføres. 
 X X 25.01 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genererer advarselen "Pump Protect" og styrer i samsvar med innstillingen for 
14.05 CONFIG SPEED MIN. Det er mulig å tilbakestille til standardinnstillingen hvis 
(25.04) Error Reset er aktivert. 

 X X 25.02 PROTECTION LIMIT 
Dette er verdien (i % av børverdien) som 25.01 PUMP PROTECT CTRL aktiverer når 
pumpen er på maksimumshastighet i forsinkelsesperioden for beskyttelse. Verdiområde: 
0–100 % av børverdi. Standardinnstillingen er 97 %. 

X X X 25.03 PROTECTION DELAY 
Dette er perioden før aktivering av 25.01 PUMP PROTECT CTRL. Gjelder også for 
SECONDARY PROTECT A/B, MIN FLOW, DRY RUN og RUNOUT CTRL. Innstilling = 0–
200 sekunder. Standard: 0 sekunder. 

 X X X 25.04 ERROR RESET 

Angir antall feiltilbakestillinger. Verdiområdet er 0–19. Standard er "0". Når "0" er angitt, 
er ERROR RESET deaktivert. Tid mellom tilbakestillinger er angitt i 25.05 PUMP RESET 
DELAY. Manuell inngripen er nødvendig hvis feilen fortsatt er aktiv etter at det angitte 
antallet tilbakestillinger er nådd. Telleverket vil nullstilles hvis en stoppkommando 
sendes ut, hvis feilen tilbakestilles manuelt, eller hvis stasjonen har hatt normal drift i 
5 minutter. Stasjonens reaksjon på feilen vil være i samsvar med det som er angitt i 
14.05 CONFIG SPEED MIN. Tilbakestillingshandling er angitt i parameterne 25.01 og 
25.11. 

 X X X 25.05 PUMP RESET DELAY Tidsperioden som PS200 venter etter at en alarm- og styringstilstand er oppstått, før det 
gjøres forsøk på feiltilbakestilling. Verdiområde: 250 sekunder. Standard: 60 sekunder. 

SECONDARY PROTECT A Tap av digital inngang 4 (DI4) for 25.03 PROTECTION DELAY.  
DISABLED [STANDARD] Beskyttelse er deaktivert. 

ALARM PS200 genererer bare advarselen "Secondary Protect A". Reléutganger kan konfigureres 
til å endres. Ingen annen handling utføres. 

ALARM AND CONTROL PS200 genererer advarselen "Secondary Protect A" og styrer i samsvar med innstillingen i 
14.05 Config Speed Min. Hvis DI4 stenges etter en feiltilstand, vil PS200 starte på nytt. 

X X X 25.06 

THERMISTOR  Tillater bruk av en motortermistor på DI4. Parameter 24.06 MOTOR THERM P MODE 
oppdateres automatisk til "Thermistor".  

SECONDARY PROTECT B Tap av digital inngang 5 (DI5) for 25.03 PROTECTION DELAY.  
DISABLED [STANDARD] Beskyttelse er deaktivert. 
ALARM PS200 genererer bare advarselen "Secondary Protect B". Reléutganger kan konfigureres 

til å endres. Ingen annen handling utføres. 

ALARM AND CONTROL PS200 genererer advarselen "Secondary Protect A" og styrer i samsvar med innstillingen i 
14.05 Config Speed Min. Hvis DI5 stenges etter en feiltilstand, vil PS200 starte på nytt.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
25.07 

SG SELECT Angis automatisk hvis 29.12 SG SELECT er angitt til "DI". Digital Input 5 kan deretter 
veksle for SG-valg. 

Q ACT SOURCE Identifiserer kilden til gjennomstrømningsmålingene for pumpebeskyttelsesfunksjonen.  
SMARTFLOW 
(STANDARD) 

Logikkenheten bruker den PumpSmart-beregnede gjennomstrømningsverdien.  
X 

 
X 

 
X 25.10 

EXT FLOWMETER Logikkenheten bruker en ekstern gjennomstrømningsmåler som er konfigurert i 
gruppe 17. 

MIN FLOW CTRL 
Hvis innstillingen er aktivert og den reelle gjennomstrømningen er lavere enn 25.12 Min 
Flow (korrigert for hastighet) i løpet av 25.03 Protection Delay, registreres en tilstand 
med minimumsgjennomstrømning. 

DISABLED [STANDARD] Beskyttelse er deaktivert. 

WARNING PS200 genererer bare en advarsel om minimumsgjennomstrømning. Ingen andre 
handlinger iverksettes med mindre reléutganger er konfigurert. 

X X X 25.11 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genererer en "Min Flow"-advarsel eller -feil, og styrer i samsvar med innstillingen i 
Config Spd Min (14.05). Feilen kan tilbakestilles hvis (25.04) Error Reset er aktivert. 
Reléutganger kan konfigureres til å aktiveres. 

X X X 25.12 MIN FLOW  

Definerer sikker minimumsgjennomstrømning i pumpen. Denne minimumsgjennom-
strømningen samsvarer med 29.03 N Rated. For andre hastigheter korrigeres tillatt 
minimumsgjennomstrømning proporsjonalt med endringen i hastighet (Q1/Q2 = N1/N2 
der Q=gjennomstrømning og N=hastighet). For English(Am) er standard gjennom-
strømningsenhet GPM, for alle andre språk er standard gjennomstrømningsenhet 
M3/hr.  

DRY RUN CTRL 
Hvis innstillingen er aktivert og den reelle gjennomstrømningen er lavere enn 
tørrkjøringskriteriene for beskyttelsesforsinkelsen (25.03), blir en tørrkjøringstilstand 
registrert. Minimum Flow Control må også aktiveres for at Dry Run Ctrl skal aktiveres. 

DISABLED (STANDARD) Beskyttelse er deaktivert. 
WARNING PS200 genererer bare en advarsel om tørrkjøring. Ingen andre handlinger iverksettes 

med mindre reléutganger er konfigurert. 
X X X 25.13 

 
FAULT 

Stasjonen går over i feiltilstand, og motoren roterer til den stopper. Feilmeldingen "Dry 
Run" genereres. Denne feilen kan ikke tilbakestilles med Error Reset (25.04). 
Reléutganger kan konfigureres til å aktiveres. 
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Gruppe 
25 PUMP PROTECT  Beskrivelse 

X X X 25.14** DRY RUN FACTOR Koeffisient for bestemmelse av tørrkjøringsstyrke. Standard: = 0,95, verdiområde = 
0,00–2,00. 

RUNOUT CTRL Hvis innstillingen er aktivert og den reelle gjennomstrømningen er høyere enn 
uttømmingsstrømningen (korrigert for hastighet) i løpet av 25.03 Protection Delay, 
registreres en RUNOUT-tilstand. 

DISABLED [standard] Beskyttelse er deaktivert. 
X X X 25.15 

WARNING PS200 viser meldingen "RUNOUT". Reléutganger kan konfigureres til å endres. Ingen 
annen handling utføres. 

X X X 25.16 RUNOUT FLOW  

Definerer maksimumsgjennomstrømning i pumpen. Denne maksimumsgjennom-
strømningen samsvarer med 29.03 N Rated. For andre hastigheter korrigeres tillatt 
uttømmingsstrømning proporsjonalt med endringen i hastighet (Q1/Q2 = N1/N2 der 
Q=strømning og N=hastighet). For English(Am) er standard strømningsenhet GPM, for 
alle andre språk er standard strømningsenhet M3/hr. 

