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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

 
Till: Våra kunder 
 
Produkter tillverkade och utrustade av ITT Monitoring and Control ger säker och 
problemfri drift om de installeras, underhålls och handhas på rätt sätt. Vi har ett 
omfattande nätverk av erfaren försäljnings- och servicepersonal som hjälper dig att 
utnyttja våra produkter maximalt. 
 
Säker installation, drift och underhåll av ITTs utrustning är ett viktigt ansvar för 
slutanvändaren. Maskinvarumanualen för ACS800 och PS200 Konfigurations- och 
handhavandemanual pekar ut säkerhetsrisker som alltid måste uppmärksammas 
under produktens hela livslängd. För att säkerställa att personal, egendom 
och/eller miljön inte ska skadas måste dessa säkerhetsanvisningar förstås och 
följas. Det räcker dock inte med att följa endast dessa anvisningar. Slutanvändaren 
förväntas även följa säkerhetsregler som föreskrivs av branschen och det egna 
företaget. Ansvaret att identifiera och undvika installation, handhavande och 
underhåll som inte är säker vilar på alla som är inblandade i installationen, 
handhavandet och underhållet av industriell utrustning. 
 
Förklaring av säkerhetssymboler och signalord: 
 

 

Detta är varningssymbolen för farlig spänning. Den varnar för hög spänning 
som kan orsaka dödsfall eller fysisk skada. Följ alla säkerhetsanvisningar 
som har denna symbol för att undvika skador och dödsfall. 

 

 

Detta är en varningssymbol. Den används för att uppmärksamma dig på 
risker för personskador. Följ alla säkerhetsanvisningar som har denna 
symbol för att undvika skador och dödsfall. 

 
 FARA betecknar en farlig situation som kan orsaka dödsfall 

eller allvarlig skada. 
 

 VARNING betecknar en farlig situation som kan orsaka 
dödsfall eller allvarlig skada. 

 
 FÖRSIKTIGHET betecknar en farlig situation som kan orsaka 

lindrig skada. 
 

OBS! OBS! använt utan säkerhetsvarningssymbolen betecknar 
metoder som kan leda till skador på egendom. 

 

FARA 

VARNING 

FÖRSIKTIGHET 
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Följande risker bör uppmärksammas utöver normala säkerhetsåtgärder när det gäller 
PumpSmart-drivenheter och handhavande av pumputrustning: 
 
 

 

 

Utför aldrig något arbete på PS200-drivenheten, motorkabeln eller motorn när 
strömförsörjningen är ansluten. Vänta alltid i fem minuter efter att strömmen 
stängts av så att interna kondensatorer laddas ur innan du utför arbete på 
drivenheten, motorkabeln eller motorn. Om detta inte görs leder det till 
allvarlig skada eller dödsfall. 

 

 
 Utför inget arbete på styrkablar medan ström är ansluten till drivenheten eller 

till externa styrkretsar. Externt försörjda kontrollkretsar kan skapa farlig 
spänning i drivenheten även om huvudströmmen till drivenheten är avstängd. 
Om detta inte görs leder det till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

 

 
Allt elektriskt installations- och underhållsarbete måste utföras av en 
kvalificerad elektriker. Om detta inte görs kan det leda till allvarlig skada eller 
dödsfall. 

 

 

 

Handhavande av alla pumpsystem med igensatt insugning och utlopp måste 
alltid undvikas. Om systemet är i drift endast under en kort period under 
sådana förhållanden kan det orsaka överhettning av vätska i pumpen och leda 
till våldsam explosion. Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas av slut-
användaren för att se till att detta tillstånd inte uppstår. Om detta inte görs 
kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.  

 

 

 
Kör aldrig roterande utrustning om inte alla skyddskopplingar och axelskydd är 
på plats. Personskador kan uppstå om utrustningen körs utan kopplings- och 
axelskydd. Om detta inte görs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

FARA

FARA

VARNING

VARNING

VARNING
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Hantera enheten med försiktighet. PS200 är tung. Lyft inte enheten ensam.  

Väggmonterade enheter: Håll inte i framstycket när du lyfter PS200. Placera 
enheten med baksidan nedåt.  

Golvmonterade enheter: Använd alltid lyftfästena för att lyfta PS200. Luta inte 
enheten. Enheten tippar om den lutas mer än 6 grader. Var mycket försiktig 
när du flyttar en enhet som har placerats på hjul. 

Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till allvarliga fysiska skador 
eller dödsfall, eller skador på utrustning. 

 
Avsätt tid till att läsa och göra dig bekant med riktlinjerna för säker installation, 
handhavande och underhåll som ges i maskinvarumanualen för ACS800, PS200 
Konfigurations- och handhavandemanual samt installations-, handhavande- och 
underhållsinstruktioner för den utrustning som används. 
 
PS200 har utformats för säker och pålitlig drift om den installeras, används och 
underhålls korrekt i enlighet med instruktionerna i maskinvarumanualen för 
ACS800 och PS200 Konfigurations- och handhavandemanual. ITT Monitoring 
and Control är inte ansvarigt för fysisk skada, sakskada eller förseningar som 
orsakas av underlåtenhet att följa dessa instruktioner. 

VARNING
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KOMMA IGÅNG 
Använda handboken 

Denna handbok är utformad för att underlätta inställning och 
konfiguration av PumpSmart PS200. Inställningskapitlet är uppdelat 
i tre huvudavsnitt som innehåller all information som du behöver för 
att komma igång. De tre avsnitten är följande: 

• Enkelpumpsläge – En pump används med ett 
processinstrument för att styra tryck, flöde, nivå eller 
temperatur. 

• Flerpumpsläge – Flera pumpar används tillsammans för att 
uppnå börvärden för tryck, flöde, nivå och temperatur. 

• Hastighetsstyrning – Ett börvärde eller en signal för hastighet 
används för att styra PumpSmart. 

Varje avsnitt är upplagt så att det snabbt guidar dig genom 
konfigureringsprocessen och samtidigt ger dig tillräckligt med 
bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå processen.  

1. Numrerade steg – De numrerade stegen hjälper dig att hålla 
reda på var i konfigureringsprocessen du befinner dig, och de 
används tillsammans med processdiagrammet. 

2. Processdiagram – Processdiagrammet är en visuell guide över 
vad som behöver göras i det aktuella steget. 

3. Bakgrundsinformation – Denna information förklarar vilka 
stegen är och varför de ska utföras. Exempel presenteras för att 
underlätta förståelsen av konceptet. 

4. Särskilda anmärkningar – Dessa markerade avsnitt innehåller 
kommentarer som är viktiga för konfigurationsprocessen. 

5. Nyckelsteg – Nyckelstegsrutan visar den faktiska parameter som 
ska anges på PumpSmart. Där anges de tangenter som används 
för att mata in informationen.  

6. Displaybild – Displaybilden visar vad du ser när du utför den 
konfiguration som beskrivs i nyckelsteget.  

Efter de första konfigurationsstegen följer avsnitt som behandlar 
fininställningen av PumpSmart PS200 när den körs, och som 
beskriver ytterligare alternativ och funktioner, samt felsökning om 
problem uppstår. 

 

Språkval 

Drivenhetsdisplayen på PumpSmart 
PS200 stöder följande språk: 

Engelska (English) 
Engelska (amerikansk) – standard 
Franska (Francais) 
Tyska (Deutsch) 
Italienska (Italiano) 
Portugisiska 
Spanska (Espanol) 

Du kan välja språk med parameter 
11.01 LANGUAGE. Mer information 
finns i ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER. 

Figur A – Typisk konfigurationssida 

2
Motor Setup

The PumpSmart PS200 variable frequency drive ut ilizes
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 characterization

2. Ident if ication 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 magnet ize
the motor windings for 20!60 seconds to develop a
mathemat ical 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 characterization performed.

NOTE - The information required for this sect ion 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 set t ing mode

OR

OR

Use a combinat ion 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

Bakgrunds-
information

Numrerade 
steg

Särskilda 
anmärkningar

Nyckelsteg

Process-
diagram 

Knappsats 
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PumpSmarts knappsats 

Knappsatsen på PumpSmart är det huvudsakliga verktyget för att 
konfigurera och styra driften. Den består av ett fyraradigt tecken-
fönster med 16 tangenter. När konfigurationen är klar kan alla 
driftsparametrar sparas med knappsatsen. 

Grundläggande konfiguration 

För att ställa in en typisk parameter trycker du på följande knappar: 

KNAPPSEKVENS FÖR TYPISK PARAMETER 

PAR

 
Välj inställningsläge med knappen för 
parameterläge. 

OR

 
Bläddra mellan parametergrupperna med 
dubbelpilarna. 

OR

 
Bläddra mellan parametrarna i varje grupp 
med enkelpilarna. 

ENTER

 Tryck för att ange inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra bland alternativ eller ange värden 
med pilknapparna. 
Dubbelpilarna används för att bläddra snabbt 
och enkelpilarna för att bläddra långsamt. 

ENTER

 Tryck för att slutföra inställningen. 

 

Figur B – PumpSmart-knappsats 

 

Mer information om hur du 
använder knappsatsen på 

PumpSmart finns i 
avsnittet: 

ANVÄNDA KNAPPSATSEN 

 

ACT PAR FUNC DRIVE 

ENTER 

I 0 

REF RESET LOC

REM

Läges-
knappar 

Pilknappar

Driftskom-
mandoknappar 

Display
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Innan du börjar 

Innan du börjar programmera din PumpSmart PS200 måste följande 
ha genomförts: 

• Pumpen har installerats, riktas och förberetts 
för start. 

• PumpSmart-styrningen har monterats korrekt 
[Detaljerad information om installationen 
finns i maskinvaruhandboken.] 

• Strömförsörjningen har anslutits till 
styrningen och från styrningen till motorn. 

• Processgivare och valfria tillbehör har 
installerats och anslutits. 

Avbryt arbetet och slutför dessa steg om de inte har genomförts. 

 

När dessa steg har genomförts väljer du det konfigurationsavsnitt som gäller 
(ENKELPUMPSLÄGE, FLERPUMPSLÄGE, HASTIGHETSSTYRNING) och börjar med steg 1. 

 

 
 " Kontrollera att styrningens hölje är anpassat för installationsplatsen. Installera PS200 på en 

riskfri plats. Se maskivaruhandboken för ACS800.  

" Kontrollera med motortillverkaren innan du ansluter icke-inverterande och/eller explosions-
säkra motorer till VFD.  

" Följ alla instruktioner i meddelanden med rubrikerna FÖRSIKTIGHET och VARNING som är 
markerade i maskinvaruhandboken för ACS800, PS200 Konfigurations och handhavande-
manual samt installations-, drifts- och underhållsanvisningar för den utrustning som används. 

 

VARNING
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ENKELPUMPSPROCESS 
Detta avsnitt beskriver hur du startar PumpSmart PS200 i enkel-
pumpsläge. I detta läge är en pump ansluten till ditt system med en 
givare (för tryck, nivå, flöde osv.) ansluten till PS200 för att ge 
information om processtillståndet. 

 

Steg Beskrivning Parametrar 

 Översikt över enkelpump  

1
 

Lås/lösenord 

Detta avsnitt beskriver parameterlås-
funktionen och val av styrprogrammet för 
enkelpumpsläge. 

10.02 

2
 

Motorinställning 

Styrningsdata för identifieringskörning (First 
Motor Run ID) anges här förutom start-
/stoppmetoder och MAX- och MIN-hastighet. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Driftläge och enheter 

Välj driftläge och inställning för primär 
processgivare. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

 

4
 

Börvärde 
 

 

Pumpskydd 

Skydda pumpen från drift under lägsta flöde, 
torrkörning eller för högt flöde med hjälp av 
funktionerna Pump Protection Limit eller 
Advanced Sensorless Pump Protection. 

25.01 
25.02 

 

Motorrotationskontroll 

Kontrollera rätt motorrotation 12.09 

 
Start/stopp 

 

 

 

 
KONTROLLSTEG 

Vissa av standardparametrarna kanske inte behöver ändras. 
På så sätt går du snabbare igenom inställningsprocessen. 
Dessa parametrar är markerade med en bock. 
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1
Lås och lösenord 

Driftsparametrarna på PumpSmart PS200 är skyddade med ett 
tresiffrigt lösenord för att förebygga att tillfälliga eller obehöriga 
användare oavsiktligt ändrar de drifts- och skyddsgränser som har 
ställts in. Alla PS200-enheter har samma lösenord. Det kan inte 
ändras av användaren/ägaren. 

När knappsatsen på PS200 är låst kan den endast användas för start, 
stopp och ändring av börvärdet. 

 

10.02 PASS CODE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 99 INFORMATION) 

PAR

 
Tryck för att ange 
parameterläge. 

OR

 

Bläddra till para-
metergrupp 10, 
LOCKS/PASSWORDS. 

OR

 
Bläddra till parameter 
10.02, PASS CODE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra med pil-
knapparna till nummer 
358. 

För att låsa upp 
parameterlåset bläddrar 
du till parameter 10.02 
och anger lösenordet 
358. Värdet i tecken-
fönstret återgår auto-
matiskt till 0 när den 
tresiffriga koden har 
angetts. 

För att kontrollera 
parameterlåsets status 
bläddrar du till para-
meter 10.01. När du har 
angett rätt lösenord 
visar displayen OPEN. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
lösenordsinmatningen. 

 

Applikationsmakro för enkelpump 

Standardinställningen på nya PumpSmart-enheter är applikations-
makrot för enkelpump. Om du ändrar denna enhet från någon 
annan applikation kontrollerar du parameter 11.02 APPLICATION 
MACRO och ser till att den är inställd på SINGLE PUMP. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

PumpSmart PS200 med frekvensomformare har DTC (Direct Torque 
Control) istället för en skalär hastighetskontrollsvariabel som 
Volt/Hertz. DTC ger en mer exakt hastighetskontroll och ger därför 
en mer känslig och precis styrning av börvärdet. Specifika motordata 
måste anges i PumpSmart-drivenheten för att den ska kunna styra 
motorn på rätt sätt med DTC.   

Följande steg måste utföras: 

1. Identifiera startmetoden för motorn. 

2. Ange motordata. 

3. Fastställa gränserna för högsta och lägsta hastighet. 

 

START-/STOPP-
METOD 

MOTORDATA

MIN- & MAX-
HASTIGHET 
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ALTERNATIV FÖR FJÄRRSTART/-STOPP 

Du kan starta och stoppa PumpSmart PS200 från en extern källa. 
Om PS200 endast ska startas och stoppas lokalt med knappsatsen 
kan du gå till nästa steg. 

OBS! Följande alternativ gäller endast när PS200 är i läget REMOTE. 
När den är i läget LOCAL styrs start och stopp med knappsatsen. 
Ytterligare information finns i APPENDIX A-1 ANVÄNDA 
KNAPPSATSEN.  

2-WIRE DI1 – Fjärrstart/-stopp är som standard konfigurerat för 
tvåtrådig DI1. Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt som är 
ansluten till digital ingång 1. 

HOA DI1, DI2 – Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt ansluten till 
digital ingång 1 (DI1-AUTO). En ytterligare kontakt kan anslutas till 
D12-HAND för att starta en hastighetsåsidosättnings-/ 
motorkontrollfunktion där PS200 körs i hastighetsstyrningsläge. 
Ytterligare information finns under HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING i 
avsnittet Alternativ och funktioner.  

3-WIRE – Detta alternativ används för att starta PS200 från en 
normalt öppen tillfällig kontakt/omkopplare som är ansluten till DI1-
START, och stoppa PS200 från en normalt stängd tillfällig 
kontakt/omkopplare som är ansluten till DI2-STOP. 

FIELDBUS – Detta alternativ används för att starta och stoppa PS200 
från ett kontrollord som sänds via ett digitalt fältbusskommando. 
Ytterligare information finns i avsnittet FÄLTBUSSKOMMUNIKATION.  

12.01 START/STOP 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 10 

LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 12, START/STOP. 
Parameter 12.01 är det 
första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Bläddra till den önskade 
parametern med pil-
knapparna. (Exemplet 
visar 2 WIRE DI1.) 

Om du använder en 
tvåtrådig start-
stoppmetod eller endast 
knappsatsen hoppar du 
över detta steg och 
fortsätter med nästa 
(motordata), annars 
väljer du följande: 

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

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

OBS! PS200 kan styras med två separata externa kommandon. Se 
START-/STOPPALTERNATIV i avsnittet Alternativ och funktioner. 

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 hjälp av motordata kan PumpSmart karakterisera motorn innan 
den första starten. Under denna process magnetiserar PumpSmart 
automatiskt motorns lindningar i 20–60 sekunder för att ta fram en 
matematisk modell av motorn. Det enda du behöver göra är att 
ange parametrarna nedan.  

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste dessa uppgifter ändras 
och en ny karakterisering utförs. 
 
 OBS! Den information som behövs för detta avsnitt hittar du på 
motorns märkskylt. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 12 START/STOP) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.04, MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns volttal 
på märkskylten med pil-
knapparna. 

Ange motorns volttal 
och frekvens enligt 
motorns märkskylt. 
Följande alternativ finns: 

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 

Om du väljer alternativet 
OTHER måste du ställa in 
parametrarna 11.06, 
MOTOR NOM FREQ och 
11.12, OTHER MOTOR 
VOLT. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.05, MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkström på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns faktiska 
amperetal (FLA) för full 
effekt. Rätt värde finns 
på motorns märkskylt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
fulleffektsvarvtal på 
märkskylten med 
pilknapparna. 

Ange motorns varvtal på 
full effekt. Observera att 
detta är värdet för 
fulleffektsvarvtal som 
anges på märkskylten 
och inte motorns 
nominella hastighet. 

Exempel: En motor på 
1 800 RPM kan ha ett 
fulleffektsvarvtal på 
1 770 RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.08, MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkeffekt på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns 
märkeffekt (HP eller kW) 
enligt märkskylten.  

Om du använder 
standardspråket 
engelska är enheten 
hästkrafter. Annars är 
inmatningsenheten kW. 

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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 
 

 Denna varning är normal. Fortsätt till steget 
IDENTIFIERINGSKÖRNING. 

IDENTIFIERINGSKÖRNING 

I PumpSmart används specifik information om motorn för att skapa 
en matematisk modell av den. Denna modell gör att mer exakt 
motorstyrning är möjlig. Den skapas med hjälp av de data du just 
har angett genom att magnetisera motorn i 20 till 60 sekunder vid 
nollhastighet. Detta kallas First Start ID Run. 

När alla motordata har angetts visas följande varning: 

ID MAGN REQ 

Denna varning anger att en identifieringskörning (First Start ID Run) 
måste genomföras innan pumpen får köras. Vi rekommenderar att 
du utför körningen i detta läge. 

 

 
 Följande procedur spänningssätter motorn. Alla säkerhets-

föreskrifter måste följas innan ID MAG initieras. Om detta 
inte görs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

Tryck på START-knappen med motorn ansluten till drivenheten och 
knappsatsen i lokalt läge (L). FÖLJ ALLA VANLIGA SÄKERHETS-
RUTINER FÖR START AV MASKINER. 

OBS! SE TILL ATT IDENTIFIERINGSKÖRNINGEN (FIRST START ID RUN) 
ÄR AVSLUTAD INNAN DU STOPPAR/ÅTERSTÄLLER DRIVENHETEN. 
Även om motorn inte verkar svara på startkommandot så har den 
svarat. Varningsmeddelandet ID MAGN visas under identifieringen. 
När ID-körningen är avslutad visas meddelandet ID DONE.  
 

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste en ny identifierings-
körning utföras för att bibehålla PumpSmart-styrningens exakthet. 

När identifieringskörningen har avslutats visas följande meddelande: 

ID DONE 

När detta visas går du vidare till nästa steg: DRIFTSGRÄNSER. 

Nödstopp 

PS200 kan inte köras om inte 
nödstoppsomkopplaren [DI1L] är 
stängd. Detta gäller även under 
identifieringskörning (First Start ID 
Run). Följande varnings-
meddelande visas på knapp-
satsdisplayen om den inte är 
stängd: 

RUN DISABLED 

I Appendix A-4, Instrument-
anslutning, finns information om 
hur du ansluter omkopplaren. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås 
genom parameterinställningar. Om 
din applikation inte omfattar en 
nödstoppsomkopplare kan (DI1L) 
kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Mer information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

VARNING
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DRIFTSGRÄNSER  

Driftsgränserna hindrar att pump och drivsystem körs under 
instabila förhållanden med för högt och/eller för lågt varvtal. 

 
 Se till att systemets driftsförhållanden ligger inom 

utrustningens kapacitet (dvs. varvtal, tryck, temperatur, 
effekt osv.) enligt tillverkarens specifikationer. Om någon av 
dessa gränser överskrids kan det leda till att komponenter 
skadas, eller att personskador och skador på utrustningen 
uppstår. 

 

Maxhastighet – PumpSmart-systemet justerar motorns varvtal 
till det önskade börvärdet. Även om PumpSmart-systemet kan 
köra motorn med 2–3 gånger det varvtal som anges på 
märkskylten är det oftast opraktiskt av flera orsaker. För det 
första kan pump och motor slitas ut i förtid eller gå sönder om 
de inte är gjorda för höghastighetsdrift. För det andra genererar 
centrifugalpumpar ett tryck som motsvarar hastigheten upphöjt 
till fyra, och alltför hög hastighet kan därför skapa övertryck i 
pumpen eller det omgivande rörsystemet. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 11 START UP 

DATA) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 14, SPD LIM/STRT 
LVL. Parameter 14.01 är 
det första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
maxhastighet med 
pilknapparna. 

Ange den maxhastighet 
som pump, motor och 
system kan köras på. I 
de flesta fall är max-
hastigheten samma som 
fulleffektsvarvtalet som 
angavs tidigare.  

MAXHASTIGHET ≤ motorns 
fulleffekts-
varvtal och 
≤ Pumpens 
maxhastighet 

Standardvärdet är den 
hastighet som ställts in 
för parameter 11.07, 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 

VARNING
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Lägsta hastighet – Allt eftersom belastningen på pumpen 
minskar, minskar PumpSmart pumphastigheten för att anpassa 
den till de ändrade förhållandena. Parametern Minimum Speed 
anger den lägsta hastighet som pumpen kan köras på. Den 
används även för att definiera den hastighet som är säker att 
köra pumpen på om det är fel på pumpskyddet. Standardvärdet 
för lägsta hastighet är 25 % av 11.07 MOTOR FL RPM. 

Tänk på följande när du anger den lägsta hastigheten: 

• Motorns lägsta hastighet (verkningsgrad) – På grund 
av motorbelastning och värmeeffekt bör motorns 
lägsta hastighet för centrifugalpumpar inte vara lägre 
än 1/10 av dess fulleffektsvarvtal. 

• Pumpens lägsta hastighet – Vissa pumpar har 
begränsningar för lägsta hastighet, t.ex. 
flerstegspumpar (>2 steg) och hylslagerpumpar. 
Kontrollera i pumpens driftshandbok om det finns en 
lägsta hastighet för pumpen. Obs! 1- och 2-
stegspumpar har normalt inga gränser för lägsta 
hastighet. 

• Statisk tryckhöjd (lägsta flöde) – Lägsta hastighet ska 
ställas in så att pumpen genererar tillräckligt med tryck 
för att övervinna statisk resistans. I vissa fall kan detta 
orsaka överhettning och eventuell förångning av 
vätskan i pumphuset. 

OBS! 
Om pumpen körs under säkerhetsgränsen för lägsta hastighet kan 
det leda till skada på utrustningen och/eller materiel. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.01 MAXIMUM 

SPEED) 

OR

 
Bläddra till parameter 
14.02, MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns lägsta 
hastighet med pil-
knapparna. 

Ange den lägsta 
hastighet som pump, 
motor och system kan 
köras på utan risk. 

Tänk på följande: 

• Verkningsgrad 
• Pumpens lägsta 

hastighet 
• Lägsta flöde 

Standardvärdet är 25 % 
av den hastighet som 
ställts in för parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 
OBS! Standardinställningarna stoppar pumpen om processförhållandena kräver att pumpen körs under den lägsta 
hastigheten. I lägena för tryck- och nivåstyrning visas i detta fall varningen SLEEP WARNING. Vilolägesfunktionen 
stänger av PS200 tills processbelastningen ökar till omstartsvärdet (RESTART VALUE, parameter 14.07). När 
omstartsvärdet har uppnåtts längre än omstartsfördröjningen startas pumpen automatiskt om för att bibehålla 
börvärdet för processen. I flödesstyrningsläge visas felmeddelandet LOW DEMAND. I detta fall måste PS200 
återställas. Alternativt kan enheten ställas in på att köras vid lägsta hastighet tills den stängs av manuellt (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
Välja driftläge och enheter 

I detta avsnitt väljer du driftläge och konfigurerar huvudgivaren för processen.  

DRIFTLÄGE 

PumpSmart PS200 har fem driftlägen: Tryck, flöde, nivå eller 
temperatur/annat. Med dessa alternativ ställer du in 
standardvärden för enheter och PI-styrningsinställningar (se 
FININSTÄLLNING). 

• Pressure (tryck) – PumpSmart arbetar för att bibehålla 
börvärdet för tryck baserat på en tryckgivarsignal. 

• Flow (flöde) – PumpSmart arbetar för att bibehålla 
börvärdet för flöde baserat på en flödesgivarsignal. 

• SMARTFLOW – PumpSmart arbetar för att bibehålla börvärdet 
för flöde baserat på en intern flödesberäkning.  

• Level (nivå) – Används för att bibehålla en definierad nivå i 
tanken baserat på en nivågivarmätning. En tryckgivare vid 
pumpinsuget kan också användas. PumpSmart kan styra 
nivån i antingen en sug- eller utloppstank. 

• Temperature/OTHER (temperatur/annat) – Används för att 
bibehålla en definierad temperatur i en procesström 
baserat på en temperaturgivarsignal. Använd detta 
alternativ om en 4–20 mA-signal från en annan typ av 
givare används. 

 

11.03 MODE SELECT  

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.03, OPERATING MODE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till alternativet 
Exempel – Pressure. 

Välj styrningsläge för din 
applikation. Om 
styrningsläget är 
PRESSURE går du till 
nästa steg (Val av 
processvariabler). 

Alternativ: 

Pressure 
Flow 
Level 
Temperature/Other 
SMARTFLOW 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! Om driftläget gör att PumpSmart måste styra insugningsnivå 
eller tryckkontroll för insugning måste enheten ställas in på INVERSE 
i parameter 21.01 REGULATION MODE.  

KONFIGURERA 
PROCESSGIVARE

VÄLJ PROCESS-
VARIABEL 

VÄLJ 
DRIFTLÄGE 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

Vilken enhet som väljs för processvariablerna styr vilken enhet 
driftläget visas i. Denna parameter styr vilka enheter som 
används i den faktiska signal- och börvärdesdisplayen. Standard 
för amerikansk engelska visas. 

Driftläge Tillgängliga enheter 

Pressure 

PSIG (standard) 
BAR 
FT – fot 
M – meter  
% 

Flow 
GPM – gallon per minut (standard) 
M3Hr – kubikmeter per timme 
% 

Level 

PSIG 
BAR 
FT – fot (standard) 
IN – tum (inches) 
CM – centimeter 
M – meter  
% 

Temperatur °F – grader Fahrenheit (standard) 
°C – grader Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 11.03 MODE 

SELECT) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 15, PROCESS VAR 
UNIT. Parameter 15.01 är 
det första alternativet. 

Välj rätt enheter för 
driftläget. 

Gå till nästa steg om 
standardenheten är OK. 
Annars väljer du något 
av följande alternativ: 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till rätt enhet. 
Exemplet visar PSIG. 

BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 
 

FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! DRIFTLÄGENA PRESSURE OCH LEVEL 

Om enheterna FT, IN, M eller CM används och den specifika 
tyngdpunkten (SG = specific gravity) är konstant men inte lika med 
1,0, måste parameter 29.15 fyllas i. Om den specifika tyngdpunkten 
varierar måste parametrarna 29.12–29.18 fyllas i. Se Inställning av 
specifik tyngdpunkt i avsnittet Alternativ och funktioner. 
 

AI2 innebär analog ingångskanal 
nr 2. Detta är den standardplats 
som den primära processgivaren 
ska anslutas till. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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KONFIGURERA PROCESSGIVARE 

Den primära processgivaren är den enhet som mäter 
processförhållandena. PS200 behöver information för att kunna 
skala 4–20 mA-signalen som givaren överför på rätt sätt. 

AI2 MAX – Detta representerar det processvärde som givaren är 
kalibrerad för vid maxsignalen (20 mA). Du hittar detta värde på 
givarens kalibreringsblad eller instrumentets märkskylt. 

Exempel: En direktavläsande flödesmätare (t.ex. elektro-
magnetisk mätare eller vortexmätare) som har ett intervall på 
0–2 000 GPM kalibreras så att givarens uteffekt blir 20 mA vid 
2 000 GPM. Parameter 16.03 ställs i detta fall in på 2 000. 
Enheterna i 16.03 är samma som de som valts i parameter 
15.01. 

OBS! Differentiella tryckflödesmätare (t.ex. strypfläns, venturimeter) 
producerar inte 4–20 mA-signaler som är linjära med flödes-
hastigheten. PumpSmart fungerar inte med dessa typer av 
flödesmätare. 

16.03 AI2 MAX 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 15.01 AI2 UNIT) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 16, SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.03, AI2 MAX. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 300 PSIG. 

Ange det värde för den 
primära processgivaren 
som motsvarar 20 mA-
signalen.  

Enheterna är samma 
som de som angetts i 
15.01.  

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN – Detta processvärde motsvarar givarens lägsta signal 
(4 mA). Detta värde är normalt noll på en tryck- eller flödesgivare. 
Du hittar detta värde på givarens kalibreringsblad eller instru-
mentets märkskylt.  

OBS! De flesta tryck- och flödesgivare är konfigurerade för att ange 
0 (PSIG, GPM, osv.) vid 4 mA. Om detta är fallet kan du hoppa över 
detta steg, eftersom standardvärdet för parameter 16.04 är 0. 

16.04 AI2 MIN 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 16.03 AI2 MAX) 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.04, AI2 MIN. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 0 PSIG. 

Ange det värde för den 
primära processgivaren 
som motsvarar 4 mA-
signalen.  

Om givarsignalen är noll 
(0) vid 4 mA går du till 
nästa avsnitt (Ange 
börvärde). 

Enheterna är samma 
som de som angetts i 
15.01. ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

Det sista steget innan PumpSmart-systemet kan startas i ett 
vanligt processtyrningsläge är att ange börvärde för driften. 

BÖRVÄRDE 

KNAPPSEKVENS 

REF

 
Tryck på knappen REF för 
att markera börvärdet. 

OR

OR

 

Bläddra till önskat 
börvärde med pil-
knapparna. Exemplet visar 
100 PSIG. 

Ange driftsbörvärde. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! 

Det finns flera olika sätt att ange börvärde. Ytterligare kon-
figureringsinformation finns i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER. 

Fjärrinställning – Du kan använda en analog inputsignal för att 
skicka börvärden till PumpSmart-enheten från en annan plats. 

Variabelt börvärde – En andra processgivare (2–10 VDC eller  
4–20 mA) kan användas för att variera börvärdet. Värdet kan vara 
linjärt, inverterat linjärt eller förskjutet i förhållande till denna signal. 
Ytterligare information finns i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER. 

Flera börvärden – PumpSmart-systemet kan programmeras med två 
värden och drivenheten kan växla mellan dessa två med hjälp av en 
digital omkopplare (t.ex. flödesomkopplare, nivåomkopplare, 
manuell omkopplare, osv.). Flera börvärden kan ställas in antingen 
via knappsatsen, med analog input eller via DCS. 

Fältbuss – Börvärdet kan programmeras och ändras via digital 
kommunikation med fältbussmoduler. Moduler finns för Modbus 
RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet och Ethernet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !   [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Rekommenderat alternativ: skyddsgräns för pump 

Genom en enkel inställning av en skyddsgräns för pumpen kan du 
lägga till ytterligare skydd för PumpSmart PS200-systemet. Med 
skyddsgränsen aktiverad skyddas PS200-systemet från torrkörning 
(förlust av, eller blockerad insugning) enbart i tryck- och 
flödesstyrningslägena. Den gör också att pumpen skyddas mot 
överströmning i tryckstyrningsläge.  

För andra styrningslägen måste avancerat pumpskydd aktiveras. 
Ytterligare information finns under Pumpskydd i avsnittet 
Alternativ och funktioner.  

För bästa möjliga skydd rekommenderas funktionen för 
avancerat pumpskydd som ger skydd mot torrkörning, drift 
under minimiflöde och överströmning med hjälp av SMARTFLOW, 
givarlös flödesstyrning och en självkalibreringsfunktion för 
pumpen. 

Skyddsgränsen identifierar de förhållanden där pumpen inte kan 
uppnå skyddsgränsen när den går på maximal hastighet. 

Det första steget för att aktivera pumpskyddsfunktionen är att välja 
hur du vill att PumpSmart ska reagera om skyddsgränsförhållanden 
uppstår. Det finns tre alternativ: 

1. LARM & KONTROLL (rekommenderas) – PumpSmart avger en 
varning och stänger därefter antingen av pumpen eller sänker 
hastigheten, beroende på vilka inställningar du gör. Dessa 
inställningar hittar du i avsnittet ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 
under ALTERNATIV FÖR LÄGSTA HASTIGHET.  

2. Endast LARM – PumpSmart avger en varning/ett larm, men kör 
vidare. I detta läge kan skador på pumpen uppstå om inga 
manuella åtgärder vidtas vid ett skyddsgränsfel. 

3. INAKTIVERAD (standardinställning) – Ingen skyddsgränsfunktion 
är aktiv. Om en insugningsventil är stängd (eller liknande) kan 
skador uppstå på pumpen och användaren får inte någon 
varning. 

25.01 PUMP PROTECT CTRL 

KNAPPSEKVENS 

OR

 
Bläddra till parameter 
25.01, PUMP PROTECT 
CTRL. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Bläddra till önskat 
alternativ med 
pilknapparna. I exemplet 
visas ALARM & CTRL. 

Välj hur PumpSmart ska 
reagera om skydds-
gränsförhållanden 
uppstår. 

Alternativ: 

DISABLED (standard) 

ALARM 

ALARM & CTRL 

Vi rekommenderar starkt 
alternativet ALARM & 
CTRL. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 1 PUMP PROTECT CTRL 
ALARM&CTRL 
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OBS! Om skyddsgränsförhållanden uppstår visar teckenfönstret på 
PumpSmart-knappsatsen ett larm eller felmeddelandet Pump 
Protect. Pumpskyddsfunktionen kan även konfigureras för att varna 
via DCS (valfri fältbussmodul) eller ljud- eller ljuslarm via digital 
reläutdata. Ytterligare information finns i avsnittet Alternativ och 
funktioner. 

Nästa steg är att ställa in skyddsgränsen. Denna inställning bör vara 
strax under det lägsta tillåtna börvärdet. PumpSmart Control 
Solutions rekommenderar 2–3 % under börvärdet för initiala 
inställningar. 

Pumpskyddsgränsen uttrycks i % av börvärdet.  

Exempel – Om du har ett börvärde på 100 PSIG (eller GPM, Ft, osv.) 
är den rekommenderade skyddsgränsen 97 %. 
Pumpskyddsvarningen/-felet avges om pumpen körs på maximal 
hastighet och trycket faller under 97 PSIG. 

Om du kör i flödeskontrollsläge skyddar skyddsgränsen mot lågt 
flöde. I detta fall sätts skyddsgränsen mycket lägre. 

Exempel – Om du har ett börvärde på 100 GPM och ett 
rekommenderat lägsta flöde på 60 GPM är skyddsgränsen 60 %. 
Pumpskyddsvarningen/-felet avges om pumpen körs på maximal 
hastighet och flödet minskar till under 60 GPM. 

25.02 PROTECTION LIMIT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 25.01 PUMP PROTECT 

CTRL] 

PAR

 

Tryck på knappen PAR för 
att gå till Parameter-
menyn. 

OR

 

Tryck på dubbelpilen för 
att gå till parametergrupp 
25, PUMP PROTECT. 

OR

 
Tryck på enkelpilen för att 
gå till parameter 25.02, 
PROTECTION LIMIT. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till önskad 
skyddsgräns med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 97 %. 

Ange pumpskydds-
gränsen som procent av 
börvärdet. 

Exempel: I exemplet 
ovan blir värdet 97. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! En fördröjning kan ställas in så att PumpSmart PS200 väntar 
med att reagera om processvariabeln faller under skyddsgränsen. 
Detta förhindrar PumpSmart-enheten från att stängas av i onödan 
under tillfälliga systemförändringar. Ytterligare information finns i 
avsnittet ALTERNATIV. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 2 PROTECTION LIMIT 
97 
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Rekommenderat steg: 
ladda upp parametrar 

Se ANVÄNDA KNAPPSATSEN 
Spara parametrarna med knappsatsen. Om parametrarna för 
PS200 mot förmodan skulle försvinna kan konfigurationen 
återställas med knappsatsen. Den kan även användas för att 
programmera systerenheter som använder samma eller 
liknande programinställningar. 

 

Rekommenderat alternativ: låsa 
drivenheten 

Se ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 

Knappsatsen kan låsas för att förhindra obehörig personal 
från att göra driftsändringar eller ändringar av para-
metergrupperna. Se LÅSA i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER.  
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Testa rotationsriktning (Motor Jog) 

Du kan kontrollera motorns rotationsriktning med funktionen Motor 
Jog som gör att pumpen roterar i 10 sekunder vid 60 rpm.  