X X X 25.20** MAXIMUM CURRENT Definerer tillatt maksimumsmerkestrøm i % av nominell utgangsstrøm ved tung 
belastning. 

X X X 25.21** MAXIMUM TORQUE Definerer stasjonens maksimale momentgrense. 
X X X 25.22** OVERVOLTAGE CONTROL Aktiverer (standard) / deaktiverer overspenningsstyring for mellomstrømsforbindelsen. 
X X X 25.23** UNDERVOLTAGE 

CONTROL 
Aktiverer (standard) / deaktiverer underspenningsstyring for mellomstrømsforbindelsen. 

X X X 25.24** P MOTORING LIM Definerer tillatt maksimalstyrke fra omformeren til motoren. 
X X X 25.25** P GENERATING LIM Definerer tilatt maksimalstyrke fra motoren til omformeren. 
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Gruppe 
26 ENERGY SAVINGS Beskrivelse 

X X X 26.01 $/kWhr Energikostnad i lokal valuta. Innstillingsområde = 0,000–1,000 
X X X 26.02 BASELINE POWER Baseline HP for et konvensjonelt system med fast hastighet. Innstillingsområde = 0–

1000 hestekrefter. 
X X X 26.04 ENERGY SAVE METHD Alternativer: Savings Op 1 (standard), Savings Op 2 

X X X 26.05 ENERGY SAVE RESET Alternativer: Disabled (standard), Reset. (Merk: Etter tilbakestilling går parameter 26.05 
tilbake til deaktivert tilstand.) 

X X X 26.06 KWH AT RESET Samlet kWh siden forrige tilbakestilling. Legg til parameter 1.15 KWH SINCE RST for å få 
samlet kWh. Kan bare vises. 

X X X 26.07 OP HRS AT RESET Samlet timetall for drift siden forrige tilbakestilling. Legg til parameter 1.14 OP HRS 
SINCE RST for å få samlet timetall for strøm på RMIO-brett. Kan bare vises. 
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Gruppe 
28 VFD AUTORESET Beskrivelse 

X X X 28.01 

AUTO RESET TRIALS Definerer antallet automatiske tilbakestillinger for Overcurrent-, Overvoltage-, 
Undervoltage- og Process Sensor-feil. Verdiområdet er 0–5. Er innstillingen angitt til 0, 
deaktiveres funksjonen. Standard = 0. Merk: Hvis antallet tilbakestillinger som er utført i 
prøveperioden, tilsvarer verdien som er angitt i 28.01, vil stasjonen gå over i feiltilstand 
til den tilbakestilles manuelt. Hvis antallet tilbakestillinger i prøveperioden er lavere enn 
verdien som er angitt i 28.01, vil tilbakestillingsfunksjonen fortsatt være aktivert.  

X X X 28.02 
TRIAL TIME Denne parameteren angir tidsperioden for telling og tilbakestilling av en feil. Denne 

tidsperioden begrenser antallet feil som kan tilbakestilles, til antallet som er angitt i 
28.01. Verdiområdet er 0–180 sekunder. Standard er 180 sekunder. 

X X X 28.03 VFD RESET DELAY Definerer tiden som PS200 venter før det gjøres forsøk på en automatisk tilbakestilling. 
Verdiområdet er 0–250 sekunder. Standard = 15 sekunder. 

OVERCURRENT Aktiverer / deaktiverer automatisk tilbakestilling av en OVERCURRENT-feil. 
ENABLE Aktiverer automatisk tilbakestilling av en OVERCURRENT-feil. X X X 28.04 
DISABLE (standard) Auto Reset er deaktivert. 
OVERVOLTAGE Aktiverer / deaktiverer Auto Reset av en OVERVOLTAGE-feil. 
ENABLE Aktiverer Auto Reset av en OVERVOLTAGE-feil. X X X 28.05 
DISABLE (standard) Auto Reset er deaktivert. 
UNDERVOLTAGE Aktiverer / deaktiverer Auto Reset av en UNDERVOLTAGE-feil. 
ENABLE Aktiverer Auto Reset av en UNDERVOLTAGE-feil. X X X 28.06 
DISABLE (standard) Auto Reset er deaktivert. 
PROCESS SENSR ERR Aktiverer / deaktiverer Auto Reset av en PROCESS SENSR ERR-feil. Dette påvirker 

følgende sensorfeil: EXT SP, PROC XT1, SPEED REF, FLOWMETER, SG/TEMP og PROC XT2. 
ENABLE Aktiverer Auto Reset av en PROCESS SENSR-feil. 

X X X 28.07 

DISABLE (standard) Auto Reset er deaktivert. 
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Gruppe 29 SMARTFLOW Beskrivelse 

TYPE Definerer pumpetype som brukes. 
DISABLED (STANDARD) Deaktiverer SMARTflow-funksjonen. 
SS CENTRIFUGAL Sentrifugalbelastninger, brukes for pumpehjul med enkelt innsug. 
DS CENTRIFUGAL Sentrifugalbelastninger, brukes for pumpehjul med dobbelt innsug. 
MAG DRIVE  Sentrifugalbelastninger med magnetisk drift (virvelstrømstap). 

X X X 
 
29.01 

PD Skal ikke brukes. 

X X X 29.02 

BEP FLOW Gjennomstrømning ved pumpens BEP (Best Efficiency Point, beste 
effektivitetspunkt) ved nominell hastighet og viskositet hvis det benyttes 
sentrifugalbelastning. Hvis PD-bruk, er QBEP gjennomstrømning (uten sluring) ved 
nominell hastighet som er oppgitt i parameter 29.03 N RATED. Verdiområde: 0-
9999, Standard = 100. 
Hvis 29.01 TYPE = PD, blir QBEP deplasementkapasitet. 
Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enhetene i GPM. M3/Hr for alle andre 
språk. 

X X X 29.03 RATED SPD Hastigheten som pumpedata (QBEP, PBEP og PSO) angis ved. Verdiområde 0–18000, 
standard = 14.01 MAXIMUM SPEED. 

X X X 29.04 

BEP POWER Effekten på pumpens BEP (Best Efficiency Point, beste effektivitetspunkt) ved 
nominell hastighet og viskositet på SG = 1.0. Verdiområde 0–3000,00. Standard 
= 80 % av 11.08 MOTOR NOM POWER. 
Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enhetene i BHP. KW for alle andre 
språk. 

X X X 29.05 

SO POWER Effekten på pumpens SO-tilstand (Shut-Off) ved nominell hastighet og viskositet 
på SG = 1.0. Verdiområde 0–3000,00. Standard = 36 % av 11.08 MOTOR NOM 
POWER. 
Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enhetene i BHP. KW for alle andre 
språk. 

X X X 29.06** HYD EFF FACTOR Hydraulisk effektivitetsfaktor, verdiområde: 0,0–10,0. Standard = 0,7. 
X X X 29.07** HYD EFF EXPNT Hydraulisk effektivitetskraft. Verdiområde: 0,0–10,0. Standard = 1,0. 

CALC SO SOURCE Definerer kilde for KSO-faktor. 
AFFINITY (STANDARD) Beregner effekt ved nedkopling ved hjelp av lover om tiltrekning. Standardverdi 

for KSO = 3. KSO kan justeres i parameter 29.09. 
TUNE PumpSmart beregner effekt til en nedkoplingskurve ved å øke hastigheten og 

overvåke effekten mens pumpens utløpsventil holdes stengt. Advarselsmeldingen 
WARNING TUNING vises på tastaturet. En reléutgang aktiveres og Fieldbus Alarm 
Word 3.11 Bit 03 angis (hvis konfigurert). Motoren må være slått av når 
justeringsprosess skal starte. Når justeringsprosessen er fullført, vil stasjonen slås 
av, og den må startes på nytt manuelt.  

X X X 29.08 

TUNED VALUE Bruk effekten fra nedkoplingskurven som ble utviklet gjennom 
justeringsfunksjonen. 

X X X 29.09 SO EXPNT Power Factoring-eksponent for nedkoplingseffekt. Verdiområde: 0,00-5,00. 
Standard = 3,00. 

X X X 29.10 

P MAG CORR Korrigeringsfaktor for virvelstrøm for magnetiske pumper ved nominell hastighet 
(29.03). 
Synlig bare hvis 29.01 TYPE = MAG DRIVE. Verdiområde: 0.0–100,0. Standard = 
0. 
Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enhetene i BHP. KW for alle andre 
språk. 

X X X 29.11** QACT FILTER Definerer filtreringstidskonstanten for QACT. Standard er 1,0 sekund. 
Verdiområde er 0,0–10,0 sekunder. 

SG SELECT Velger SG-kilde. 
SG RATE Bruker verdien 29.15 SG RATE. 
SG CALC (T) Beregner SG som en funksjon av temperatur ved hjelp av logikkenhet for SG 

Calculation. 
AI SG angis via en analog inngang (se oppsett for gruppe 17). Lineær skalering: 

4 mA = SG MIN, 20 mA = SG MAX. 

X X X 29.12 

DI SG kan veksles mellom 29.13 SG MIN og 29.14 SG MAX via digital inngang (DI5). 
Dette alternativet konfigurerer automatisk SG SELECT i 25.07.  

X X X 29.13 SG MIN (SGMIN) Spesifikk vekt, minimum, standard = 0, verdiområde er 0,0–10,0.  
X X X 29.14 SG MAX (SGMAX) Spesifikk vekt, maksimum, standard = 1, verdiområde er 0,0–10,0.  
X X X 29.15 SG RATE (SGRATED) Spesifikk vekt, nominell, standard = 1, verdiområde er 0,0–10,0. 

X X X 29.16 
T MIN (TMIN) Temperatur, minimum. Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enheten F 

Deg. (standard = 0), C Deg (standard = 0) for alle andre språk. Verdiområde er -
200 til 1000. 

X X X 29.17 
T MAX (TMAX) Temperatur, maksimum. Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enheten F 

Deg (standard = 212), C Deg (standard = 100) for alle andre språk. Verdiområde 
er -200 til 1000. 

X X X 29.18 
T RATE (TRATE) Temperatur, nominell. Hvis 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), er enheten F Deg 

(standard = 104), C Deg (standard = 50) for alle andre språk. Verdiområde er 
-200 til 1000. 
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Gruppe 30 OPTION MODULES Beskrivelse 

Fieldbus Aktiverer valgfri ekstern DCS og velger grensesnittet. Se ABB IOM-kapittelet om 
feltbusstyring. 

NO [standard] Ingen feltbusskommunikasjon. 

FIELDBUS 
Stasjonen kommuniserer med en adaptermodul for feltbuss i Slot 1 eller via CH 0-
forbindelsen for feltbussadapter. Merk: Når "Fieldbus" er valgt, låses parameter-
grupper 31, 90 og 92 opp. 

ADVENT Stasjonen kommuniserer med et ABB Advent OCS-system via kanal 0 på RDCO-
brettet. Merk: Når "Advent" er valgt, låses parametergrupper 90 og 92 opp. 

STD MODBUS 
Stasjonen kommuniserer med en Modbus-regulator via Modbus Adapter Module 
(RMBA) i Slot 1 på stasjonen. Merk: Når "Std Modbus" er valgt, låses parameter-
grupper 52, 90 og 92 opp. 

X X X 30.01 

CUSTOMIZED 
Stasjonen kommuniserer via en kundeangitt forbindelse. Styringskildene er 
definert i 90.04 og 90.05. 

X X X 30.03 COMM PROFILE 
Denne parameteren blir synlig hvis FIELDBUS eller STD MODBUS er valgt i 30.01 
FIELDBUS. Dette definerer profilen som kommunikasjonen med feltbussen baseres 
på. Standard: CSA2.8/3.0. Andre alternativer er ABB DRIVES og GENERIC. Bruk 
innstillingen GENERIC for LonWorks.  
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Gruppe 31 FIELDBUS SETUP Beskrivelse 

X X X 31.01 MODULE TYPE 
Denne parameteren konfigurerer modultypen automatisk ved hjelp av 
feltbussadapteren. Det er ikke nødvendig med handling med mindre det er 
ønskelig å endre standardinnstillingene. Se håndboken for feltbussen. Denne 
parameteren blir synlig når "Fieldbus" er valgt i parameter 30.01 FIELDBUS. 
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Gruppe 34 PUMPERENGJØRINGS-
SEKVENS Beskrivelse 

EXE P CLEAN SEQ 
Definerer hvordan rengjøringssekvensen utføres. Stasjonsreléutgang R03 får 
strøm ved utføring. RO3 forblir strømførende under rengjøringssekvensen. PCS 
fungerer bare i modusen REMOTE. 

NOT SEL (STANDARD) Pumperengjøringssekvensen er deaktivert. 

P CTRL DI3 Pumperengjøringssystemet utføres ved at pumpekontrolleren innstiller stasjonens 
digitale inngang DI3 fra 0 til 1. 

X X X 34.01 

PS200 Pumperengjøringssystemet utføres av PS200 selv. 

REQ P CLEAN SEQ Definerer hva som utløser anmodning om pumperengjøringssekvens. Ved 
anmodning får reléutgang RO2 strøm og har strøm til sekvensen er fullført. 

NOT SEL (STANDARD) 

Pumperengjøringssekvensen deaktiveres hvis 34.01 angis til PS200 og 34.02 til 
NOT SEL. Hvis 34.01 angis til P CTRL DI3 og 34.02 angis til NOT SEL, brukes 
pumpekontrolleren og pumpekontrollerlogikken til å kontrollere PCS – derfor 
benyttes ikke stasjonens mulighet til å analysere moment og/eller kjøretid. 

TORQ 
Anmodningen utløses når 1.05 MOTOR TORQUE overstiger verdien som angis i 
3403 TORQ REQ for 3404 TON REQ. Oppfyllingen overvåkes og analyseres av 
stasjonen. 

RUN TIME Denne anmodningen utløses når 1.45 PMP CLN RUN TIME overstiger verdien som 
angis i 3405 RUN TIME REQ. Oppfyllingen overvåkes og analyseres av stasjonen.  

X X X 34.02 

TORQ OR RUN TIME Denne anmodningen utløses når enten motormoment eller kjøretid oppfylles som 
beskrevet ovenfor. 

X X X 34.03 TORQUE REQ 
Definerer terskelverdien for motormoment i % av nominell motormoment som 
kreves for å utløse en pumperengjøringssekvens. Verdiområde: 0,0–200,0 %. 
Standard er 120 %. 