12.09 MOTOR JOG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 25.02 PROTECTION 

LIMIT) 

PAR

 

Tryck på knappen PAR för 
att gå till Parameter-
menyn. 

OR

 

Tryck på dubbelpilen för 
att gå till parameter-
gruppen 12. 

OR

 
Tryck på enkelpilen för att 
gå till parameter 12.09, 
MOTOR JOG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till JOG med 
enkelpilen. 

Välj JOG och tryck på 
Enter för att starta 
rotationen. När 
rotationen är klar 
återgår parametervärdet 
automatiskt till DISABLE.  

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

Om rotationsriktningen är fel måste två av de utgående faserna 
växlas på kopplingsplintarna U2, V2 eller W2. Du kan inte ändra 
rotationsriktning genom att växla två ingående faser. 

 
 Utför aldrig något arbete på PS200-drivenheten, motorkabeln 

eller motorn när strömförsörjningen är ansluten. Vänta alltid i 
fem minuter efter att strömmen stängts av så att interna 
kondensatorer laddas ur innan du utför arbete på driv-
enheten, motorkabeln eller motorn. Om du inte gör detta 
leder det till allvarlig skada eller dödsfall. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

FARA 
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 Starta och stoppa 
PumpSmart-systemet är nu klart att startas. När PumpSmart-
enheten är i läget LOCAL kan du starta och stoppa den med 
knappsatsen, och i läget REMOTE via en signal som definieras i 
parameter 12.01. 

Styrningslägena LOCAL och REMOTE kan ändras med knappen 
LOC/REM på knappsatsen. För att bekräfta att drivenheten är i läget 
LOCAL visas ett L i övre högra hörnet på knappsatsens tecken-
fönster. Om drivenheten är i läget REMOTE visas ett R. Om börvärdet 
fjärrstyrs i REMOTE-läge är utrymmet tomt. 

 

 
 Kör aldrig roterande utrustning om inte alla skydds-

kopplingar och axelskydd är på plats. Personskador kan 
uppstå om utrustningen körs utan kopplings- och axelskydd.  

 

 
 Följ alla instruktioner i meddelanden med rubrikerna 

FÖRSIKTIGHET och VARNING som är markerade i maskin-
varuhandboken för ACS800, PS200 Konfigurations- och 
handhavandemanual samt installations-, drifts- och 
underhållsanvisningarna för den utrustning som används 
innan du startar den. 

 

Nödstopp 

PS200 kan inte köras om inte 
nödstoppsomkopplaren [DI1L] är 
stängd. Detta gäller även under 
identifieringskörning (First Start ID 
Run). Följande meddelande visas 
på displayen om den inte är 
stängd: 

RUN DISABLED 

I Appendix A-4, Instrument-
anslutning, finns information om 
hur du ansluter omkopplaren. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås 
genom parameterinställningar. Om 
din applikation inte omfattar en 
nödstoppsomkopplare kan (DI1L) 
kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Mer information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

LOKAL-/FJÄRR-
STATUS 

LOKAL-/FJÄRR-
STYRNINGSKNAPP 

LOKAL START

LOKAL STOPP

VARNING

VARNING
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KONFIGURERA FLERPUMPSKÖRNING 
PumpSmart PS200-systemet kan styra upp till fyra pumpar 
koordinerat för ett systems behov och därigenom maximera 
pumpprestanda och pålitlighet. Detta kallas flerpumpsdrift 
(MULTI PUMP).  

Steg Beskrivning Parametrar 

 Översikt över flerpumpsdrift  

1
 

Lås/lösenord och styrningsprogram 

Detta avsnitt beskriver 
parameterlåsfunktionen och val av 
styrningsprogrammet för flerpumpsdrift. 

10.02 
11.02 

2
 

Motorinställning 

Styrningsdata för identifieringskörning (First 
Motor Run ID) anges här förutom start-/ 
stoppmetoder och MAX- och MIN-hastighet. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3a
 

Driftläge och enheter 

Välj driftläge och inställning för primär 
processgivare. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

3b
 

Flerpumpsinställningar 

Välj hur pumparna ska kombineras för att 
uppfylla systemkraven. 

22.01 
22.02 
22.03 
22.04 
22.08 
22.09 
22.17 

4
 

Börvärde 
 

 

Pumpskydd 

Skydda pumpen från drift under lägsta flöde, 
torrkörning eller för högt flöde med hjälp av 
funktionerna Advanced Sensorless Pump 
Protection eller Secondary Pump Protection. 

 
 
 

25.06 

 

Konfigurera ytterligare drivenheter 

 
22.13 
17.21 

 

Motorrotationskontroll 

Kontrollera rätt motorrotation 12.09 

 
Start/stopp 
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Översikt – Flerpumpsapplikationer 
Här följer en översikt över de olika flerpumpsapplikationerna: 

Synkront läge 

I synkront läge startar först en huvuddrivenhet och reglerar 
processen till börvärdet. Om enheten inte klarar att uppnå börvärdet 
startar PS200 en andra PS200-pump och reglerar båda enheterna till 
samma hastighet eller vridmoment för att uppnå börvärdet. Om 
börvärdesförhållandena fortfarande inte uppnås kan en tredje och 
fjärde pump startas och regleras till samma hastighet. När 
belastningen minskar stänger PumpSmart på motsvarande sätt av 
de pumpar som inte längre behövs för att uppnå börvärdet. 

PumpSmart kan automatiskt växla mellan master- och slavpumpar 
för att se till att slitaget fördelas jämnt. 

Backup-läge 

I fall där det finns en backup-pump och varje pump är dimen-
sionerad för att hantera alla förutsägbara processförhållanden kan 
backup-läget användas för att automatiskt växla mellan olika 
pumpar, och på så sätt uppnå jämnare slitage. Dessutom startas 
backup-enheten automatiskt om det uppstår fel i pumpskyddet eller 
VFDn. 

 

OBS! Det går att använda pumpar av olika typ i synkront läge. Se 
dock till att pumparnas tryckhöjdskurvor är liknande för att undvika 
att de körs efter avstängning eller att kontrollventilerna skramlar på 
de pumpar som har lägre tryckhöjd. 
 
VI REKOMMENDERAR ATT ALLA PUMPAR HAR SAMMA PRESTANDA. 
 

 
 Kör inte pumpen om flödet är noll. Det kan leda till 

överhettning på grund av förångning av vätska i pumphuset, 
vilket i sin tur kan leda till pumphaveri och personskador.  

 

Vad är master- och 
slavpumpar? 

En masterpump är den som 
körs innan alla andra aktiveras. 
Ibland kallas detta den 
PRIMÄRA enheten.  

En slavpump startar bara om 
belastningen på systemet ökar 
och blir större än vad 
masterpumpen kan hantera. 
Dessa kallas ibland BACKUP- 
eller SEKUNDÄR enhet. 

Master- och slavpumpar kan 
växlas för att få jämnare 
slitage. Mer information finns i 
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER. 

Typiskt flerpumpsarrangemang 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

1

2

3

4

VARNING
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OBS! Anslutning av flera pumpar 

När du installerar och ansluter ett flerpumpssystem måste varje 
drivenhet ha ett START/STOPP-kommando i form av antingen en 
tvåtrådig OFF-AUTO-omkopplare, ett tretrådigt pulskommando eller 
ett fjärrfältbusskommando för start/stopp. När du startar ett 
multipumpsystem måste alla sidoenheter ställas in på AUTO eller 
pulsstart och knappsatsen ställas in på REMOTE.  

DRIVENHETERNA KÖRS INTE I FLERPUMPSSTYRNINGSLÄGE OM DU 
ANVÄNDER START- OCH STOPPKNAPPARNA PÅ KNAPPSATSEN I 
LÄGET LOCAL. 

 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

H-O-A

H-O-A

1

2

 

Följande exempel är en typisk konfiguration där en omkopplare med alternativen 
HAND – OFF – AUTO används. I AUTO körs drivenheterna i flerpumpsläge och i HAND 
körs de i hastighetsåsidosättningsläge. Alternativ för HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING 
hittar du i avsnittet Alternativ och funktioner. 

FIBEROPTISKT NÄTVERK 

AUTO (AKTIVERA I FLERPUMPSLÄGE) 

HAND (HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING / JOG)

DI-JORD

DI-JORDE-STOP 

X22  
Kopplingsplint 

DI Referensspänning
100 mA Max 

0 - Öppen, börvärde 1 [REF 1]
1 - Stängd, börvärde 2 [REF 2] 

0 - Sekundärt skydd (Öppen)
1 - Normal (Stängd) 

NÖDSTOPP

DUBBELT BÖRVÄRDE

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD A

FELÅTERSTÄLLNING

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD B

0 - Sekundärt skydd (Öppen)
1 - Normal (Stängd) 

NÖDSTOPP 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

KONFIGURERA FLERPUMPSKÖRNING 
 

Sida 28 

1
Lås och flerpumpsapplikationsmakro 

 

I denna konfigurationsguide beskrivs programmering av 
huvuddrivenheten först och därefter sidoenheterna med hjälp av 
PumpSmart-knappsatsens uppladdnings-/nedladdningsfunktion. 
I flerpumpsapplikationer kan vilken PS200 som helst vara 
masterpump. Huvuddrivenheten styr till- och frånkoppling av 
slavpumparna. 

Välj en pump som ska vara masterpump och konfigurera den 
först. 

Driftsparametrarna på PumpSmart PS200 är skyddade med ett 
tresiffrigt lösenord för att förebygga att tillfälliga eller obehöriga 
användare oavsiktligt ändrar de drifts- och skyddsgränser som har 
ställts in. Alla PS200-enheter har samma lösenord. Det kan inte 
ändras av användaren/ägaren. 

När knappsatsen på PS200 är låst kan den endast startas, stoppas 
och driftsbörvärdet ändras. 

10.02 PASS CODE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 99 INFORMATION) 

PAR

 
Tryck för att ange 
parameterläge. 

OR

 

Bläddra till para-
metergrupp 10, 
LOCKS/PASSWORDS. 

OR

 
Bläddra till parameter 
10.02, PASS CODE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra med pil-
knapparna till nummer 
358. 

För att låsa upp para-
meterlåset bläddrar du 
till parameter 10.02 och 
anger lösenordet 358. 
Värdet i teckenfönstret 
återgår automatiskt till 0 
när den tresiffriga koden 
har angetts. 

För att kontrollera 
parameterlåsets status 
bläddrar du till para-
meter 10.01. När du har 
angivit rätt lösenord 
visar displayen OPEN. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
lösenordsinmatningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

Standardapplikationsmakrot för PumpSmart PS200 är enkelpump 
(SINGLE PUMP). Parameter 11.02 måste därför ställas in på 
flerpumpsläge (MULTI PUMP). 

11.02 APPLICATION MACRO 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 10.02 

LOCKS.PASSWORDS) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.02, APPLICATION 
MACRO. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till alternativet 
MULTI PUMP. 

Välj applikationsmakrot 
för flerpumpsläge. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

PumpSmart PS200 med frekvensomformare har DTC (Direct Torque 
Control) istället för en skalär hastighetskontrollsvariabel som 
Volt/Hertz. DTC ger en mer exakt hastighetskontroll och ger därför 
en mer känslig och precis styrning av börvärdet. Specifika motordata 
måste anges i PumpSmart-drivenheten för att den ska kunna styra 
motorn på rätt sätt med DTC.  

Följande steg måste utföras: 

1. Identifiera startmetoden för motorn. 

2. Ange motordata. 

3. Fastställa gränserna för högsta och lägsta hastighet. 

 

 

 

 

 

 
KONTROLLSTEG 

Vissa av standardparametrarna kanske inte behöver ändras. 
På så sätt går du snabbare igenom inställningsprocessen. 
Dessa parametrar är markerade med en bock. 

Start-/Stopp-
metod 

Motordata

Max-/min-
hastighet 
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ALTERNATIV FÖR FJÄRRSTART/-STOPP 

Du kan starta och stoppa PumpSmart PS200 från en extern källa.  

2-WIRE DI1 – Fjärrstart/-stopp är som standard konfigurerat för 
tvåtrådig DI1. Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt som är 
ansluten till digital ingång 1. 

HOA DI1, DI2 – Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt ansluten till 
digital ingång 1 (DI1-AUTO). En ytterligare kontakt kan anslutas till 
D12-HAND för att starta en hastighetsåsidosättnings-/motor-
kontrollfunktion där PS200 körs i hastighetsstyrningsläge. Ytterligare 
information finns under HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING i avsnittet 
Alternativ och funktioner.  

3-W DI1P, DI2P – Detta alternativ används för att starta PS200 från 
en normalt öppen tillfällig kontakt/omkopplare ansluten till DI1-
START och stoppa PS200 från en normalt stängd tillfällig 
kontakt/omkopplare ansluten till DI2-STOP. 

FIELDBUS – Detta alternativ används för att starta och stoppa PS200 
från ett kontrollord som sänds via ett digitalt fältbusskommando. 
Ytterligare information finns i avsnittet FÄLTBUSSKOMMUNIKATION.  

12.01 START/STOPP 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 10 

LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 12, START/STOP. 
Parameter 12.01 är det 
första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Bläddra till den önskade 
parametern med pil-
knapparna. (Exemplet 
visar 2 WIRE DI1.) 

Om du använder en 
tvåtrådig start-
stoppmetod eller endast 
knappsatsen hoppar du 
över detta steg och 
fortsätter med nästa 
(motordata), annars 
väljer du följande: 

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

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

OBS! PS200 kan styras med två separata externa kommandon. Se 
START-/STOPPALTERNATIV i avsnittet Alternativ och funktioner. 

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 hjälp av motordata kan PumpSmart karakterisera motorn innan 
den första starten. Under denna process magnetiserar PumpSmart 
automatiskt motorns lindningar i 20–60 sekunder för att ta fram en 
matematisk modell av motorn. Det enda du behöver göra är att 
ange parametrarna nedan.  

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste dessa uppgifter ändras 
och en ny karakterisering utförs. 
 
OBS! Den information som behövs för detta avsnitt hittar du på 
motorns märkskylt. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 12 START/STOP) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.04, MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns volttal 
på märkskylten med 
pilknapparna. 

Ange motorns volttal 
och frekvens enligt 
motorns märkskylt. 
Följande alternativ finns: 

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 

Om du väljer alternativet 
OTHER måste du ställa in 
parametrarna 11.06, 
MOTOR NOM FREQ och 
11.12, OTHER MOTOR 
VOLT. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.05, MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkström på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns faktiska 
amperetal (FLA) för full 
effekt. Rätt värde finns 
på motorns märkskylt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

 

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 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
fulleffektsvarvtal på 
märkskylten med 
pilknapparna. 

Ange motorns varvtal 
vid full effekt. Observera 
att detta är värdet för 
fulleffektsvarvtal som 
anges på märkskylten 
och inte motorns 
nominella hastighet. 

Exempel: En motor på 
1 800 RPM kan ha ett 
fulleffektsvarvtal på 
1 770 RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.08, MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkeffekt på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns 
märkeffekt (HP eller kW) 
enligt märkskylten.  

Om du använder 
standardspråket 
engelska är enheten 
hästkrafter. Annars är 
inmatningsenheten kW. 

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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 
 

 Denna varning är normal. Fortsätt till steget 
IDENTIFIERINGSKÖRNING. 

Identifieringskörning 

I PumpSmart används specifik information om motorn för att skapa 
en matematisk modell av den. Denna modell gör att mer exakt 
motorstyrning är möjlig. Den skapas med hjälp av de data du just 
har angett genom att magnetisera motorn i 20 till 60 sekunder vid 
nollhastighet. Detta kallas First Start ID Run. 

När alla motordata har angetts visas följande varning: 

ID MAGN REQ 

Denna varning anger att en identifieringskörning (First Start ID Run) 
måste genomföras innan pumpen får köras. Vi rekommenderar att 
du utför körningen i detta läge. 

 
 Följande procedur spänningssätter motorn. Alla säkerhets-

föreskrifter måste följas innan ID MAG initieras. Om detta 
inte görs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

Tryck på START-knappen med motorn ansluten till drivenheten och 
knappsatsen i lokalt läge (L). FÖLJ ALLA VANLIGA SÄKERHETS-
RUTINER FÖR START AV MASKINER. 

OBS! SE TILL ATT IDENTIFIERINGSKÖRNINGEN (FIRST START ID RUN) 
ÄR AVSLUTAD INNAN DU STOPPAR/ÅTERSTÄLLER DRIVENHETEN. 
Även om motorn inte verkar svara på startkommandot så har den 
svarat. Varningsmeddelandet ID MAGN visas under identifieringen. 
När ID-körningen är avslutad visas meddelandet ID DONE.  
 

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste en ny identifierings-
körning utföras för att bibehålla PumpSmart-styrningens exakthet. 

När identifieringskörningen har avslutats visas följande meddelande: 

ID DONE 

När detta visas går du vidare till nästa steg: DRIFTSGRÄNSER. 

Nödstopp 

PS200 kan inte köras om inte 
nödstoppsomkopplaren [DI1L] är 
stängd. Detta gäller även under 
identifieringskörning (First Start ID 
Run). Följande 
varningsmeddelande visas på 
displayen om den inte är stängd: 

RUN DISABLED 

I Appendix A-4, Instrument-
anslutning, finns information om 
hur du ansluter omkopplaren. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås 
genom parameterinställningar. Om din 
applikation inte omfattar en 
nödstoppsomkopplare kan (DI1L) 
kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Mer information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

VARNING
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Driftsgränser  

Driftsgränserna hindrar att pump och drivsystem körs under 
instabila förhållanden med för högt och/eller för lågt varvtal. 

 
 Se till att systemets driftsförhållanden ligger inom 

utrustningens kapacitet (dvs. varvtal, tryck, temperatur, 
effekt osv.) enligt tillverkarens specifikationer. Om någon av 
dessa gränser överskrids kan det leda till att komponenter 
skadas, eller att personskador och skador på utrustningen 
uppstår. 

 

Maxhastighet – PumpSmart-systemet justerar motorns varvtal till det 
önskade börvärdet. Även om PumpSmart-systemet kan köra motorn 
med 2–3 gånger det varvtal som anges på märkskylten är det oftast 
opraktiskt av flera orsaker. För det första kan pump och motor slitas 
ut i förtid eller gå sönder om de inte är gjorda för höghastighets-
drift. För det andra genererar centrifugalpumpar ett tryck som 
motsvarar hastigheten upphöjt till fyra, och alltför hög hastighet 
kan därför skapa övertryck i pumpen eller det omgivande rör-
systemet. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 11 START UP 

DATA) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 14, SPD LIM/STRT 
LVL. Parameter 14.01 är 
det första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
maxhastighet med 
pilknapparna. 

Ange den maxhastighet 
som pump, motor och 
system kan köras på. I 
de flesta fall är max-
hastigheten samma som 
fulleffektsvarvtalet som 
angavs tidigare. 

MAXHASTIGHET ≤ motorns 
fulleffektsvarv
tal och 

                   ≤ Pumpens 
maxhastighet 

Standardvärdet är den 
hastighet som ställts in 
för parameter 11.07, 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

VARNING

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Lägsta hastighet – Allt eftersom belastningen på pumpen minskar, 
minskar PumpSmart pumphastigheten för att anpassa den till de 
ändrade förhållandena. Parametern Minimum Speed anger den 
lägsta hastighet som pumpen kan köras på. Den används även för 
att definiera den hastighet som är säker att köra pumpen på om det 
är fel på pumpskyddet.  Standardvärdet för lägsta hastighet är 25 % 
av 11.07 MOTOR FL RPM. 

Tänk på följande när du anger den lägsta hastigheten: 

• Motorns lägsta hastighet (verkningsgrad) – På grund av 
motorbelastning och värmeeffekt bör motorns lägsta hastighet 
för centrifugalpumpar inte vara lägre än 1/10 av dess 
fulleffektsvarvtal. 

• Pumpens lägsta hastighet – Vissa pumpar har begränsningar för 
lägsta hastighet, t.ex. flerstegspumpar (>2 steg) och hylslager-
pumpar. Kontrollera i pumpens driftshandbok om det finns en 
lägsta hastighet för pumpen. Obs! 1- och 2-stegspumpar har 
normalt inga gränser för lägsta hastighet. 
 

• Statisk tryckhöjd (lägsta flöde) – Lägsta hastighet ska ställas in 
så att pumpen genererar tillräckligt med tryck för att övervinna 
statisk resistans.  I vissa fall kan detta orsaka överhettning och 
eventuell förångning av vätskan i pumphuset. 

OBS! 
Om pumpen körs under säkerhetsgränsen för lägsta hastighet kan 
det leda till skada på utrustningen och/eller materiel. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.01 MAXIMUM 

SPEED) 

OR

 
Bläddra till parameter 
14.02, MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns lägsta 
hastighet med pil-
knapparna. 

Ange den lägsta 
hastighet som pump, 
motor och system kan 
köras på utan risk. 

Tänk på följande: 

• Verkningsgrad 
• Pumpens lägsta 

hastighet 
• Lägsta flöde 

Standardvärdet är 25 % 
av den hastighet som 
ställts in för parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! Standardinställningarna stoppar pumpen om processförhållandena kräver att pumpen körs under den lägsta 
hastigheten. I lägena för tryck- och nivåstyrning visas i detta fall varningen SLEEP WARNING. Vilolägesfunktionen 
stänger av PS200 tills processbelastningen ökar till omstartsvärdet (RESTART VALUE, parameter 14.07). När 
omstartsvärdet har uppnåtts längre än omstartsfördröjningen startas pumpen automatiskt om för att bibehålla 
börvärdet för processen. I flödesstyrningsläge visas felmeddelandet LOW DEMAND. I detta fall måste PS200 
återställas. Alternativt kan enheten ställas in på att köras vid lägsta hastighet tills den stängs av manuellt (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
Välja driftläge, enheter och givarkonfiguration 

I detta avsnitt väljer du driftläge och konfigurerar huvudgivaren för processen. 

Driftläge 

PumpSmart PS200 har fyra driftlägen: Tryck, flöde, nivå eller 
temperatur/annat. Med dessa alternativ ställer du in 
standardvärden för enheter och PI-styrningsinställningar (se 
FININSTÄLLNING). 

• Pressure (tryck) – PumpSmart arbetar för att bibehålla 
börvärdet för tryck baserat på en tryckgivarsignal. 

• Flow (flöde) – PumpSmart arbetar för att bibehålla 
börvärdet för flöde baserat på en flödesgivarsignal. 

OBS! - SMARTFLOW PID kan inte användas i flerpumpsläge. 
SMARTFLOW-funktionen kan användas för att övervaka de 
individuella pumparnas flöde och pumpskydd.  

• Level (nivå) – Används för att bibehålla en definierad nivå i 
tanken baserat på en nivågivarmätning. En tryckgivare vid 
pumpinsuget kan också användas. PumpSmart kan styra 
nivån i antingen en sug- eller utloppstank. 

• Temperature/OTHER (temperatur/annat) – Används för att 
bibehålla en definierad temperatur i en procesström 
baserat på en temperaturgivarsignal. Använd detta 
alternativ om en 4–20 mA-signal från en annan typ av 
givare används. 

 

11.03 MODE SELECT  

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.03, OPERATING MODE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 Bläddra till alternativet 

Välj styrningsläge för din 
applikation. Om 
styrningsläget är 
PRESSURE går du till 
nästa steg (Val av 
processvariabler). 

Alternativ: 

Pressure 
Flow 
Level 
Temperature/Other ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! Om driftläget gör att PumpSmart måste styra insugningsnivå 
eller tryckkontroll för insugning måste enheten ställas in på INVERSE 
i parameter 21.01 REGULATION MODE.  

Välj driftläge

Välj process-
variabel 

Konfigurera
processgivare

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

Vilken enhet som väljs för processvariablerna styr vilken enhet 
driftläget visas i. Denna parameter styr vilka enheter som används i 
den faktiska signal- och börvärdesdisplayen. Standard för engelska 
(amerikansk) visas. 

Driftläge Tillgängliga enheter 

Pressure 

PSIG (standard) 
BAR 
FT – fot 
M – meter  
% 

Flow 
GPM – gallon per minut (standard) 
M3Hr – kubikmeter per timme 
% 

Level 

PSIG 
BAR 
FT – fot (standard) 
IN – tum (inches) 
CM – centimeter 
M – meter  
% 

Temperatur °F – grader Fahrenheit (standard) 
°C – grader Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 11.03 MODE 

SELECT) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 15, PROCESS VAR 
UNIT. Parameter 15.01 är 
det första alternativet. 

Välj rätt enheter för 
driftläget. 

Gå till nästa steg om 
standardenheten är OK. 
Annars väljer du något 
av följande alternativ: 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till rätt enhet. 
Exemplet visar PSIG. 

BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 

FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! DRIFTLÄGENA PRESSURE OCH LEVEL 

Om enheterna FT, IN, M eller CM används och den specifika 
tyngdpunkten (SG = specific gravity) är konstant men inte lika med 
1,0, måste parameter 29.15 fyllas i. Om den specifika tyngdpunkten 
varierar måste parametrarna 29.12–29.18 fyllas i. Se Inställning av 
specifik tyngdpunkt i avsnittet Alternativ och funktioner. 
 

AI2 innebär analog ingångskanal 
nr 2. Detta är den standardplats 
som den primära processgivaren 
ska anslutas till. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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Konfigurera processgivare 

Den primära processgivaren är den enhet som mäter 
processförhållandena. PS200 behöver information för att kunna 
skala 4–20 mA-signalen som givaren överför på rätt sätt. 

AI2 MAX – Detta representerar det processvärde som givaren är 
kalibrerad för vid maxsignalen (20 mA). Du hittar detta värde på 
givarens kalibreringsblad eller instrumentets märkskylt. 

Exempel: En direktavläsande flödesmätare (t.ex. elektro-
magnetisk mätare eller vortexmätare) som har ett intervall på 
0–2 000 GPM kalibreras så att givarens uteffekt blir 20 mA vid 
2 000 GPM. Parameter 16.03 ställs i detta fall in på 2 000. 
Enheterna i 16.03 är samma som de som valts i parameter 
15.01. 

OBS! Differentiella tryckflödesmätare (t.ex. strypfläns, venturimeter) 
producerar inte 4–20 mA-signaler som är linjära med flödes-
hastigheten. PumpSmart fungerar inte med dessa typer av 
flödesmätare. 

16.03 AI2 MAX 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 15.01 AI2 UNIT) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 16, SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.03, AI2 MAX. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 300 PSIG. 

Ange det värde för den 
primära processgivaren 
som motsvarar 20 mA-
signalen.  

Enheterna är samma 
som de som angetts i 
15.01.  

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN – Detta processvärde motsvarar givarens lägsta signal 
(4 mA). Detta värde är normalt noll på en tryck- eller flödesgivare. 
Du hittar detta värde på givarens kalibreringsblad eller 
instrumentets märkskylt.  

OBS! De flesta tryck- och flödesgivare är konfigurerade för att ange 
0 (PSIG, GPM, osv.) vid 4 mA. Om detta är fallet kan du hoppa över 
detta steg, eftersom standardvärdet för parameter 16.04 är 0. 

16.04 AI2 MIN 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 16.03 AI2 MAX) 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.04, AI2 MIN. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 0 PSIG. 

Ange det värde för den 
primära processgivaren 
som motsvarar 4 mA-
signalen.  

Om givarsignalen är noll 
(0) vid 4 mA går du till 
nästa avsnitt (Ange 
börvärde). 

Enheterna är samma 
som de som angetts i 
15.01. ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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 Styrningsinställningar för flerpumpsläge 
I detta avsnitt konfigurerar du PumpSmart PS200 i den följd de olika 
pumparna ska ordnas. Tre huvudsteg ska genomföras: 

1. Välja driftläge 

2. Lägga till pumpar (driftsättning) 

3. Ta pumpar ur drift. 

 

 

 

 

22.01 FLERPUMPSLÄGE  

Läs avsnittet Översikt över flerpumpsläge om du behöver hjälp att 
bestämma vilket driftläge du ska använda. 

Det vanligaste driftläget för flera pumpar är SYNCHRONOUS, där 
master- och slavdrivenheter körs på samma hastighet. 

22.01 OPERATING MODE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 16.04 AI2 MIN) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 22, MULTI PUMP 
CTRL. Parameter 22.01 är 
det första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till önskat 
styrningsläge. 

Välj flerpumpsläge. 

Om du vill ha synkron 
drift går du till nästa 
steg. 

Alternativ: 

SYNCHRONOUS 
(standard) 
BACKUP 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

BACKUP-LÄGE 

Om du har valt backup-läge kan du gå vidare till inställning av 
parameter 22.17 TX CONFIG. 

Styrnings-
läge 

Lägga till 
pumpar 

Ta bort 
pumpar 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 1 OPERATING MODE 
SYNCHRONOUS 
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LÄGGA TILL PUMPAR (DRIFTSÄTTNING) 

PumpSmart startar automatiskt en slavpump när det inte går att 
bibehålla processens börvärde med de pumpar som är i drift. Detta 
görs genom att en slavpump startas när processvariabeln (t.ex. 
tryck, flöde, nivå) har sjunkit med en viss mängd. Detta benämns 
VALUE DECREASE (värdeminskning) och pumpen (pumparna) körs i 
eller över STAGE SPEED (inkopplingshastighet).  

För att en pump ska startas måste följande villkor uppfyllas: 

1. Processvariabeln måste sjunka med värdet i parameter 
22.02 VALUE DECREASE. 

OBS! När 21.01 REGULATION MODE är inställt på INVERSE, 
t.ex. vid nivåkontroll för sugsida, måste processvariabeln 
öka med värdet i inställningen VALUE DECREASE. 

2. Pumphastigheten måste vara samma som eller över STAGE-
hastigheten, parameter 22.04–22.06. Slavpumparna kan 
ges olika STAGE-hastigheter. 

3. Pumpen måste köras i samma eller över STAGE-hastigheten 
under längre tid än fördröjningstiden (PROOF TIME), 
parameter 22.08. 

 

 

Exempel: Ett system med två pumpar och konstant tryck där 
pumparna är identiska med en maxhastighet (14.01 MAXIMUM 
SPEED) på 3 560 rpm och ett börvärde för tryck på 200 psi. Om 
parameter 22.02 VALUE DECREASE är inställd på 5 % och parameter 
22.04 STAGE 2 är inställd på 98 %, kommer pump 2 att startas när 
trycket har sjunkit med 5 % från börvärdet till 190 psi och 
hastigheten för pump 1 ligger på eller över 98 % av maximal 
hastighet 3 489 rpm. 

 

System med konstant tryck 
Parallellpumpsdrift 

Synkron hastighetsstyrning 

FLÖDE 

BÖRVÄRDE FÖR TRYCK 
VÄRDEMINSKNING 

PAR 22.02 

1 PUMP 
STEG 2 

PAR 22.04 

2 x PUMPAR
STEG 3 

PAR 22.05 

3 x PUMPAR
STEG 4 

PAR 22.06 

4 x PUMPAR 
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22.02 VALUE DECREASE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.01 MODE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.02, VALUE DECREASE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden.  
Exemplet visar 5 %. 

Ange den procentandel 
som processvariabeln 
kan minska med innan 
en sidoenhet ska 
aktiveras. 

Värdet anges i % av 
börvärdet. 

Standard – 5 % av 
börvärdet. 

 
ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

22.03 VALUE INCREASE – Den faktiska processinställningen minskar 
med värdet för VALUE DECREASE med varje extra pump som läggs 
till. För att kompensera för detta ökar parametern VALUE INCREASE 
börvärdet för varje pump som läggs till. 

Erforderligt börvärde = ursprungligt börvärde - VÄRDEMINSKNING 
+ VÄRDEÖKNING 

Exempel: Om det ursprungliga börvärdet är 200 PSIG och 
VÄRDEMINSKNINGEN var 5 % aktiveras en andra pump vid 
190 PSIG. En VÄRDEÖKNING på 5 % leder till att båda pumparna 
fortsätter hålla ett konstant tryck på 200 PSIG.  

VÄRDEÖKNINGEN kan ställas in högre än VÄRDEMINSKNINGEN för 
att kompensera för ytterligare friktionsförluster som uppstår vid 
ökat flöde. Ytterligare information finns under TRYCKÖKNING i 
avsnittet Alternativ och funktioner. 

22.03 VALUE INCREASE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.02 VALUE 

DECREASE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.03, VALUE INCREASE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden. 
Exemplet visar 5 %. 

Ange med vilken 
procentandel som 
börvärdet ska öka för 
varje ytterligare pump. 
Vi rekommenderar att 
detta värde minst är lika 
med parameter 22.03 
VALUE DECREASE. 

Värdet anges i % av 
börvärdet. 

Standard – Det värde 
som valts i 22.02, VALUE 
DECREASE 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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 arrangera så att de olika pumparna sätts i drift vid 
olika driftshastighet. Denna funktion kan vara bra när du kör flera 
pumpar på en systemkurva med hög friktion.  

OBS! För standardsystem med konstant tryck rekommenderas 
normalt att STAGE-hastigheten är samma för alla pumpar. 

22.04 STAGE 2 (2-pumpedrift) 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.03 VALUE 

INCREASE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.04, STAGE 2. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden. Exemplet visar 
98 %. 

Ange den lägsta 
hastighet som 
masterpumpen måste 
uppnå innan 
flerpumpsdrift tillåts för 
den första slavpumpen. 

Vanligtvis inställt på 
98 % av maxhastigheten 
(MAXIMUM SPEED). 
Detta är standard-
inställningen. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

Om du kör ett tvåpumpssystem går du till parameter 22.08, Proof 
Time. 

22.05 STAGE 3 (3-pumpedrift) 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.04 STAGE 2) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.05, STAGE 3. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden. Exemplet visar 
98 %. 

Ange den lägsta 
hastighet som 
masterpumpen och 
slavpump 1 måste 
uppnå innan 
flerpumpsdrift tillåts för 
den andra slavpumpen. 

Vanligtvis inställt på 
98 % av maxhastigheten 
(MAXIMUM SPEED). 
Detta är standard-
inställningen. ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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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Om du kör ett trepumpssystem går du till parameter 22.08, Proof 
Time. 

22.06 STAGE 4 (4-pumpedrift) 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.05 STAGE 3) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.06, STAGE 4. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden. Exemplet visar 
98 %. 

Ange den lägsta 
hastighet som 
masterpumpen, 
slavpump 1 och 
slavpump 2 måste 
uppnå innan 
flerpumpsdrift tillåts för 
den tredje slavpumpen. 

Vanligtvis inställt på 
98 % av maxhastigheten 
(MAXIMUM SPEED). 
Detta är standard-
inställningen. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

För att hindra att pumparna startar och stoppar för ofta kan du 
ställa in en fördröjningstid (Proof Time). 

22.08 PROOF TIME 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 22.06 STAGE 4) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.08, PROOF TIME. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in önskat värde.  
Obs! Dubbelpilarna kan 
användas för större 
värden. Exemplet visar 
20 sekunder. 

Ange hur länge 
inkopplings-/ 
urkopplingvillkoren 
måste gälla innan en 
pump faktiskt kopplas in 
eller ur. 

Standardinställningen är 
20 sekunder. 
Inställningsintervallet är 
0–360 sekunder. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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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TA PUMPAR UR DRIFT (DE-STAGING)  

Allt eftersom systembelastningen minskar, minskar även behovet av 
ytterligare pumpar. Parametrarna för DESTAGE anger när pumpar 
stoppar i normal flerpumpsstyrning. Slavpumpen tas ur drift om 
värdet för DESTAGE uppnåtts under hela fördröjningstiden (22.08 
PROOF TIME). 

Det viktigaste är här att se till att övriga pumpar klarar att uppnå 
börvärdet när en slavpump stoppas. Inställningarna för DESTAGE 
definierar hur stor hastighetsminskning som ska ske innan en pump 
kan tas ur drift. Följande rekommendationer gäller för DESTAGE-
inställningarna: 

ANTAL PUMPAR 1 
 

2 
22.09 DESTAGE 2 

3 
22.10 DESTAGE 3 

4 
22.11 DESTAGE 4 

SYNKRON DESTAGE-
HASTIGHET EJ TILLÄMPL. 

75 % 
av 

MAXHASTIGHET 

85 % 
av 

MAXHASTIGHET 

92 % 
av 

MAXHASTIGHET 

OBS! 

Om en slavpump stängs av under drift och sedan startas igen strax därefter bör du sänka DESTAGE-
inställningen för den slavpumpen.  

Om en slavpump inte stängs av när belastningen är låg bör du öka DESTAGE-inställningen för den 
slavpumpen. 

 

22.09 DESTAGE 2 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 22.08 PROOF TIME) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.09, DESTAGE 2. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt hastighet 
med pilknapparna. 

Ange vid vilken 
hastighet den första 
sidopumpen ska 
stoppas. 

Värdena kan variera 
mellan 0 och 100 %. 

Rekommenderade 
värden ställs in 
automatiskt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 9 DESTAGE 2 
75% 
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Om du kör ett tvåpumpssystem går du till parameter 22.17 TX 
CONFIG. 

22.10 DESTAGE 3 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 22.09 DESTAGE 2) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.10, DESTAGE 3. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt hastighet 
med pilknapparna. 

Ange vid vilken 
hastighet den andra 
slavpumpen ska stoppas. 

Värdena kan variera 
mellan 0 och 100 %. 

Rekommenderade 
värden ställs in 
automatiskt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

 

Om du kör ett trepumpssystem går du till parameter 22.17 TX 
CONFIG. 

22.11 DESTAGE 4 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 22.10 DESTAGE 3) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.11, DESTAGE 4. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt hastighet 
med pilknapparna. 

Ange vid vilken 
hastighet den tredje 
slavpumpen ska stoppas. 

Värdena kan variera 
mellan 0 och 100 %. 

Rekommenderade 
värden ställs in 
automatiskt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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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Konfigurera givare 

Det finns tre sätt att ansluta processgivaren till PumpSmart. 
Beroende på vilken metod du väljer kan det kräva att du ställer 
in parameter 22.17, TX CONFIG. Följande alternativ finns: 

 

GIVARE på ALLA DRIVENHETER 

I detta alternativ har varje PumpSmart-enhet en egen 
processgivare som är ansluten direkt till drivenheten. 
Om en processgivare slutar fungera kommer de övriga 
enheterna fortsätta att kontrollera börvärdet.  

Denna metod är förvald om du har valt PRESSURE i 
parameter 11.03 MODE SELECT.  

Denna metod ska inte användas i applikationer med 
inställningen FLOW (volymetrisk eller massa). 

 TX ALL DRIVES – Varje PS200 har en särskild 
processgivare som är individuellt ansluten till varje 
drivenhet. 

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

GIVARE från EN HUVUDENHET 

PumpSmart kan även överföra processgivarsignalen till 
alla sidoenheter via fiberoptikkablar som kopplar samman 
alla drivenheter. I denna konfiguration ansluts 4–20 mA-
signalen till huvudenheten och parameter, 22.17 TX 
CONFIG ställs in på TX ONE MASTER. 

Denna konfiguration gör anslutningen mycket enkel, men 
om en sidoenhet förlorar anslutningen till strömför-
sörjningen kommer övriga sidoenheter också att tappa 
processignalen.  

I detta läge rekommenderas att drivenheternas styrkort är 
anslutna till extern 24 VDC. Ytterligare information finns 
under EXTERN STRÖMKÄLLA FÖR STYRKORT i avsnittet 
Alternativ och funktioner. 

Denna metod kan användas i alla styrningslägen. 

TX ONE MASTER – En processgivare är ansluten till 
huvuddrivenheten och signalen överförs till 
sidoenheterna via ett fiberoptiskt nätverk. 

5
X21

6
5

X21

6
5

X21

6
5

X21

6
PT

EXTERNALLY POWER
4-20mA TRANSMITTER

+
-

AI ONE PROCESS TRANSMITTER WIRING DIAGRAM

FIBER OPTIC NETWORK

 

GIVARE med EN AI 

En processgivare kan delas mellan flera PumpSmart-
enheter. I detta fall seriekopplas drivenheterna till en 
slinga med givarens signalkabel. 

Även om PumpSmarts strömkälla kan förse givaren med 
ström bör även en extern strömkälla användas för att 
säkerställa kontinuerlig strömtillförsel om den drivenhet 
som försörjer slingan skulle kopplas bort från 
huvudströmmen. 

Denna metod kan användas i alla styrningslägen. ONE AI – En 4–20 mA processgivare med extern 
strömförsörjning är seriekopplad till alla drivenheter. 

EXTERN STRÖMKÄLLA
4–20 mA-GIVARE 

FIBEROPTISKT NÄTVERK

KOPPLINGSSCHEMA FÖR EN PROCESSGIVARE MED AI
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22.17 TX CONFIG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 22.09 DESTAGE 2) 

OR

 
Bläddra till parameter 
22.17, TX CONFIG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till rätt 
givaralternativ med 
pilknapparna. 

Välj hur du ansluter 
din/dina givare. 

TX ONE MASTER – 
Givarsignalen skickas 
digitalt via fiberoptisk 
kabel. 

TX ALL DRIVE – Varje 
drivenhet har en givare. 

TX ONE AI – Alla PS200 
är seriekopplade till 
givaren. 

Standardinställningen 
beror på det alternativ 
som valts i 11.03 MODE 
SELECT. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !       0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 17 TX CONFIG 
TX ALL DRIVE 
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Rekommenderat alternativ: avancerat pumpskydd 

Om ett fel uppstår känner PumpSmarts flerpumpslogik automatisk 
av att en pump inte är tillgänglig för drift och går till nästa 
tillgängliga pump.  

För att skydda pumparna rekommenderar vi att du använder 
funktionen för avancerat pumpskydd som förhindrar torrkörning, 
drift under minimiflöde och överströmning med hjälp av SMARTFLOW 
givarlös flödesfunktion.  

Det avancerade pumpskyddet ger möjlighet att antingen stänga av 
pumpen, gå till en säker hastighet eller utlösa ett larm när vissa 
processförhållanden uppstår. Vi rekommenderar att minst ställa in 
skyddet på alternativet WARN. Inga åtgärder vidtas av PS200 om du 
ställer in skyddsfunktionerna på varningsläge. Endast en varning 
utfärdas och lagras i drivenhetens fellogg. På detta sätt kan 
felhistoriken spåras om processförhållandena skulle orsaka 
pumphaveri.  

Ytterligare information om hur du ställer in AVANCERAT 
PUMPSKYDD finns i avsnittet Alternativ och funktioner.  

SEKUNDÄRT SKYDD 

En annan, sekundär skyddsfunktion kan användas för att skydda 
mot torrkörning eller drift med en stängd utloppsventil. Ytterligare 
uppgifter om processförhållandena (t.ex. nivåomkopplare, tryck-
omkopplare, flödesomkopplare osv.) krävs för att uppmärksamma 
PumpSmart på förhållanden som innebär att pumpen måste 
skyddas.  

Ytterligare information finns under SEKUNDÄRT SKYDD i avsnittet 
Alternativ och funktioner.  
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Programmera sidoenheter 
När den första PumpSmart-drivenheten är programmerad kan de 
övriga enheterna snabbt programmeras genom att du laddar upp 
de parametrar du just angett på knappsatsen till PumpSmarts 
minne, laddar ned dem på övriga enheter och därefter justerar 
några få parametrar. 

Tänk på följande när du använder upp- och nedladdnings-
funktionen: 

1. Innan du laddar ned parametrar måste sidoenheterna låsas 
upp med lösenordet 358 i parameter 10.02, PASSCODE och 
flerpumpsmakrot väljas i parameter 11.02, APPLICATION 
MACRO. 

2. När nedladdningen är avslutad måste eventuella 
parameterändringar göras på samtliga drivenheter. 
Parametervärdena förs INTE över via fiberoptikkablarna. 

3. Att ladda upp (UPLOAD) innebär att ladda upp 
parametrarna från drivenhetens interna styrkort till 
knappsatsens minne. Att ladda ned (DOWNLOAD) innebär 
att ladda ned parametervärdena som finns lagrade i 
knappsatsens minne till drivenheten.  

4. Ladda aldrig ned till drivenheten om du inte är säker på 
vilka parametrar som sparats i knappsatsminnet. Om du 
råkar ladda ned oavsiktligt till drivenheten bör du återställa 
den till standardinställningarna. Lösenord 564, parameter 
11.11, APPLIC RESTORE.  
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UPP- OCH NEDLADDNING 

LADDA UPP PARAMETRAR FÖR DRIVENHETEN 

KNAPPSEKVENS 

FUNC

 

Tryck för att gå till 
skärmen Function Mode. 

OR
Bläddra till UPLOAD med 
pilknapparna. 

Om du laddar upp 
drivenhetens parametrar 
till knappsatsminnet kan 
du snabbt programmera 
ytterligare drivenheter. 

ENTER

 

Tryck för att ladda upp 
drivenhetens parametrar 
till knappsatsminnet. 

När drivenhetens parametrar laddats upp till knappsatsminnet kan 
du ta loss knappsatsen från drivenheten och ansluta den till nästa 
drivenhet istället för den ursprungliga knappsatsen. Ladda ned 
parametrarna till den nya drivenheten enligt samma princip som du 
laddade upp dem, och sätt sedan tillbaka den ursprungliga 
knappsatsen. 

 

LADDA NED PARAMETRAR FÖR DRIVENHETEN 

KNAPPSEKVENS 

FUNC

 

Tryck för att gå till 
skärmen Function Mode. 

OR
Bläddra till DOWNLOAD 
med pilknapparna. 

Om du laddar ned 
drivenhetens parametrar 
från knappsatsminnet till 
drivenheten kan du 
snabbt programmera 
ytterligare drivenheter. 

ENTER

 

Tryck för att ladda ned 
parametrarna till 
drivenheten. 

 

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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När nedladdningen är avslutad visar drivenheten följande 
varningsmeddelande: 

ID MAGN REQ 

En identifieringskörning (First Start ID Run) måste utföras på varje 
sidoenhet på samma sätt som på huvudenheten. Om motorns data 
inte är samma som masterpumpen måste dessa data ändras så att 
de stämmer överens med motorns märkskylt enligt beskrivningen i 
STEG 2 i konfigureringen av flerpumpssystem.  

 

OBS! 

Om endast en processgivare är ansluten till huvuddrivenheten enligt 
läget TX ONE MASTER kommer sidoenheterna att visa följande 
varningsmeddelande efter nedladdningen: 

PROC XT FAULT 

Detta innebär att drivenheten inte hittar en processgivare på AI2, 
vilket är korrekt, eftersom endast huvudenheten har en givare. För 
att ta bort felmeddelandet återställer du drivenheten (RESET) och 
ändrar parameter 17.21, AI2 CONFIG till NOT USED.  

Om TX ALL DRIVES eller TX ONE AI har valts i parameter 22.17, TX 
CONFIG hoppar du över detta steg. 

17.21 AI2 CONFIG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 22.13 PUMP 

ADDRESS) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 17, ANALOG 
INPUTS. 

OR

 
Bläddra till parameter 
17.21, AI2 CONFIG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Välj givarkonfiguration 
med pilknapparna. 

Om TX ONE MASTER 
valts i parameter, 22.17 
TX CONFIG, inställt på 
NOT USED. 

 

ENTER

 
Tryck på ENTER för att 
slutföra inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    1000 PSIG0 
17 ANALOG INPUTS 
21 AI2 CONFIG 
NOT USED 
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När en nedladdning har avslutats måste du ändra parameter 22.13, 
PUMP ADDRESS för att identifiera de olika drivenheterna för 
varandra.  

OBS! Vi rekommenderar att parameterinställningarna verifieras efter 
varje nedladdning. 

 

22.13 PUMP ADDRESS 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 25.06 SEC 

PROTECT A) 

PAR

 
Tryck för att ange 
parameterläge. 

OR

 

Bläddra till 
parametergrupp 22, 
MULTI PUMP CTRL. 

OR

 
Bläddra till parameter, 
22.13 PUMP ADDRESS. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Ställ in pumpens 
nummer med pil-
knapparna (#2–#4). 

PUMP ADDRESS anger 
för drivenheterna i 
flerpumpstyrning vilka 
de är. 

ENTER

 
Tryck på ENTER för att 
slutföra inställningen. 

 

OBS! 

När pumpadressen har ändrats kommer sidodrivenheterna att 
söka efter kommunikation från huvuddrivenheten. Om följande 
varningsmeddelande visas efter att pumpadressen ändrats: 

NO PUMP 1 COM 

är det ett tecken på att sidodrivenheterna inte kan kommunicera 
med huvuddrivenheten. Kontrollera att fiberoptikkablarna är 
anslutna ordentligt mellan drivenheterna (se Kopplingsscheman 
i Appendix A.4). Vissa fiberoptiska kablar kan ha olikfärgade 
anslutningsändar, vilket kan leda till att de kopplas fel. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !    1000 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 13 PUMP ADDRESS 
2 
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4
Ange börvärde 

Det sista steget innan PumpSmart-systemet kan startas i ett 
vanligt processtyrningsläge är att ange börvärde för driften. 

Börvärdet kan endast ändras på huvuddrivenheten och 
distribueras till sidoenheterna via det fiberoptiska nätverket. 

BÖRVÄRDE 

KNAPPSEKVENS 

REF

 
Tryck på knappen REF för 
att markera börvärdet. 

OR

OR

 

Bläddra till önskat 
börvärde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 100 PSIG. 

Ange driftsbörvärde. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! 

Det finns flera olika sätt att ange börvärde. Ytterligare 
konfigureringsinformation finns i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER. 

Fjärrinställning – Du kan använda en analog inputsignal för att 
skicka börvärden till PumpSmart-enheten från en annan plats. 

Variabelt börvärde – En andra processgivare (2–10 VDC eller  
4–20 mA) kan användas för att variera börvärdet. Värdet kan vara 
linjärt, inverterat linjärt eller förskjutet i förhållande till denna signal. 
Ytterligare information finns i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER. 

Flera börvärden – PumpSmart-systemet kan programmeras med två 
värden och drivenheten kan växla mellan dessa två med hjälp av en 
digital omkopplare (t.ex. flödesomkopplare, nivåomkopplare, 
manuell omkopplare, osv.). Flera börvärden kan ställas in antingen 
via knappsatsen, med analog input eller via DCS. 

Fältbuss – Börvärdet kan programmeras och ändras via digital 
kommunikation med fältbussmoduler. Moduler finns för Modbus 
RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet och Ethernet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !   [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Rekommenderat steg: 
ladda upp parametrar 

Se ANVÄNDA KNAPPSATSEN 
Spara parametrarna med knappsatsen. Om parametrarna för 
PS200 mot förmodan skulle försvinna kan konfigurationen 
återställas med knappsatsen. Den kan även användas för att 
programmera systerenheter som använder samma eller 
liknande programinställningar. 

 

Rekommenderat alternativ: låsa 
drivenheten 

Se ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 

Knappsatsen kan låsas för att förhindra obehörig personal 
från att göra driftsändringar eller ändringar av parameter-
grupperna. Se LÅSA i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER.  
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Testa rotationsriktning (Motor Jog) 

Du kan kontrollera motorns rotationsriktning med funktionen Motor 
Jog som gör att pumpen roterar i 10 sekunder vid 60 rpm.  

12.09 MOTOR JOG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 25.02 PROTECTION 

LIMIT) 

PAR

 

Tryck på knappen PAR för 
att gå till Parameter-
menyn. 

OR

 

Tryck på dubbelpilen för 
att gå till parameter-
gruppen 12. 

OR

 

Tryck på enkelpilen för att 
gå till parameter 12.09, 
MOTOR JOG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till JOG med 
enkelpilen. 

Välj JOG och tryck på 
Enter för att starta 
rotationen. När 
rotationen är klar 
återgår parametervärdet 
automatiskt till 
DISABLED.  

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

Om rotationsriktningen är fel måste två av de utgående faserna 
växlas på kopplingsplintarna U2, V2 eller W2. Du kan inte ändra 
rotationsriktning genom att växla två ingående faser. 

 
 Utför aldrig något arbete på PS200-drivenheten, motorkabeln 

eller motorn när strömförsörjningen är ansluten. Vänta alltid i 
fem minuter efter att strömmen stängts av så att interna 
kondensatorer laddas ur innan du utför arbete på driv-
enheten, motorkabeln eller motorn. Om du inte gör detta 
leder det till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

FARA 
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Starta och stoppa 
PumpSmart-systemet är nu klart att startas.  

Eftersom alla drivenheter ska konfigureras med en extern start-/ 
stoppomkopplare ska alla drivenheter ställas in på REMOTE. Tryck på 
LOC-REM-knappen tills R visas på den övre vänstra statusraden på 
alla drivenheter. Du kan nu starta systemet från en annan plats. 

KNAPPSEKVENS 
 

LOC

REM  
Tryck på LOC-REM-knappen tills R visas på statusraden 
på huvudenheten och alla sidodrivenheter. 

START Aktivera huvudenheten med hjälp av den externa start-/ 
stoppomkopplaren. 

OFF-
AUTO 

Aktivera alla sidoenheter med hjälp av den externa 
start-/stoppomkopplaren. 

STOP Stäng av huvudenheten eller sidoenheterna med hjälp 
av den externa start-/stoppomkopplaren. 

OBS! När systemet stängs av måste alla externa omkopplare på 
drivenheterna ställas in på OFF. 

 
 Kör aldrig roterande utrustning om inte alla skydds-

kopplingar och axelskydd är på plats. Personskador kan 
uppstå om utrustningen körs utan kopplings- och axelskydd. 

 

 
 Följ alla instruktioner i meddelanden med rubrikerna 

FÖRSIKTIGHET och VARNING som är markerade i 
maskinvaruhandboken för ACS800, PS200 Konfigurations- 
och handhavandemanual samt installations-, drifts- och 
underhållsanvisningarna för den utrustning som används 
innan du startar den. 

 

Nödstopp 

PS200 kan inte köras om inte nödstoppsknappen (DI1L) är stängd. 
Om den inte är stängd visas följande varningsmeddelande på 
knappsatsens teckenfönster: 

RUN DISABLED 

Detaljerad information om anslutning av denna omkopplare finns i 
Appendix A-4, Instrumentanslutning. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås genom parameter-
inställningar. Om din applikation inte omfattar en nödstopps-
omkopplare kan (DI1L) kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Detaljerad information finns i Appendix A-4, Instrumentanslutning. 

LOKAL-/FJÄRR-
STATUS 

LOKAL-/FJÄRR-
STYRNINGSKNAPP 

VARNING

VARNING
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KONFIGURERA HASTIGHETSSTYRNING 
En extern PID-styrning kan användas för att mata PS200 med en 
referenshastighetssignal istället för standarddriftlägena för 
enkelpump. I denna konfiguration blir drivenhetens utgående 
frekvens direkt proportionell mot referenssignalen. Ett börvärde för 
hastighet kan också anges via knappsatsen eller en fältbuss. 

 

Steg Beskrivning Parametrar 

 Översikt över hastighetsstyrning  

1
 

Lås/lösenord 10.02 
11.02 

2
 

Motorinställning 

Styrningsdata för identifieringskörning (First 
Motor Run ID) anges här förutom start-/ 
stoppmetoder och MAX- och MIN-hastighet. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Ställa in hastighetsstyrning 

Välj enheter för driften och driftsgränserna. 

16.02 
16.03 
16.04 

4
 

Börvärde 
 

 

Pumpskydd 

Skydda pumpen från drift under lägsta flöde, 
torrkörning eller för högt flöde med hjälp av 
funktionerna Advanced Sensorless Pump 
Protection eller Secondary Pump Protection. 

 
 
 
 

 

Motorrotationskontroll 

Kontrollera rätt motorrotation 12.09 

 
Start/stopp 

 

 

 
KONTROLLSTEG 

Vissa av standardparametrarna kanske inte behöver ändras. 
På så sätt går du snabbare igenom inställningsprocessen. 
Dessa parametrar är markerade med en bock. 
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1
Lås och lösenord 

Driftsparametrarna på PumpSmart PS200 är skyddade med ett 
tresiffrigt lösenord för att förhindra att tillfälliga eller obehöriga 
användare oavsiktligt ändrar de drifts- och skyddsgränser som 
har ställts in. Alla PS200-enheter har samma lösenord. Det kan 
inte ändras av användaren/ägaren. 

När knappsatsen på PS200 är låst kan den endast startas, 
stoppas och driftsbörvärdet ändras. 

 

10.02 PASS CODE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 99 INFORMATION) 

PAR

 
Tryck för att ange 
parameterläge. 

OR

 

Bläddra till para-
metergrupp 10, 
LOCKS/PASSWORDS. 

OR

 
Bläddra till parameter 
10.02, PASS CODE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra med pil-
knapparna till nummer 
358. 

För att låsa upp para-
meterlåset bläddrar du 
till parameter 10.02 och 
anger lösenordet 358. 
Värdet i teckenfönstret 
återgår automatiskt till 0 
när den tresiffriga koden 
har angetts. 

För att kontrollera 
parameterlåsets status 
bläddrar du till para-
meter 10.01. När du har 
angivit rätt lösenord 
visar displayen OPEN. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
lösenordsinmatningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

Standardapplikationsmakrot för PumpSmart PS200 är enkelpump 
(SINGLE PUMP). Parameter 11.02 måste därför ställas in på 
hastighetsstyrning (SPEED CONTROL). 

11.02 APPLICATION MACRO 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp 10.02 

LOCKS.PASSWORDS) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.02, APPLICATION 
MACRO. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till alternativet 
SPEED CONTROL. 

Välj applikationsmakrot 
för hastighetsstyrning. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

PumpSmart PS200 med frekvensomformare har DTC (Direct Torque 
Control) istället för en skalär hastighetskontrollsvariabel som 
Volt/Hertz. DTC ger en mer exakt hastighetskontroll och ger därför 
en mer känslig och precis styrning av börvärdet. Specifika motordata 
måste anges i PumpSmart-drivenheten för att den ska kunna styra 
motorn på rätt sätt med DTC. 

Följande steg måste utföras: 

1. Identifiera startmetoden för motorn. 

2. Ange motordata. 

3. Fastställ gränserna för högsta och lägsta hastighet. 

 

START-/STOPP-
METOD 

MOTORDATA

MIN- & MAX-
HASTIGHET
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ALTERNATIV FÖR FJÄRRSTART/-STOPP 

Du kan starta och stoppa PumpSmart PS200 från en extern källa. 
Om PS200 endast ska startas och stoppas lokalt med knappsatsen 
kan du gå till nästa steg. 

OBS! Följande alternativ gäller endast när PS200 är i läget REMOTE. 
När den är i läget LOCAL styrs start och stopp med knappsatsen. 
Ytterligare information finns i APPENDIX A-1 ANVÄNDA 
KNAPPSATSEN.  

2-WIRE DI1 – Fjärrstart/-stopp är som standard konfigurerat för 
tvåtrådig DI1. Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt som är 
ansluten till digital ingång 1. 

HOA DI1, DI2 – Detta alternativ används för att starta och stoppa 
drivenheten från en tvåtrådsomkopplare eller kontakt ansluten till 
digital ingång 1 (DI1-AUTO). En ytterligare kontakt kan anslutas till 
D12-HAND för att starta en hastighetsåsidosättnings-/ 
motorkontrollfunktion där PS200 körs i hastighetsstyrningsläge. 
Ytterligare information finns under HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING i 
avsnittet Alternativ och funktioner.  

3-WIRE – Detta alternativ används för att starta PS200 från en 
normalt öppen tillfällig kontakt/omkopplare som är ansluten till 
DI1-START, och stoppa PS200 från en normalt stängd tillfällig 
kontakt/omkopplare som är ansluten till DI2-STOP. 

FIELDBUS – Detta alternativ används för att starta och stoppa PS200 
från ett kontrollord som sänds via ett digitalt fältbusskommando. 
Ytterligare information finns i avsnittet FÄLTBUSSKOMMUNIKATION.  

12.01 START/STOP 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 10 

LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 12, START/STOP. 
Parameter 12.01 är det 
första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 

Bläddra till den önskade 
parametern med pil-
knapparna. (Exemplet 
visar 2 WIRE DI1.) 

Om du använder en 
tvåtrådig start-
stoppmetod eller endast 
knappsatsen hoppar du 
över detta steg och 
fortsätter med nästa 
(motordata), annars 
väljer du följande: 

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

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

OBS! PS200 kan styras med två separata externa kommandon. Se 
START-/STOPPALTERNATIV i avsnittet Alternativ och funktioner. 

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 hjälp av motordata kan PumpSmart karakterisera motorn innan 
den första starten. Under denna process magnetiserar PumpSmart 
automatiskt motorns lindningar i 20–60 sekunder för att ta fram en 
matematisk modell av motorn. Det enda du behöver göra är att 
ange parametrarna nedan.  

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste dessa uppgifter ändras 
och en ny karakterisering utförs. 
 
OBS! Den information som behövs för detta avsnitt hittar du på 
motorns märkskylt. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 12 START/STOP) 

OR

 
Bläddra till parameter-
grupp 11, START-UP DATA. 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.04, MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns volttal 
på märkskylten med 
pilknapparna. 

Ange motorns volttal 
och frekvens enligt 
motorns märkskylt. 
Följande alternativ finns: 

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 

Om du väljer alternativet 
OTHER måste du ställa in 
parametrarna 11.06, 
MOTOR NOM FREQ och 
11.12, OTHER MOTOR 
VOLT. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.05, MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkström på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns faktiska 
amperetal (FLA) för full 
effekt. Rätt värde finns 
på motorns märkskylt. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

 

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 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
fulleffektsvarvtal på 
märkskylten med 
pilknapparna. 

Ange motorns varvtal på 
full effekt. Observera att 
detta är värdet för 
fulleffektsvarvtal som 
anges på märkskylten 
och inte motorns 
nominella hastighet. 

Exempel: En motor på 
1 800 RPM kan ha ett 
fulleffektsvarvtal på 
1 770 RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Bläddra till parameter 
11.08, MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
märkeffekt på märkskylten 
med pilknapparna. 

Ange motorns 
märkeffekt (HP eller kW) 
enligt märkskylten.  

Om du använder 
standardspråket 
engelska är enheten 
hästkrafter. Annars är 
inmatningsenheten kW. 

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

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 
 

 Denna varning är normal. Fortsätt till steget 
IDENTIFIERINGSKÖRNING. 

Identifieringskörning 

I PumpSmart används specifik information om motorn för att skapa 
en matematisk modell av den. Modellen gör att motorn kan styras 
mer exakt. Den skapas med hjälp av de data du just har angett 
genom att magnetisera motorn i 20 till 60 sekunder vid noll-
hastighet. Detta kallas First Start ID Run. 

När alla motordata har angetts visas följande varning: 

ID MAGN REQ 

Denna varning anger att en identifieringskörning (First Start ID Run) 
måste genomföras innan pumpen får köras. Vi rekommenderar att 
du utför körningen i detta läge. 

 
 Följande procedur spänningssätter motorn. Alla säkerhets-

föreskrifter måste följas innan ID MAG initieras. Om detta 
inte görs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

Tryck på START-knappen med motorn ansluten till drivenheten och 
knappsatsen i lokalt läge (L). FÖLJ ALLA VANLIGA SÄKERHETS-
RUTINER FÖR START AV MASKINER. 

OBS! SE TILL ATT IDENTIFIERINGSKÖRNINGEN (FIRST START ID RUN) 
ÄR AVSLUTAD INNAN DU STOPPAR/ÅTERSTÄLLER DRIVENHETEN. 
Även om motorn inte verkar svara på startkommandot så har den 
svarat. Varningsmeddelandet ID MAGN visas under identifieringen. 
När ID-körningen är avslutad visas meddelandet ID DONE.  
 

OBS! Om motorn byts ut i framtiden måste en ny identifierings-
körning utföras för att bibehålla PumpSmart-styrningens exakthet. 

När identifieringskörningen har avslutats visas följande meddelande: 

ID DONE 

När detta visas går du vidare till nästa steg: DRIFTSGRÄNSER. 

NÖDSTOPP 

PS200 kan inte köras om inte 
nödstoppsomkopplaren [DI1L] är 
stängd. Detta gäller även under 
identifieringskörning (First Start ID 
Run). Följande varnings-
meddelande visas på knappsats-
displayen om den inte är stängd: 

RUN DISABLED 

I Appendix A-4, Instrument-
anslutning, finns information om 
hur du ansluter omkopplaren. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås 
genom parameterinställningar. Om 
din applikation inte omfattar en 
nödstoppsomkopplare kan (DI1L) 
kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Mer information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

VARNING
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Driftsgränser 

Driftsgränserna hindrar att pump och drivsystem körs under 
instabila förhållanden med för högt och/eller för lågt varvtal. 

 
 Se till att systemets driftsförhållanden ligger inom 

utrustningens kapacitet (dvs. varvtal, tryck, temperatur, 
effekt osv.) enligt tillverkarens specifikationer. Om någon av 
dessa gränser överskrids kan det leda till att komponenter 
skadas, eller att personskador och skador på utrustningen 
uppstår. 

 

Maxhastighet – PumpSmart-systemet justerar motorns varvtal 
för att uppnå det önskade börvärdet för hastighet. Även om 
PumpSmart-drivenheten kan köra motorn med 2–3 gånger det 
varvtal som anges på märkskylten är det oftast opraktiskt av 
flera orsaker. För det första kan pump och motor slitas ut i 
förtid eller gå sönder om de inte är gjorda för höghastighets-
drift. För det andra genererar centrifugalpumpar ett tryck som 
motsvarar hastigheten upphöjt till fyra, och alltför hög 
hastighet kan därför skapa övertryck i pumpen och det 
omgivande rörsystemet. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 11 START UP 

DATA) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 14, SPD LIM/STRT 
LVL. Parameter 14.01 är 
det första alternativet. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns 
maxhastighet med 
pilknapparna. 

Ange den maxhastighet 
som pump, motor och 
system kan köras på. I 
de flesta fall är max-
hastigheten samma som 
fulleffektsvarvtalet som 
angavs tidigare.  

MAXHASTIGHET ≤ motorns 
fulleffekts-
varvtal och 
≤ Pumpens 
maxhastighet 

Standardvärdet är den 
hastighet som ställts in 
för parameter 11.07, 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

VARNING

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

KONFIGURERA HASTIGHETSSTYRNING 
 

Sida 68  

Minimum Speed – Parametern Minimum Speed anger den 
lägsta hastighet som pumpen kan köras på. Den används även 
för att definiera säker hastighet att köra pumpen på under ett 
sekundärt pumpskyddsfel om pumpskyddet är programmerat 
för detta. Standardvärdet för lägsta hastighet är 25 % av 11.07 
MOTOR FL RPM. 

Tänk på följande när du anger den lägsta hastigheten: 

• Motorns lägsta hastighet (verkningsgrad) – På grund 
av motorbelastning och värmeeffekt bör motorns 
lägsta hastighet för centrifugalpumpar inte vara lägre 
än 1/10 av dess fulleffektsvarvtal. 

• Pumpens lägsta hastighet – Vissa pumpar har 
begränsningar för lägsta hastighet, t.ex. 
flerstegspumpar (>2 steg) och hylslagerpumpar. 
Kontrollera i pumpens driftshandbok om det finns 
en lägsta hastighet för pumpen. Obs! 1- och 2-
stegspumpar har normalt inga gränser för lägsta 
hastighet. 

• Statisk tryckhöjd (lägsta flöde) – Lägsta hastighet ska 
ställas in så att pumpen genererar tillräckligt med tryck 
för att övervinna statisk resistans.  I vissa fall kan detta 
orsaka överhettning och eventuell förångning av 
vätskan i pumphuset. 

OBS! 

Om pumpen körs under säkerhetsgränsen för lägsta hastighet kan 
det leda till skada på utrustningen och/eller materiel. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.01 MAXIMUM 

SPEED) 

OR

 
Bläddra till parameter 
14.02, MINIMUM SPEED. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till motorns lägsta 
hastighet med pil-
knapparna. 

Ange den lägsta hastig-
het som pump och 
motor kan köras på utan 
risk. 

Tänk på följande: 

• Verkningsgrad 
• Pumpens lägsta 

hastighet 
• Lägsta flöde 

Standardvärdet är 25 % 
av den hastighet som 
ställts in för parameter 
11.07, MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! Om hastighetssignalen sjunker under inställningsvärdet för 
lägsta hastighet kommer drivenheten att köras på lägsta hastighet 
tills den stängs av manuellt. Om hastighetssignalen överskrider 
gränsen för lägsta hastighet återupptar PumpSmart normal drift 
enligt hastighetssignalreferensen.  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
 Ställa in hastighetsstyrning 

Konfigurera hastighetssignalen 

I hastighetsstyrningsläge kan driftshastigheten väljas på fyra olika 
sätt: 

• via knappsatsen (standard) 
• via hastighetsreferens (4–20 mA) med analog ingång 

AI2  
• via hastighetsreferens (0–10 VDC) med analog ingång 

AI1 
• via fältbusstyrning 

Här beskrivs hur du använder en hastighetssignal för att bestämma 
pumpens driftshastighet.  Detta avsnitt beskriver hur du ställer in en 
hastighetsreferens lokalt på knappsatsen eller sänder en hastighets-
referens via en 4–20 mA-signal som är ansluten till AI2. 

Se FÄLTBUSSINSTÄLLNING i avsnittet Alternativ och funktioner om 
du använder fältbusskommandoreferens. 

Se BÖRVÄRDEN, POTENTIOMETER i avsnittet Alternativ och 
funktioner om du använder en 0–10 VDC hastighetspotentiometer 
för att ändra hastighetsreferensen.  

SIGNALKÄLLA – Välj varifrån signalen ska hämtas med parameter 
16.02.  

16.02 SETPOINT 1 SEL 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 

Bläddra till parameter-
grupp 16, SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.02, SETPOINT 1 SEL. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar ANALOG INPUT. 

Välj källan för 
hastighetssignalen. 

Alternativ: 

Keypad (standard) – Ett 
manuellt angivet värde. 

Analog Input – En 4–20 
mA-signal skickas till 
PumpSmart (via AI-2). 

Fieldbus – 
Driftshastighet skickas 
från DCS via en digital 
buss. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! INSTÄLLNING AI1 MAX (16.03) OCH AI2 MIN (16.04) KRÄVS 
ÄVEN OM DU ANVÄNDER KNAPPSATS ELLER FÄLTBUSSTYRNING. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 2 SETPOINT 1 SEL 
KEYPAD 
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Om du använder en analog signal för att ställa in driftshastigheten 
på pumpen måste du göra MAX- och MIN-inställningar för att skala 
signalen rätt.  

Analog ingång AI2 är standardkanalen för att ta emot en analog 
signal. Denna kanal är konstruerad för att ta emot en signal med 4–
20 mA ström. I detta fall måste parametrarna 16.03, AI2 MAX och 
16.04, AI2 MIN ställas in. 

AI2 MAX – Detta anger det hastighetsvärde som motsvarar 
maxsignalen (20 mA). 

Exempel: Om du vill att processen ska köras på 3600 RPM när 
4–20 mA-signalen är 20 mA anger du 3 600 i parameter 16.03. 

Exempel (2): Om du använder knappsatsen eller en fältbuss för 
att ange hastighet begränsar detta värde inmatningsvärdet. Om 
parametern AI2 MAX ställs in på 3 000 går det inte att ange 
3 600 som hastighet på knappsatsen.  

16.03 AI2 MAX 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 16.02 SETPOINT 1 

SEL) 

OR

 
Bläddra till parameter 
16.03, AI2 MAX. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 3 600 RPM. 

Ange det hastighets-
värde som motsvarar en 
20 mA-signal.  

Enheten är RPM. 

 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

AI2 MIN – Detta anger det hastighetsvärde som motsvarar 
minimisignalen (4 mA). 

Exempel: Om du vill att processen ska köras på 800 RPM när  
4–20 mA-signalen är 4 mA anger du 800 i parameter 16.04. 

16.04 AI2 MIN 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 16.03 AI2 MAX) 

 
Bläddra till parameter 
16.04, AI2 MIN. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till rätt värde med 
pilknapparna. Exemplet 
visar 800 RPM. 

Ange det hastighets-
värde som motsvarar en 
4 mA-signal. 

Enheten är RPM. 

Standardvärdet är 0. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

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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Om du inte använder en 4–20 mA hastighetsreferens hoppar du 
över denna sida. 

 

Om du använder en 4–20 mA hastighetsreferens måste den analoga 
ingång som signalen är ansluten till definieras i drivenheten.  

17.21 AI2 CONFIG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parametergrupp: 16.04 AI2 MIN) 

 
Bläddra till parameter 
17.21, AI2 CONFIG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

OR

 

Bläddra till SPD CTRL REF 
med pilknapparna. 

Genom att välja SPEED 
CTRL REF definieras AI2 
som platsen för 
hastighetsreferensen.  

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !      0 RPM 0 
17 SETPOINT SELECT 
21 AI2 CONFIG 
SPD CTRL REF 
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Rekommenderat alternativ: avancerat pumpskydd 

För att skydda pumparna rekommenderar vi att du använder 
funktionen för avancerat pumpskydd som förhindrar torrkörning, 
drift under minimiflöde och överströmning med hjälp av SMARTFLOW 
givarlös flödesfunktion.  

Det avancerade pumpskyddet ger möjlighet att antingen stänga av 
pumpen, gå till en säker hastighet eller utlösa ett larm när vissa 
processförhållanden uppstår. Vi rekommenderar att minst ställa in 
skyddet på alternativet WARN. Inga åtgärder vidtas av PS200 om du 
ställer in skyddsfunktionerna på varningsläge. Endast en varning 
utfärdas och lagras i drivenhetens fellogg. På detta sätt kan fel-
historiken spåras om processförhållandena skulle orsaka 
pumphaveri.  

Ytterligare information om hur du ställer in AVANCERAT 
PUMPSKYDD finns i avsnittet Alternativ och funktioner.  

SEKUNDÄRT SKYDD 

En annan, sekundär skyddsfunktion kan användas för att skydda 
mot torrkörning eller drift med en stängd utloppsventil. Ytterligare 
uppgifter om processförhållandena (t.ex. nivåomkopplare, tryck-
omkopplare, flödesomkopplare osv.) krävs för att uppmärksamma 
PumpSmart på förhållanden som innebär att pumpen måste 
skyddas.  

Ytterligare information finns under SEKUNDÄRT SKYDD i avsnittet 
Alternativ och funktioner.  
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4
Ange börvärde 

Detta steg krävs endast om du använder knappsatsen för att 
ange driftshastighet. Om du använder en analog hastighets-
signal eller fältbusstyrning hoppar du över detta avsnitt. 

SETPOINT 

KNAPPSEKVENS 

REF

 
Tryck på knappen REF för 
att markera börvärdet. 

OR

OR

 

Bläddra till önskat 
börvärde med pil-
knapparna. Exemplet 
visar 3 000 RPM. 

Ange driftsbörvärde. 