X X X 34.04 TON REQ 
Motormomentet må overstige 34.03 TORQUE REQ for denne tidsperioden før 
pumperengjøringssekvensen kan utløses. Verdiområdet er 0–100 sek. Standard er 
5 sek. 

X X X 34.05 RUN TIME REQ 

Definerer kjøretiden som må oppfylles før pumperengjøringssekvensen kan 
anmodes hvis konfigurert i 34.02 REQ P CLEAN SEQ. 1.45 PMP CLN RUN TIME 
tilbakestilles til null etter hver stoppkommando og etter hver fullførte 
rengjøringssekvens. Verdiområde: 0,1–100,0 timer. Standard er 2 timer. 

X X X 34.06 NUM OF CYCLES Definerer antall sykluser pumperengjøringssystemet kjører for hver utføring. 
Verdiområde: 1–10. Standard er 2. 

X X X 34.07 FWD RUN SPD Definerer maksimal kjørehastighet i % av 14.01 MAXIMUM SPEED. Verdiområde: 
0,0–100,0 %. Standard er 100 %. 

X X X 34.08 FWD RUN TIME Definerer kjøretiden framover for rengjøringssekvensen. Verdiområde: 0,0–
100,0 sek. Standard er 7 sek. 

X X X 34.09 FWD RUN ACC Definerer akselerasjonen framover i rengjøringssyklusen. Verdiområde: 0,0–
100,0 sek. Standard er 0,3 sek. 

X X X 34.10 FWD RUN DEC 
Definerer retardasjonen framover i rengjøringssyklusen. Verdiområde: 0,0–
100,0 sek. Standard er 2 sek. Det må ikke angis lavere verdi enn 2 sek. for å 
unngå overbelastning av pumpehjul og aksel. 

X X X 34.11 ZERO SPEED PAUSE 
Definerer pause med null hastighet i rengjøringssekvensen ved overgang fra 
rotasjon framover til rotasjon bakover. Verdiområde: 0,0–100 sek. Standard er 
7 sek. 

X X X 34.12 REV RUN SPD 
Definerer kjørehastighet bakover i % av 14.01 MAXIMUM SPEED. Det må ikke 
angis høyere verdi enn 80 % for å unngå overbelastning av pumpehjul og aksel. 
Verdiområde: 0,0–100,0 %. Standard er 80 %. 

X X X 34.13 REV RUN TIME Definerer kjøretiden bakover for rengjøringssekvensen. Verdiområde: 0,0–
100,0 sek. Standard er 7 sek. 

X X X 34.14 REV RUN ACC 
Definerer akselerasjonen bakover i rengjøringssyklusen. Det må ikke angis høyere 
verdi enn 2 sek. for å unngå overbelastning av pumpehjul og aksel. Verdiområde: 
0,0–100,0 sek. Standard er 2 sek. 

X X X 34.15 REV RUN DEC Definerer retardasjonen bakover i rengjøringssyklusen. Verdiområde: 0,0–
100,0 sek. Standard er 0,3 sek.  

X X X 34.16 SEQUENCE TIMER 

Gjelder bare for 34.01-innstilling i PS200. Hvis tidsperioden for anmodning om ny 
PCS (etter en PCS er fullført) er mindre enn SEQUENCE TIMER-innstillingen, må 
34.17 SEQUENCE COUNTER aktiveres. Verdiområde: 0–100 sek., standard = 
30 sek. 
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Gruppe 34 PUMPERENGJØRINGS-
SEKVENS Beskrivelse 

X X X 34.17 SEQUENCE COUNTER 

Gjelder bare for 34.01-innstilling i PS200. Maksimalt antall sekvenser som tillates 
etter at SEQUENCE COUNTER er aktivert. Hvis stasjonen anmoder om en annen 
PCS etter at maksimalt antall sekvenser er oppnådd, må 34.18 SEQUENCE 
EXCEED-funksjonen aktiveres. Verdiområde: 0–10 sekvenser. Standard = 5.  

SEQUENCE EXCEED 
Gjelder bare for 34.01-innstilling i PS200. Når 34.17 SEQUENCE COUNTER har 
nådd maksimalt tillatt antall sekvenser og det anmodes om en ny PCS, initieres 
denne handlingen. Standard er Fault. 

DEAKTIVERT SEQUENCE EXCEED-funksjonen er deaktivert og det er ingen begrensninger for 
antall PCS-anmodninger og -utføringer. 

ADVARSEL 

Tastaturet viser advarselen PUMP CLOGGED, og PCS-funksjonen deaktiveres. 
Stasjonen fortsetter å fungere i sin vanlige konfigurerte tilstand. En reléutgang får 
strøm, og feltbuss 3.11 PS Condition Word Bit 02 PUMP CLOGGED angis (hvis 
konfigurert). 

X X X 34.18 

FAULT 

Stasjonen feiler og må tilbakestilles manuelt. Tastaturet viser PUMP CLOGGED. En 
reléutgang får strøm, feltbuss 3.11 PS Condition Word Bit 02 PUMP CLOGGED, 
3.10 PS ALARM WORD Bit 06 VFD FAULT/WRN og 3.11 PS CONDITION WORD Bit 
11 VFD FAULT/WRN angis (hvis konfigurert). 
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Gruppe 50 MOTOR CONTROL 
Kontrollenhet for hastighet og andre motorvariabler 

Disse funksjonene brukes ikke i skalar modus. 

X X X 50.01** START FUNCTION Velger startmetode for motoren. Standard = DC Magn. Andre alternativer: 
Constant DC MAGN, Auto. 
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Gruppe 52 STD MODBUS 
Innstillinger for standard Modbus (RMBA)-forbindelse. Se kapittelet om 

feltbusstyring i ABB-håndboken.  
Gruppe 52 låses opp når Std Modbus velges i parameter 30.01. 

X X X 52.01 STATION NUMBER Definerer enhetens adresse. Det tillates ikke to enheter i nettverket med samme 
adresse. Verdiområde = 1–247, Standard = 1. 

X X X 52.02 BAUD RATE Definerer forbindelsens overføringshastighet. 600 (standard), 1200, 2400, 4800, 
9600 og 19200 bit/sek. 

PARITY Definerer bruk av paritetsbit og stoppbit. Samme innstilling må brukes på alle 
stasjoner i nettverket.  

ODD Ulik paritetsindikasjon, én stoppbit (standard). 
EVEN Lik paritetsindikasjon, én stoppbit. 
NONE1STOPBIT Ingen paritetsbit, én stoppbit.  

X X X 52.03 

NONE2STOPBIT Ingen paritetsbit, to stoppbit.  
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Gruppe 90 D SET REC ADDR 

 
Beskrivelse 

Parameteradresser som mottatte feltbussdata skrives til. Se delen om felt-
busstyring i ABB-håndboken og den konkrete håndboken for feltbussadapteren 
for informasjon om feltbussadressering. 

X X X 90.01 MAIN DS Ref2 Velger adressen som verdien for feltbussreferanse Ref 2 skrives til. 
X X X 90.02 AUX DS REF3 Velger adressen som verdien for feltbusreferanse Ref 3 skrives til. 
X X X 90.03 AUX DS REF4 Velger adressen som verdien for feltbusreferanse Ref 4 skrives til. 
X X X 90.04 AUX DS REF5 Velger adressen som verdien for feltbusreferanse Ref 5 skrives til. 
X X X 90.05 MAIN DS SOURCE Definerer datasettet som PS200 leser kontrollordet fra, referanse Ref 1 og 

referanse Ref 2. 
X X X 90.06 AUX DS SOURCE Definerer datasettet som PS200 leser fra, referansene Ref 3, Ref 4 og Ref 5. 
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Gruppe 92 D SET TR ADDR 

 
Beskrivelse 

Hoved- og tilleggsdata som PS200 sender til feltbussmasterstasjonen. Se delen 
om feltbusstyring i ABB-håndboken og den konkrete håndboken for feltbuss-
adapteren for informasjon om feltbussadressering. 