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

 

OBS! 

Det finns flera olika sätt att ange ett börvärde för hastighet. 
Ytterligare konfigureringsinformation finns i avsnittet 
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER. 

Fjärrbörvärde – En analog signal (t.ex. 4–20 mA) kan användas 
för att skicka hastighetssignalen till PumpSmart-enheten från en 
enhet från ett annat ställe via analog input. 

Flera börvärden – PumpSmart-systemet kan programmeras med 
två hastighetsvärden och drivenheten kan växla mellan dessa 
två med hjälp av en digital omkopplare (t.ex. flödesomkopplare, 
nivåomkopplare, manuell omkopplare, osv.). Flera börvärden 
kan också ställas in antingen via knappsatsen, med analog input 
eller via DCS. 

Fältbuss – Börvärdet för hastighet kan programmeras och 
ändras från en annan plats via digital kommunikation från ett 
DCS-system med fältbussmoduler. Moduler finns för Modbus, 
Profibus DP, Device Net, ControlNet och Ethernet. 

Om du använder ett fjärrbörvärde (via analog input eller DCS) 
måste hastighetssignalen sändas innan enheten startas. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L !  [3000] RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 
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Rekommenderat steg: 
ladda upp parametrar 

Se ANVÄNDA KNAPPSATSEN 
Spara parametrarna med knappsatsen. Om parametrarna för 
PS200 mot förmodan skulle försvinna kan konfigurationen 
återställas med knappsatsen. Den kan även användas för att 
programmera systerenheter som använder samma eller 
liknande programinställningar. 

 

Rekommenderat alternativ: låsa 
drivenheten 

Se ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 

Knappsatsen kan låsas för att förhindra obehörig personal 
från att göra driftsändringar eller ändringar av parameter-
grupperna. Se LÅSA i avsnittet ALTERNATIV OCH 
FUNKTIONER.  
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Testa rotationsriktning (Motor Jog) 

Du kan kontrollera motorns rotationsriktning med funktionen Motor 
Jog som gör att pumpen roterar i 10 sekunder vid 60 varv/minut.  

12.09 MOTOR JOG 

KNAPPSEKVENS 
(Från parameter: 25.02 PROTECTION 

LIMIT) 

PAR

 

Tryck på knappen PAR för 
att gå till Parameter-
menyn. 

OR

 

Tryck på dubbelpilen för 
att gå till parameter-
gruppen 12. 

OR

 

Tryck på enkelpilen för att 
gå till parameter 12.09, 
MOTOR JOG. 

ENTER

 
Tryck för att ange 
inställningsläge. 

OR

 
Bläddra till JOG med 
enkelpilen. 

Välj JOG och tryck på 
Enter för att starta 
rotationen. När 
rotationen är klar 
återgår parametervärdet 
automatiskt till DISABLE.  

ENTER

 
Tryck för att slutföra 
inställningen. 

Om rotationsriktningen är fel måste två av de utgående faserna 
växlas på kopplingsplintarna U2, V2 eller W2. Du kan inte ändra 
rotationsriktning genom att växla två ingående faser. 

 
 Utför aldrig något arbete på PS200-drivenheten, motorkabeln 

eller motorn när strömförsörjningen är ansluten. Vänta alltid i 
fem minuter efter att strömmen stängts av så att interna 
kondensatorer laddas ur innan du utför arbete på driv-
enheten, motorkabeln eller motorn. Om du inte gör detta 
leder det till allvarlig skada eller dödsfall. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

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

FARA 
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Starta och stoppa 
PumpSmart-systemet är nu klart att startas. När PumpSmart-
enheten är i läget LOCAL kan du starta och stoppa den med 
knappsatsen, och i läget REMOTE via en signal som definieras i 
parameter 12.01. 

Kontrollägena LOCAL och REMOTE kan ändras med knappen 
LOC/REM på knappsatsen. För att bekräfta att drivenheten är i 
läget LOCAL visas ett L i övre högra hörnet på knappsatsens 
teckenfönster. Om drivenheten är i läget REMOTE visas ett R. 
Om börvärdet fjärrstyrs i REMOTE-läge är utrymmet tomt. 

 
 Kör aldrig roterande utrustning om inte alla skydds-

kopplingar och axelskydd är på plats. Personskador kan 
uppstå om utrustningen körs utan kopplings- och axelskydd.  

 

 
 Följ alla instruktioner i meddelanden med rubrikerna 

FÖRSIKTIGHET och VARNING som är markerade i 
maskinvaruhandboken för ACS800, PS200 Konfigurations- 
och handhavandemanual samt installations-, drifts- och 
underhållsanvisningarna för den utrustning som används 
innan du startar den. 

 

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-/FJÄRR-
STATUS 

LOKAL-/FJÄRR-
STYRNINGSKNAPP LOKAL START

LOKAL STOPP

Nödstopp 

PS200 kan inte köras om inte 
nödstoppsomkopplaren [DI1L] är 
stängd. Detta gäller även under 
identifieringskörning (First Start ID 
Run). Följande varnings-
meddelande visas på knappsats-
displayen om den inte är stängd: 

RUN DISABLED 

I Appendix A-4, Instrument-
anslutning, finns information om 
hur du ansluter omkopplaren. 

OBS! 
Nödstoppsknappen kan inte kringgås 
genom parameterinställningar. Om din 
applikation inte omfattar en 
nödstoppsomkopplare kan (DI1L) 
kringgås fysiskt i PumpSmart-enheten. 
Mer information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

VARNING

VARNING
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Konfigurera analoga indata 

Standardinställningarna i PumpSmart PS200 för analoga indata kan ändras om det behövs.  

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
PROC TRANS 2 Definierar analoga indata som 

sekundär processgivare för 
NPSH/kavitationsstyrningsfunktion. 

PROC TRANS 1 Definierar analoga indata som en 
alternativ källa för den primära 
processgivaren. 

EXT SETPOINT Definierar analoga indata som en 
extern börvärdesreferens för 
enkelpumps- eller flerpumps-
processtyrning. 

CONDITION 1 Definierar analoga indata som referens 
för villkor 1. 

CONDITION 2 Definierar analoga indata som referens 
för villkor 2. 

SPD CTRL REF Definierar analoga indata som en 
extern hastighetsreferens för 
hastighetsstyrningsläge.  

FLOWMETER Definierar analoga indata som flödes-
mätarens källa om den används med 
avancerat pumpskydd. 

SG/TEMP Definierar analoga indata som referens 
för specifik vikt eller temperaturgivare 
för beräkning av specifik vikt. 

SPD OVRRD Definierar analoga indata som extern 
referenskälla för hastighetsåsido-
sättning.  

17.20 AI1 CONFIG 

NOT USED (standard) Anger att analoga indata inte används, 
vilket inaktiverar givarfelskyddet för 
analoga indata. 

PROC TRANS 1 
(standard) för 
enkelpumps- och 
flerpumpsläge 

Definierar analoga indata som primär 
processvariabelkälla för enkelpumps- 
och flerpumpsstyrning. 

SPD CTRL REF Definierar analoga indata som en 
extern hastighetsreferens för 
hastighetsstyrningsläge. 

17.21 AI2 CONFIG 

NOT USED 
(standard) för hastig-
hetsstyrningsläge 

Anger att analoga indata inte används, 
vilket inaktiverar givarfelskyddet för 
analoga indata. 

17.22 AI3 CONFIG Samma som parameter 17.20 

ANMÄRKNINGAR: 

Kanalen AI1 för analoga indata är en 2–10 VDC ingång. 4–20 mA-signaler kan användas om de konverteras till 2–
10 VDC med hjälp av en 500 Ohms resistor. Resistorn ska vara på ± 1 % 1/4 W. 

Kanalerna AI2 och AI3 är till för 4–20 mA indata. 
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Konfigurera analoga utdata 
PS200 har två konfigurerbara analoga utgångar på 4–20 mA. Dessa analoga utgångar kan konfigureras  
för alla signaler i grupp 1 Ärvärdessignaler för VFD eller grupp 2 Ärvärdessignaler för pump som du hittar i 
Appendix A-3. Information om anslutning av referenser för analog output finns i det detaljerade kopplingsschemat 
i Appendix A-4. 

De analoga utgångarna konfigureras med parametrar som väljer källa (pekare) i följande format: 

 

I ovanstående exempel 001 representerar grupp 1 ärvärdessignaler för VFD och 004 representerar undergrupps-
fältet. +001.004.00 representerar t.ex. parameter 1.04 MOTOR CURRENT.  

OBS! –  

+ inverteringsfältet. Inverteringsfältet är alltid positivt för PumpSmart-applikationer. 

00, de två sista siffrorna, är bit-fältet. Detta används inte i PumpSmart-applikationer. 

PARAMETERNAVIGERING 

När du navigerar inom parametrarna 20.01 och 20.06 använder du Enter-knappen för att välja en parameter, 
dubbelpilarna för att växla mellan grupp och undergrupp, enkelpilar för att ändra värdet och Enter-knappen för 
att spara parameterinställningen.  

PARAMETERSKALNING 

Den analoga output-skalan som motsvarar 20 mA måste konfigureras i relation till enhetsvärdet för parametern. 
Skalan för varje parameter kan du hitta i tabellen Ärvärdessignaler för PumpSmart.  

Om SMARTFLOW t.ex. måste använda den analoga utgången 1 (AO1) är skalan för parameter 2.20 SMARTFLOW 
enligt referens från grupp 2 Ärvärdessignaler för pump: 10 = 1 enhet. Om maxflödet för pumpen är 500 GPM 
måste parameter 20.05 SCALE AO1 ställas in på 5000. Detta motsvarar ett värde på 20 mA = 500,0 GPM. 

Standardvärden har ställts in för 2.07 Pump Speed, 1.04 Motor Current, 1.05 Motor Torque, 1.06 Motor Power, 
och 2.12 Energy Savings. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
20.01 ANALOG OUT 1 +002.007.00 (standard) 

 
C 00000 (används inte) 

Parametrar för val av källa (pekare) 
används för att konfigurera en signal 
för analog output. Se förklaringen 
ovan. 

20.05 SCALE AO1 0 (standard) Skala ställs in automatiskt för vanliga 
konfigurationer av analog output. Se 
tabellen ovan. Alla andra konfigura-
tioner har 0 som standard och måste 
ställas in manuellt.  

20.06 ANALOG OUT 2 +001.004.00 (standard) 
 
C 00000 (används inte) 

Parametrar för val av källa (pekare) 
används för att konfigurera en signal 
för analog output. Se förklaringen 
ovan. 

20.10 SCALE AO2 0 (standard) Skala ställs in automatiskt för vanliga 
konfigurationer av analog output. Se 
tabellen ovan. Alla andra konfigura-
tioner har 0 som standard och måste 
ställas in manuellt. 

  

+001.004.00

Gruppnummer Undergruppsnummer
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Automatiska omstartsfunktioner 
PS200 kan konfigureras så att den startas om automatiskt vid vissa förhållanden som t.ex. elavbrott, VFD-fel, 
processgivarfel och pumpskyddsfel. Om ett visst feltillstånd inte har avhjälpts efter en automatisk omstart kommer 
PS200 att försöka återställa felet ett antal gånger. Om antalet återställningar har uttömts inom den angivna 
försökstiden stängs PS200 av och felet måste återställas manuellt innan drivenheten kan startas om. 

 

 

Genom att aktivera funktionerna 12.01 AUTO RESTART, 28.01 AUTO RESET TRIALS eller 25.04 ERROR 
RESET kommer utrustningen automatiskt att startas om efter ett elavbrott eller feltillstånd om en 
startsignal finns. Alla försiktighetsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att utrustningen kan 
startas om automatiskt. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på personer eller 
utrustning. 

Återställning vid elavbrott 
PS200 kan konfigureras att starta automatiskt efter ett elavbrott genom att aktivera funktionen AUTO RESTART till 
ON.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
12.02 AUTO RESTART OFF (standard) 

ON 
Måste ställas in på ON för att aktivera 
funktionen för automatisk omstart.  

OBS! – Parameter 24.03 Keypad Failure måste ställas in på Last Speed. 

Återställning av VFD- och processgivarfel 
PS200 kan konfigureras att automatiskt återställa vissa VFD-relaterade fel och processgivarfel. Dessa fel kan 
återställas upp till fem gånger inom försökstiden innan drivenheten stängs av och måste startas om manuellt.  
 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
28.01 AUTO RESET TRIALS 0–5  

0 (standard) 
Definierar antalet tillåtna auto-
matiska återställningar. Om du 
anger noll inaktiveras funktionen. 

28.02 TRIAL TIME 1–180 sek 
180 (standard) 

Definierar försökstiden för att räkna 
och återställa ett fel. Denna 
parameter begränsar antalet 
återställningar i parameter 28.01 
som kan ske inom tidsperioden. 

28.03 VFD RESET DELAY 0–250 sek 
15 sek (standard) 

Definierar den tid som PS200 väntar 
innan den försöker återställa ett 
VFD- eller processgivarfel. 

28.04 OVERCURRENT ENABLE 
DISABLE (standard) 

Aktiverar/inaktiverar autoåter-
ställningen för överströmsfel. 

28.05 OVERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE (standard) 

Aktiverar/inaktiverar autoåter-
ställningen för överspänningsfel. 

28.06 UNDERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE (standard) 

Aktiverar/inaktiverar autoåter-
ställningen för underspänningsfel. 

28.07 PROCESS SENSOR ENABLE 
DISABLE (standard) 

Aktiverar/inaktiverar autoåter-
ställningen för processgivarfel.  

 

VARNING
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Automatisk återställning av pumpfel – endast inställningen för larm och kontroll 
PS200 kan automatiskt återställa ett pumprelaterat fel pga. ogynnsamma processförhållanden. När ogynnsamma 
processförhållanden upptäcks kan drivenheten konfigureras att antingen gå till en säker lägsta hastighet eller att 
pumpen stängs av. Den kan då konfigureras att starta om automatiskt efter en inställd tidsfördröjning. Om 
förhållandena har återgått till de normala återupptar pumpen normal drift. Om förhållandena inte har återgått 
försöker drivenheten återställas ett antal gånger innan en manuell återställning krävs. Denna funktion gäller 
endast de pumpspecifika fel som konfigurerats i parameter 25.01 PUMP PROTECT CTRL och 25.11 MIN FLOW CTRL 
Alla parametrar som är inställda på FAULT måste återställas manuellt.  

OBS! Parameter 14.05 CONFIG SPEED MIN bestämmer också hur PS200 reagerar på förhållanden med låg 
belastning. Om Sleep-funktionen är aktiverad måste 14.05 05 CONFIG SPEED MIN ställas in på SPD=0. Se 
funktionen MINIMUM SPEED SLEEP i avsnittet Alternativ och funktioner.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=MINSPD  

SPD = 0 (standard) 
Om du väljer SPD=MINSPD kommer 
drivenheten att hålla lägsta hastighet 
om ALARM & CONTROL-förhållande 
förekommer mellan återställningar. Om 
du väljer SPD = 0 stängs drivenheten 
av om ALARM & CONTROL-förhållande 
förekommer.  

25.04 ERROR RESET 1–19 
0 (standard) 

Om PumpSmart-enheten upptäcker ett 
pumpskyddsfel återställer denna para-
meter felet upp till valt antal gånger 
innan drivenheten stängs av helt. 

25.05 PUMP RESET DELAY 0–250 sekunder 
60 (standard) 

Den automatiska återställningen av 
skyddsfel kan fördröjas.  

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 
 

Sida 82  

Övervaka driftsförhållanden 
PS200 kan övervaka upp till två informationskanaler. Denna information kan komma från en extern givare och 
återge vibration, temperatur, sugtryck, tanknivå, eller annan analog (4–20 mA eller 2–10 VDC) processgivare. 
Övervakningsfunktionen kan också användas för att övervaka utvalda ärvärdessignaler för VFD och pump från 
parametergrupperna 1 och 2. Följande interna signaler kan övervakas. 

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 

Övervakningsfunktionen kan konfigureras för att övervaka både en högsta och en lägsta gräns. Det finns två 
skyddsnivåer. Den första är en varningsnivå och den andra är en larmnivå. Om förhållandena överskrider den 
högsta (HI) eller faller under den lägsta (LO) larmgränsen under lägre tid än fördröjningstiden (parameter 22.13 
COND RESP DELAY) kan PumpSmart vidta någon av följande åtgärder: 

ALARM ONLY – PumpSmart ger meddelande på knappsatsen eller DCS och utlöser en reläutgång (om den är 
konfigurerad) om ett ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-förhållande upptäcks. Inga ytterligare åtgärder vidtas.  

MIN SPD – Om du väljer MIN SPD kommer PumpSmart sänka hastigheten till 14.02 MIN SPEED, ge ett meddelande 
via knappsatsen eller DCS och utlösa reläutgång (om den är konfigurerad) om ett ALRM LIM HI- eller ALRM LIM 
LO-tillstånd upptäcks. Om larmet inte återställs efter fördröjningstiden (parameter 23.14 MIN SPD STP DLY) 
kommer PS200 att stängas av. 

SLEEP – PS200 stängs av och övergår till viloläge om ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-tillstånd upptäcks.  
Ytterligare information finns i avsnittet Viloläge. 

FAULT – PS200 stängs av om ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-tillstånd upptäcks. Ett meddelande via knappsatsen 
eller DCS ges och reläutgång utlöses (om den är konfigurerad). 

Om det tillstånd som övervakas har en extern givare ska den anslutas till antingen A13 eller AI1. Som standard är 
AI3 kalibrerad för att ta emot en 4 –20 mA-signal och AI1 för en 2(0) – 10 VDC-signal. Analoga ingångar måste 
konfigureras för enheter (grupp 15), skala (grupp 16) och plats (grupp 17). Om du använder en extern analog 
givare för övervakning måste parametrarna nedan konfigureras. 

Om du använder en intern signal för grupp 1 och 2 för övervakning kan du gå vidare till nästa uppsättning 
parametrar. 

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
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 

Välj enhet för den typ av givare som är 
ansluten till AI1 eller AI3.  

16.06 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Intervall: 0–18000 
 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 20 mA- eller 10 VDC-signal som den 
avläses från givaren GENERAL 
CONDITION. 

16.07  
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Intervall: -200–18000 
0 (standard) 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 4 mA- eller 2 VDC-signal som den 
avläses från givaren GENERAL 
CONDITION. 

17.20  
17.22 
 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 
 

CONDITION 1 
CONDITION 2 
 

Vilken analog ingångskanal (utom AI2) 
som helst kan användas för signalen 
GENERAL CONDITION. 

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 
 

Sida 83  

Följande steg är en guide för konfigurering av tillståndsövervakningfunktionen.  

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
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 

Välj källan för den signal som ska 
övervakas. Källan kan antingen komma 
från en extern givare som är ansluten till 
AI1 eller AI3, eller det kan vara en intern 
signal som väljs med ett parameter-
nummer. 

23.02 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 (standard) 

Varningsgränsens högsta värde. En 
varning avges om den övervakade 
signalen stiger över detta värde under 
längre tid än fördröjningstiden. 
(parameter 23.13). Inaktivt om värdet 
ställs in på 0. 

23.03 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 (standard) 

Varningsgränsens lägsta värde. En 
varning avges om den övervakade 
signalen sjunker under detta värde 
under längre tid än fördröjningstiden. 
(parameter 23.13). Inaktivt om värdet 
ställs in på 0. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktivt. 
ALARM ONLY Om du väljer ALARM ONLY avger 

PumpSmart ett meddelande på 
knappsatsen eller DCS och utlöser en 
reläutgång (om den är konfigurerad) 
om ett ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-
tillstånd upptäcks. Inga ytterligare 
åtgärder vidtas. 

MIN SPD Om du väljer MIN SPD sänker 
PumpSmart hastigheten till 14.02 MIN 
SPEED, avger ett meddelande via 
knappsatsen eller DCS och utlöser 
reläutgång (om den är konfigurerad) 
om ett ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-
tillstånd upptäcks. Om larmet inte 
återställs efter fördröjningstiden 
(parameter 23.14 MIN SPD STP DLY) 
kommer PS200 att stängas av. 

SLEEP PS200 stängs av och övergår till viloläge 
om ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-
tillstånd upptäcks.  Ytterligare informa-
tion finns i avsnittet Viloläge.  

23.04 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT PS200 stängs av om ALRM LIM HI- eller 
ALRM LIM LO-tillstånd upptäcks. Ett 
meddelande avges via knappsatsen eller 
DCS och reläutgång utlöses (om den är 
konfigurerad).  

23.05 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 (standard) 

Larmgränsens högsta värde. Ett larm 
avges om den övervakade signalen 
stiger över detta värde under längre tid 
än fördröjningstiden. (parameter 23.13). 
Inaktivt om värdet ställs in på 0. 

23.06 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 (standard) 

Larmgränsens lägsta värde. Ett larm 
avges om den övervakade signalen 
sjunker under detta värde under längre 
tid än fördröjningstiden. (parameter 
23.13). Inaktivt om värdet ställs in på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 sek 
20 sek (standard) 

Fördröjningsperioden innan aktivering 
av COND 1 eller COND 2 WRN OR ALRM. 

23.14 MIN SPD STP DLY 0–1 800 sek 
60 sek (standard) 

Den tid under vilken PS200 körs på 
lägsta hastighet under ett larmtillstånd 
om larmtillståndet inte återställs. Om 
tiden överskrids stannar PS200. 
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Intervall för kritisk hastighet 
PumpSmart PS200 kan konfigureras att undvika vissa driftshastighetsintervall för att undvika oönskade resonanser 
i hastighetsstyrningsmakrot. Dessa resonanser eller kritiska hastigheter är mer vanliga för flerstegspumpar som 
pumpar med vertikal turbin. 

Kontrollera med pumptillverkaren om den pump som styrs av PumpSmart har en kritisk hastighet inom det 
definierade driftshastighetsintervallet (mellan 14.01, MAX SPEED och 14.02, MIN SPEED). 

Om du väljer den här funktionen reagerar PumpSmart på följande sätt vid drift inom intervallet för den kritiska 
hastigheten. 

- Om den beordrade hastigheten ligger inom intervallet för kritisk hastighet och drivenheten accelererar 
kommer den att stanna på en hastighet just under intervallet för kritisk hastighet tills den beordrade 
hastigheten stiger över det intervallet. 

- Om den beordrade hastigheten ligger inom intervallet för kritisk hastighet och drivenheten saktar ned 
kommer den att stanna på en hastighet just över intervallet för kritisk hastighet tills den beordrade 
hastigheten sjunker under det intervallet. 

 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
14.10 CRITICAL SPEED 1 0–9999 RPM 

0–Disabled (standard) 
Kontrollera med pumptillverkaren var 
den första kritiska hastigheten infaller. 

14.11 CRITICAL SPEED 2 0–9999 RPM 
0–Disabled (standard) 

Kontrollera med pumptillverkaren var 
den andra kritiska hastigheten infaller. 

14.12 NCR WIDTH 0–1000 RPM 
0– (standard) 

Detta är den totala spännvidden för 
kritisk hastighet (½ över och ½ under) 
för det värde som ställts in för kritisk 
hastighet 1 och 2. 

Energibesparingberäkning 
PS200 kan beräkna energibesparingar jämfört med en pumpapplikation med konstant hastighet. För att aktivera 
denna funktion måste lokala energikostnader och jämförbar information om applikationen anges. 

Ange lokal energikostnad i lokal valuta per kWh i parameter 26.01 och därefter den genomsnittliga nominella 
effekten för en jämförbar pump med konstant hastighet i parameter 26.02. Detta kan beräknas utifrån drifts-
kurvan för pumpen med konstant hastighet vid pumpens föreskrivna tillstånd.  

En av fördelarna med PumpSmart är dess förmåga att automatiskt stänga av pumpen när det inte längre finns 
behov av den. Med parameter 26.04, SAVINGS OPTION 2 kan PumpSmart beräkna detta under en automatisk 
avstängning medan SAVINGS OPTION 1 endast beräknar energibesparingar när pumpen körs.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
26.01 Euro/kWh 0–1.00 

0 (standard) 
Exempel: Om kostnaden per energi-
enhet är Euro 0,06 per kWh anger du 
0,06. 

26.02 BASELINE POWER 0–1000 Hp 
0 (standard) 

Ange genomsnittlig nominell effekt för 
jämförbar pump med konstant hastig-
het. 

26.04  ENERGY SAVE METHOD SAVINGS OP 1 
(standard) 
SAVINGS OP 2 

Definierar om besparingarna endast ska 
följas när pumpen körs (OP1) eller även 
under automatisk avstängning (OP2). 

26.05 ENERGY SAVE RESET DISABLED (standard) 
RESET 

Återställer besparingarna till noll. 

20.05 
20.10 

SCALE AO1 
SCALE AO2 

0–65536 
1 = Euro 
 

Definierar skalan för totala besparingar 
om detta värde ska kommuniceras via 
en analog utgång eller ett fältbussord. 
Exempel: Skalinställning 10 000 = Euro 
10 000. 

OBS! – För andra språk än Engelska (English AM) anges 26.02 BASELINE POWER i KW och 26.01 i Euro/KW. 
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Fältbusstyrning 
PumpSmart PS200 kan integreras i befintliga DCS-system på två sätt. Antingen via analoga input-/outputsignaler 
eller via fältbussmoduler. Om du använder analoga I/O-signaler begränsas den mängd information som kan 
utbytas mellan PumpSmart och DCS-systemet. Men i vissa fall kan detta vara tillräckligt (se avsnittet om analoga 
utdata). Om du använder fältbussmoduler kan du komma åt och ändra utvalda PumpSmart-parametrar och 
driftssignaler. 

Fältbussmoduler finns för många olika kommunikationsprotokoll. Bland annat följande: DeviceNet, Modbus RTU, 
Profibus, ControlNet och Ethernet. 

När styrmodulen har installerats ställer du in parameter 30.01, FIELDBUS på FIELDBUS. Om du använder en 
Modbus Adapter (RMBA) ställer du in 30.01, FIELDBUS på STD MODBUS. För att göra inställningar för FIELDBUS 
öppnar du parametergrupperna 31, MODULE TYPE, 90, D SET REC ADDR och 92, D SET TR ADDR. För att göra 
inställningar för Std Modbus öppnar du parametergrupperna 52, STD MODBUS, 90, D SET REC ADDR och 92, 
D SET TR ADDR. Med dessa parametergrupper definieras adresser och datauppsättningar som överförs mellan 
PumpSmart och DCS. Den valfria fältbussmodulen installeras i drivenhetens tillbehörsuttag 1 (option Slot 1). 

Se även ABBs maskinvaruhandbok och styrningshandboken som följer med varje fältbussmodul. Detaljerade 
instruktioner om hur PS200 ställs in för fältbusskommunikation finns i konfigurationsguiden för fältbuss till PS200.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
30.01 FIELDBUS NO (standard) 

FIELDBUS 
ADVANT 
STD MODBUS 
CUSTOMIZED 

 

31.01 MODULE TYPE   Med denna parameter konfigureras 
modulen automatiskt av fältbuss-
adaptern. Inga åtgärder behöver vidtas 
av användaren om standardinställning-
arna inte ska ändras. 

90 D SET REC ADDR  Parametergruppen öppnas om 
parameter 30.01 har ändrats till 
Fieldbus eller Std Modbus. 

92 D SET TR ADDR  Parametergruppen öppnas om 
parameter 30.01 har ändrats till 
Fieldbus eller Std Modbus. 

52 STD MODBUS  Denna grupp öppnas om 30.01 har 
ställts in på Std Modbus. 

Alla parameterändringar som görs med ett fältbussystem måste sparas på drivenheten.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
10.04 PARAMETER SAVE DONE (standard) 

SAVE 
Parametrar som anges manuellt på 
knappsatsen sparas automatiskt. Endast 
parametrar som anges via en fält-
bussanslutning måste sparas. 
Välj SAVE för att spara och tryck på 
ENTER eller skriv till parameter 10.04 
med digital kommunikation till SAVE. 
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Testa motorrotation 

Du kan kontrollera motorns rotationsriktning med funktionen Motor Jog som gör att pumpen roterar i 
10 sekunder vid 60 rpm. Med denna funktion kan du kontrollera pumpens rotationsriktning vid en tillräckligt låg 
hastighet för att pumpen inte ska skadas om rotationsriktningen är felaktig. 

Om rotationsriktningen är fel måste två av de utgående faserna växlas på kopplingsplintarna U2, V2 eller W2. Du 
kan inte ändra rotationsriktning genom att växla två ingående faser. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
12.09 MOTOR JOG JOG 

OFF (standard) 
Välj JOG och tryck på Enter för att starta 
rotationen. När rotationen är klar åter-
går parametervärdet automatiskt till 
OFF.  

 

Språk 
PumpSmart-systemet har fullt stöd för sex språk: engelska (amerikansk), franska, italienska, portugisiska, spanska 
och tyska. Delar av PumpSmart-parametrarna finns även på danska, finska, nederländska, polska, ryska, svenska 
och tjeckiska. 

English(AM) avser amerikansk engelska och är standardspråket. Enheten för effekt uttrycks i hästkrafter (HP). 
English (utan anmärkningen AM) avser brittisk engelska, där enheten för effekt uttrycks i kilowatt (kW). 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
11.01 LANGUAGE ENGLISH(AM) 

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

ENGLISH (AM) definierar enheten för 
effekt i hästkrafter (HP). 

Lokal hastighetsstyrning 
När PS200 är i läget LOCAL kan du växla från enkelpumpsstyrning eller extern hastighetsstyrning för att köra 
med lokal hastighetsstyrning via knappsatsen på PS200. Om du väljer SPEED RPM/HZ i parameter 16.10 får du 
fullständig kontroll över drivenheten i läget LOCAL. Du kan styra både start-/stoppfunktionen och ställa in 
hastigheten manuellt via knappsatsen. När PS200 är i läget REMOTE körs den enligt konfigurationen i det 
primära styrningsläget. 

Information om hur du använder knappsatsen och växlar mellan styrningslägena LOCAL och REMOTE finns i 
Appendix A-1, Använda knappsatsen.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
16.10 LOC REF SELECT SPEED RPM/HZ 

PROC VAL (standard) 
Definierar den referens som ska styras 
när drivenheten är i läget LOCAL. Med 
SPEED/HZ kan du köra PS200 med lokal 
hastighetsstyrning. Med PROC VAL körs 
PS200 enligt det primära styrningsläget i 
både REMOTE och LOCAL. 
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Lås 
PS200 har två olika knappsatslås: ett lokalt (LOCAL LOCK) och ett parameterlås (PARAMETER LOCK).  

1. PARAMETER LOCK – När parameterlåset är aktiverat kan du visa parametrar, men inte ändra dem. Du kan 
fortfarande starta, stoppa, ändra börvärden och återställa drivenhetsfel med knappsatsen.  

2. LOCAL LOCK – När det lokala låset är aktiverat kan du inte starta eller stoppa. Du kan fortfarande återställa 
drivenhetsfel. 

Om du vill ändra drivenhetsparametrar, även 10.03 LOCAL LOCK, måste du öppna parameterlåset. Gå till 
parameter 10.02, PASS CODE och bläddra till nummer 358. Tryck på ENTER. Parameter 10.01, PARAMETER LOCK 
visar OPEN. 

OBS! Om drivenheten förlorar strömförsörjningen (strömavbrott, frånkoppling, m.m.) återställs parameter 10.01, 
PARAMETER LOCK automatiskt till LOCKED. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
10.01 PARAMETER LOCK LOCKED (standard) 

OPEN 
Denna parameter visar status för 
parameterlåset och kan användas för 
att låsa parametrarna när det behövs. 
Använd parameter 10.02 för att låsa 
upp (OPEN) parameterlåset. 

10.02 PASS CODE -0- Bläddra till nummer 358 med 
pilknapparna och tryck på Enter. 
Parameterlåset öppnas.  
OBS! Siffrorna försvinner när du trycker 
på ENTER. 

10.03 LOCAL LOCK OFF (standard) 
ON 

Denna parameter inaktiverar lokal 
styrning av drivenheten (start/stopp). 

 

 

 
Du kan inte stoppa drivenheten via knappsatsen om LOCAL LOCK är inställt på ON. Allvarlig fysisk 
skada och/eller skada på utrustningen kan uppstå om drivenheten inte kan stoppas. 

1. Använd endast LOCAL LOCK med en fjärrstyrd (extern) start-/stoppmetod. 
2. Knappsatsen måste ställas in på REMOTE innan du aktiverar LOCAL LOCK. 

Gräns för maxström 
PS200 kan begränsa utströmmen till motorn för att förhindra överbelastning av motorn. PS200 reagerar genom 
att åsidosätta processignalkommandot och begränsa motorns hastighet om gränsen för maximal ström har 
uppnåtts. Detta gör att pumpen kan uppnå maximal effekt samtidigt som motorn skyddas från överström.  

OBS! Begränsningen av ström till motorn skyddar motorn från överbelastning, men det garanterar inte att 
pumpen skyddas från överströmning.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
25.20 MAXIMUM CURRENT 0–200 %  

200 % (standard) 
 

Värdet anges i procent av drivenhetens 
strömvärde för tung drift, I2hd, som 
finns under Technical Data i maskin-
varuhandboken för AC800. 

 

VARNING
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Värmeskydd 
Motorn kan skyddas mot överhettning med hjälp av dess värmeskyddsfunktion. Standardskyddsmetoden är en 
motortemperaturmodell som skapas av PS200. PS200 beräknas motortemperaturen baserat på en omgivnings-
temperatur på 30 °C när PS200 är ansluten till strömförsörjningen. Värmemodellen kan justeras av användaren om 
omgivningstemperaturen överskrider 30 °C. Ytterligare information kan du få från din PumpSmart Applications 
group.  

OBS! Parametrarna 24.05 och 24.06 finns i gruppen Advanced Parameter som du kommer åt med lösenordet 564. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
24.05 MOTOR THERM PROT WARNING (standard) 

FAULT 
NO 

Denna parameter definierar hur 
PumpSmart ska reagera när den 
beräknar ett potentiellt motorvärmefel. 
Med FAULT stängs pumpen av. Med NO 
sker ingen varning eller avstängning. 

24.06 MOTOR THERM PMODE DTC (standard) 
USER MODE 
THERMISTOR 

Detta definierar hur PumpSmart 
bestämmer ett motorvärmefel. Med DTC 
används ABB DTC-styralgoritm. Med 
THERMISTOR används en fysisk termistor 
placerad i motorn. 

 

OBS! Det hjälper inte att välja DTC eller användarläge för att skydda motorn från 
skador om den inte kyls ned ordentligt på grund av damm eller smuts. 

En annan metod att upptäcka överhettning av motorn är att använda en motortermistor. Termistorn eller en 
brytare för ett termistorrelä ansluts mellan PS200s interna +24 VDC försörjning och digital ingång 4 (DI4). Under 
drift med normal motortemperatur ska termistormotståndet vara mindre än 1,5 kOhm (ström 5 mA). PS200 varnar 
användaren eller stannar (se parameter 24.05) om termistormotståndet överskrider 4 kOhm. Om du använder en 
motortermistor måste du ställa in parameter 25.06, Secondary Protect A på Termistor.  

OBS! Parameter 24.06, Motor Thermal P Mode uppdateras automatiskt till termistorinställningen.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
25.06 SECONDARY PRTCT A DISABLED (standard) 

ALARM & CTRL 
THERMISTOR 

Välj THERMISTOR om en motortermistor 
är ansluten till DI4. 

 

 

 

Enligt IEC664 kräver anslutning av en motortermistor till en digital ingång dubbel eller förstärkt 
isolering mellan motorns strömförande delar och termistorn. Förstärkt isolering innebär ett spel 
och krypsträcka på 8 mm för 400/500 VAC inspänning. Om termistorkomponenten inte uppfyller 
kraven måste övriga uttag på drivenheten skyddas mot kontakt eller ett termistorrelä måste 
användas för att isolera termistorn från den digitala ingången. Om dessa instruktioner inte följs 
kan det leda till skador på personer och/eller utrustning. 
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Flerpumpsalternativ 

Extern försörjning av styrkortet 
Styrkortet i PS200 (RMIO-kort) kan försörjas externt med en 24 VDC-strömkälla. På detta sätt kan PS200 
upprätthålla det fiberoptiska kommunikationsnätverket mellan drivenheterna även under perioder när en av 
drivenheterna har stängts av för underhåll. I en flerpumpskonfiguration känner PS200 av att huvudströmmen till 
en drivenhet inte ät tillgänglig och gå till nästa drivenhet.  

Installationsinstruktioner för extern strömkälla finns i maskinvaruhandboken för ACS800.  

OBS! 
Om kommunikationen bryts kan det leda till driftsavbrott. Kommunikationen 
kan brytas på grund av avbrott i fiberoptikkommunikationen, strömavbrott till 
en drivenhet eller driftsstopp hos en drivenhet.  

Vi rekommenderar att styrkortet får extern strömförsörjning när endast en processgivare har anslutits till 
huvuddrivenheten eller om tre eller fler pumpar är i drift. Om styrkortet får extern strömförsörjning kommer 
processgivaren fortsätta att få ström och kommunicera processignalen till sidoenheterna om huvudenheten 
isoleras och stängs av. 

RMIO-kortet kräver 24 VDC ±10 %. Typisk strömförbrukning är 250 mA och maximal strömförbrukning med 
tilläggsmoduler är 1 200 mA. 

När styrkortet har extern strömförsörjning måste parameter 11.13, CTRL BOARD SUPPLY ställas in på EXTERNAL 
24VDC för att undvika felet PPC LINK FAULT när huvudströmförsörjningen har kopplats från. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
10.02 PASSCODE 564 Du måste ange lösenordet 564 för att 

komma åt parameter 11.13 CRTL BOARD 
SUPPLY. 

11.13 CTRL BOARD SUPPLY INTERNAL 24VDC 
(standard) 
EXTERNAL 24VDC 

Om du väljer EXTERNAL 24 instrueras 
PS200 att styrkortet får extern ström-
försörjning. 

Växla mellan huvud- och sidofunktion 
I flerpumpsstyrningsläge kan du automatiskt växla drivenheterna mellan huvud- och sidopumpsfunktion genom 
att ställa in parameter 22.07 SWITCH LEAD LAG på önskad period. Växlingen sker beroende på hur många timmar 
enheten har körts. 

OBS! Du kan testa denna funktion genom att ställa in värdet på 0,1 timme (6 minuter). 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
22.07 SWITCH LEAD  0–10 000 timmar 

48 (standard) 
Detta är det antal timmar som en pump 
körs innan huvudpumpsfunktionen 
flyttas till nästa pump. 
Om du ställer in 0 inaktiveras växlings-
funktionen, även automatisk växling vid 
drivenhets- eller pumpskyddsfel. 
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Tryckökning 
PumpSmarts flerpumpslogik är utformat för att automatiskt starta och stoppa pumpar för att anpassa driften till 
ändringar i belastningen. När belastningen ökar i ett pumpsystem står friktionsförlusterna i ett kvadratiskt för-
hållande till flödesändringen ~ Q2. I ett system med konstant tryck är ofta börvärdet för högsta tryck inställt för 
att kompensera för maximala friktionsförluster vid maxflöde. Denna metod ser till att alla användare i systemet får 
tillräckligt med tryck oavsett flödeshastigheten. Om kapaciteten däremot är normal eller minskad genereras ett 
högre tryck som ger liten nytta och minskar pumparnas generella flödesekonomi. 

För att optimera ett flerpumpssystem med konstant tryck kan du lägga till en tryckökning till börvärdet för tryck 
när pumpar startas och stoppas. Allteftersom sidopumpar sätts igång vid ökat flöde ökar PumpSmart automatiskt 
börvärdet för tryck enligt inställningen i parameter 22.03, VALUE INCREASE Storleken på tryckökningen bestäms 
med följande formel: 

(1 + VALUE INCREASE – VALUE DECREASE) 

Exempel: I ett fyrpumpssystem är börvärdet 100 psi, värdeökningen (VALUE INCREASE) är 10 % och värde-
minskningen (VALUE DECREASE) är 5 %. Baserat på formeln blir börvärdesökningen =1+0,10-0,05 = 1,05 

När två pumpar körs är börvärdet för tryck =100 psi x 1,05 = 105 psi.  

När tre pumpar körs är börvärdet för tryck =105 psi x 1,05 = 110 psi.  

När fyra pumpar körs är börvärdet för tryck =110 psi x 1,05 = 116 psi.  

 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
22.02 VALUE DECREASE 0–100% 

5% (standard) 
Drop-in-börvärde krävs innan en 
sidopump startas. 

22.03 VALUE INCREASE 0–100% 
Standard är samma 
värde som 22.02, 
VALUE DECREASE 

Ökning av börvärde när en sidopump 
startas. För att hålla ett konstant 
börvärde som minimum ska VALUE 
INCREASE vara lika med VALUE 
DECREASE. För att öka börvärdet för 
tryck ska VALUE INCREASE vara högre 
än VALUE DECREASE.  

1 PUMP 
STEG 2 

System med konstant tryck och tryckökning 
Parallellpumpsdrift 

Synkron hastighetsstyrning 

2 x PUMPAR
STEG 3 

3 x PUMPAR 
STEG 4 

4 x PUMPAR
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Processtyrningsfunktioner 
Pumpspecifika algoritmer tillhandahålls som standard för att förbättra pumpsystemets effektivitet, skydda 
pumpen från ogynnsamma processförhållanden och förbättra den allmänna pumptillförlitligheten. Det här 
avsnittet behandlar konfigurering av dessa funktioner. 

Multivariabel styrning/Kavitationsstyrning 
Funktionen för multivariabel styrning kan användas för att variera börvärdet med en andra processgivare som 
ansluts till antingen AI-1 eller AI-3. Detta kan användas i blandapplikationer eller situationer där sugtrycket varierar 
och kavitationsstyrning behövs. Denna funktion kan användas med hastighetsstyrnings-, enkelpumps- eller 
flerpumpsmakro. 

Exempel – En pump som är konfigurerad för konstant tryck suger från en tank. Nivån i tanken varierar kraftigt och 
blir ibland så låg att pumpen börjar kavitera. Även om PumpSmarts skyddsfunktioner skyddar pumpen genom att 
ställa in den på lägsta hastighet eller stänga av den skulle funktionen för multivariabel styrning göra att pumpen 
kan fortsätta att pumpa, men med en lägre hastighet.  

En sugtrycksgivare måste läggas till och anslutas till AI1 eller AI3. Signalen från denna kan sedan konfigureras så 
att PumpSmart körs vid det angivna börvärdet när sugtrycket är tillräckligt. Men när sugtrycket sjunker under ett 
visst värde skalas börvärdet ned. 

När du konfigurerar funktionen för multivariabel styrning bör du först tänka igenom hur du vill att börvärdet ska 
förhålla sig till den analoga indatasignalen.  

 

 

 

Exempel – I diagrammet ovan är börvärdet 50 psi. När den sekundära processgivaren (TX2) är under 5 fots 
tanknivå (LEVEL 1) börjar den skala ned börvärdet linjärt från 50 psig till 10 psig (SP LO) vid 2 fot (LO INTRCPT). 
När den sekundära processgivaren (TX2) når 16 fots tanknivå ökas börvärdet linjärt från 50 psi till 75 psi (SP HI) 
vid 18 fot (HI INTRCPT). 
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Följande konfigurationssteg måste utföras när det primära styrningsläget (enkelpumpsläge, hastighetsstyrning 
eller flerpumpsläge) har konfigurerats. Den analoga indatasignalen för den sekundära processgivaren måste 
konfigureras innan funktionen för multivariabel styrning aktiveras. Om den sekundära givaren har en signal på  
4–20 mA rekommenderas AI3 som analog ingång.  

Parameter Namn Värde/intervall Standard 
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 
 

Ange den enhet som motsvarar den 
sekundära processvariabeln. 

16,06 eller 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Intervall: 0–18000 
 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 20 mA eller 10 VDC-signal som den 
avläses från den sekundära process-
givaren. 

16,07 eller 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Intervall: -200–18000 
0 (standard) 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 4 mA eller 2 VDC-signal som den 
avläses från den sekundära process-
givaren. 

17,20 eller 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

PROC TRANS 2 
NOT USED (standard) 

Definiera den analoga ingång som den 
sekundära processgivaren ska anslutas 
till genom att ställa in konfigurationen 
för analoga indata på PROC TRANS 2. 

Inställning av multivariabelfunktionen görs med parametergrupp 21. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
21.02 MULTIVAR CTL OFF (standard) 

ON 
Ställ in på ON för att aktivera 
multivariabelfunktionen. 

21.03 LEVEL 1 Intervall: 0–9999 
0 (standard) 

Detta är den första nivån, på vilken 
multivariabelstyrningen skalar börvärdet 
enligt värdena LO INTRCPT och SP LO. 
LEVEL 1 definieras i enheterna för den 
sekundära processvariabeln.  

21.04 SP LO  Intervall: ±20000 
0 (standard) 

Detta är den nedre gränsen för 
börvärdet i relation till LO INTRCPT. 
SP LO definieras i enheterna för den 
primära processvariabeln eller RPM i 
hastighetsstyrning.  

21.05 LO INTRCPT  Intervall: 0–9999 
0 (standard) 

Detta är den nedre gränsen, där multi-
variabelfunktionen skalar börvärdet 
enligt PS LO-värdet. LO INTRCPT 
definieras i enheterna för den sekundära 
processvariabeln.  

21.06 LEVEL 2 Intervall: 0–9999 
100 (standard) 

Detta är den övre nivån, på vilken multi-
variabelstyrningen skalar börvärdet 
enligt värdena HI INTRCPT och SP HI. 
LEVEL 2 definieras i enheterna för den 
sekundära processvariabeln.  

21.07 SP HI  Intervall: ±20000 
0 (standard) 

Detta är den övre gränsen för börvärdet 
i relation till HI INTRCPT. SP HI definieras 
i enheterna för den primära process-
variabeln eller RPM i hastighetsstyrning.  

21.08 HI INTRCPT  Intervall: 0–9999 
0 (standard) 

Detta är den övre gränsen, där multi-
variabelfunktionen skalar börvärdet 
enligt PS HI-värdet. HI INTRCPT 
definieras i enheterna för den sekundära 
processvariabeln.  
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Regleringsläge – (nivåstyrning) 
Regleringsläget kan antingen vara NORMAL eller INVERSE. Den vanligaste inställningen är NORMAL, då driv-
enheten förutser en ökning av ärvärdet när pumphastigheten ökas. Om regleringsläget är inställt på INVERSE 
förväntas ärvärdet öka när pumphastigheten sänks. 

Exempel – Om en PumpSmart-enhet försöker kontrollera nivån i en sugsidestank eller sump skulle relgeringsläget 
ställas in på INVERSE. Allteftersom nivån i sumpen ökar svarar PumpSmart genom att öka pumphastigheten för att 
hålla en konstant nivå. 

 Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
21.01 REGULATION MODE NORMAL (standard) 

INVERSE 
Inverterat läge används normalt för 
styrning av sugsidesystem. 
 

 Vilolägesfunktion 
PS200 kan automatiskt stänga av pumpen om systemet har låg belastning. När ett lågbelastningstillstånd 
registreras kan PS200 konfigureras att övergå till ett viloläge. När belastningen ökar startar PS200 automatiskt 
pumpen igen för att bibehålla börvärdet. PS200 har två olika metoder för att bestämma när pumpen ska övergå 
till viloläge.  

OBS! Standardinställningarna i enkelpumps- och flerpumpsläge gör att pumpen automatiskt stängs av och övergår 
till viloläge om lägsta hastighet nås. För att pumpen ska fortsätta på lägsta hastighet vid lågbelastningstillstånd 
måste 14.05, CONFIG SPEED MIN ställas in på SPD=MINSPD.  

Metod 1 – Viloläge vid lägsta hastighet 

Följande två villkor måste uppfyllas för att PS200 ska övergå till viloläge: Pumpen ska gå på lägsta hastighet 
(parameter 14.02) och börvärdet ska vara uppfyllt. Denna metod används oftast för system med konstant tryck. 
Se metod 2, Villkorat viloläge vid nivåstyrning. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
14.02 MIN SPEED 0–18 000 RPM 

25 % av motorns 
nominella hastighet 
(standard) 

Detta är den hastighet som pumpen måste 
ha innan den övergår till viloläge. 

14.05 CONFIG SPEED MIN SPD = 0 (standard) 
SPD=MINSPD  
 

Om du väljer PSD = 0 stannar PS200 när 
lägsta hastighet nås. Om inget omstarts-
värde anges (14.07, RESTART VALUE) stängs 
PS200 av. Om du väljer SPD = MINSPD 
förblir PS200 på lägsta hastighet tills den 
stoppas manuellt, processbelastningen ökar, 
ett sekundärt skyddsfel avhjälpts eller ett 
pumpskyddsfel tvingar den att stängas av. 

14.06 STP DELAY MIN SPD 0–1 800 s 
5 (standard) 

Denna parameter gör att drivenheten kan 
fortsätta på lägsta hastighet vid låg 
belastning eller sekundära skyddsfel under 
en viss tid (upp till 1 800 sekunder) innan 
den stängs av pga. låg belastning eller 
övergår till viloläge.  

14.07 *RESTART VALUE 0–500 % 
Standard är 90 % för 
normalt regleringsläge 
och 110 % för 
inverterat 
regleringsläge. 

Om drivenheten stängs av av CONFIG SPEED 
MIN (14.05) pga. att det inte finns någon 
systembelastning kommer drivenheten att 
vara i viloläge tills processens faktiska värde 
sjunker under omstartsvärdet (14.07). Om 
pumpen körs i inverterat läge (21.01) är 
drivenheten i viloläge tills processvariabeln 
stiger över omstartsvärdet.  

Exempel: Om börvärdet för tryck är 100 psi 
och omstartsvärdet är 90 %, startar PS200 
om när trycket sjunker under 90 psig.  

Ange 0 % för att inaktivera 
vilolägesfunktionen. 

14.08 RESTART DELAY 0–1 800 s 
1 (standard) 

Detta är den tid som PS200 väntar innan den 
startar om från viloläge när omstartsvärdet 
har uppnått. 
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Metod 2 – Villkorat viloläge 

PS200 kan också försättas i ett viloläge genom att övervaka övre och nedre gränser som t.ex. nivå eller sugtryck. 
Denna metod kan användas oberoende av pumpens driftshastighet och processbörvärdet. Denna typ av viloläge är 
vanligast för nivåkontroll. 

I denna metod bestäms den nivå som PumpSmart ska övergå till viloläge vid av värdena för antingen COND 
ALARM HI eller COND ALRAM LO. Vid vilken nivå som PumpSmart ska ”vakna” bestäms av parameter 14.07 
RESTART VALUE. 

Exempel: I en applikation med nivåstyrning på sugsidan kan pumpen försättas i viloläge när nivån når ett lägsta 
börvärde som konfigureras i parametern COND ALARM LO.  Pumpen kan sedan startas om nivån når värdet för 
COND ALARM LO x RESTART VALUE. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
23.01 OR 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

2.04 PRES ACT 
2.06 TEMP ACT 
2.17 PROC XT2 

Definierar källan för den processvariabel som 
utlöser viloläget. Om den primära process-
variabeln, som t.ex. nivå används som vilo-
lägesvariabel ska du välja parameter 2.04, 
PRES ACT. Om vilolägesvariabeln är den 
sekundära processvariabeln eller temperatur 
ska du välja 2.17, PROC XT2 eller 2.06, TEMP 
ACT.  
 
OBS! Valen för 2.06 TEMP ACT och 2.17 
PROC XT2 måste vara oberoende av hastighet 
och börvärde. 

23,04 OR 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

SLEEP Drivenheten stängs av och övergår till viloläge 
om ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-tillstånd 
upptäcks.  Ett meddelande avges via knapp-
satsen eller DCS och reläutgång utlöses (om 
den är konfigurerad). Om signalen överens-
stämmer med RESTART VALUE (par 14.07), är 
över LO eller under HI COND ALARM LIM 
övergår drivenheten till normal drift. 

23,05 OR 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 
 
 

0–9999 
0 (standard) 

Vilolägesgränsens högsta värde. Drivenheten 
går till viloläge om den övervakade signalen 
stiger över detta värde under längre tid än 
fördröjningstiden (parameter 23.13). Inaktivt 
om värdet ställs in på 0. 

23,06 OR 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 
 

±9999 
0 (standard) 

Vilolägesgränsens lägsta värde. Drivenheten 
går till viloläge om den övervakade signalen 
sjunker under detta värde under längre tid än 
fördröjningstiden (parameter 23.13). Inaktivt 
om värdet ställs in på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 sek 
20 sek (standard) 

Fördröjningstiden innan aktivering av den 
drivenhet som ska gå till viloläge.  

14.07 *RESTART VALUE 0,0–500% 
Standard är 90 % för 
normalt regleringsläge 
och 110 % för inver-
terat regleringsläge. 

Drivenheten är i viloläge tills viloläges-
variabeln (23.01) når omstartsvärdet. 
Uppvakningsnivån uttrycks i % av vilovärdet.  
 
Exempel: Om COND 1 ALRM LIM LO är 2 ft 
och RESTART VALUE är 400 % startar driv-
enheten om vid 8ft. 

 

OBS! 

Om vilolägesvariabeln är den sekundära processvariabeln måste processvariabeln konfigureras som PROC XT2 
enligt beskrivningen under Konfigurera Analoga indata i avsnittet Alternativ och funktioner. 

Om 23.01/23.07 COND 1/2 SOURCE är inställt på 2.04 PRESS ACT och den villkorliga vilolägesfunktionen har 
aktiverats med parameter 23.04 COND 1 ALARM eller 23.10 COND 2 ALARM är inte viloläget vid lägsta hastighet 
aktiverat. I en situation med låg processbelastning kommer drivenheten att köras på lägsta hastighet tills 
processbelastningen återgår till normal.  
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SMARTCONTROL – Momentbaserad pumpstyrning 
När du ändrar pumpens hasighet med en relativt låg kurva för huvudkapacitet kan en liten ändring i hasighet leda 
till en stor svängning i flödet. Denna typ av system kan resultera i instabilt flöde som kan göra styrningen mycket 
svår.  
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PumpSmart kan öka och minska pumpflödet genom att ändra pumpmomentet istället för hastigheten. Styrning av 
pumpmomentet kan ändra en relativt låg driftskurva till en brant stigande kurva som är lätt att styra.  
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OBS! SMARTCONTROL fungerar endast när du använder drivenhetens interna PID-regulator i enkelpumps- och 
flerpumpsläge. 

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
13.08 CONTROL PARAM SPEED (standard)  

TORQUE 
Definierar vilken variabel den interna 
PID-regulatorn ska anväda för styrning.  

 

OBS! I flerpumpsstyrning baseras inkoppling och urkoppling av sidoenheterna på 1.05, MOTOR TORQUE % om 
TORQUE har valts i parameter 13.08. Alla PS200-drivenheter regleras till samma moment. Alla motorer måste vara 
av samma storlek och köras på samma hastighet.  
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Systemkurvekompensation 
PS200-systemet kan automatisk kompensera för friktionsförluster i systemet pga. ökat flöde i enkelpumpsdrift eller 
flerpumpsdrift med backup. Det finns tabeller i de flesta pumpkataloger som hjälper till att avgöra vilken friktions-
förlust som kan förväntas för olika rörstorlekar och flödeshastigheter i enkla system. 

Diagrammet nedan illustrerar en typisk systemkurva i relation till pumphastigheten. 

 
Börvärdet för tryck upprätthålls tills pumphastigheten ökar till värdet för PRESS INC SPEED, i detta exempel 
1 200 rpm. Om belastningen i systemet ökar och tvingar upp pumphastigheten över värdet för PRESS INC SPEED 
ökar PS200 automatiskt börvärdet för tryck för att anpassa det till systemets motståndskurva. Hur mycket trycket 
ökas bestäms av parametern PRESS INC %, vilket är ökningen av börvärdet för tryck vid maximal hastighet 
(parameter 14.01). 

Exempel: Om börvärdet är 15 psig (34,65ft @ 1,0 SG) och systemresistansen ökar 10 psig vid maximal 
flödeshastighet eller omkring 67 % av börvärdet, ställs parameter 21.10 in på 67 %.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
21.09 PRESS INCR SPEED 0–3600 RPM 

1 200 RPM (standard) 
Vid denna hastighet börjar system-
kurvekompensationen. Vid hastigheter 
under denna görs ingen kompensation 
för ökat motstånd. 

21.10 PRESS INCR % 0–100% 
0% (standard) 

Detta är den ökning av börvärdet som 
PumpSmart gör vid maximal hastighet. 

 

Fyllningsfördröjning 
Denna funktion är till för att ge självfyllande pumpar tillräckligt med tid att fyllas innan PumpSmarts 
skyddsfunktioner aktiveras. Fördröjningsperioden gäller endast om pumpen startas från nollhastighet. När 
fyllningsfördröjningen har passerats aktiveras parametern PROTECTION DELAY (25.03) om den har ställts in. 

Funktionen fungerar som en startfördröjning där pumpen tillfälligt kan startas mot en halvöppnad utloppsventil 
och pumpen inte håller minimiflöde i början.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
14.09 PRIMING DELAY 0–6 000 sekunder 

0 (standard) 
Denna fördröjning är endast aktiv vid 
början av startproceduren.  
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Pumprengöringssekvens (PCS) 
Pumprengöringssystemets huvudfunktion är att automatiskt upptäcka och avlägsna ämnen som sätter igen 
pumphjulet. Drivenheten kan upptäcka igensättning som sker under drift genom att övervaka pumpmotorns 
moment. Det faktiska signalvärdet 1.05 MOTOR TORQUE jämförs med ett referensvärde, 34.03 TORQUE REF, som 
har ställts in i PS200. Om det faktiska värdet på grund av igensättning överstiger referensvärdet under en viss 
tidsperiod (34.04 TON REQ) kan pumprengöringssekvensen utföras. Pumprengöringssekvensen kan även utföras i 
drifttidsintervall (34.05 RUN TIME REQ), räknat från noll vid varje pumpstart. Sekvensen kan utföras i drifttids-
intervall som förebyggande åtgärd och som komplement till den automatiska undersökningen och avlägsnadet av 
skräp i applikationer som lätt sätts igen. 

Sekvensen styrs på ett sätt som kallas ”begära” och ”utföra”. Styrningen definieras av parametarna 34.01 EXE P 
CLEAN SEQ och 34.02 REQ P CLEAN SEQ. Pumprengöringssekvensen kan utföras  

! automatiskt då en igensättning upptäcks och/eller vid regelbundna drifttidsintervall som ställs in i PS200 

! manuellt av pumpstyrningen då en igensättning upptäcks av PS200 och/eller av pumpstyrningen vid 
regelbundna drifttidsintervall som ställs in i PS200 

! manuellt av pumpstyrningen när som helst.  

OBS! 
Använd inte pumprengöringssystemet för pumpar som har gängade pumphjul 
eller roterande axeldelar som kan lossna eller fastna vid fel rotationsriktning. 
Om dessa instrutioner inte följs kan det resultera i skada på utrustningen. 

Grundregler för pumprengöringssekvens 

Grundreglerna för styrning av pumprengöringssekvensen beskrivs nedan: 

Startkommando vid fjärrstyrning 

PS200 måste vara i fjärrstyrningsläge, få ett startkommando och köras indikerat av en aktiverad reläutgång för att 
en begäran om pumprengöringssekvens ska accepteras och utföras. När 34.01 EXE P CLEAN SEQ är aktiverat ställs 
reläutgångarna i grupp 19 automatiskt in på följande sätt: 19.01 RO1 ställs in på ”Running”, 19.04 RO2 ställs in 
på ”PCS REQ” och 19.07 RO3 ställs in på ”PCS EXE”. Vid lokal styrning kan inte PCS begäras eller utföras alls, 
medan den däremot kan det vid fjärrstyrning förutsatt att ett startkommando först ges. Om en begäran om PCS 
inte besvaras genom att PCS utförs innan ett stoppkommando ges (indikeras av en inaktiverad 19.01 RO1) avbryts 
alltså begäran om PCS. 

Avbryta pumprengöringssekvensen 

När pumprengöringssekvensen utförs avbryts den i förtid om drivenheten får ett stoppkommando. Detta innebär 
att pumpen stoppas. Pumpen kan dock startas om till normal drift direkt med hjälp av ett nytt startkommando. 
Det finns även ett annat sätt att stoppa sekvensen på utan att stoppa PS200. Detta görs genom att pumpstyr-
ningsinställningen DI3 ändras från 0 till 1 medan PCS utförs (RO3 är aktiverad). Då stoppas PCS-utförandet och 
PS200 återgår till normal drift. DI3 återställs sedan från 1 till 0 av pumpstyrningen när PS200 återgår till normal 
drift (RO2/RO3 inaktiverade). 

Blockerad pumprengöringssekvens 

Begäran och utförande av PCS blockeras i tre sekunder efter varje startkommando och efter varje utförd PCS. På så 
sätt kan inte en PCS oavsiktligt begäras eller utföras under normal dynamisk motorbelastning vid acceleration.  

Inaktivera pumprengöringssekvensen 

För att PCS ska inaktiveras helt måste parametern 34.01 EXE P CLEAN SEQ ställas in på ”NOT SEL”. 

PCS i flerpumpsapplikationer 

Om parameter 34.01 är inställd på PS200 vid synkron flerpumpsstyrning och en PCS utförs av en drivenhet och en 
begäran om PCS görs av en annan pump (på grund av moment eller drifttid) tillåts endast en pump i taget att 
utföra en PCS. Den andra pumpen ställs i kö med RO2, ”PCS REQ”, aktiverad tills PCS kan utföras. När PCS kan 
utföras (inga andra pumpar utför någon PCS) aktiveras reläutgång RO3, ”PCS EXE”, efter att 34.16 SEQUENCE 
TIMER har gått ut. När PCS börjar utföras förblir reläutgång RO2, ”PCS REQ”, aktiverad tills PCS har slutförts. När 
PCS är klar inaktiveras både RO2 och RO3 och pumpen återgår till normal drift. Observera att om 34.01 är inställd 
på P CTRL DI3 kommer den externa styrningen att koordinera utförandet av PCS. Om ett stoppkommando eller 
”Run Disable” avges innan PCS utförs avbryts begäran om PCS. 

Om 34.01 är inställd på PS200 i läget Multipump BACKUP och en PCS utförs av den primära drivenheten kommer 
inte backup-enheten att starta om inte ett fel uppstår i den primära enheten eller den primära enheten får ett 
stoppkommando eller ett ”Run Disable”-kommando. Observera att om 34.01 är inställd på P CTRL DI3 kommer 
den externa styrningen att koordinera utförandet av PCS. Om ett stoppkommando avges innan PCS utförs avbryts 
begäran om PCS. 
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Inställning av parametrar 

Följande parameterinställningar är särskilt viktiga för att uppnå pålitlig hastighetsreglerad pumpning av 
avloppsvatten. 

OBS – När parameter 34.02 är inställd på TORQ eller TORQ OR RUN TIME rekommenderar vi starkt att ett moment-
test utförs för att säkerställa att inställningen för parameter 34.03 TORQUE REQ passar för tillämpningen. Testet 
utförs på följande sätt: 

! Ställ in PS200 på lokal styrning. Starta PS200 med rätt axelrotation och ställ in hastigheten på 
referensvärdet 14.01 MAXIMUM SPEED. Detta görs antingen genom att sätta pumpen i hastig-
hetsåsidosättningsläge eller använda lokal hastighetsstyrning (se avsnittet Alternativ och funktioner). 

! Kontrollera att pumpen pumpar på rätt fysisk nivå i sumpen med hänsyn till tillämpningen och att den 
ger ett stabilt flöde. 

! Läs av värdet 1.05 MOTOR TORQUE i procent. Multiplicera värdet med 1,2 (t.ex. 50 % x 1,2 = 60 %). 
Faktorn 1,2 motsvarar det momentbidrag som kan förväntas vid igensättning. 

! Stoppa PS200 och ange detta värde i parametern 34.03 TORQUE REQ. Ställ åter in PS200 på fjärrstyrning 
och fortsätt konfigurera PCS-parametrarna. 

 

PARAMETER NAMN Värde/intervall BESKRIVNING 
14.01 MAXIMUM SPEED 0–18000 RPM 

Motorns nominella 
hastighet (standard) 

Definierar högsta tillåtna hastighet. 
Standardinställningen är parameter 
11.07 MOTOR FL RPM. Inga högre 
värden än fulleffektsvarvtalet får 
användas, annars kan pumpmotorn 
överhettas.  

14.02 
 

MINIMUM SPEED 0–18000 RPM 
25 % av motorns 
nominella hastighet 
(standard) 

Definierar lägsta hastighet. Inget lägre 
värde än 60 % av den nominella hastig-
heten får ställas in eftersom risken för 
igensättning ökar när hastigheten 
minskar. 

13.01 ACCEL TIME 0–18000 sekunder 
5 (standard) 

Definierar den snabba accelerations-
tiden. Inget lägre värde än 2,0 sekunder 
får ställas in eftersom påfrestningarna 
på pumphjulet och axeln ökar när 
accelerationstiden minskar. 

13.02 DECEL TIME 0–18000 sekunder 
5 (standard) 

Definierar den snabba retardationstiden. 
Inget lägre värde än 4,0 sekunder får 
ställas in eftersom påfrestningarna på 
pumphjulet och axeln ökar när retarda-
tionstiden minskar.  

 Definierar hur rengöringssekvensen ska 
utföras. Drivenhetens reläutgång RO3 
aktiveras när sekvensen börjar utföras. 
RO3 är aktiverad under hela rengörings-
sekvensen. PCS fungerar endast i 
REMOTE-läge. 

NOT SEL (DEFAULT) Pumprengöringssekvensen inaktiveras. 
P CTRL DI3 Pumprengöringssekvensen utförs av den 

pumpstyrning som ställer om driv-
enhetens digitala ingång DI3 från 0 
till 1. 

34.01 EXE P CLEAN SEQ 

PS200 Pumprengöringssekvensen utförs av 
PS200 själv. 
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PARAMETER NAMN Värde/intervall BESKRIVNING 
 Definierar vad som utlöser en begäran om 

pumprengöringssekvens. Vid begäran 
aktiveras reläutgång RO2 och den är 
aktiverad tills sekvensen har slutförts. 

NOT SEL (DEFAULT) 
 

Pumprengöringssekvensen inaktiveras om 
34.01 ställs in på PS200 och 34.02 ställs in 
på NOT SEL. Om 34.01 ställs in på P CTRL 
DI3 och 34.02 ställs in på NOT SEL används 
pumpstyrningen och pumpstyrnings-
logiken för att styra PCS. Alltså utnyttjas 
inte drivenhetens möjlighet att analysera 
moment och/eller drifttid. 

TORQ 
 

Begäran utlöses när 1.05 MOTOR TORQUE 
överstiger värdet som ställts in i 3403 
TORQ REQ för 3404 TON REQ. Drivenheten 
övervakar och analyserar detta. 

RUN TIME 
 

Begäran utlöses när 1.45 PMP CLN RUN 
TIME överstiger värdet som ställts in i 3405 
RUN TIME REQ. Drivenheten övervakar och 
analyserar detta.  

34.02 REQ P CLEAN SEQ 
 

TORQ OR RUN TIME Begäran utlöses när antingen motor-
momentet eller drifttiden har uppfyllts 
enligt ovan. 

34.03 TORQUE REQ 0,0–200,0 % 
120 % (standard) 

Definierar motormomentets tröskelvärde i 
procent av det nominella motormoment 
som krävs för att utlösa en pumprengör-
ingssekvens.  

34.04 TON REQ 0–100 sekunder 
5 s (standard) 

Motormomentet måste överstiga 34.03 
TORQUE REQ under denna tidsperiod 
innan pumprengöringssekvensen kan 
utlösas.  

34.05 RUN TIME REQ 0,1–100,0 timmar 
2 timmar (standard) 

Definierar den drifttid som måste ha gått 
innan pumprengöringssekvensen kan 
begäras om detta har konfigurerats i 34.02 
REQ P CLEAN SEQ. 1.45 PMP CLN RUN 
TIME nollställs efter varje stoppkommando 
och efter varje slutförd rengöringssekvens.  

34.06 NUM OF CYCLES 1–10  
2 (standard) 

Definierar det antal cykler som pump-
rengöringssystemet utför för varje sekvens. 

34.07 FWD RUN SPD 0,0–100,0 % 
100 % (standard) 

Definierar hastigheten framåt i procent av 
14.01 MAXIMUM SPEED.  

34.08 FWD RUN TIME 0,0–100,0 sekunder 
7 s (standard) 

Definierar körtiden framåt för rengörings-
sekvensen.  

34.09 FWD RUN ACC 0,0–100,0 sekunder 
0,3 s (standard) 

Definierar accelerationen framåt i ren-
göringscykeln.  

34.10 FWD RUN DEC 0,0–100,0 sekunder 
2 s (standard) 

Definierar retardationen framåt i ren-
göringscykeln. Inget lägre värde än 2 s 
får ställas in för att undvika för hög 
påfrestning på pumphjulet och axeln. 

34.11 ZERO SPEED PAUSE 0,0–100,0 sekunder 
7 s (standard) 

Definierar nollhastighetspausen i ren-
göringssekvensen vid byte från rotation 
framåt till rotation bakåt.  

34.12 REV RUN SPD 0,0–100,0 % 
80 % (standard) 

Definierar hastigheten bakåt i procent av 
14.01 MAXIMUM SPEED. Inget högre 
värde än 80 % får ställas in för att undvika 
för hög påfrestning på pumphjulet och 
axeln.  

34.13 REV RUN TIME 0,0–100,0 sekunder 
7 s (standard) 

Definierar körtiden bakåt för rengörings-
sekvensen.  
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PARAMETER NAMN Värde/intervall BESKRIVNING 
34.14 REV RUN ACC 0,0–100,0 sekunder 

0,3 s (standard) 
Definierar accelerationen bakåt i 
rengöringscykeln. Inget högre värde än 
2 s får ställas in för att undvika för hög 
påfrestning på pumphjulet och axeln.  

34.15 REV RUN DEC 0,0–100,0 sekunder 
0,3 s (standard) 

Definierar retardationen bakåt i 
rengöringscykeln.  

34.16 SEQUENCE TIMER 0–100 sekunder 
30 s (standard) 

Gäller endast inställningen 34.01 för 
PS200. Om tidsperioden för begäran av 
en ny PCS (efter att en PCS har slutförts) 
är mindre än inställningen SEQUENCE 
TIMER aktiveras 34.17 SEQUENCE 
COUNTER.  

34.17 SEQUENCE COUNTER 0–10 
5 (standard) 

Gäller endast inställningen 34.01 för 
PS200. Det högsta antal sekvenser som 
får köras efter att SEQUENCE COUNTER 
har aktiverats. Om drivenheten begär 
ytterligare en PCS efter att maxantalet 
har uppnåtts aktiveras 34.18 SEQUENCE 
EXCEED.  

 Gäller endast inställningen 34.01 för 
PS200. När 34.17 SEQUENCE COUNTER 
har uppnått det högsta tillåtna antalet 
sekvenser och en ny PCS begärs 
aktiveras denna inställbara åtgärd. 
Standard är ”Fault”. 

DISABLED  Funktionen SEQUENCE EXCEED 
inaktiveras och det finns ingen 
begränsning för hur många gånger 
PCS kan begäras och utföras. 

WARNING Varningen PUMP CLOGGED visas på 
displayen och PCS-funktionen 
inaktiveras. Drivenheten fortsätter att 
fungera i normalt konfigurerat läge. En 
reläutgång aktiveras och fältbuss 3.11 
PS Condition Word Bit 02, PUMP 
CLOGGED, ställs in (om den har 
konfigurerats). 

34.18 SEQUENCE EXCEED 

FAULT (standard) Drivenheten går in i felläge och måste 
återställas manuellt. Felmeddelandet 
PUMP CLOGGED visas på displayen. En 
reläutgång aktiveras, fältbuss 3.11 PS 
Condition Word Bit 02, PUMP 
CLOGGED, 3.10 PS ALARM WORD-bit 
06, VFD FAULT/WRN, och 3.11 PS 
CONDITION WORD-bit 11, VFD 
FAULT/WRN, ställs in (om de har 
konfigurerats). 
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Styrprincip 1 – Pumpstyrningen utför pumprengöringssekvensen 
När parametern 34.01 EXE P CLEAN SEQ är inställd på P CTRL DI3 och parametern 34.02 REQ P CLEAN SEQ är 
inställd på ”Torque”, ”Run Time” eller ”Torque or Run Time” kan PS200 begära att pumpstyrningen ska utföra en 
PCS när villkoren för moment och/eller drifttid har uppfyllts. Detta övervakas och analyseras av drivenheten. PS200 
begär PCS:en genom att aktivera RO2, ”PCS REQ”. När pumpstyrningen får aktiveringssignalen för RO2 från PS200 
beslutar pumpstyrningen när PCS ska utföras. När pumpstyrningen vill utföra PCS ställer den om den digitala 
ingången DI3 på PS200 från 0 till 1. När DI3 växlar från 0 till 1 utförs PCS och drivenheten aktiverar RO3, ”PCS 
EXE”. I samma ögonblick som pumpstyrningen får aktiveringssignalen för RO3 från PS200 återställer pumpstyr-
ningen DI3 från 1 till 0. Under PCS är både RO2 och RO3 aktiverade. När den sista cykeln av PCS slutar är PCS-
sekvensen slutförd och både RO2 och RO3 inaktiveras och pumpen återgår till normal drift.  

När parameter 34.01 är inställd på P CTRL DI3 och parameter 34.02 är inställd på ”Not Sel”, ”Torque”, ”Run Time” 
eller ”Torque or Run Time” är det också möjligt för pumpstyrningen att utföra en PCS när som helst utan någon 
föregående begäran från PS200. Pumpstyrningen utför då återigen PCS genom att ställa om drivenhetens DI3 från 
0 till 1. När PCS utförs är både RO2 och RO3 aktiverade. I samma ögonblick som pumpstyrningen får aktiverings-
signalen för RO3 från PS200 måste pumpstyrningen återställa DI3 från 1 till 0. Under PCS är både RO2 och RO3 
aktiverade. När den sista cykeln av PCS slutar är PCS-sekvensen slutförd och både RO2 och RO3 inaktiveras och 
pumpen återgår till normal drift.  

När parameter 34.01 är inställd på P CTRL DI3 och parameter 34.02 är inställd på ”Not Sel” används endast 
pumpstyrningen och pumpstyrningslogiken för att styra PCS. Alltså utnyttjas inte drivenhetens möjlighet att 
analysera moment och/eller drifttid. 