X X X 92.01 MAIN DS STATUS WORD Lagrer adressen som hovedstatusordet leses fra. Dette er en fast verdi, og den er 
ikke synlig eller tilgjengelig for brukeren. 

X X X 92.02 MAIN DS ACT1 Velger adressen som Actual Signal 1 leses fra, til hoveddataene. 
X X X 92.03 MAIN DS ACT2 Velger adressen som Actual Signal 2 leses fra, til hoveddataene. 
X X X 92.04 AUX DS ACT3 Velger adressen som Actual Signal 3 leses fra, til tilleggsdataene. 
X X X 92.05 AUX DS ACT4 Velger adressen som Actual Signal 4 leses fra, til tilleggsdataene. 
X X X 92.06 AUX DS ACT5 Velger adressen som Actual Signal 5 leses fra, til tilleggsdataene. 
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Gruppe 99 INFORMATION Beskrivelse 

X X X 99.01 Software Version 5.0 Programvareversjonen som er lastet opp på PS200.  
X X X 99.02 SOFTWARE DATE:  

DAY-MONTH-YEAR Versjonsdato for programvaren (for eksempel 022803). 
 



X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

E-Stop

X22
Terminal Block

Example: Pressure Control Application

P (+)

(-)

Example
2 Wire START/STOP

X21
Terminal Block

4-20 mA Signal Power Externally
Primary Process Instrument

4-20 mA Signal Power Externally
[E.g. Vibration or Condition Monitoring 

Instrument, 2nd process Transmitter etc...]

Multiple Transmitters/Jumpers

OPTION - 2nd 4-20 mA Process Transmitter OR external signal for 
Variable Setpoint Control Connected at AI1

Example: Pressure Control 
Application

P (+)

(-)

I (+)

(-)

Resistor
500 OHM
+/- 1%
1/4 Watts

Externally Powered Instruments

(+)(-)

NOT REQUIRED IF
2-10 VDC SIGNAL 

500 OHM Resistor
[+/- 1%, 1/4 Watts]

I1 (+)(-)

PS200 BASIC WIRING

Expose the shield of 
the control wire 
cable and slide a 
conductive clamp 
onto the cable. 

Connect clamp to 
the grounding lugs

JUMPERS
When PumpSmart is powering a process transmitter, The power supply ground 
must be connected to the negative terminal (-) of each transmitter. Rather than 
run separate wires from the ground connection [X23-2], use smaller "jumpers".

Jumper size: 16-20 Guage

Jumper

Example: Pressure Control 
Application w/ Vibration Tx

P (+)

(-)

(-)
(+)

PROCESS TRANSMITTER POWER
24VDC 250 mA Maximum

17.20 AI1 CONFIG
PROC TRANS 2 - Secondary process transmitter
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
EXT SETPOINT - External setpoint input
CONDITION 1 – General condition transmitter 1
CONDITION 2 - General condition transmitter 2
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

17.21 AI2 CONFIG
PROC TRANS 1 - Primary process transmitter
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
NOT USED

17.22 AI3 CONFIG
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
SPEED CTRL REF. – Speed signal reference
CONDITION 1 - General condition transmitter 1
CONDITION 2 – General condition transmitter 2
PROC TRANS 2 – Secondary process transmitter
EXT SETPOINT - External Setpoint input
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED  OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

20.01 AO1 CONFIG
20.06 AO2 CONFIG
+ 000.000.00  NOT USED
Select any Group 1 / Group 2 signal
Common Settings are:
 + .002.007.00  pump speed (RPM)
 + .001.003.00 motor-frequency (HZ)
 + .001.004.00 motor current (A)
 + .001.005.00 motor torque (%)
 + .001.006.00 motor power (%)

Shielded 
control wire

Grounding 
Clamp

SHIELD

View of I/O Connection Board (RMIO) 
(Simplified Representation)

19.01 RELAY R01 OUTPUT
19.04 RELAY R02 OUTPUT
19.07 RELAY R03 OUTPUT

READY
RUNNING
VFD FAULT/WRNGS
PUMP FAULT/WRNGS
ALL FAULTS/WRNGS
SECONDARY PROTECT A/B
PUMP PROTECT
HIGH CONDITION 1
HIGH CONDITION 2
LOW CONDITION 1
LOW CONDITION 2
LOC/REM
PROC TX ERR
START DELAY
SLEEP
SPEED OVERRIDE
RUN DISABLE
FAULT                                              PCS    REQ.
FAULT (INV)                                     PCS    EXE.

X23
Terminal Block

NOTICE

All instrumentation shielding must
be terminated at grounding lugs
provided by the PS200.  Do not

terminate Shielding at sensor end.

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

B05436A SHEET  1 OF 2 REV
0

Issue

-

PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

FAULT RESET

DI Reference Voltage
100 mA Max

DI GROUND

E STOP/DRIVE PERMISSIVE

DI GROUND

2 WIRE START/STOP (AUTO)

HAND/JOG

DUAL SETPOINT 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A

SECONDARY PUMP 
PROTECT B

0-Open, Setpoint 1 [REF 1]
1-Closed, Setpoint 2 [REF 2]

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

2-10 VDC ANALOG INPUT (1)
4-20mA transmitters may be used with 500 
ohm resistor.
OPTION - Input assigned in parameter 17.20

4-20 mA ANALOG INPUT (2)
Proc Trans 1-Primary Control Instrument
OPTION - Input assigned in parameter 17.21

4-20 mA ANALOG INPUT (3)
OPTION - Input assigned in parameter 17.22

4-20 mA ANALOG OUTPUT (1)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.01

4-20 mA ANALOG OUTPUT (2)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.06

AI REFERENCE VOLTAGE
Used for AI1 2-10VDC Signals
10 mA MaximumO

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N

VREF1

GND2

AI1 (+)3

AI1 (-)4

AI2 (+)5

AI2 (-)6

AI3 (+)7

AI3 (-)8

AO1 (+)9

AO1 (-)10

AO2 (+)11

AO2 (-)12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

24 VDC

GND

ASSIGNABLE RELAY [RO1]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.01
Default : ReadyO

PT
IO

N

ASSIGNABLE RELAY [RO3]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.07
Default : Not Used

O
PT

IO
N

1

2

3

RO1 NC

RO1 COM

RO1 NO

1

2

3

RO3 NC

RO3 COM

RO3 NO

X25
Terminal Block

X27
Terminal Block

ASSIGNABLE RELAY [RO2]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.04
Default : Running

O
PT

IO
N

1

2

3

RO2 NC

RO2 COM

RO2 NO

X26
Terminal BlockX21

Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

COMMON CONFIGURATIONS

I2

Instruments Loop Powered By PumpSmart
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Start / Stop Options  - Single External Control Locations

According to IEC664, the connection of the motor thermistor to a digital input requires double or
reinforced insulation between motor live parts and the thermistor. Reinforced insulation entails a

clearance and creeping distance of 8 mm (0.31 in ) for 400/500 VAC input voltages. If the thermistor
assembly does not fulfill the requirements, the other I/O terminals of the drive must be protected 

against contact, or a thermistor relay must be used to isolate the thermistor from the digital input. 
Failure to follow these instructions may result in serious personal injury and/or equipment damage.