Styrprincip 2 – PS200 utför pumprengöringssekvensen 
När parametern 34.01 EXE P CLEAN SEQ är inställd på PS200 och parametern 34.02 REQ P CLEAN SEQ är inställd 
på ”Torque”, ”Run Time” eller ”Torque or Run Time” begär PS200 själv att en PCS ska utföras när villkoren för 
moment och/eller drifttid har uppfyllts. Detta övervakas och analyseras av PS200. I samma ögonblick som PCS 
börjar utföras aktiveras båda reläutgångarna RO2 och RO3. Under PCS är både RO2 och RO3 aktiverade. När den 
sista cykeln av PCS slutar inaktiveras både RO2 och RO3 och pumpen återgår till normal drift. Styrprincip 2 
används när endast PS200-möjligheten att övervaka och analysera moment och/eller drifttid ska styra PCS. Alltså 
utnyttjas inte de parametrar som analyserats av pumpstyrningen och pumpstyrningslogiken. 

Om parameter 34.01 EXE P CLEAN SEQ är inställd på PS200, parameter 34.02 REQ P CLEAN SEQ är inställd på 
”Torque”, ”Run Time” eller ”Torque or Run Time” och parameter 34.18 SEQUENCE EXCEED inte är inställd på ”NOT 
SEL” gäller följande begränsning för PCS för att hindra ett igensatt pumphjul som inte kan rengöras från att gå 
runt kontinuerligt: 

Anta att en PCS begärs när villkoren för moment och/eller drifttid uppfylls enligt övervakningen och analysen från 
PS200 och att en sekvens begärs och utförs enligt styrprincip 2. När sekvensen är slutförd, vilket indikeras av att 
RO2 och RO3 inaktiveras, startar en sekvenstimer. Om en ny PCS begärs innan timern har nått den tid som anges i 
inställningen 34.16 SEQUENCE TIMER börjar 34.17 SEQUENCE COUNTER att räkna antalet utförda sekvenser. 
Observera att sekvenstimern nollställs i början av varje sekvens (RO2/RO3 aktiveras) och startar om när en sekvens 
är slutförd (RO2/RO3 inaktiveras). Observera även att 34.17 SEQUENCE COUNTER nollställs om tiden som angetts i 
34.16 SEQUENCE TIMER har överstigits och ingen mer begäran om PCS har gjorts. Om PCS däremot begärs fler 
gånger innan timern har nått inställningen i 34.16 SEQUENCE TIMER (från föregående sekvens) och antalet 
räknade sekvenser överstiger inställningen i 34.17 SEQUENCE COUNTER reagerar PS200 enligt inställningarna i 
34.18 SEQUENCE EXCEED. Om en PCS avbryts på det sätt som beskrivs ovan eller begärs under en tidsperiod som 
är längre än inställningen i 34.16 SEQUENCE TIMER nollställs både sekvenstimern och sekvensräknaren och 
funktionen 34.18 SEQUENCE EXCEED utför ingen åtgärd. Om 34.18 SEQUENCE EXCEED är inställd på ”Disabled” 
finns det ingen begränsning för hur många gånger PCS får utföras, och 34.16 SEQUENCE TIMER och 34.17 
SEQUENCE COUNTER är inaktiva. Om den är inställd på ”WARNING” eller ”FAULT” fungerar PS200 på det sätt som 
beskrivs i parameterbeskrivningen 34.18 SEQUENCE EXCEED ovan. 
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Pumpskydd 

Avancerat pumpskydd 
Funktionen för avancerat pumpskydd skyddar en pump från att köras i förhållanden med för låg belastning, t.ex. 
torrkörning, tomkörning och lägsta flöde, och varnar för överbelastning, som för högt flöde (överströmning) utan 
behov av externa sensorer. Det avancerade pumpskyddet är utformat särskilt för belastning med variabelt moment 
och bör endast användas på centrifugalpumpar. Funktionen kan konfigureras för användning med antingen en 
extern flödesmätare eller med PumpSmarts givarlösa flödesfunktion SMARTFLOW. 

OBS! Om en extern flödesmätare inte ska användas med det avancerade pumpskyddet måste du 
konfigurera SMARTFLOW innan du fortsätter med detta avsnitt. För att garantera bästa möjliga skydd 
rekommenderas att finjusteringsfunktionen (TUNE) aktiveras. Ytterligare information finns i Alternativ 
och funktioner. 

Med följande enkla steg kan du ställa in det avancerade pumpskyddet. 

STEG 1 – KONFIGURERA REFERENSKÄLLA 

Det avancerade pumpskyddet är utformat för att användas med antingen SMARTFLOW eller en extern flödesmätare.  

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 

(standard)  
EXT FLOWMETER 

Identifierar källa för flödesmätningarna 
som används för det avancerade 
pumpskyddet. 

 

OBS! Om en extern flödesmätare används för pumpskydd och den inte är den primära processvariabeln måste 
flödesmätaren konfigureras. Den externa flödesmätaren måste anslutas till en tillgänglig analog ingång (AI1 eller 
AI3) och konfigureras så att den kan identifieras av PS200 enligt beskrivningen i avsnittet Konfigurera analoga 
indata. 

STEG 2 – BESTÄMMA LÄGSTA OCH HÖGSTA FLÖDE 

En pump är utformad för att upprätthålla ett lägsta flöde för att pumpen ska få tillräcklig kylning och för att 
motverka återcirkulering vid lågt flöde. Pumpens säkra lägsta flöde är normalt baserat på hydrauliska faktorer som 
insugning eller återcirkulation av utflöde. Information om lägsta flöde kan fås från pumptillverkaren. Men vissa 
applikationer med vätskor med låg specifik värme kan kräva ett högre termiskt minimiflöde. 

När en pump ger för högt flöde kallas detta vanligen överströmning. Överströmningsnivån bestäms av pumptypen 
och NPSHa (Net Positive Suction Head Available). Ett överströmningstillstånd inträffar lågt räknat vanligen vid 110–
125 % av BEP (Best Efficiency Flow Point). BEP är den optimala flödeshastighet som pumpen konstruerats för och 
definieras som det flöde som ger högst effektivitet i pumpens driftskurva.  

Nedan följer ett exempel på en driftskurva där minimiflöde och överströmningstillstånd vanligen återfinns.  

 

PUMPSTL. 4x6-13
 NOM. HAST. 1780 RPM 

RUN-OUT-FLÖDE 
Exempel: 1440 GPM 

LÄGSTA FLÖDE
Exempel: 220 GPM 

Punkt för högsta effektivitet  
(BEP – Best Efficiency Point) 
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STEG 3 – VÄLJA STYRNINGSSVAR FÖR INSTABILA TILLSTÅND 

PS200 kan identifiera olika instabila processtillstånd och reagera separat på varje tillstånd. Om ett tillstånd har 
varat under längre tid än pumpskyddsfördröjningen reagerar PS200 enligt inställningarna för det specifika 
tillståndet. Följande inställningar kan göras på PS200: 

DISABLE – Inga åtgärder vidtas. 

WARN – PS200 avger ett larm på knappsatsen, en reläutgång aktiveras om den är inställd på ett pumpfel och ett 
fältbusslarm avges. Inga fysiska åtgärder vidtas. 

ALARM AND CONTROL – PS200 avger ett larm och styr pumpen till att antingen gå till lägsta hastighet eller stanna 
helt beroende på inställningen i parameter 14.05, CONFIG SPD MIN. I Alarm and Control-läge kan PS200 kon-
figureras att automatiskt starta om pumpen enligt beskrivningen i avsnittet Alternativ och funktioner – PUMP 
FAULT AUTO RESET. 

FAULT – PS200 avger ett larm, utlöser feltillstånd för pumpen och stoppar den helt. Felet kan endast återställas 
manuellt. Med funktionen PUMP FAULT AUTO RESET startas pumpen inte om automatiskt om den är inställd på 
FAULT.  

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
25.03 PROTECTION DELAY 0–200 SEK 

0 (standard) 
Detta är skyddsfördröjningen innan 
aktivering av en pumpskyddsvarning 
eller ett pumpskyddsfel. Gäller för 
funktionerna Pump Protect, Secondary 
Protect A/B, Min Flow, Dry Run and 
Runout Ctrl.  

25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 
(standard)  
EXT FLOWMETER 

Identifierar källa för flödesmätningarna 
som används för det avancerade 
pumpskyddet. 

25.11 MIN FLOW CTRL DISABLED (standard) 
VARNING 
ALARM AND 
CONTROL 

Definierar hur PS200 reagerar på ett 
tillstånd med lägsta flöde.  

25.12 MIN FLOW 0–99999 
0 (standard) 
 

Definierar säkert lägsta flöde för 
pumpen. Detta överensstämmer med 
värdet i 29.03 N Rated. För amerikansk 
engelska är standardenheten för flöde 
GPM, och för alla andra språk M3/h.  

25.13 DRY RUN CTRL DISABLED (standard) 
VARNING 
FAULT 

Definierar hur PS200 reagerar på ett 
torrkörningstillstånd.  

25.14 
(via lösenord 564) 
 

DRY RUN FACTOR 0–2,0 
0,95 (standard) 

Om PumpSmart ger feltillstånd för 
torrkörning för tidigt justerar du detta 
värde till under 1,0. Om PumpSmart inte 
ger feltillstånd för torrkörning justerar 
du värdet över 1,0. 

25.15 RUNOUT CTRL DISABLED (standard) 
VARNING 

Definierar hur PS200 reagerar på ett 
överströmningstillstånd.  

25.16 RUNOUT FLOW 0–99999 
0 (standard) 
 

Definierar pumpens högsta flöde. Detta 
överensstämmer med värdet i 29.03 N 
Rated. För amerikansk engelska är 
standardenheten för flöde GPM, och för 
alla andra språk M3/h. 

OBS! Om varningen MIN FLOW avges under startproceduren ställer du in fem sekunders fördröjning i parameter 
14.09, PRIMING DELAY. 

Begränsningar i avancerat pumpskydd 

När du använder SMARTFLOW som flödesreferens för pumpskydd måste du tänka på de begränsningar som beskrivs 
i avsnittet SMARTFLOW. 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

ALTERNATIV OCH FUNKTIONER 
 

Sida 104  

Pumpskydd för kolvpumpar 
En kolvpump eller pump med progressiv kavitet skiljer sig från en centrifugalpump genom att de har konstant 
momentbelastning. Momentet för denna typ av pump är oberoende av driftshastigheten. I allmänhet är 
momentet direkt proportionellt till utloppstrycket, vilket gör övervakning av högt moment en effektiv metod för 
skydd mot nolltryck genom avstängning. Dessutom använder vissa typer av pumpar den vätska som pumpas som 
smörjning. När pumpen exponeras för torrkörningsförhållanden kan de invändiga delarna skava mot varandra, 
vilket också skapar högt moment. Tillståndsövervakningsfunktionen kan användas för pumpskydd vid konstant 
momentbelastning.  

OBS! Om du kör ett system med konstant momentbelastning måste drivenheten vara avsedd för tung drift. Detta 
kräver vanligen en större storlek av PS200.  

 

 

Denna funktion är avsedd att komplettera de befintliga säkerhetsanordningarna för tryckav-
lastning. Detta form av skydd är inte avsett att ersätta pumptillverkarens rekommenderade 
tryckavlastningsskydd. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på personer eller 
utrustning. 

 

Tillståndsövervakningsfunktionen kan övervaka motorns moment. De övre och undre gränserna kan konfigureras 
för att varna och försätta pumpen i feltillstånd. Se pumptillverkarens rekommendationer för att avgöra korrekta 
momentgränser. 

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
23.01 OR 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

1.05 MOTOR TORQUE Detta värde är en % av motorns 
nominella moment.  

23.02 OR 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 (standard) 

Varningsgränsens högsta värde. En 
varning avges om den övervakade 
signalen stiger över detta värde under 
längre tid än fördröjningstiden. 
(parameter 23.13). Inaktivt om värdet 
ställs in på 0. 

23.03 OR 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 (standard) 

Varningsgränsens lägsta värde. En 
varning avges om den övervakade 
signalen sjunker under detta värde 
under längre tid än fördröjningstiden. 
(parameter 23.13). Inaktivt om värdet 
ställs in på 0. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktivt. 
ALARM 
 

Om du väljer ALARM ONLY avger 
PumpSmart ett meddelande på 
knappsatsen eller DCS och utlöser en 
reläutgång (om den är konfigurerad) 
om ett ALRM LIM HI- eller ALRM LIM LO-
tillstånd upptäcks. Inga ytterligare 
åtgärder vidtas. 

23.04 OR 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT PS200 stängs av om ALRM LIM HI- eller 
ALRM LIM LO-tillstånd upptäcks. Ett 
meddelande avges via knappsatsen eller 
DCS och en reläutgång utlöses (om den 
är konfigurerad).  

23.05 OR 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 (standard) 

Larmgränsens högsta värde. Ett larm 
avges om den övervakade signalen 
stiger över detta värde under längre tid 
än fördröjningstiden. (parameter 23.13). 
Inaktivt om värdet ställs in på 0. 

23.06 OR 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 (standard) 

Larmgränsens lägsta värde. Ett larm 
avges om den övervakade signalen 
sjunker under detta värde under längre 
tid än fördröjningstiden. (parameter 
23.13). Inaktivt om värdet ställs in på 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0 sek 
20 sek (standard) 

Fördröjningsperioden innan aktivering 
av COND 1 eller COND 2 WRN OR ALRM. 
Vi rekommenderar att detta intervall 
ställs in på noll.  

VARNING
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SEKUNDÄRT SKYDD 
För att skydda pumpen med en extern omkopplare eller kontakt som en flödesomkopplare, tryckomkopplare eller 
nivåomkopplare kan sekundärt skydd användas. Denna funktion kan också användas för låsmöjligheter, t.ex. för 
att starta smörjsystem.  

  
 

När kontakten är ansluten måste parameter 25.06, SECONDARY PROTECT A eller 25.07, SECONDARY PROTECT B 
ställas in på ALARM or ALARM AND CONTROL. Inställningarna ger följande resultat:  

1. ALARM & CONTROL – PumpSmart avger en varning och stänger därefter antingen av pumpen eller sänker 
hastigheten, beroende på inställningen i 14.05, CONFIG SPD MIN. När det sekundära skyddsfelet har avhjälpts 
och digital indata återställts till ett normalt stängt läge startas PS200 automatiskt om. Alarm & Control är den 
rekommenderade inställningen.  

2. ALARM only – PumpSmart avger en varning/ett larm, men kör vidare. Läget för endast larm kan resultera i 
skador på pumpen om det uppstår ett skyddsgränsfel. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
25.06 
25.07 

SECONDARY PROTECT A 
SECONDARY PROTECT B 

DISABLED (standard) 
ALARM & CONTROL 
ALARM 

 
 

 

 

 Pumpen startar automatisk om när det sekundära skyddsfelet har avhjälpts och den digitala 
indatakontakten är stängd. 

FLÖDES-
OMKOPPLARE 

NORMALT STÄNGD 
TORR KONTAKT 

Kopplingsplint

AUTO (AKTIVERA I FLERPUMPSLÄGE) 

HAND (HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING/JOG)

DI Referensspänning 
100 mA Max 

DI JORD 

DI JORD 

FÖRSIKTIGHET

DUBBELT BÖRVÄRDE 

FELÅTERSTÄLLNING 

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD B 

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD A 

NÖDSTOPP 

0-Öppen, börvärde 1 [REF 1]
1-Stängd, börvärde 2 [REF 2] 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 
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Reläutgångar 
PS200 har tre reläutgångar som kan konfigureras för olika drifts- och feltillstånd. Reläerna återgår till 
ursprungsläget när varningar och fel har återställts eller avhjälpts. 

Teknisk information för reläutgångar 

Omkopplingskapacitet 8 A vid 24 VDC eller 250 VAC 
0,4 vid 120 VDC 

Maximal likström 2 A RMS 
Fullständig teknisk information finns i maskinvarumanualen för 
ACS800. 

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
READY 
RUNNING 
EJ TILLÄMPL. 

Standard för RO1. 
Standard för RO2. 
Standard för RO3. 

VFD FLTS/WRNGS VFD-relaterad varning eller ett fel har 
uppstått. 

PUMP FLTS/WRNGS En generell pumprelaterad varning eller 
ett fel har uppstått. 

ALL FLTS/WRNGS VFD- eller pumprelaterad varning eller 
ett fel har uppstått. 

SECND PRTECT A Aktivering av sekundärt skydd A. 
SECND PRTECT B Aktivering av sekundärt skydd B. 
PUMP PROTECT Pumpskyddsaktivering. 
HI CONDITION 1 Aktivering av övre gräns 1  

(HI Condition 1).  
HI CONDITION 2 Aktivering av övre gräns 2  

(HI Condition 2).  
LO CONDITION 1 Aktivering av undre gräns 1  

(LO Condition 1).  
LO CONDITION 2 Aktivering av undre gräns 2  

(LO Condition 2).  
LOC/REM Drivenheten är i fjärrstyrningsläge. 
PROC TX ERR Aktivering av processgivarskydd. 
START DELAY Startfördröjningsfunktionen har 

aktiverats. 
SLEEP Aktiveras när drivenheten är i viloläge. 
SPEED OVERRIDE 
 

Aktiveras när drivenheten är placerad i 
hastighetsåsidosättning via digitala 
indata. 

RUN DISABLED Drive permissive DI1L är inte stängd. 
FAULT Aktiveras vid alla fel. 
FAULT(INV) Aktiveras när inget fel har inträffat. 

Inaktiveras när ett fel inträffar. 
PUMP CLOGGED Aktiveras när en igensättning i pumpen 

har upptäckts. 
PCS REQ En pumprengöringssekvens har begärts. 

Reläet förblir aktiverat tills rengörings-
sekvensen är avslutad. 

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

PCS EXE En pumprengöringssekvens utförs. 
Reläet förblir aktiverat tills ren-
göringssekvensen är avslutad. 
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Givarfel 
PumpSmart har konfigurerats att köra pumpen vid den genomsnittliga hastigheten under senaste minuten före ett 
eventuellt fel på en processgivare. Denna funktion kan inaktiveras eller konfigureras att ge ett feltillstånd för 
drivenheten. 

Ett givarfel avgörs av följande: 

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 
Vibrationsgivare <3 mA eller > 20,2 mA 
Knappsats Kommunikationen med knappsatsen avbruten 

Alternativ vid fel: 

LAST SPEED – PumpSmart kör på en genomsnittlig hastighet för de närmaste 60 sekunderna innan 
instrumentet slutade fungera och avger ett varningsmeddelande. 

DISABLED – Inget skydd ges och PumpSmart försöker köra så nära det värde som möjligt som givaren hade. 

FAULT – När PumpSmart känner av instrumentfelet stoppar den drivenheten och avger ett felmeddelande. 
Denna typ av fel kan återställas automatiskt. Se avsnittet Automatisk återställning (VFD-fel och process-
givarfel). 

 

 
Om du väljer Disabled kan det hända att pumpen accelererar till maxhastiget (14.01) om givarens 
signal var låg vid felet. Detta kan leda till för hög hastighet för utrustningen. Allvarliga skador kan 
uppstå på person och utrustning. 

 

  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED  

FAULT 
LAST SPEED 
(standard)  

Gäller för processgivarindata och 
analoga indata för börvärde. Fel-
meddelandet anger vilken givare som 
felet har uppstått på, baserat på 
inställningen av ingångskanalerna. 
EXT SP – fel i börvärdesindata 
PROC XT1 – Primära processindata 
PROC XT2 – Sekundära processindata 
SPD REF – indata för extern hastig-
hetsreferens 
SPD OVRRD – referens för hastighets-
åsidosättning 
FLOWMETER – extern flödesmätare 
SG/TEMP – signal för specifik vikt eller 
temperaturgivare 
 

24.02 COND SENSR FAILURE DISABLED  
WARNING (standard) 

Gäller för givarapplikationer med 
antingen ett eller två tillstånd. 
Felmeddelanden: 
COND 1– Givare 1 för allmänna tillstånd. 
COND 1– Givare 2 för allmänna tillstånd. 

24.03 KEYPAD FAILURE DISABLED  
FAULT (standard) 
LAST SPEED 

Felmeddelande – PANEL LOSS. 

 

 

 
Om parameter 24.03, KEYPAD FAILURE är inställt på DISABLED måste en extern start-/stopp-
omkopplare (drivenheten i fjärrstyrningsläge) eller nödstopp tillhandahållas för att stoppa 
drivenheten om det blir fel på knappsatsen eller om den avlägsnas. Om dessa instruktioner 
inte följs kan det leda till allvarliga skador på personer eller utrustning. 

 

VARNING

VARNING
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Dubbla börvärden 
PumpSmart PS200 kan växla mellan två fasta börvärden eller ett fast och ett variabelt börvärde. Växlingen mellan 
börvärdena kan utföras med en digital omkopplare eller via ett fältbusskommando. 

 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
16.01 SET1/SET2 SELECT SETPOINT 1 

(standard) 
DI3 
FIELDBUS 

Denna parameter definierar den källa 
som växlar PumpSmart enheten mellan 
börvärdet 1 och börvärde 2. 
Standardinställningen börvärde 1 
(setpoint 1) anger att endast börvärde 1 
används. 
DI3 är en digital ingång där 0 (öppen) 
väljer börvärde 1 och 1 (stängd) väljer 
börvärde 2. 

16.02 
16.05 

SETPOINT 1 SEL 
SETPOINT 2 SEL 

KEYPAD – (standard) 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Detta väljer var värdet för börvärde 1 
eller 2 hämtas.  
KEYPAD – ett nummer (t.ex. 100) anges 
manuellt via knappsatsen. 
ANALOG INPUT – Börvärdet anges med 
en signal via en konfigurerad analog 
ingångskanal för att bestämma 
börvärdet.  
Om du väljer ANALOG INPUT måste du 
fylla i parametrarna 16.03–16.04 och 
17.20 eller 17.22 (beroende på hur 
ingångskanalerna är konfigurerade). 

Exempel: 150 GPM krävs för en nedtvättningsapplikation i ett fall och 100 GPM i ett annat fall. PumpSmart kan 
ställas in enligt följande: 

Parameter Värde Anmärkningar 
16.01 DI3 En omkopplare ansluts till DI3 för att växla mellan börvärde 1 och börvärde 2. 
16.02 KEYPAD Börvärdet anges manuellt med PumpSmarts knappsats. 

När omkopplaren (DI3) är inställd på 0 anges börvärdet som 150 med knappsatsens 
REF-knapp. 

16.05 KEYPAD Börvärdet anges manuellt med PumpSmarts knappsats. 
När omkopplaren (DI3) är inställd på 1(stängd) anges börvärdet som 100 med 
knappsatsens REF-knapp. 
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Börvärden, potentiometer 
PS200 har en analog ingång AI1 som kan ta emot en 0–10 VDC-referens från en potentiometer. Denna signal kan 
användas för att variera börvärdet för processtyrningen eller en hastighetsreferens.  

 

 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
17.05 MINIMUM AI1 0VDC 

2VDC (standard) 
För att använda hela spännings-
intervallet för referensen måste AI1 
Minimum ställas in på 0 VDC. 

24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED  
FAULT 
LAST SPEED 
(standard)  

Om du ställer in 17.05 på 0 VDC måste 
processgivarfelfunktionen ställas in på 
DISABLED. 

17.20 AI1 CONFIG EXT SETPOINT 
SPD CTRL REF 
SPD OVRD 

Potentiometern kan användas för att 
ändra referensen för de tre olika 
driftlägena.  

Med EXT SETPOINT ändrar du börvärdet 
om du kör i enkelpumps- eller fler-
pumpsstyrning. Skalning beskrivs i 
avsnittet Variabelt börvärde. 

Med SPD CTRL REF ändrar du hastig-
hetsreferensen vid hastighetsstyrning. 
Skalning beskrivs i avsnittet Variabelt 
börvärde. 

Med SPD OVRD ändrar du hastighets-
åsidosättningsreferensen vid hastig-
hetsåsidosättningsstyrning. 

16,02 OR 
16.05 

SETPOINT 1 SELECT 
SETPOINT 2 SELECT 

ANALOG INPUT Om du väljer antingen EXT SETPOINT 
eller SPD CTRL REF i 17.20 måste 
börvärdeskällan konfigureras för en 
analog ingång. Se avsnittet Dubbla 
börvärden för att bestämma vilket 
börvärde du ska välja.  

12.12 SPD OVERRIDE REF AI1 Om du väljer SPD OVRD i 17.20 och 
potentiometern används för att ändra 
hastighetsreferensen i hastighets-
åsidosättningsläge måste parameter 
12.12 ställas in på AI1. Ytterligare 
information finns i avsnittet Hastig-
hetsåsidosättning.  

0–10 VDC ANALOG INGÅNG (1) 

Potentiometermärkning: 
1 kohm < RL <10 kohm 
Maxbelastning 10 mA 

Kopplingsplint
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SPÄNNING FÖR AI-REFERENS 
Används för AI1 0–10VDC-signaler 
Max 10 mA 

4–20 mA ANALOG INGÅNG (3) 
ALTERNATIV – Indata tilldelade i parameter 
17.22 

4–20 mA ANALOG INGÅNG (2) 
Processgivare 1-Primärt styrinstrument 
ALTERNATIV – Indata tilldelade i parameter 
17.21 

4–20 mA ANALOG UTGÅNG (1) 
ALTERNATIV – Utdata tilldelade i 
parameter 20.01 

4–20 mA ANALOG UTGÅNG (2) 
ALTERNATIV – Utdata tilldelade i 
parameter 20.06 
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Variabelt börvärde 

Du kan ställa in ett variabelt börvärde med PumpSmart PS200-systemet om du använder en ingångssignal på  
2–10 VDC eller 4–20 mA. Signalen påverkar endast börvärdet. Motorhastigheten varieras fortfarande av den 
primära givaren som avläser belastningsförändringar. En applikation skickar t.ex. ett börvärde från ett kontrollrum 
till PumpSmart med hjälp av en 2–10VDC eller 4–20 mA-signal. 

2 VDC

10 VDC20 mA

4 mA
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% Setpoint (AI2)

0 % 100%

Straight Relationship
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12 mA

75%

16 mA

 

Effekten är ett rakt förhållande där maximalt börvärde överensstämmer med maximal signal (dvs. 20 mA eller 
10 VDC) medan lägsta börvärde överensstämmer med lägsta signal (4 mA eller 2 VDC). 

Parameter Namn Värde/intervall ANMÄRKNINGAR 
16.02 SETPOINT 1 SEL KEYPAD – (standard) 

ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Ändra till ANALOG INPUT om du 
använder en analog signal.  
Välj FIELDBUS om ett variabelt börvärde 
hämtas via ett DCS-system. 

16.03 AI-2 MAX Intervall: 0–18000 
0 (standard) 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 20 mA eller 10 VDC-signal som den 
avläses från AI-2. 

16.04 AI-2 MIN Intervall: 0–18000 
0 (standard) 

Ange det processvärde som motsvarar 
en 4 mA eller 2 VDC-signal som den 
avläses från AI2. 
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 SMARTFLOW givarlöst flöde 
PumpSmart kan beräkna flödet för en centrifugalpump, baserat på information om effekt och hastighet som 
hämtas från drivenheten. Genom att jämföra dessa värden mot pumpens flöde och effektkurva kan PumpSmart 
beräkna pumpens flöde inom ±5 % av pumpens maximala flöde enligt dess märkning. Med endast fyra värden 
från den publicerade driftskurvan kan PumpSmart beräkna flödet gentemot effektkurvan för pumpen. Uppgifter 
från fabrikstestningen kan användas, men det är inte nödvändigt. En fininställningsfunktion kalibrerar flödet 
jämfört med effektkurvan för att kompensera för mekaniska förluster, volymnyttograd, gjutdefekter, pumpslitage, 
virvelströmsförluster och allmänna defekter i pumpens prestanda som kan ha effekt på pumpens sammanlagda 
effektivitet.  

STEG 1 – STÄLLA IN PUMPENS PARAMETRAR 

Det första steget när du gör inställningar för SMARTFLOW-funktionen är att definiera pumpen egenskaper i 
drivenheten. Ställ in pumpens uppgifter om maximal driftshastighet för pumphjulets nominella diameter. 
Pumpens typ måste definieras enligt något av följande alternativ: 

! SS CENTRIFUGAL – Centrifugalpump, enkelsug 

! DS CENTRIFUGAL – Centrifugalpump, dubbelsug  

! MAG DRIVE – magnetiskt driven pump med metallkåpa. Välj SS CENTRIFUGAL som pumptyp om du har 
en magnetdriven pump med icke-metallisk kåpa. 

Fyra värden från driftskurvan krävs för att definiera driftskurvan: BEP-flöde, BEP-effekt, avstängningseffekt och 
nominell hastighet.  

OBS! Den nominella hastigheten måste vara samma som inställningen i parameter 14.01 MAXIMUM SPEED. BEP-
flöde (BEP FLOW), BEP-effekt (BEP POWER) och avstängningseffekt (SO POWER) måste också beräknas för denna 
hastighet 

Följande diagram är ett exempel på en typisk driftskurva. 

 

PUMPSTL. 4x6-13
 NOM. HASTIGHET 1780 RPM 

BEP POWER 
Exempel: 56 hp 

BEP FLOW
Exempel: 1150 GPM

SO POWER 
Exempel: 26 hp 

Punkt för högsta effektivitet  
(BEP – Best Efficiency Point) 
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Från pumpens driftskurva anger du de data som behövs för att beräkna flöde jämfört med effektkurva. I 
diagrammet ovan ser du var du hittar korrekta uppgifter om pumpens prestanda.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
DISABLED (standard) Definierar den typ av pump som 

används. 
SS CENTRIFUGAL Centrifugalpump, enkelsug 
DS CENTRIFUGAL Centrifugalpump, dubbelsug 

29.01 TYPE 

MAG DRIVE Centrifugalpump magnetiskt driven 
29.02 BEP FLOW 0–99999 

100 (standard) 
Flöde för bästa effektivitet vid nominell 
hastighet och viskositet. För amerikansk 
engelska används GPM och för alla 
andra språk används m3/h.  

29.03 RATED SPD 0–18000 Den hastighet som QBEP, P BEP och P 
SO anges vid. Detta värde ska vara 
samma som driftshastigheten enligt 
parameter 14.01 MAXIMUM SPEED, 
vilket är standardvärdet. 

29.04 BEP POWER 0–3000,00 Effekt vid effektivaste flöde vid nominell 
hastighet och viskositet vid SG = 1,0. 
För amerikansk engelska används BHP 
och för alla andra språk används kW. 
Standard är 80 % av 11.08, Motor 
Nominal Power. 

29.05 SO POWER 0–3000,00 Effekt vid stängd ventil vid nominell 
hastighet och viskositet vid SG = 1,0. 
För amerikansk engelska används BHP 
och för alla andra språk används kW. 
Standard är 36 % av 11.08, Motor 
Nominal Power. 

 

STEG 2 - APPLIKATIONSDATA 

Om pumpen är magnetiskt driven med metallkåpa måste virvelströmsförluster konfigureras i parameter 29.10 
MAG CORR. Virvelströmsförlusten bör tillhandahållas av pumptillverkaren.  

Standardvärdet för specifik vikt är 1,0. Om SG inte är lika med 1,0 måste parameter 29.15, SG RATE konfigureras. 
Specifik vikt måste vara konstant om inte korrigering för specifik vikt är aktiverad enligt beskrivning i avsnittet 
Alternativ och funktioner. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
29.10 P MAG CORR 0,0 (standard)–100,0 

 
Virvelströmskorrigeringsfaktor för 
magnetiskt drivna pumpar vid nominell 
hastighet. Visas endast om 29.01 är 
inställt på MAG DRIVE. För amerikansk 
engelska används BHP och för alla andra 
språk används kW. 

29.15 SG RATE 0,0–10,0 
1,0 (standard) 

Ange nominell specifik vikt.  
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STEG 3 - FININSTÄLLNINGSFUNKTION 

För att kompensera för variationer i pumpens driftskurva pga. mekaniska förluster, volymnyttograd, 
gjutningsdefekter, pumpslitage, och andra allmänna defekter som kan påverka pumpens prestanda vid 
låga hastigheter kan du utföra en fininställning för att kalibrera pumpen  

Fininställningsfunktionen kräver att pumpen körs mot en stängd utloppsventil under max 35 sekunder. För 
pumpar på under eller lika med 50 hp (35 kW) körs pumpen upp på maxhastighet och pumpar på över 50 hp 
(37 kW) körs upp på 60 % av hastigheten. Med denna fininställningsfunktion kan PumpSmart kalibrera flöde 
jämfört med effektkurva för att kompensera för olika tillstånd som kan påverka pumpens sammanlagda 
prestanda.  

Allmänna kommentarer om fininställningsfunktionen: 

! När fininställningsfunktionen har körts stängs pumpen automatiskt av och måste startas om manuellt. 
Denna funktion kan inte kringgås och förhindrar att pumpen körs för länge mot en stängd utloppsventil.  

! Fininställningsfunktionen kan inte aktiveras om pumpen körs. Pumpen måste ha stannat helt innan 
fininställningsfunktionen kan startas. 

! En inbyggd säkerhetsfunktion stänger av pumpen automatiskt om fininställningen inte är avslutad inom 
35 sekunder. Drivenheten visar felmeddelandet TUNE FAIL om fininställningen inte avslutats inom tiden. 
Den vanligaste orsaken till detta fel är att accelerationshastigheten är för lågt inställd i parameter 13.02, 
ACCEL TIME, vilket begränsar drivenhetens förmåga att accelerera upp till en viss hastighet. Om ACCEL 
TIME har ökats över standardinställningarna och drivenheten inte kan avsluta en fininställning sänker du 
ACCEL TIME till fabriksstandardinställningen på 5 sekunder. När fininställningen har avslutats kan ACCEL 
TIME återställas till önskad inställning. 

! Mindre pumpar på 15 hp (11 kW) eller lägre tenderar att ha högre förluster i lager och tätningar vid 
kallstart. Därför rekommenderas att pumpen körs i 15–20 minuter vid nominellt flöde innan fininställ-
ningen utförs. 

! Fininställningen aktiverar du genom att välja TUNE i parameter 29.08, CALC SO SOURCE.  

Applikationsriktlinjer för användning av fininställningsfunktionen: 

! Använd inte fininställningsfunktionen om den pumpade vätskans specifika vikt gånger specifik värme är 
mindre än 0,5.  

! Vätskans NPSHR måste vara tillräcklig för att förhindra kavitation och stötkokning under fininställning. 

! Följ alltid pumptillverkarens instruktioner om huruvida pumpen får köras mot en stängd utloppsventil. 
Detta är särskilt viktigt för tätningslösa pumpar som har vätskesmorda lager.  

! För applikationer som dessa riktlinjer inte kan appliceras på använder du inställningen Affinity i 
parameter 29.08, CALC SO SOURCE för beräkning av givarlöst flöde. 

 

 Om du inte följer riktlinjerna i detta avsnitt kan det leda till allvarlig fysisk skada, dödsfall och/eller 
skada på utrustning. 

 

VARNING
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STEG 4 – UTFÖRA FININSTÄLLNING 

Så här utför du fininställningen: 

1) Bekräfta att pumpinformationen har angetts i steg 1 och 2. 

2) Stäng av pumpen och se till att den inte är i gång. 

3) Stäng pumpens utloppsventil. 

4) Bekräfta att pumpens insug inte är blockerat och sugventilen är öppen. 

5) Bekräfta att pumpen är helt fylld. 

6) Gå till parameter 29.08, CALC SO SOURCE och välj TUNE. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
AFFINITY (standard) 
 

Beräknar effekten vid stängd ventil med 
hjälp av lagarna för affinitet. SO EXPNT 
kan justeras i parameter 29.09. 

TUNE PumpSmart beräknar effekten vid 
stängd ventil genom att öka hastigheten 
och mäta effekten vid olika hastigheter. 
Varningsmeddelandet WARNING 
TUNING visas på knappsatsen. När 
fininställningsprocessen är avslutad 
stängs drivenheten av och måste startas 
om manuellt. 

29.08 CALC SO SOURCE 

TUNED VALUE 
 

Använder den avstängningseffekt som 
togs fram under fininställningen. 

 
7) När du har valt TUNE i parameter 29.08 visas en varning på knappsatsen. 

8) Starta PS200 med knappsatsen  med drivenheten i läget LOCAL . 

9) På drivenheten blinkar varningen TUNE och hastigheten ökas för att samla in data. När fininställnings-
funktionen är avslutad stannar drivenheten. 

10) Öppna pumpens utloppsventil. 

11) Fininställningsfunktionen har nu slutförts.  

 

 
Sugventilen måste vara vidöppen. Om pumpen körs med stängda ventiler kan vätskan i pumpen 
överhettas och förorsaka en våldsam explosion. Detta kan leda till allvarliga fysiska skador 
och/eller skador på utrustningen. 

 

 

 

Kör aldrig roterande utrustning om inte alla skyddskopplingar och axelskydd är på plats. 
Personskador kan uppstå om utrustningen körs utan kopplings- och axelskydd. 
Följ alla instruktioner i meddelanden med rubrikerna FÖRSIKTIGHET och VARNING som är 
markerade i maskinvaruhandboken för ACS800, PS200 Konfigurations- och handhavandemanual 
samt Installation, Operation and Maintenance Guide för den utrustning som används innan du 
startar den. 

 

 

 

Om motorn inte stannar automatiskt efter 35 sekunder måste den stoppas manuellt och 
utloppsventilen öppnas.  

När fininställningen är slutförd måste PUMPENS UTLOPPSVENTIL ÖPPNAS innan enheten startas 
om. Om pumpen körs en längre tid med stängd utloppsventil kan det leda till överhettning på 
grund av förångning av vätska i pumphuset, vilket i sin tur kan leda till pumphaveri och 
personskador.  