! WARNING

Optional Thermistor For Motor Protection

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START / STOP

2 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 2 Wire DI1

Start / Stop Options - Dual External Control Locations

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has one Start /Stop switch in 
the field (by the pump) and the another in the control room. Using digital input 3 the 
user can toggle between the two control locations.

Example: Localized Pump Start when H-O-A switch in HAND Mode 

Note:
 Set parameter 12.01 to 2W DI 1- 2WDI5

Note:
Set parameter 12.01 to HOA DI1,2-D15
Set parameter12.11 to H-O-A

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has a Hand-Off-Auto 
switch in the field (by the pump) and requires that in hand mode the pump be 
run from the local station and in Auto mode the pump be controlled by a remote 
location

Example : Speed Override when H-O-A switch in Hand Mode

LOCALIZED / REMOTE SELECTOR 
SWITCH

DI3 OPEN = LOCAL
DI3 CLOSED = REMOTE

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

AUTO

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START

E-Stop

3 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 3W DI1P, D12P

STOP

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

OFF

2 Wire H-O-A

Note: Set parameter 12.01 to HOA DI1,2

HAND

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

Motor
MotorT

Motor

Option 1: Motor Thermistor Relay Option 2: Motor Thermistor

Note: Set Parameter 25.06 to 
Thermistor

T 10nf

Digital Specific Gravity Selection ( SG Select )

Toggles between minimum
and maximum SG values

Note: 
Set Parameter 29.12 to DI

Note:
Set Parameter 12.11 to either DI5, DI5 (INV), DI3 or DI3 (INV)
Inverse setting activates speed override when switch is open

Speed Override Option 
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: AI 0-02-06

PS200 – DIGITAL INPUT WIRING

Closed = SG Max.

Open =SG Min.

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alternate
Location
At DI3

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Thermistor
Relay

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

START/STOP
 from Control Room

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

E-StopE-Stop

OFF

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E-Stop

HAND

E-Stop

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REMOTE
START / STOP

HAND
OFF

E-Stop
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PS200 Multi-Pump Connections

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

PS200 – Multi-Pump Connections

2-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2

3-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3

4-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3 Drive 4

Fiber Optic Cables
-Light colored connector to light 
colored receptical.
-Dark colored connector to dark 
colored receptical
-MINIMUM BEND RADIUS: 2 Inches

Extra cable may be looped and stored 
within the drive. Maintain minimum 
bend radius.
Fiber optic cable ends are not the same 
color.

Fiber Optic Cable Kit
Part Numbers

2 Pumps - 800MP2
3 Pumps - 800MP3
4 Pumps - 800MP4

The RDCO-03 DDCS 
COMMUNICATION

MODULE is to be mounted
in the DDCS slot and affixed 

with (2) screws provided

LOCATION 'A'
TERMINAL X34

PURPOSE:
TO PROVIDE EXTERNAL POWER TO CONTROL BOARDS IN
MULTI-PUMP APPLICATIONS. THIS WILL PERMIT THE MULTI-PUMP
SYSTEM TO COMMUNICATE WHEN THE MAIN INPUT POWER IS
DISCONNECTED FROM THE DRIVE DURING PUMP MAINTAINANCE.

EXTERNAL POWER SUPPLY REQUIREMENTS
(24VDC) < 1A PER DRIVE.

PROCEEDURE:

   STEP 1:     CHANGE PARAMETER 11.13 CONTROL BOARD SUPPLY TO
                      EXTERNAL 24V

   STEP 2:     DISCONNECT ALL POWER TO THE DRIVES.
                     BREAK OFF AND REMOVE THE PLASTIC TAB AT LOCATION “A”
                     TO ACCESS TERMINAL X34.
                     THE EXISTING 24 VDC X34 CONNECTOR IS TO BE
                      DISCONNECTED FROM INTERNAL 24 VDC POWER SUPPLY AND
                     DISCARDED. THE WIRES ARE TO BE INSULATED AND SECURED
                     FROM CONTACT.

  STEP 3:     CONNECT WIRING HARNESS FROM THE OUTPUT OF THE 24 VDC
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO LOCATION “A” AS ILLUSTRATED
                     ABOVE FOR EACH DRIVE. NOTE THE ELECTRICAL CONNECTOR
                     IS IDENTIFIED AS X34. 

  STEP 4:     SET THE VOLTAGE SELECTOR SWITCH ON THE FRONT OF THE
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO THE APPROPRIATE INPUT
                     VOLTAGE. CONNECT THE POWER CORD FROM THE EXTERNAL
                     POWER SUPPLY TO THE POWER SOURCE.

EXAMPLE R2 FRAME (ACTUAL LOCATION OF 
TERMINAL X34 WILL VARY DEPENDING ON 

FRAME SIZE.)

X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

                     0
                    +24 VDC

Ext 
Power

2
1

Control
Panel

RDCO

SLOT 1

SLOT 2

PS200 CONTROL TERMINAL LAYOUT

Fiber-Optic Connections between PS200 Controllers External 24VDC Power Supply Arrangement for Multi-Pump Applications



Free Space Required for Ventilation

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 

Ohms), check that the EMC filter capacitors are disconnected.
7. The capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK
11. Check that the appropriate line fuses are installed
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay
13. Check the motor cable routing
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Check that there are no tools or foreign objects left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

4.92
[125]

W
Inches
[mm]

Drill Pattern
(All Enclosures)

4.92
[125]

8.39
[213]

9.37
[238]

10.35
[263]

14.17
[360]

H
Inches
[mm]

16.06
[408]

18.70
[475]

23.15
[588]

26.57
[675]

10.5
[266]

B
Inches
[mm]

NEMA1(IP21)1 Free 
Space Requirements

10.8
[274]

13.5
[343]

14.5
[368]

15.8
[401]

34.5
[876]

A
Inches
[mm]

36.4
[925]

39.2
[996]

43.6
[1107]

47.5
[1207]

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

104 °F (40 °C)
MAX

5oF (-15°C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

R2

Frame 
Size

R3

R4

R5

R6

A

B

Mounting 
template 
cut from 
shipping 
package

W

H

7.9"
[200]
TYP

Control/Power Wiring Layout

Mains Cable Motor Cable

Minimum Distance
12 Inches
[300 mm]

Minimum Distance
20 Inches
[500 mm]

Keep control wiring 
perpendicular to 

power wiring

Control Wiring

Minimum Distance
8 Inches

[200 mm]

General Notes:
1. 360o Grounded terminations are required
2. Ultra-rapid fuses are required to protect drive. 
3. Fuse operating time is to be less than 0.5 sec.
4. Refer to Technical Data section for details

PS200 INSTALLATION QUICK REFERENCE – WALL MOUNT UNITS
                ACS800-ITTU1 NEMA 1 / NEMA 12

ACS800-ITT01 IP21 / IP55

Cooling Air Flow
Side View

2.0" 
[51]
TYP

12" [305]

1. For NEMA 12 (IP55) Free Space Requirement is 2" (50)      
Around Drive Perimeter

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

Fu
se

s 
an

d 
D

is
co

nn
ec

t 
Su

pp
lie

d 
b

y 
C

us
to

m
er

Mains /Power Wiring

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to the ACS800 Installation 
Manual for additional installation details

1. Includes cable conn. box

cable connection box

!

!

Basic Drive Dimensions
NEMA 1 / IP21

R2

Frame Size

R3

R4

R5

R6

Basic Drive Dimensions
NEMA 12 / IP55

15.96
[405]

Height 1
Inches
[mm]

18.54
[471]

23.87
[607]

29.09
[739]

34.65
[880]

6.50
[165]

Width
Inches
[mm]

6.81
[173]

9.45
[240]

10.43
[265]

11.81
[300]

8.90
[226]

Depth
Inches
[mm]

10.43
[265]

10.79
[274]

11.26
[286]

15.75
[399]

20
[9]

Weight
Lbm
[kg]

31
[14]

57
[26]

75
[34]

148
[67]

20.8
[528]

20.8
[528]

30.49
[774]

30.49
[775]

36.34
[923]

10.35
[263]

Width
Inches
[mm]

10.35
[263]

14.84
[377]

14.84
[377]

16.54
[420]

9.49
[241]

Depth
Inches
[mm]

10.74
[273]

10.94
[278]

12.14
[308]

16.54
[420]

35
[16]

Weight
Lbm
[kg]

41
[18]

73
[33]

112
[51]

170
[77]

Height
Inches
[mm]

*  6 AWG  (16 mm2) rigid solid cable, 8 AWG (10 mm 2) flexible stranded cable
**  With cable lugs 6..2/0 AWG (16...70 mm2) tightening torque 14.8..29.5 Lbf-Ft (20...40 Nm.) Cable lugs are not included

NEMA 1/ NEMA 12 IP21 / IP55

To 16*

To 16*

To 25

6...70

95...185**

21

21

29

35

53

14-20

14-20

23-25

23-25

30-45

1.2-1.5

1.2-1.5

2-4

15

20-40

R2

R3

R4

R5

R6

Frame 
Size

1.1

1.1

2.2

11.1

5.9

Max. Wire 
Size
AWG

6*

6*

4

10...2/0

3/0...350 
MCM**

0.8

1.14

1.39

2.09

0.8

0.09-1.1

0.09-1.1

1.5-3.0

11.1

14.8..29.5

8

5

10...2/0

4/0

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Earthing PE
Terminals

10

10

16

6...70

95

1.5

1.5

3

15

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Max. Wire 
Dia. NEMA 1

inches

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
AWG

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
mm2

Max. Wire 
Dia. IP21

mm

Max. Wire 
Dia. IP55

mm

Tightening 
Torque

Nm

Earthing PE
Terminals

Max. Wire 
Size
mm2

Tightening 
Torque

Nm

Cable Entry

Basic Dimensions

Checked: Tony Stavale

Drawn: AI 091003Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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12 in. (300mm)
minimum

PS200 UL INSTALLATION QUICK REFERENCE - Floor Mount Units (ACS800-PC)
NEMA1 / NEMA12

ACS800-PC NEMA 1

C

B1

ACS800-PC NEMA 12

Fastening points when installed back against wall

Fastening points when
Installed back against back 
To another cabinet

Fastening cabinet at top using L-bracket (side view)
Alternate (when fastening at back is not possible)

Top clearance

UL Type 1 UL Type 12

    12 in. for fan replacement

15 in.

31.5 in
(800mm)

Space Requirement For Door 
Opening

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2 Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation].
4. Check that cooling air flows freely.
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation].

ELECTRICAL
5. If the PS200 is connected to an IT (ungrounded) power system, check that the EMC filter capacitors are disconnected.
6. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
7. Check that the drive is grounded properly.
8. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
9. Check that the input power connections at L1, L2, and L3 and tightening torques are OK.
10. Check that the appropriate line fuses and disconnect means are installed.
11. Check that motor connections at U2, V2, and W2 and tightening torques are okay.
12. Check the motor cable routing.
13. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
14. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
15. Set the fan voltage transformer and NEMA 12 Fan Transformer (if present).
16. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening
torque
lbf ft

EARTHING PE
FRAME

SIZE

R7

R8 ½ inch

½ inch 3/8 inch

3/8 inch37...55

37...55

Screw Size Screw Size

2 x 250 
MCM

3 x 350 
MCM

Max Cable 
Kcmil/AWG

Tightening
torque
lbf ft

22...32

22...32

Terminal Strip

ACS800

ACS 800-PC
NEMA 1
Typical

Ground
Lug Bar

Input
Power
Cable

Motor
Cable

Motor
Terminals

Input Power
Terminals

General Notes:
1.-360 Grounded terminations are required

                           2. Standard T type fuses or Ultra-rapid fuses are required to
                                  Protect drive. Fuse operating times should be less than 0.5
                                   Sec.  Refer to Technical Data Section for details

* Control cables shall be 8 in. (200mm) minimum
From input power cable and 20 in. (500mm)
minimum from motor cable.
  Control cables shall cross perpendicular to power
And motor cables

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given 
below. Two hole cable lugs (½ inch diameter) can be used. 

R7

Frame 
Size

Weight

945
[429]

695
[315]

NEMA 1
Lbm
[kg]

31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

C
Inches
[mm]

NEMA 1 
B

Inches
[mm]

A
Inches
[mm]

ACS800-PC NEMA 1 and NEMA 12 Dimensions

R8 31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

NEMA 12
Lbm
[kg]

740
[336]

990
[449]

93.6
[2377]

NEMA 12 
B1

Inches
[mm]

93.6
[2377]

B

A C A

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

NEMA1 / NEMA12 

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

467

397

542

293

501

614

661

800

800

JJS - 800

JJS - 800

3 Phase Supply 380V, 400V
415V, 440V, 460V, 480V or  500V

Frame Bussmann 
Type

Input
Current (A)Size UL Class T 

(A)

 Fuse (600v)

R7 JJS - 300175-0170-5 300

R7 JJS - 300220-0210-5 300

R8 JJS - 400-0270-5 400

R8 JJS - 400-0300-5 400

R8 JJS - 600-0320-5 600

R8 JJS - 600-0400-5 600

R8 JJS - 800-0440-5 800

R8 JJS - 800-0490-5 800

R8

R8

-0610-5

-0550-5

331

Checked: 6-2-06

Drawn: JCS 6-2-06Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to 

ACS800-PC Installation Manual for additional installation 
details

U1 V1 W1 U2 V2 W2

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

T1
T2

T3

Motor
3

Power 
Supply

L1 L2 L3

PE

Circuit 
Breaker

Class T Fuses
Supplied by ITT

Mains / Power Wiring Schematic

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

L-bracket

M12 bolt

Cabinet top



5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

General Notes:
1. - 360o Grounded terminations are required
2.  Ultra-rapid fuses are required to protect drive. Fuse operating 
times should be less than 0.5 sec. 

● UL-Standard T/L type fuses
● IEC- Standard gG type fuses

    Refer to Technical Data Section for details
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PS200  INSTALLATION QUICK REFERENCE – FLOOR MOUNT UNITS 
ACS800-ITTU2, ACS800-ITTU2+0C111 and ACS800-ITTU7  NEMA1 / NEMA12 

ACS800-ITT02, ACS800-ITT02+C111, ACS800-ITT07, IP21 / IP54

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given below. Two hole cable lugs 
(½ inch diameter) can be used for U2/U7 models. For U2+0C111 models one hole cable lugs (½ inch diameter) 
can be used. The maximum allowed width of the cable lug is 1.5 inches.