 

VARNING

VARNING

VARNING
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Begränsningar för SMARTFLOW 

! Pumpens effektkurva måste konstant stiga med stängd utloppsventil vid alla hastigheter. Förhållandet 
mellan avstängningseffekt och BEP-effekt måste vara i intervallet 0,30–0,75.  

! Flödets exakthet är i de flesta fall ±5 % av maximalt nominellt flöde över ett hastighetsintervall på 40–
100 % av nominell hastighet.  

! Viskositeten måste vara konstant. Flödets exakthet påverkas direkt av exaktheten hos korrigeringarna för 
viskositet. 

! Mekaniskt slitage av pumpens invändiga delar bör inte förekomma eftersom detta minskar flödets 
exakthet. 

! Pumpen får inte kavitera. 

! Fasta partiklar får inte vara slipande. Fast innehåll får högst vara 2,5 volymprocent och 1,5 viktprocent.  

SMARTFLOW PID-styrning 
PumpSmart kan reglera till ett börvärde för flöde utan användning av en extern flödesmätare. Detta kan göras 
med en intern PID-styrning och SMARTFLOW givarlös flödesfunktion. Gör så här för att ställa in SMARTFLOW PID-
styrning: 

! Konfigurera PS200 för enkelpumpsstyrning enligt beskrivningen i avsnitt 2A.  

! Välj SMARTFLOW i parameter 11.03, MODE SELECT. 

! Konfigurera SMARTFLOW-funktionen enligt beskrivningen i avsnittet Alternativ och funktioner. 

! Konfigurera pumpskydd enligt beskrivningen i avsnittet Avancerat pumpskydd. 
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Korrigering för specifik vikt 
En pump kan utsättas för processvätskor av varierande specifik vikt. Detta kan inträffa om pumpen är konstruerad 
för att hantera olika typer av vätskor. Dessutom kan den specifika vikten påverkas av ändringar i processvätskans 
temperatur. Kraftiga förändringar i den specifika vikten kan påverka prestandan och exaktheten i funktionerna 
SMARTFLOW och det avancerade pumpskyddet. 

Om ändringarna i specifik vikt är direkt relaterade till ändringar i temperaturen kan PumpSmart övervaka en 
temperaturgivare och automatiskt korrigera den specifika vikten baserat på vätskans temperatur. För att beräkna 
specifik vikt baserat på temperatur krävs sex olika värden; TEMP MAX, vid S.G. MAX, TEMP RATE vid S.G. RATE och 
TEMP MIN vid S.G. MIN.  

Om den specifika vikten varierar pga. olika att processvätskor pumpas kan den ändras manuellt via en 4–20mA-
ingång. Den specifika vikten skalas linjärt från värdet AI MIN (4 mA) till AI MAX (20 mA) som anges i grupp 16. 

Alternativt kan en digital ingång (DI5) användas för att växla mellan två fördefinierade värden för specifik vikt 
enligt inställning i SG MIN (DI5 öppen) och SG MAX (DI5) stängd.  

Om den specifika vikten är konstant ska du välja SG RATE i29.12, SG SELECT och ange den ärvärdet för specifika 
vikten i 29.15, SG RATE om den inte är 1,0. 

 
Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 

SG RATE (standard) 
 

Används för applikationer där specifik 
vikt är konstant. 

SG CALC (T) 
 

Används för applikationer där den 
specifika vikten varierar. Ett tempera-
turmätningsinstrument måste anslutas 
till en öppen analog indatakanal. 

AI Specifik vikt skickas via en extern analog 
indatasignal. 

29.12 SG SELECT 

DI Specifik vikt växlas mellan två värden 
(SG MIN och SG MAX) via digital ingång 
5. SG MIN = DI5 öppen, SG MAX = DI5 
stängd. Om du väljer DI i 29.12 kon-
figureras DI5 automatiskt i parameter 
25.07 till SG SELECT. 

29.13 SG MIN 0,0 (standard) Inställningsintervallet är 0–10,0. 
29.14 SG MAX 1,0 (standard) Inställningsintervallet är 0–10,0. 
29.15 SG RATE 1,0 (standard) Inställningsintervallet är 0–10,0. 
29.16 T MIN 0 ºF amerikansk 

engelska 
0 ºC alla andra språk 

Den pumpade vätskans temperatur vid 
SG MIN. Inställningsintervall: -200 till 
1000.  

29.17 T MAX 212 ºF amerikansk 
engelska 
100 ºC alla andra 
språk 
 

Den pumpade vätskans temperatur vid 
SG MAX. Inställningsintervall: -200 till 
1000.  

29.18 T RATE 104 ºF amerikansk 
engelska 
50 ºC alla andra språk 
 

Den pumpade vätskans temperatur vid 
SG RATE. Inställningsintervall: -200 till 
1000.  

Om en temperaturgivare eller analog ingång ska användas för att justera den specifika vikten måste den analoga 
ingångskanalen konfigureras enligt följande:  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
15.02 eller 
15.03 

AI1 UNIT  
AI3 UNIT 

F DEG  
C DEG 

Ange enheten för temperaturgivaren. 

16.06 eller 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

0–18 000,0 Ange givarens maxtemperatur vid 
20 mA. 

16.07 eller 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

-200,0 till 18 000,0 Ange givarens lägsta temperatur vid 
4 mA. 

17.20 eller 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

SG/TEMP En temperaturgivare används för 
beräkning av specifik vikt. 

OBS! Om den specifika vikten ändras av en proportionell analog indatasignal genom att du har valt AI i 29.13, SG 
SELECT skalas signalen av parametrarna 29.13, SG MIN (4 mA) och 29.14, SG MAX (20 mA). 
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Hastighetsåsidosättning 
I vissa fall kan en pump behöva köras i läget för manuell hastighet för att tömma en sump, trycksätta ett för-
greningsrör, kyltank, kylartank, rengöra filter, göra manuella justeringar, kontrollera pumpens rotationsriktning 
osv. Hastighetsåsidosättningsfunktionen låter användaren åsidosätta alla andra styralgoritmer och kontrollera 
hastigheten manuellt.  

PS200 kan tas ur det primära styrningsläget (hastighets-, enkelpumps-, flerpumpsstyrning) som den ursprungligen 
konfigurerats för och försättas i hastighetsåsidosättningsläge. Denna funktion gör att du manuellt kan kontrollera 
och köra pumpen vid antingen en förinställd hastighet från en extern hastighetsreferens via en analog ingång eller 
från ett fältbusskommando.  

Hastighetsåsidosättningsfunktionen kan initieras av antingen en HOA-funktion (manuellt läge), en digital ingång 
eller ett fältbusskommando. Om du vill kan du inaktivera pumpskyddsalgoritmerna när hastighetsåsidosättnings-
funktionen är aktiv. 

Knappsatsen visar följande meddelande i hastighetsåsidosättningsläget: WARNING SPEED OVERRIDE. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
 Välj den källa som ska aktivera 

hastighetsåsidosättningsfunktionen. 
Disabled (standard) Inaktiverad 
DI5 Aktiverad när digital ingång DI5 är stängd (1). 
DI5(INV) Aktiverad när digital ingång DI5 är öppen (0). Det 

primära styrningsläget är aktivt när den är stängd 
(1).  

DI3 Aktiverad när digital ingång DI3 är stängd (1). 
DI3(INV) Aktiverad när digital ingång DI3 är öppen (0). Det 

primära styrningsläget är aktivt när den är stängd 
(1). 

HOA Aktiverad när den manuella funktionen initieras 
genom att digital ingång DI2 stängs (1). HOA 
måste konfigureras ti 12.01 START/STOP. 

12.11 SPEED OVERRIDE 

Fieldbus Hastighetsåsidosättning aktiveras av ett 
fältbusskommando. Information finns i 
fältbussmanualen. 

 Välj källan för hastighetsåsidosättningsreferensen. 
Keypad (standard)  
 

Definierar knappsatsen som hastighetsåsido-
sättningsreferens. Om du har valt KEYPAD och 
drivenheten är igång när hastighetsåsido-
sättningen aktiveras kommer den aktuella 
driftshastigheten att bli referens. 

AI1 
AI3 

Definierar analog ingång AI1 eller AI3 som 
referens för hastighetsåsidosättning. Motsvarande 
analoga ingång måste konfigureras för SPD 
OVRRD i parametrarna 17.20, AI1 CONFIG eller 
17.22, AI3 CONFIG.  

12.12 SPD OVERRIDE REF 

Fieldbus Hastighetsåsidosättningsreferensen definieras av 
ett fältbusskommando. Information finns i 
fältbussmanualen. 

12.13 SPD OVRD DFLT-SP 0–3600  Om KEYPAD har valts i parameter 12.12, SPD 
OVERRID REF definierar detta den förinställda 
hastighet som pumpen körs på när hastighets-
åsidosättningen är aktiv. Standard är till en början 
lägsta hastighet (14.02). 

12.14 SP OVRRD PMP PROT Enabled (standard) 
Inaktiverad 

Aktiverar eller inaktiverar pumpskyddsvarningar 
och fel när hastighetsåsidosättning är aktiverad. 

OBS! DI3 är också den digitala indatakällan för dubbla börvärden och extern 1 – extern 2 start/stopp. Dessa 
funktioner kan användas tillsammans med hastighetsåsidosättning.  

OBS! 
När du försätter drivenheten i hastighetsåsidosättning och inaktiverar 
pumpskyddsfunktionerna slutar alla pumpskydd utom nödstopp och 
knappsatsfel att fungera. Se till att hastigheten inte är för hög för 
applikationen.  
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Motorstoppsfunktion (skydd mot låst rotor) 
Med motorstoppsfunktionen väljer du hur motorn ska reagera om rotorn har låsts. Rotorn kan gå i lås om pumpen 
körs med fel rotationsriktning (gängad impeller snurras loss), delar fastnar i varandra (pga. felmontering) eller 
främmande föremål. 

OBS! Motorstoppsfunktionen finns i avdelningen för avancerade parametrar och nås med lösenordet 564. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
24.11 STALL FUNCTION Warning 

Fault 
No (standard) 

Reaktion när rotorn har varit låst under 
hela motorstoppstiden. 

24.12 STALL FREQ HI 0,5–50 Hz 
20 Hz (standard) 

Standardinställningen rekommenderas. 

24.20 STALL TIME 10–400 sek 
20 sek (standard) 

Rekommenderad inställning är 
10 sekunder. 

Startfördröjning 
Denna funktion är till för att fördröja pumpens start när ett fjärrstartkommando har skickats. När drivenheten tar 
emot en fjärrstartsignal fördröjs starten med den inställda tiden och kan konfigureras att aktivera en reläutgång 
under hela tidsfördröjningen.  

En pump måste t.ex. fyllas innan den startas. Pumpkåpan har tappats och spolvatten är tillgängligt, vilket styrs av 
en på-/avregleringsventil. Det behövs 30 sekunder för att fylla pumpkåpan helt innan starten. PS200 kan kon-
figureras att vänta 30 sekunder efter det att fjärrstartsignalen har mottagits. Samtidigt som startsignalen tas emot 
aktiveras en reläutgång som skickar ett startkommando till fyllningsventilen. När 30 sekunder har gått startar 
pumpen och reläet inaktiveras och stänger fyllningsventilen.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
12.10 START DELAY 0–9 999 sekunder 

0 (standard) 
Detta är den tid som drivenheten för-
dröjer pumpen när en fjärrstartsignal 
har mottagits.  

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

START DELAY Reläet aktiveras när fjärrstartsignalen 
har mottagits. När startfördröjnings-
tiden i parameter 12.10 har löpt ut 
inaktiveras reläet. 
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Start-/stoppalternativ 
PumpSmart kan konfigureras för att starta och stoppa drivenheten från två externa styrningsplatser, EXT1 och 
EXT2. En av platserna är vanligtvis där pumpen eller drivenheten finns, t.ex. en HAND – OFF – AUTO-omkopplare. 
Den andra platsen är vanligtvis en annan plats, t.ex. DCS-/SCADA-systemet.  

För att du ska kunna aktivera plats 2 (EXT2) måste DI3 vara stängd. När DI3 är öppen är extern plats 1 (EXT1) aktiv. 
Både EXT1 och EXT2 fungerar endast när drivenheten är i läget REMOTE.  

I följande kopplingsexempel är en omkopplare för 
HAND – OFF – AUTO placerad lokalt vid pumpen och 
12.01 START/STOP har konfigurerats för 2W DI1 – 
2W DI5. När omkopplaren ställs på AUTO stängs DI3, 
vilket aktiverar EXT2. Drivenheten startar när 
fjärrkontakten som är ansluten till DI5 stängs. När 
omkopplaren ställs på HAND-läget startar 
drivenheten omedelbart eftersom DI3 är öppen, 
vilket aktiverar EXT1 och DI1 är stängd.  

 

 

Ytterligare kopplingsexempel finns i kopplingscheman i Appendix A-4. 

 

 
Drivenheten kan fortfarande startas lokalt på knappsatsen om den ställs in på läget LOCAL. Om du 
installerar en fjärromkopplare för HAND – OFF – AUTO och ställer den i läget OFF hindrar det inte 
drivenheten helt från att startas. Endast den digitala ingången Drive permissive DIL kan låsa 
drivenheten i både REMOTE- och LOCAL-läge.  

OBS! Om du väljer två externa start-/stopplatser i 12.01 START/STOP ställs parameter 16.01, SET1/SET2 SELECT 
automatiskt in på DI3, vilket aktiverar funktionen för dubbla börvärden. Om endast en börvärdesreferens krävs 
måste parametrarna 16.02 och 16.05 ställas in på samma värde. Ytterligare information finns i avsnittet Dubbla 
börvärden. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
2-WIRE DI1 (standard) Styrning från en extern plats via tvåtrådig omkopplare 

vid DI1. 
3W DI1P,2P Styrning vid en extern plats via tretrådig pulsstart DI1 

och pulsstopp DI2.  
HOA DI1,2 Styrning med HAND-OFF-AUTO. DI1 aktiverar Auto, DI2 

aktiverar Hand/Hastighetsåsidosättningfunktion vid en 
extern plats. 

HOA DI1,2 – DI5 Styrning vid två externa platser. EXT1: Hand-Off-Auto. 
DI1 aktiverar Auto, DI2 aktiverar Hand/Hastighets-
åsidosättningsfunktionen. EXT2: Tvåtrådig omkopplare 
vid DI5.  

DI1P,2P– DI5 Styrning vid två externa platser. EXT1: Tretrådig 
pulsstart DI1 och pulsstopp DI2. EXT2: Tvåtrådig 
start-/stoppomkopplare vid DI5.  

HOA DI1,2 –FB Styrning vid två externa platser. EXT1: Hand-Off-Auto. 
DI1 aktiverar Auto, DI2 aktiverar Hand/Hastighets-
åsidosättningsfunktionen. EXT2: Fältbuss är den andra 
styrningsplatsen. 

2W DI1 – 2W DI5 Styrning vid två externa platser. EXT1: Tvåtrådig 
omkopplare vid DI1. EXT2: Tvåtrådig omkopplare vid 
DI5. 

FIELDBUS Start via fältbusskontrollord. Endast extern 
styrningsplats 1. 

12.01 START/STOP 

DI1P,2P – FB Styrning vid två externa platser. EXT1: Tretrådig 
pulsstart DI1 och pulsstopp DI2. EXT2: Fält-
busskontrollord. 

OBS! Om du använder två externa start-/stopplatser där DI5 har valts som den andra externa platsen måste 
parameter 25.07, SECONDARY PROTECT B ställas in på DISABLED.  

VARNING
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FJÄRRSTART

DI JORD 

DI JORD 

DI referansespenning 
100 mA maks.  

EXTERN 1 START/STOPP  
2W DI1 

EXTERN 2 START/STOPP  
2W DI5 

EXTERN 1 / EXTERN 2 0-Öppen, börvärde 1 [REF 1]
1-Stängd, börvärde 2 [REF 2] 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 

FELÅTERSTÄLLNING 

Spänning för DI-referens 
100 mA Max 

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD A 

NÖDSTOPP 

HAND 
(HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING/JOG)

NÖDSTOPP
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HAND – OFF – AUTO  
En av de vanligast styrningsanvändningarna för att starta och stoppa en pump är HAND – OFF – AUTO-funktionen. 
När PS200 är i AUTO-läge körs den i det primära styrningsläget. Om du ställer PS200 i HAND-läget kan hastig-
hetsåsidosättningsfunktionen aktiveras, vilken kör pumpen med manuell hastighetsstyrning. I hastighetsåsido-
sättningsläge kan drivenheten konfigureras att köra med en fast hastighet, följa en fjärreferens från 4–20 mA-
signal, en potentiometerreferens, eller ett fältbusskommando. Ytterligare information finns i avsnittet Hastig-
hetsåsidosättning.  

 

Följande parametrar måste konfigureras för grundläggande styrning med HAND – OFF – AUTO. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
12.01 START/STOP HOA DI1,2 Används för HAND-OFF-AUTO. DI1 

aktiverar Auto, DI2 aktiverar Hand/ 
Hastighetsåsidosättningsfunktionen.  

12.11 SPEED OVERRIDE HOA Aktiverad när den manuella funktionen 
initieras genom att digital ingång DI2 
stängs (1). Denna parameter uppdateras 
automatiskt till HOA om du väljer HOA i 
12.02, START/STOPP. 

 

 

 
Drivenheten kan fortfarande startas lokalt på knappsatsen om den ställs in på läget LOCAL. Om du 
installerar en fjärromkopplare för HAND – OFF – AUTO och ställer den i läget OFF hindrar det inte 
drivenheten helt från att startas. Endast den digitala ingången Drive permissive DIL kan låsa 
drivenheten i både REMOTE- och LOCAL-läge.  

 

Stoppfunktion 
Med parameter 12.08 väljer du hur motorn ska stoppas när stoppknappen trycks in. Om ett fel inträffar går PS200 
i utrullning tills den stannar. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
12.08 STOP FUNCTION RAMP STOP (standard) 

COAST STOP 
Välj hur motorn ska stanna. 

VARNING
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HAND 
(HASTIGHETSÅSIDOSÄTTNING/JOG)

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD A

SEKUNDÄRT PUMP-
SKYDD B

FELÅTERSTÄLLNING

NÖDSTOPP

NÖDSTOPP

0-Öppen, börvärde 1 [REF 1]
1-Stängd, börvärde 2 [REF 2] 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 

0-Sekundärt skydd (Öppen)
1-Normal (Stängd) 

DUBBLA BÖRVÄRDEN
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 Finjustering 
Om pumpen verkar oscillera i hastighet (dvs. pendling), inte kan hålla ett jämnt börvärde, har en konstant 
börvärdesförskjutning eller stängs av för snabbt eller för långsamt kan du behöva finjustera inställningarna för 
integraltid eller proportionell ökning.  

När du väljer ett driftläge (dvs. flöde, tryck, nivå osv.) använder PumpSmart fabriksinställningar för den hastighet 
med vilken drivenheten justeras för att uppnå börvärdet. I många fall behöver dessa standardinställningar inte 
justeras. De vanligaste undantagen är komplexa system, processinstrument med långsamma svarstider, stora 
fullskalevärden jämfört med börvärde eller nivåstyrningsapplikationer där variabler som tankstorlek har en 
avsevärd effekt på finjusteringen. 

När PumpSmart-systemet justerar hastigheten för att uppnå börvärdet använder den en inställning för pro-
portionell ökning och integraltid (PI). Inställningen för proportionell ökning lägger till en korrigering som är 
proportionell med skillnaden mellan börvärdet och processtillståndet. Denna skillnad kallas vanligen fel. En låg 
ökningsinställning ger en liten korrigering som kan stabilisera vid en position som är förskjuten från börvärdet. I 
motsatt fall, om ökningsinställningen är för hög kan hastighetsoscillering uppstå.  

Integraltidsinställningen gör korrigeringar för att kompensera för förskjutningen som skapas av den proportionella 
styrningen. Korrigeringen som integralfunktionen gör står för det fel som uppstår över en tidsperiod (integraltid). 
Ju mindre integraltid, desto snabbare görs hastighetsjusteringar, med risk för att hastighetsoscillering uppstår. Om 
integraltiden är för lång uppstår förskjutningar under längre tid.  

Det är viktigt att observera att de slutgiltiga värdena för proportionell ökning och integraltid inte bara ska 
anpassas för systemändringar utan även för startförhållanden. Ett system som t.ex. finjusteras för drifts-
förändringar kan istället misstämma under start.  

OBS! Luft i systemet kan orsaka ett tillstånd som ser ut som oscillering eller pendling. Se till att all luft har 
avlägsnats från systemet innan du försöker finjustera. 

Accelerationstid 
Accelerationstid är den hastighet med vilken motorns hastighet ökas när en styrningskorrigering behövs. 
Accelerationstiden uttrycks som den tid, i sekunder, det tar att nå maxhastighet (parameter 14.01) från 
nollhastighet. I enkelpumps- och flerpumpsläge kan drivenhetens svarstid göras långsammare genom att öka 
accelerationstiden. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
13.01 ACCEL TIME 0–1 800 sekunder 

5 (standard) 
 

Retardationstid 
Retardationstid är den hastighet med vilken motorns hastighet minskas när en styrningskorrigering behövs eller 
vid avstängning. Retardationstiden uttrycks som den tid, i sekunder, det tar att nå nollhastighet från maxhastighet 
(parameter 14.01). Liksom med accelerationstiden kan drivenhetens svarstid göras långsammare med denna 
parameter. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
13.02 DECEL TIME 0–1 800 sekunder 

5 (standard) 
 

Proportionell ökning 
Inställningen för proportionell ökning korrigerar fel proportionellt. En låg ökningsinställning ger en liten 
korrigering som kan stabilisera vid en position som är förskjuten från börvärdet. En hög ökningsinställning kan 
resultera i hastighetsoscillering. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
13.03 P - GAIN 0–100 Tryck (standard) – 0,30 

Flöde (standard) – 0,20 
SMARTFLOW (standard) – 0,20 
Nivå och Temp (standard) – 5 
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Integraltid 
Inställningen för integraltid kompenserar för förskjutningar mellan processvariabeln och börvärdet. Integraltiden 
ger en ändringshastighet i uthastigheten som är proportionell med avvikelsen i processvariabeln från börvärdet. Ju 
mindre värdet för integraltiden är, desto snabbare görs hastighetsjusteringarna. Om integraltiden är för kort kan 
hastighetsoscillering uppstå. Om den är för lång tar det lång tid att uppnå börvärdet. 

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
13.04 I – Time 0–320 sek Tryck (standard) – 1,25 

Flöde (standard) – 1,75 
SMARTFLOW (standard) – 2,25 
Nivå och Temp (standard) – 320 

Rekommenderade riktlinjer 
Även om det inte finns någon finjusteringsprocedur som get optimala resultat för alla system finns vissa riktlinjer 
som underlättar finjusteringsprocessen om standardinställningarna kräver justering. Följande figur visar både 
normalt justerade system och inkorrekt justerade system. De två första figurerna ”normalt justerat” och ”justerat” 
visar exempel på korrekt justerade system. Observera att den andra figuren ”justerat” har en bättre dynamisk 
respons än det första, men till kostnaden av en lätt överstyrning av börvärdet. De två sista figurerna visar exempel 
på dåligt justerade system som orsakar en instabil oönskad respons.  

- Normalt kräver inte standardinställningarna för FAST ACCEL och FAST DECEL någon justering om inte 
drivenhetens respons under upptrappning och nedtrappning till börvärdet är otillfredsställande för den 
specifika processen. 

- Om standardinställningarna resulterar i en otillfredsställande drivenhetsrespons kan du följa dessa tumregler: 

• Om snabba oscilleringar uppstår omkring börvärdet kan du först försöka med att öka värdet för 
integraltiden (parameter 13.04). Om oscilleringen fortsätter eller det tar för lång tid att gå ned till 
börvärdet ska även den proportionella ökningen (parameter 13.03) sänkas.  

• Om börvärdet överstyrs för mycket ökar du integraltiden och sänker den proportionella ökningen.  
• Om börvärdet förskjuts nedåt ska den proportionella ökningen höjas. 
• Om det tar lång tid innan det slutgiltiga börvärdet uppnås ska integraltiden minskas.  
• Om hastighetsoscillering uppstår i nivåstyrningsapplikationer ökar du integraltiden. 

- Innan finjusteringen är nästan klar kan du behöva växla flera gånger mellan värdena för proportionell ökning 
och integraltid för att uppnå optimalt resultat. 

- Det är viktigt att observera att de slutgiltiga värdena för proportionell ökning och integraltid inte bara ska 
anpassas för systemändringar utan även för startförhållanden.  
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Normalt justerat system: Detta system har korrekta värden för ökning och integraltid, vilket ger en jämn 
övergång mot börvärdet. 
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Justerat system: Denna systemjustering är också acceptabel. Börvärdet är lätt överstyrt men svarshastigheten är 
bättre än det ”normalt justerade” systemet. 
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Överkompenserat system: I detta fall överkompenserar drivenheten för felet i börvärdet, vilket leder till 
oscillering. Den proportionella ökningen är för hög och integraltiden är för kort. 
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Underkompenserat system: I detta fall underkompenserar drivenheten för felet i börvärdet. Integraltiden är för 
lång. 

 

 

 

 

 

Derivativ respons 
OBS! Derivativfunktionen finns i avdelningen för avancerade parametrar och nås med lösenordet 564. 

Derivativfunktionen kompletterar PID-styrningskapaciteten och är användbar i system med plötslig förändring av 
processvariabler. Derivativfunktionen svarar till en början på en plötslig förändring i processvariabler på liknande 
sätt som en hög proportionell ökning, men responsen övergår sedan till att likna en PI-styrning. Derivativ-
funktionen svarar på plötsliga förändringar i processvariabler snabbare än med endast PI-styrning. I de flesta 
pumpapplikationer är det tillräckligt med PI-styrning. PID-styrning är dock mycket användbart i vissa nivå- och 
temperaturstyrningsapplikationer.  

Parameter Namn Värde/intervall Anmärkningar 
13.05 D – TIME 0–10 sek 

0 (standard) 
Definierar derivationstiden för PID-
styrningen. 

13.06 PID DERIV FILTER 0,4–10 sek 
1 (standard) 

Definierar tidskonstanden för det filter 
som används för att jämna ut derivativ-
komponenten för processens PID-
styrning. 

SPEED (standard)  Hastigheten är det värde som 
manipuleras i PID-styrningen. 

13.08 CONTROL PARAM 

TORQUE Motormomentet är det värde som 
manipuleras i PID-styrningen. 
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ANVÄNDA KNAPPSATSEN 
Programmering och användning av PumpSmart PS200 kan utföras helt via knappsatsen på framsidan av styrpanelen. 
PumpSmart PS200 kan programmeras med en uppsättning användarvänliga parametrar. Detta avsnitt beskriver hur du 
använder PumpSmarts knappsats för att programmera parametrar, kontrollera ärvärden och styra PS200. Här följer en 
översikt av användningen. 

Knappsatsen har fem olika visningslägen:  

• Identifieringsdisplay 
• Visningsläge för ärvärden 
• Parameterläge 
• Funktionsläge 
• Drivenhetsval. 

IDENTIFIERINGSDISPLAY 

När panelen ansluts för första gången eller när PS200 ansluts till strömförsörjning visar identifieringsdisplayen följande: 

ACS800 0006_5SR 
ITT Goulds  PS200 
ID – Number 1 

Efter två sekunder rensas displayen och övergår till visningsläget för ärvärden. 

Figur A - PS200 Knappsats 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

Display

 

Display 
 
 
 
Lägesknappar 
 
 
 
Pilknappar 
 

 
 
Driftskommando-
knappar 
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Tabell 1 – Översikt över lägesknappar 

Knapp Beskrivning Knappfunktion Display 

Välj mellan att visa 
ärvärden och fel. 

OR

 
Statusrad - 
Ärvärden - 
Ärvärden - 
Ärvärden - 

 1 L !    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
ENERGY SAVINGS $0 

Bläddra i listan över 
fel och ärvärden. OR

 ACT

 

FAKTISK 
DISPLAY 

Visar aktuella 
process-/driv-
enhetstillstånd 
eller fel. Gå till valläge 

Bekräfta ny 
parameter 

ENTER

 

Statusrad - 
Fel-ID - 

Felbeskrivning - 
Feltid - 

1 L !    0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

Välj parameter-
grupp. 
Bläddra snabbt. 

OR

Välj parameter. 
Bläddra långsamt. 

ORPAR

 

PARAMETER-
LÄGE 

Visar parameter-
inställningar 

Gå till valläge. 
Bekräfta ny 
parameter. 

ENTER

 

Statusrad - 
Parametergrupp - 

Parameternummer - 
Värde - 

 

1 L !    0.0 RPM 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 358 

Välj rad 
OR

 

FUNC

 

FUNKTIONS-
LÄGE 

Programmerar 
uppladdning/ 
nedladdning 
och kontrast-
inställning 

Starta funktion 

ENTER

 

Statusrad - 
Valbar funktion - 
Valbar funktion - 
Valbar funktion - 

 

 1 L !    0.0 RPM 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

Välj drivenhet/ID. 
OR

 

DRIVE

 

DRIVENHETS-
LÄGE 

Identifierar 
drivenheten 
 

Gå till ändringsläge. 
Bekräfta nytt värde. 

ENTER

 

Basenhet - 
PS200 etikett - 

Programversion - 
Drivenhetsnummer - 
 

ACS800 0006_5SR 
ITT GOULDS PS200 
REV 5.0 
ID – NUMBER1 
 

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

APPENDIX A-1 ANVÄNDA KNAPPSATSEN 

Sida 127 

ACT

 

VISNINGSLÄGE FÖR ÄRVÄRDEN 

Detta läge omfattar två displayer:  

1. Display för ärvärden 
2. Display för felhistorik 

Under normal drift visas displayen för ärvärden med upp till tre process- och/eller drivenhetstillstånd. Du kan välja bland 
cirka 43 olika signaler. En fullständig lista över ärvärden i PS200 finns i Appendix A. 

Så här kan en typisk display för ärvärden se ut: 

Statusrad - 
Faktisk signal 2.02 - 
Faktisk signal 2.07 - 
Faktisk signal 2.12 - 

1 L !     100 GPM 0 
Flow Actual  100 GPM 
Pump speed   3325 RPM  
Energy Savings $1325 

Om PumpSmart PS200 är i feltillstånd visas först feldisplayen. Feldisplayen omfattar en lista över de 64 senaste felen. 
Felets benämning samt den totala tiden med strömförsörjning visas. Om ett fel eller varningstillstånd uppstår i PS200 
visas meddelandet omedelbart. För att visa ett aktivt fel trycker du på knappen ACT. För att återställa ett fel 
trycker du på knappen RESET.  

En varning om ett aktivt fel hindrar dig inte från att visa och ställa in parametrar. Varningen kvarstår tills det tillstånd 
som orsakade felet har åtgärdats och du har tryckt på knappen RESET. 

Tabell 2 – Hur du visar ett fel och återställer felhistoriken 

Steg Funktion/beskrivning Knappsekvens Display efter knapptryckning 
1 Tryck på knappen ACT för att gå till 

visning av ärvärden. 
Om ett aktivt fel finns visas det först. 

ACT

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Tryck på dubbelpilen för att gå till 
visning av felhistorik. OR

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

3 Bläddra genom fellistan med 
pilknapparna och välj ett fel. 
Tryck på knappen RESET för att rensa 
alla fel från felhistoriken. 

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 Tryck på dubbelpilarna för att återgå till 
visning av ärvärden. 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 – Ändra de visade signalerna 

Steg Funktion/beskrivning Knappsekvens Display efter knapptryckning 
1 Tryck på knappen ACT för att gå till 

visning av ärvärden. 
 ACT

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Flytta den blinkande markören till den 
rad som ska ändras. 

OR

 

1 L !   0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

3 Tryck på ENTER för att gå till para-
metergruppen ACTUAL SIGNALS. 

ENTER

 

1 L !   0.0 RPM 0 
1  VFD ACTUAL SIGNALS 
02 MOTOR SPEED  
 0.0 RPM 

4 Tryck på dubbelpilarna för att växla 
mellan parametergrupp 01, VFD 
ACTUAL SIGNALS och grupp 02, PUMP 
ACTUAL SIGNALS. 

OR

 

 1 L !   0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
01 FLOW REF  
 0.0 GPM 

5 Bläddra till önskat alternativ med 
pilknapparna. 

OR

 

1 L !   0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
12 ENERGY SAVINGS  
 0.00 $ 

6 Tryck och håll ned ENTER för att 
bekräfta valet. Displayen återgår till 
normalt läge och visar de valda 
parametrarna. 

ENTER

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
Flow Actual  0.0 GPM 
Pump speed   0.0 RPM  
Energy Savings $0,00 

OBS! Om du gör parameterändringar som påverkar displayen för FAKTISKA SIGNALER (t.ex. enhetsändringar), 
kan du uppdatera displayen genom att trycka på ACT. 
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PAR

 

PARAMETERLÄGE 

Parameterläget används för att ange/ändra programmeringsparametrar för PS200.  

OBS! Användarens lösenord måste anges innan du kan ändra parametrar. Om det inte anges visas följande 
varningsmeddelande: 

**WARNING** 
WRITE ACCESS DENIED 

PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE  

OBS! Vissa parametrar kan inte ändras när pumpen körs. Om ovanstående meddelande visas och parameterlåset är 
öppet (OPEN) stänger du av pumpen och utför sedan de önskade parameterändringarna. 

Nedan visas en typisk display för parameter 11.06.  

Statusrad - 
Parametergrupp - 

Parameternummer och namn - 
Parametervärde - 

1 L !     100 GPM 0 
11 START-UP DATA 
06 MOTOR NOM FREQ 
   60 HZ 

 I appendix A-3 finns en lista över PS200 parametrar och beskrivningar av dem. 

Tabell 4 – Hur du väljer en parameter och ändrar värdet 

Steg Funktion/beskrivning Knappsekvens Display efter knapptryckning 

1 

Tryck för att gå till läget för parameterval. 

PAR

 

 1 L !    0.0 rpm 0 
99 INFORMATION 
01 SOFTWARE VERSION 
REV 5,00 

2 

Tryck för att välja en annan parameter-
grupp. 
När du håller ned pilknappen visas endast 
gruppnamn och nummer. När du släpper 
knappen visas namn, nummer och värde 
för den första parametern 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 

Tryck för att välja ett indexvärde: 
När du håller ned pilknappen visas endast 
gruppnamn och nummer. När du släpper 
knappen visas namn, nummer och värde 
för den första parametern 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 

Tryck för att gå till inställningsläge. 

ENTER

 

1 L !   0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[0] 

5 

Tryck för att ändra parametern. 
 
Dubbelpilar – snabb ändring 
 
Enkelpilar – långsam ändring 

OR

 

OR

 

1 L !   0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[358] 

6 

Tryck för att skicka och spara ett nytt 
värde till drivenheten. 
Obs! I detta exempel går lösenordet 
automatiskt tillbaka till noll när du har 
angivit det korrekt. 
För att avbryta den nya inställningen och 
behålla tidigare värde trycker du på 
någon av lägesknapparna INNAN du 
trycker på ENTER. 
Du kommer till det knappsatsläge du valt. 

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 

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

APPENDIX A-1 ANVÄNDA KNAPPSATSEN 

Sida 130 

FUNC

 

FUNKTIONSLÄGE 

Funktionsläget används för att: 

1. ladda upp parametrar 
2. ladda ned parametrar 
3. ställa in kontrasten på knappsatsen.  

Ladda upp/ladda ned – Med PS200 kan användaren lagra alla programmerade parametrar till knappsatsens flash-
minne som sedan kan användas för att ladda ned parametrar till drivenheten. Om du laddar upp parametrar kopieras 
de existerande parametrarna från PS200-drivenheten till knappsatsen. Om du laddar ned parametrar kopieras de 
parametrar som lagrats i knappsatsen till PS200-drivenheten. Denna funktion används för två ändamål: 1) Den 
tillhandahåller en säkerhetskopia av inställningarna ifall de oavsiktligt ändras eller om en drivenhet eller komponent går 
sönder och omprogrammering behövs. 2) Om du har fler än en PS200 med samma eller liknande programmering kan 
du programmera en enhet, ladda upp till knappsatsen och sedan flytta knappsatsen till en systerenhet för att ladda ned 
alla inställningarna. Eventuella ändringar av vissa inställningar kan sedan göras vid behov. Tabellen nedan visar hur du 
väljer och utför uppladdning eller nedladdning.  

OBS! Den drivenhet som parametrarna ska laddas ned till måste ha samma inställning för applikationsmakro 
(parameter 11.02) som den drivenhet som parametrarna laddades upp från. Vi rekommenderar att parameter-
inställningarna verifieras efter varje nedladdning. 

Tabell 5 – Typiskt funktionsval 

Steg Funktion/beskrivning Knappsekvens Display efter knapptryckning 

1 

Tryck för att gå till läget för 
funktionsval. FUNC

 

 1 L !   0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

2 

Tryck för att välja en funktion. 
 

OR

 

1 L !   0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

3 

Tryck för att aktivera den valda 
funktionen. 

ENTER

 

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

4 

Inläsningen avslutad – displayen återgår 
till visningsläget för ärvärden. 