Free 
Space

Free Space

Free 
Space

Keypad Mounting Slot

Wall fixing point

Air Inlet Surface

Required Free Space

FS

FS FX

FS

31.5 in
(800mm)

ACS800-ITTU7
ACS800-ITT07

ACS800-ITTU2
 ACS800-ITT02+C111

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

1 - Does not include room for installer 
2 - Additional space may be required 
    for fan/capacitor replacement

Free Space 
Above Unit

Inches 
(mm)

7.9
[200]

12
[300]

B

CA1 A2

ACS800-ITTU2 + 0C111
ACS800-ITT02
Basic Drive (Enclosure 
Extension Deduct)

Keypad mounting 
receptacles are 
located on both the 
front and side of the 
drive

ACS800-ITTU2 
ACS800-ITT02+C111
Extended Enclosure

C

ACS800-ITTU7
NEMA 1 (575V)
NEMA 12
ACS800-ITT07
IP21/IP54

A

B

Door Opening Space 
Requirements (R7/R8)

20
[500]

FX1,2

Inches
[mm]

7.9
[200]

FS1

Inches
[mm]

R7

Frame 
Size

24
[600]

12
[300]

R8

Line Fuse

Drive Options

I/O Boards
Terminal 
Blocks

Relay Contacts

Motor Cables should be 
spaced at least 12 inches 

[300 mm] from input 
power[MAINS] cable

U1 V1 W1

U2
V2
W2

Not 
Used

PE Connection

Mains Cable Motor Cable

12" Minimum
[300 mm]

8" Minimum
[200 mm] 20" Minimum

[500 mm]

90o

Control Wiring Copper cables with NEC
concentric copper shield

(Drive lifted 
from above)

!
ACS800-ITTU2

NEMA1
Typical

**Disconnect / fusing provided by ITT on 
extended enclosure (ACS800-ITTU2/U7,  
ACS800-ITT02+C111 and ACS800-ITT07). 
Customer supplied disconnect/fusing is required 
for Basic Drive (ACS800-ITTU2+0C111 and 
ACS800-ITT02)

Standard Cable Entry
NEMA1/NEMA12
- ACS800-ITTU2+0C111   
   is bottom entry/exit
- ACS800-ITTU2 and ACS800-
ITTU7 are top entry/exit
IP21/IP54
ACS800-ITT02
ACS800-ITT02+C111 and
ACS800-ITT07 are all bottom
Entry/exitMains / Power Wiring

WARNING
Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to  applicable
ACS800 Installation Manual for additional installation 
details

!
Cable Type
AWG/ Kcmil

Max. 
Load 

Current
A

2x350MCM or3x4/0

2x400MCM or3x4/0

2x500MCM or 3x250MCM

2x600MCM or 3x300MCM

2x700MCM or 3x350MCM

3x400MCM or 4x250MCM

3x500MCM or 4x300MCM

3x600MCM or 4x400MCM

3x700MCM or 4x500MCM

546

590

669

739

810

884

1003

1109

1214

250MCM or 2x1224

300MCM or 2x1/0251

350MCM or 2x2/0273

400MCM or 2x2/0295

500MCM or 2x3/0334

600MCM or 2x4/0 or 3x1/0370

700MCM or 2x4/0 or 3x2/0405

2x250MCM or 3x2/0449

2x300MCM or 3x3/0502

Cable Type
mm2

Max Load
Current

A

2x(3x185)

3x(3x120)

2x(3x240)

3x(3x150)

3x(3x185)

3x(3x240)

568

646

671

746

852

1006

3x120

3x150

3x185

215

249

284

3x240335

3x(3x50)358

2x(3x95)371

2x(3x120)431

3x(3x70)459

2x(3x150)498

3x(3x95)557

Copper cables with IEC 
concentric copper shield

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 Ohms), check that the EMC 

filter capacitors are disconnected.
7. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly.
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK.
11. Check that the appropriate line fuses are installed.
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay.
13. Check the motor cable routing.
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Set the fan voltage transformer and  NEMA 12 (IP54) Fan Transformer (if present.)
17. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
18. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
19. Drive, motor connection box and other covers are in place.

INSTALLATION CHECKLIST

* M10 in the extended enclosure; 30...44 Nm tightening torque

R7

Frame 
Size

Weight

827
[375]

430
[195]

Std
Lbm
[kg]

9.8
[250]

59.3
[1507]

20.6
[524]

C
Inches
[mm]

B
Inches
[mm]

A2

Inches
[mm]

       ACS800-ITTU2 and U2 + 0C111 NEMA 1  and 
       ACS800-ITT02 and 02+C111, IP21 Dimensions

R8

23.7
[602]

A1

Inches
[mm]

529
[240]

243
[110]

Basic
Lbm
[kg]

24.5
[622]

81.63
[2074]

13.66
[347]

31.2
[793]

* For R7 add 7.87 in (200 mm) for EMC Filter
   For R8 add 5.75 in (400 mm) for EMC Filter

For ACS800-ITTU7/-07
* Free space in front of unit for cooling 5.91 in 
   (150mm)
* Free space above unit measured from 
   baseplate of cabinet top:
     15.75 in (400mm)
* IP54, NEMA12 : Allow additional 
  12.28 in (320mm) For Fan Replacement

Refer to installation 
manual for detail 
wiring diagram

ACS800-ITTU7/ACS800-ITT07 Dimensions

A *
Inches
(mm)

Frame 
Size

B 
Inches (mm)

32.7
(830)

R7

R8

84.2
(2130)

Weight

C
Inches
(mm)

Std
Lb

(kg)

27.3
(689)

900
(400)

1100
(500)

91.1
(2315)

NEMA1(IP21) NEMA12(IP54)

The maximum width of cable lug is 38mm.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening 
Torque
lbf ft

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 ½ inch

½ inch 5/16 inch

5/16 inch37...55

37...55

Screw
Size

11...16

11...16

ACS800-ITTU2 and U2+OC111

Tightening 
Torque
lbf ft

Screw
Size

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Cable 
Dia
mm

Frame
Size

R7

R8 3

2 M12

M1258

58

Number 
of Holes 

per 
Phase

15...22

15...22

50...75

50...75

Screw 
Size

Torque
Nm

Screw 
Size

Torque
Nm

M8*

M8*

Earthing PE 
ACS800-ITT02 and 02+C111

U1,V1,W1,U2,V2,W2 

Screw
Size

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 3x700
MCM

2x250 
MCM 37-55

37-55½ in.

½ in.

Max.
Cable

3/8 in.

3/8 in.

ACS800-ITTU7

Tightening
Torque
lbf-ft

22-32

22-32

Screw
Size

Tightening
Torque
lbf-ft

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Hole
Dia.
mm

Frame
Size

R7

R8 3

3 1x240
2x185

3x24060

60

Number 
of Holes 

per 
Phase

M10

M10

M12

M12

Max 
Wire 
Size
mm2

Screw
Size Screw

Size

50-75

50-75

Earthing PE 
ACS800-ITT07

30-44

30-44

Tightening
Torque

Nm

Tightening
Torque

Nm

Checked: Tony Stavale
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NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12
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