 

 1 L !   0.0 rpm 0 
FREQ        0.00 Hz 
CURRENT     0.00 A 
POWER       0.0 % 

Om du försöker ladda ned innan du har utfört en uppladdning visas följande varningsmeddelande:  

VARNING 
NOT UPLOADED 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 

Parametrarna kan endast laddas upp och laddas ned om källdrivenheten och måldrivenheten har samma 
programvaruversion. I annat fall visas följande varningsmeddelande: 

**WARNING** 
DRIVE INCOMPATIBLE 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 
 
OBS! Drivenheten måste stoppas under nedladdningsprocessen. Om PS200 körs och du väljer nedladdning visas 
följande varningsmeddelande: 

**WARNING** 
DRIVE IS RUNNING 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  
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Ställa in kontrast – Om kontrollpanelens display är otydlig kan du ställa in kontrasten enligt beskrivningen i följande 
tabell:  

Tabell 6 – Hur du ställer in displayens kontrast 

Steg Funktion/beskrivning Knappsekvens Display efter knapptryckning 

1 

Tryck för att gå till läget för funktionsval. 

FUNC

 

 1 L !   0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

2 

Tryck för att välja en funktion. 
 

OR

 

1 L !   0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 
 

3 
Tryck för att gå till kontrastinställnings-
läge. ENTER

 

1 L !   0.0 rpm 0 
CONTRAST     [0] 
 

4 
Tryck för att ställa in kontrasten. 
 OR

 

1 L !   0.0 rpm 0 
CONTRAST     [7] 
 

5 

Tryck för att skicka ett nytt värde till 
drivenheten. 
 
 
För att avbryta den nya inställningen och 
behålla tidigare värde trycker du på 
någon av lägesknapparna INNAN du 
trycker på ENTER. 
Du kommer till det knappsatsläge du valt. 

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

 

DRIVENHETSVAL 

I normal användning behövs inte funktionerna i läget för drivenhetsval för PS200. Om du trycker på knappen DRIVE 
visas datum för programvaruversionen. Displayen kommer visar följande: 

ACS800 0006_5SR 
ITT GOULDS  PS200 

VERSION 5.00 
ID – NUMBER1 

Programvaruversion och datum finns i parametrarna 99.01 respektive 99.02. 
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1 L !    [100] GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM  
ENERGY SAVINGS $1325 

REF

 

DRIFTSKOMMANDON 

Driftskommandona styr driften av PS200. De omfattar start och stopp av PS200 samt justering av börvärden. Börvärdet 
används för att styra processvariabler (hastighet, tryck, flöde, nivå eller temperatur).  

Figur B – Knappsatsens driftskommandon 

 

Start

StopReverse
(DISABLED)

Forward
(DISABLED)

Fault Reset Function setting reference

Keypad/External Control

I 0

REFRESETLOC

REM

 
 

 

Alla driftskommandon som start, stopp och börvärde kan utföras genom att du trycker 
på motsvarande knapp på knappsatsen när den är i läget LOCAL. Detta indikeras av ett 
L (lokal styrning) i övre vänstra hörnet på statusraden.  

Fjärrstyrning indikeras av ett R i övre vänstra hörnet på statusraden. Detta innebär att 
start-/stoppkommandon ges via en extern källa som en två- eller tretrådig start-
/stoppomkopplare. När enheten är i fjärrstyrningsläge kan börvärdet ändras med 
knappsatsen, men start-/stoppkommandon måste ges via den externa källan. 

Ett tomt fält i över vänstra hörnet på statusraden indikerar extern styrning från ett 
överbryggande system som t.ex. ett digitalt kommunikationssystem. Driftskommandon 
kan inte ges med knappsatsen när enheten styrs externt.  

Styrningen växlas mellan lokal och extern/fjärrstyrning genom att du trycker 
på knappen LOC/REM på knappsatsen. 

 
VARNING 

 
Om knappsatsen är i fjärrstyrningsläge kan drivenheten inte stoppas med knappsatsen. En 
nödstoppsknapp bör installeras nära PS200 om den externa start-/stoppkällan finns på annan 
plats. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga skador på personer eller 
utrustning. 

 

STÄLLA IN BÖRVÄRDET VIA KNAPPSATSEN 

Tryck på REF för att gå till läget för börvärdesinställning. En parentes visas i 
övre högra hörnet på statusraden. Tryck på dubbelpilarna för att ändra 
börvärdet snabbt och enkelpilarna för att ändra långsamt. När värdet är 
inställt trycker du på ENTER för att aktivera det (parentesen försvinner).  

Observera att riktningskommandona (← →) som visas på knappsatsen har 
inaktiverats på PS200 för att förhindra att rotationsriktningen ändras 
oavsiktligt. 

 

1 L !     100 GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM  
ENERGY SAVINGS $1325 

L - Lokal 
R - Fjärr 

O - Off 
I - On 

Felåterställning 

Knappsats-/Extern 
styrning 

Funktionsinställning för referens 

Stopp Bakåt 
(INAKTIVERAD) 

Framåt 
(INAKTIVERAD) 
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FELSÖKNING 
I detta avsnitt förklaras hur du använder knappsatsen på PS200 för felsökning. 

 
VARNING 

 Allt elektriskt installations- och underhållsarbete måste utföras av en kvalificerad elektriker. Om 
detta inte görs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 

PumpSmart PS200 är utrustad med avancerade skyddsfunktioner som kontinuerligt skyddar enheten mot skador och 
stilleståndstid på grund av inkorrekta driftsförhållanden samt elektriska och mekaniska fel. 

Alla varnings- och felmeddelanden visas i tabellerna nedan och tillhandahåller information om orsak och åtgärd för 
varje fel. De flesta varnings- och feltillstånd kan identifieras och avhjälpas med denna information. Om så inte är fallet 
kontaktar du en servicerepresentant från ITT. 

Försök inte utföra några åtgärder, ersätta delar eller genomföra andra underhållsåtgärder som inte beskrivs i 
installations- eller programmeringshandboken. Sådana åtgärder ogiltigförklarar garantin, äventyrar korrekt 
drift och ökar stilleståndstider och utgifter. 

Varningsmeddelanden försvinner när du trycker på någon knapp på knappsatsen. Varningsmeddelandet visas igen efter 
en minut om tillståndet är oförändrat. Om frekvensomvandlaren körs utan knappsatsen ansluten indikeras feltillstånd 
av den röda lysdioden på knappsatsens monteringsplats. 

Återställa fel 

Ett aktivt fel kan återställas antingen genom att du trycker på knappen RESET, via digital input eller fältbuss, eller 
genom att du stänger av strömförsörjningen en stund. Motorn kan startas när felet har avhjälpts.  

En digital felåterställning är tillgänglig. Se avsnittet Alternativ och funktioner. 

 
FÖRSIKTIGHET 

 
Om ett startkommando finns och 25.04, ERROR RESET eller 28.01, AUTO RESET TRIALS är inställt på 
ett värde som är större än noll startar PS200 omedelbart efter felåterställningen. Om felet inte har 
avhjälpts varnar PS200 igen. 

Felhistorik 

När ett fel upptäcks sparas det i felhistoriken. De senaste 64 felen och varningarna lagras tillsammans med 
den tidpunkt då felet upptäcktes. 

Du trycker på 
OR

 i visningsläget för faktiska signaler för att se felhistoriken. Därefter kan du bläddra i historiken 

med 
OR

. För att gå ut ur felhistoriken trycker du på 
OR

. Du kan rensa felhistoriken genom att trycka på 
knappen RESET. 

Fel- och varningsmeddelanden 

Följande tabeller visar varnings- och felmeddelanden. 
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Tabell A- 1 PS200 Varningsmeddelanden  

VARNING ORSAK ÅTGÄRD 
AMBIENT TEMP I/O-styrkortstemperaturen är lägre än -5 °C (23 °F) eller 

överskrider 82 °C (180 °F). 
• Kontrollera luftflöde och fläktfunktion. 

ACS800 TEMPERATURE  Den interna temperaturen i PS200 är för hög. En 
varning avges om invertermodulens temperatur 
överskrider 115 °C (239 °F.)  

• Kontrollera omgivningsförhållandena. 
• Kontrollera luftflöde och fläktfunktion. 
• Kontrollera om kylflänsarna är dammiga. 
• Jämför motorns effekt med enhetens effekt. 

COND 1 WRN 
COND 2 WRN 

Signalnivån för givaren General Condition Sensor 1 eller 
2 har överskridit 23.02/08 COND 1/2 WRN LIM HI eller 
23.03/23.09 COND 1/2 WRN LIM LO. 

• Undersök orsaken till tillståndet. 
• Kontrollera parameterinställningarna för 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 

Signalnivån för givaren General Condition Sensor 1 eller 
2 har överskridit 23.05/11 COND 1/2 ALRM LIM HI eller 
23.06/23.12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 

• Undersök orsaken till tillståndet. 
• Kontrollera parameterinställningarna för 23.05/11 COND 1/2 

ALRM LIM HI eller 23.06/12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 
COMM MODULE 
(programmerbar felfunktion) 

Den cykliska kommunikationen mellan PS200 och 
fältbuss/PS200 Master fungerar inte. Felfunktionen 
används i fjärrläge när kontrollplatsen styrs från 
kommunikationsmodulen. 

• Kontrollera kommunikationsmodulens status. Se tillämplig 
fältbussmanual.  

• Kontrollera parameterinställningar för grupperna 51, 52, 90 
och 92. 

• Kontrollera anslutningarna mellan styrsystemet och 
adaptermodulen. 

• Kontrollera om huvudbussens kommunikation fungerar eller 
är konfigurerad. 

• Kontrollera att Fieldbus eller Standard Modbus har valts i 
parameter 30.01. 

COND 1/2 ERR 
  
Programmerbar funktion 
24.02 

Den analoga signalen för givaren (givarna) för allmänt 
tillstånd har fallit under tillåtet värde eller 3 mA (1,5 V) 
eller har överskridit 20,2 mA (10.1 V) i 2 sek. 
Aktivering är beroende av konfigurationen av den 
analoga inputkanalen. 

• Kontrollera att de analoga styrsignalsnivåerna är korrekta. 
Se faktisk signalgrupp I (1.18/1.19/1.20) för att identifiera 
vilken analog ingång som påverkas.  

• Kontrollera styranslutningen.  
• Kontrollera om givaren är defekt.  

DC OVERVOLT För hög DC-spänning i mellankretsen. Gränsen för DC-
överspänning är 1,3 • U1max, där U1max är maxvärdet 
för ingångsledningens spänningsintervall. För enheter 
på 400 V är U1max 415 V. För enheter på 500 V är 
U1max 500 V. Den faktiska spänningen i mellankretsen 
enligt ingångskabelns överspänningsgräns är 728 VDC. 
För enheter på 400 V och 877 VDC för enheter på 
500 V. 

• Kontrollera att överspänningsstyrningen är inställd på 
parameter 25.22. 

• Kontrollera att huvudströmmen inte har statiska eller 
tillfälliga överspänningar. 

• Kontrollera bromschopper och resistor (om sådana 
används). 

• Kontrollera inbromsningstiden. 
• Använd frigång (coasting) som stoppfunktion (12.08) 
• Utrusta frekvensomvandlaren med en bromschopper och en 

bromsresistor. 
DC UNDERVOLT DC-spänningen i mellankretsen är inte tillräcklig. Detta 

kan orsakas av en saknad fas, en utlöst säkring eller 
internt fel i en likriktarbrygga. 
 
Underspänningsgränsen för DC är 0,65 • U1min, där U1 
min är det lägsta värdet för huvudströmsintervallet. För 
400 V och 500 V-enheter är U1 min 380 V. Den faktiska 
spänningen i mellankretsen enligt huvudströmmens 
överspänningsgräns är 334 VDC. 

• Kontrollera ingångsströmkällan och säkringarna. 

DRIVE IS RUNNING 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Det går inte att ladda ned när motorn är igång. • Stoppa motorn. Utför nedladdningen. 

EARTH FAULT 
(programmerbar felfunktion 
24.18) 

Belastningen på det ingående eldistributionssystemet är 
ojämn. Detta kan orsakas av ett jordningsfel i motorn, 
motorkabeln eller ett internt fel. 

• Kontrollera motorn. 
• Kontrollera motorkabeln. 
• Kontrollera att det inte finns några korrigerings-

kondensatorer med effektfaktor eller överspänningsavledare 
i motorkabeln som är ansluten till drivenhetens utgång. 

DOWNLOAD FAILED Knappsatsens nedladdningsfunktion misslyckades. Inga 
data kopierades från knappsatsen till PS200. 

• Försök igen (det kan bero på länkstörningar). Kontakta en 
ABB-representant. 

DRIVE INCOMPATIBLE 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Programversionerna på knappsatsen och PS200 
överensstämmer inte. Det går inte att kopiera data 
från knappsatsen till PS200. 

• Kontrollera programversionerna (se parametergrupp 99, 
information). 

DRY RUN 
(programmerbar felfunktion 
25.13) 

Pumpen körs i torrkörningstillstånd (ingen sugförmåga). • Öppna insugningsventilen. 
• Kontrollera tanknivån. 
• Kontrollera insugningsledningarnas tillstånd (skräp, igensatt 

filter/sil, kontrollventil inte öppen). 
• Kontrollera inställningen av parameter 25.14. 

I/O CONFIG Parameter 30.01 är inställd på FIELDBUS men ingen 
fältbussmodul har installerats. 
En duplicerad analog input-konfiguration har upptäckts 
i AI Config. parametrarna 17.20, 17.21 eller 17.22. 

• Installera fältbussmodulen. 
• Eliminera AI Config-dupliceringen. 
• Funktionen kan inaktiveras genom att du ställer in 

parameter 24.22 på NOT SEL. 
ID DONE PS200 har utfört motoridentifieringsmagnetisering och 

är klar för drift. Denna varning hör till den normala 
startproceduren. 

• Fortsätt driften. 
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VARNING ORSAK ÅTGÄRD 
ID MAGN Motoridentifieringsmagnetiseringen pågår. Denna 

varning hör till den normala startproceduren. 
• Vänta tills drivenheten indikerar att motoridentifieringen är 

slutförd. 
ID MAGN REQ Motoridentifiering krävs. Denna varning hör till den 

normala startproceduren. 
• För att starta ID-magnetiseringen: 
• Tryck på Start. 

ID NBR CHANGED ID-nummer för den drivenhet som har ändrats från 1 i 
läget för drivenhetsval (ändringen visas inte på 
displayen). 

• Ändra ID-numret tillbaka till 1 genom att trycka på DRIVE 
och gå till drivenhetsval.  Tryck på ENTER. Ställ in ID-
nummer på 1. Tryck på ENTER. 

ID RUN FAIL Motoridentifieringskörningen lyckades inte. • Kontrollera maxhastigheten (parameter 14.01) Den ska vara 
minst 80 % av motorns nominella hastighet (parameter 
11.07). 

ID RUN SEL Motoridentifieringskörning är vald och drivenheten är 
klar att starta körningen. Denna varning hör till ID-
körningsproceduren. 

• Tryck på Start för att starta identifieringskörningen. 

ID RUNNING Motoridentifieringskörningen pågår. • Vänta tills drivenheten indikerar att motoridentifierings-
körningen är slutförd. 

INV OVERLOAD Invertern är överbelastad, dvs. belastningen är högre än 
200 % av /2hd 2 sekunder var 15:e sekund eller 150 % av / 
2hd 1 minut, var tionde minut.  
Indikation ges till övervakningssystemet. 

• Kontrollera gränsinställningarna för moment och ström. 
• Kontrollera inställningen för ramptid (13.01 till 13.02) och 

fältbussens RATE-signal. 
• Kontrollera bromsen. 

KEYPAD FAIL  
(programmerbar felfunktion 
24.03) 

Ett knappsats- eller drivenhetsfönster som valts 
som aktiv styrningsplats för PS200 har tappat 
kommunikationen. 

• Kontrollera knappsatsanslutningen. 
• Sätt tillbaka knappsatsens monteringsplatta. 
• Kontrollera parametrarna för knappsatsens felfunktioner.  
• Kontrollera drivenhetens fönsteranslutning. 

LINK or HWCP Det är fel på den fiberoptiska länken till NINT-kortet, 
eller utströmmens ändringshastighet har överskridit 
maskinvarans överströmsgräns. 

• Kontrollera de fiberoptiska kablarna mellan NINT- och 
NGDR-korten. 

• Kontrollera motorbelastningen. 
• Kontrollera accelerationstiden. 
• Kontrollera motor och motorkabel. 
• Kontrollera att det inte finns några korrigerings-

kondensatorer med effektfaktor eller överspänningsavledare 
i motorkabeln som är ansluten till drivenhetens utgång. 

LOCAL CTRL LOSS Knappsatsen eller drivenhetsfönstret som valts som 
aktiv styrningsplats har tappat kommunikationen. 

• Kontrollera knappsatsanslutningen. 
• Sätt tillbaka knappsatsen på monteringsplattan. 
• Kontrollera drivenhetens fönsteranslutning. 

LOW DEMAND Börvärdet kräver reglering under lägsta hastighet.  • Kontrollera om någon ventil är stängd (nedströms). 
MACRO CHANGE Makro återställs eller ett användarmakro sparas. • Vänta. 
SPEED OVERRIDE Hastighetsåsidosättningsfunktionen har aktiverats. 

Antingen via digital input eller fältbuss. 
• Kontrollera status för digital input eller fältbusskontrollord 

som valts i 12.11. 
• Kontrollera att 12.12 referens för hastighetsåsidosättning 

skickas. 
MIN FLOW 
(programmerbar felfunktion 
25.11) 

Pumpen körs under säker kontinuerlig flödeshastighet. • Öppna utloppskontrollventilen. 
• Kontrollera att utloppsledningen inte är igensatt (skräp, 

kontrollventil inte öppen). 
• Kontrollera inställningen av parameter 25.12. 

MOTOR PHASE 
(programmerbar felfunktion 
24.17) 

En av motorns faser fungerar inte. Detta kan bero på 
ett fel i motorn, motorkabeln, ett värmerelä (om det 
används) eller ett internt fel. 

• Kontrollera motor och motorkabel. 
• Kontrollera värmereläet (om det används). 
• Kontrollera felfunktionsparametrarna för motorfaserna 

(MOTOR PHASE). Inaktivera detta skydd. 
MOTOR STALL 
(programmerbar felfunktion 
24.11–24.13 ) 

Motorn håller på att få motorstopp. Detta kan bero på 
överbelastning, låst rotor eller otillräcklig motorkraft.  

• Kontrollera om pumpaxeln är defekt. 
• Kontrollera motorbelastning och PS200-märkningar. 
• Kontrollera felfunktionsparametrarna för motorstopp 

(MOTOR STALL). 
MOTOR STARTS Motoridentifieringskörning startar. Denna varning hör 

till ID-körningsproceduren. 
• Vänta tills drivenheten indikerar att motoridentifieringen är 

slutförd. 
MOTOR TEMP 
(programmerbar felfunktion 
24.05 … 24.10) 

Motortemperaturen är för hög (eller verkar vara för 
hög). Detta kan bero på överbelastning, otillräcklig 
motorkraft, otillräcklig kylning eller inkorrekta startdata. 

• Kontrollera motorns märkningar, belastning och kylning. 
• Kontrollera startdata. 
• Kontrollera felfunktionsparametrarna för motortemperatur 

(MOTOR TEMP). 
Kabelproblem eller maskinvarufel i panellänken. • Kontrollera anslutningarna till panellänken. 

• Tryck på RESET. Återställningen av panelen kan ta upp till en 
halv minut, var god vänta. 

NO COMMUNICATION (X) 

(4) = Paneltypen inte kompatibel med drivenhetens 
programversion. 

• Kontrollera paneltyp och drivenhetens programversion. 
Paneltypen står på panelens lock. Programversionen finns i 
parameter 99.01. 

NO FREE ID NUMBERS ID 
NUMBER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Alla identifieringsnummer används i panellänken. • Det finns 31 stationer på panellänken. Inga ytterligare 
drivenheter kan anslutas. 

NO MTR DATA Inga motordata har angetts eller motordata 
överensstämmer inte med inverterade data. 

• Kontrollera de motordata som finns i parametrarna 11.04–
11.08. 

• Om du använder en tretrådig start/stopp-metod ändrar du 
parameter 12.01 till 3-wire. 
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VARNING ORSAK ÅTGÄRD 
NO PMP 1 COMM – 
WARNING 

Varningsmeddelandet visas i flerpumpsmakro när 
sidopumparna (2–4 ) inte får data från huvudpumpen 
inom fyra sekunder. 

• Kontrollera att den fiberoptiska DDCS-länken vid CH2 är 
korrekt ansluten. 

• Kontrollera att de fiberoptiska kablarna inte är skadade. 
• Kontrollera att alla pumpar har konfigurerats för 

flerpumpsdrift. 
• Kontrollera att alla knappsatser fungerar. 
• Kontrollera att alla RDCO-moduler fungerar. 

NOT UPLOADED 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Ingen uppladdningsfunktion har utförts. Det går inte 
att ladda ned data från knappsatsen till PS200. 

• Utför uppladdningsfunktionen. PS200 
Programmeringsmanual. 

OVERCURRENT Utströmmen är för hög. Programvarans överströms-
gräns är 2x Ihd. Ihd är den extra kraftiga strömmen för 
ACS800. 

• Kontrollera motorbelastningen. 
• Kontrollera accelerationstiden. 
• Kontrollera motor och motorkabel (inklusive faser). 
• Kontrollera att det inte finns några korrigerings-

kondensatorer med effektfaktor eller överspänningsavledare 
i motorkabeln som är ansluten till drivenhetens utgång. 

OVERFREQ Motorn snurrar snabbare än högsta tillåtna hastighet. 
Detta kan orsakas av felaktigt inställd lägsta/högsta 
hastighet, otillräckligt bromsmoment eller förändringar 
i belastningen vid användning av momentreferens. 
 
Utlösningsnivån är 40 Hz över driftsintervallets absoluta 
maxhastighet (direkt momentstyrning (DTC) aktiv) eller 
frekvensgräns (skalär styrning aktiv). Gränserna för 
driftsintervallet ställs in i parameter 14.01 (DTC-läge) 
14.03 (skalärläge). 

• Kontrollera inställningarna för lägsta/högsta hastighet. 
• Kontrollera att motorns bromsmoment är tillräckligt. 
• Kontrollera att momentstyrningen fungerar. 
• Kontrollera om det behövs en bromschopper och resistorer. 

OVERSPEED Motorn snurrar snabbare än högsta tillåtna hastighet 
inställd i parameter 14.01, OVERSPEED LIM. Detta kan 
orsakas av felaktigt inställd lägsta/högsta hastighet, 
otillräckligt bromsmoment eller förändringar i 
belastningen vid användning av momentreferens. 

• Kontrollera inställningarna för lägsta/högsta hastighet. 
• Kontrollera att motorns bromsmoment är tillräckligt. 
• Kontrollera att momentstyrningen fungerar. 
• Kontrollera om det behövs en bromschopper och resistorer. 

PARAM LOCK Detta meddelande visas när någon försöker ändra en 
parameter utan att ange lösenord. 

• Användaren måste ange lösenord och öppna parameterlåset 
innan några parametrar kan ändras. 

PPCC LINK Den fiberoptiska länken till NINT-kortet är defekt. • Kontrollera de fiberoptiska kablarnas anslutning till 
strömplattorna. 

PUMP CLOGGED Antalet rengöringssekvenser överstiger värdet i para-
meter 34.17 Sequence Counter och igensättningen i 
pumpen har inte åtgärdats. 

• Kör ytterligare rengöringssekvenser. 
• Montera isär pumpen och rengör den manuellt. 

PUMP PROTECT – ALARM 
OR FAULT 
(programmerbar felfunktion 
25.01) 
 

Det faktiska processvärdet är lägre än skyddsgränsen 
(25.02) för skyddsfördröjning (25.03 och PS200 är på 
maxhastighet (14.01) för skyddsfördröjningen. 

• Öppna insugningsventilen. 
• Öppna utloppsventilen. 
• Kontrollera insugningsförhållandena (torrkörning, låg nivå). 
• Kontrollera att insugningsledningarna inte är igensatta 

(skräp, igensatt filter/sil, kontrollventil inte öppen). 
• Kontrollera att utloppsledningen inte är igensatt (skräp, 

kontrollventil inte öppen). 
• Kontrollera om flödeshastigheten överskrids (kavitation) 
• Kontrollera om pumpen körs under lägsta flöde. 

EXT SP ERR 
PROC XT1 ERR 
PROC XT2 ERR 
SPD REF ERR 
SPD OVRRD 
FLOWMETER 
SG/TEMP 
– ALARM OR FAULT 
(programmerbar felfunktion 
24.01) 

Processgivarnas eller den externa börvärdessignalens 
värde har fallit under 1,5 V (AI1) eller 3 mA (AI2/3) eller 
har överskridit 10,1 V eller 20,2 mA i 2 sekunder. 
Aktivering är beroende av konfigurationen av den 
analoga inputkanalen. 

• Kontrollera att de analoga styrsignalsnivåerna är korrekta. 
Se faktisk signalgrupp I (1.18/1.19/1.20) för att identifiera 
vilken analog ingång som påverkas. Kontrollera styr-
anslutningen. Kontrollera om givaren är defekt.  

REPLACE FAN Körtiden för inverterkylfläkten har överskridit den 
förväntade livstiden. 

• Byt ut fläkten. Återställ fläktens driftstidsräknare. 

RUN DISABLED Nödstoppsknappen har inte stängts. • Återställ eller aktivera nödstoppet. 
• Om det inte behövs något nödstopp kan denna funktion 

inaktiveras genom att DI1L stängs inuti drivenheten. 
Detaljerad information finns i Appendix A-4, 
Instrumentanslutning. 

RUNOUT 
(programmerbar felfunktion 
25.15) 
 

Pumpen körs med för högt flöde.  • Kontrollera om utloppsventilerna är för mycket öppna. 
• Kontrollera systemets motståndskurva. 
• Kontrollera inställningen av parameter 25.16. 
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VARNING ORSAK ÅTGÄRD 
SECND PROTECT A 
SECND PROTECT B – ALARM 
OR FAULT 
(programmerbar felfunktion 
25.06 och 25.07) 
 

Förlust av digital input 4 (DI4) eller digital input 5 (DI5) 
för skyddsfördröjning (25.03).  

• Instrumentet som är anslutet till digital ingång 4 eller 5 
(tryckomkopplare, nivåomkopplare, flödesomkopplare, 
temperaturomkopplare, etc.) har utlöst en varning. 

• Om nivåomkopplare, tryckomkopplare eller flödes-
omkopplare används på DI4/DI5: 

- Öppna insugningsventilen. 
- Kontrollera insugningsförhållandena (torrkörning, låg nivå). 
- Kontrollera att insugningsledningarna inte är igensatta 

(skräp, igensatt filter/sil, kontrollventil inte öppen). 
• Om flödesomkopplare används på DI4/DI5: 

- Öppna utloppsventilen. 
- Kontrollera att utloppsledningen inte är igensatt (skräp, 

kontrollventil inte öppen). 
• Om temperaturomkopplare används på DI4/DI5: 

- Kontrollera om processtemperaturen är för hög. 
SHORT CIRC Kortslutning i motorkabeln eller motorn. 

 
 
 
 
Inverterns utströmsbrygga är defekt. 

• Kontrollera motor och motorkabel. 
• Kontrollera att det inte finns några korrigerings-

kondensatorer med effektfaktor eller överspänningsavledare 
i motorkabeln som är ansluten till drivenhetens utgång. 

• Kontakta PumpSmart Applications Group. 

SLEEP MODE – WARNING 
(programmerbar funktion 
14.07/14.08 eller 
23.04/23.10) 

Om drivenheten stängs av pga. CONFIG SPEED MIN 
(14.05) (tryck- eller nivåstyrning) går drivenheten till 
viloläge tills de faktiska processvärdena faller under ett 
inställt omstartsvärde (14.07) under lägre tid än 
omstartsfördröjningen (14.08). Om pumpen körs i 
inverterat läge (21.01) är drivenheten i viloläge tills 
processvariabeln stiger över omstartsvärdet.  
Om tillståndssignalen stiger över den övre gränsen (HI 
LIMIT 23.05/23.11) eller sjunker under den undre 
gränsen (LO LIMIT 23.06/23.12) under längre tid än 
svarsfördröjningen (23.13) förblir drivenheten i viloläge 
tills tillståndssignalen stiger över den undre eller sjunker 
under den övre gränsen.  

• Vänta tills de faktiska processvärdet sjunker under omstarts-
värdet, eller stiger över omstartsvärdet om du kör i 
inverterat läge. 

• Ange 0 % för att inaktivera funktionen för omstartsvärde. 
• Vänta tills tillståndssignalen stiger över undre gränsen (LO 

LIMIT 23.06/23.12) plus omstartsvärdet (RESTART VALUE 
14.07) eller sjunker under övre gränsen (HI LIMIT 
23.05/23.11) minus omstartsvärdet. Ställ in 23.04/23.10 på 
DISABLED för att inaktivera funktionen.  

SMARTFLOW NOT 
CONFIGRD 

Parameter 11.03, Mode select är inställd på 
SMARTFLOW men grupp 29 SMART FLOW-parametrar 
har inte konfigurerats. 

• Konfigurera grupp 29 SMARTFLOW-parametrar. 

START INHIBIT Valfri maskinvarulogik för startspärr är aktiverad. • Kontrollera kretsen för startspärr (NGPS-kort). 
SUPPLY PHASE DC-spänningen i mellankretsen oscillerar. Detta kan 

orsakas av en saknad fas i ingående strömförsörj-
ningsledning, en utlöst säkring eller internt fel i en 
likriktarbrygga. 
Denna varning utlöses också om strömkrusningen är 13 
procent (%) av DC-strömmen. 

• Kontrollera säkringarna i den ingående strömförsörjnings-
ledningen. 

• Kontrollera om det finns obalans i huvudströmförsörjningen. 

SYNCHRO SPEED Värdet för motorns nominella hastighet som ställts in i 
parameter 11.07 är inte korrekt. Värdet ligger för nära 
motorns synkronhastighet. Toleransen är 0,1 %. 

• Kontrollera motorns fulleffektshastighet på märkskylten och 
ställ in parameter 11.07.  

THERMAL MODE Motorns värmeskyddsläge är inställt på DTC för en 
högeffektsmotor. 

• Se parameter 24.05. 

TUNE FAIL Fininställningstiden har överskridit den automatiska 
nedstängningstiden. 

• Minska rampinställningen för parameter 13.01. 

UNDERLOAD 
(programmerbar felfunktion 
24.14–24.16) 

Motorbelastningen är för låg. Detta kan orsakas av en 
lossningsmekanism i drivutrustningen. 

• Kontrollera om drivutrustningen är defekt. 
• Kontrollera felparametrarna för underbelastning 

(UNDERLOAD). 
UPLOAD FAILED Knappsatsens uppladdningsfunktion misslyckades. Inga 

data kopierades från PS200 till knappsatsen. 
• Försök igen (det kan bero på länkstörningar). Kontakta en 

ITT/Goulds-representant. 
VFD TEMP Den interna temperaturen i PS200 är för hög. Utlös-

ningsgränsen för invertermodulens temperatur är 
125 °C (257 °F). 

• Kontrollera omgivningsförhållandena. 
• Kontrollera luftflöde och fläktfunktion. 
• Kontrollera om kylflänsarna är dammiga. 
• Jämför motorns effekt med enhetens effekt. 

WRITE ACCESS DENIED 
PARAMETER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Vissa parametrar kan inte ändras medan motorn är 
igång. Inga ändringar accepteras och en varning visas. 
 
Parameterlåset är på. 

• Stoppa motorn. Ändra parametervärdet. 
 
 
• Öppna parameterlåset (se parameter 10.01, PARAMETER 

LOCK). 
WRITE PROTECT Varningsmeddelandet visas om drivenheten körs och 

användaren försöker ändra vissa parametrar, som 
motordata (11.04-11.08). 

• För att ändra dessa parametrar måste PS200 först stängas 
av. 
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PUMPSMART ÄRVÄRDESSIGNALER 
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Grupp 
01 

ÄRVÄRDES-
SIGNALER FÖR VFD Skala Beskrivning 

X X X 1.02 MOTOR SPEED 20 000 = 14.01 
Max Spd Beräknad motorhastighet, RPM 

X X X 1.03 MOTOR FREQUENCY 100 = 1 Hz Beräknad VFD-utdatafrekvens, Hz 
X X X 1.04 MOTOR CURRENT 10 = 1 A Uppmätt motorström, A 
X X X 1.05 MOTOR TORQUE 10 000 = 100 % Beräknat motormoment, % 100 % är motorns nominella moment 
X X X 1.06 MOTOR POWER 1000 = 100 % Motoreffekt, % 100 % är motorns nominella effekt 
X X X 1.07 DC BUS VOLTAGE 1 = 1V Uppmätt mellankretsspänning, V 
X X X 1.08 MAINS VOLTAGE 1 = 1V Beräknad matningsspänning, V 
X X X 1.09 MOTOR VOLTAGE 1 = 1V Beräknad motorspänning, V 
X X X 1.10 VFD TEMP 1 = 1 ºC VFD-temperatur, ºC 

X X X 1.14 OP HRS SINCE RST 1 = 1 h Räknare för förlupen tid, när RMIO-kortet är strömsatt, timmar (sedan 
senaste återställning). Kan återställas med parameter 26.05. 

X X X 1.15 KWH SINCE RST 1 = 100 KWH kWh-räknare, kWh (sedan senaste återställning). Kan återställas med 
parameter 26.05. 

X X X 1.17 DI7-1 STATUS  Status för digitala indata. Exempel: 1 000 000= DI 1L är på, DI1-DI6 är av. 
X X X 1.18 AI1[V] 1 = 0,001 V Värde för analog ingång 1, V. 
 X X 1.19 AI2[MA] PROC FDBK 1 = 0,001 mA Värde för analog ingång 2, mA. 
X X X 1.20 AI3[MA]  1 = 0,001 mA Värde för analog ingång 3, mA. 

X X X 1.21 RO3-1 STATUS  Status för reläutgångar. Exempel: 0000001=RO1 är aktiverad, RO2 & RO3 
är inaktiverade. 

X X X 1.22 AO1[MA] 1 = 0,001 mA Värde för analog utgång 1, mA. 
X X X 1.23 AO2[MA] 1 = 0,001 mA Värde för analog utgång 2, mA. 
X X X 1.37 MOTOR TEMP EST 1 = 1 ºC Beräknad motortemperatur, ºC. 

X X X 1.43 MOTOR RUN TIME 1 = 10 h Motorkörtidsräknare, timmar (sedan senaste återställningen). Räknaren 
körs när invertern modulerar. Kan återställas med parameter 26.05. 

X X X 1.44 FAN ON-TIME 1 = 10 h Fläktens drifttid i timmar. Kan återställas med parameter 145.13 om fläkten 
byts ut. 

X X X 1.45 PMP CLN RUN TIME 1 = 10 h 
Drifttidstimer för pumpens rengöringssekvens om drifttid (run time) väljs i 
34.02, REQ P CLEAN SEQ. Återställs till noll efter stoppkommando och efter 
en avslutad rengöringssekvens. 
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Grupp 
02 

ÄRVÄRDES-
SIGNALER FÖR 
PUMP 

Skala Beskrivning 

 X X 2.01 Flow Ref 1 = 1 enhet. Börvärde för flödesstyrning (om parameter 15.01AI2 UNIT är Gpm, M3/hr, 
Kg/h, lbm/sec eller lbm/min). 

 X X 2.02 Flow Actual 1 = 1 enhet. Ärvärdesinformation (om parameter 15.01AI2 UNIT är Gpm, M3/hr, Kg/hr, 
lbm/sec eller lbm/min). 

 X X 2.03 Press Ref 1 = 1 enhet. Börvärde som används för tryck- eller nivåstyrning (om parameter 15.01AI2 
UNIT är Psig, Bar, M, Ft, In eller Cm). 

 X X 2.04 Press Actual 1 = 1 enhet. Ärvärde för tryck eller nivå (om parameter 15.01AI2 UNIT är Psig, Bar, M, 
Ft, In eller Cm). 

 X X 2.05 Process Temp Ref 1 = 1 enhet. Börvärde för temperaturstyrning (om parameter 15.01AI2 UNIT är F deg 
eller C deg). 

 X X 2.06 Process Temp Act 1 = 1 enhet. Ärvärde för temperatur (om parameter 15.01AI2 UNIT är F deg eller C deg). 
X X X 2.07 Pump Speed 1 = 1 Rpm Motorns faktiska hastighet, rpm 
 X X 2.08 Specific Gravity 1000 = 1 Specifik vikt för den pumpade vätskan. 
X X X 2.09 Wire to Water Power 10 = 1 enhet. Total kW inkluderar pump, motor och VFD. 
X X X 2.10 Setpoint #1 1 = 1 enhet. Börvärde #1, enheten avgörs av parameter 15.01AI2 UNIT. 
X X X 2.11 Setpoint #2 1 = 1 enhet. Börvärde #2, enheten avgörs av parameter 15.01AI2 UNIT. 

X X X 2.12 Energy Savings 1 = 1 enhet. 
Beräknad energibesparing för PS200 (alternativ 1 eller 2) sedan senaste 
återställning. Besparingarna jämförs med konventionella system ($ eller 
Euro). Kan återställas med parameter 26.05. 

X X X 2.15 Condition Lvl #1 100 = 1 enhet. Tillståndsnivån visas i vald enhet. 
X X X 2.16 Condition Lvl #2 100 = 1 enhet. Tillståndsnivån visas i vald enhet. 
X X X 2.17 Proc XT2 10 = 1 enhet. Aktuellt värde för processgivare 2 (multivariabel styrningsfunktion). 

X X X 2.19 SMARTFLOW 10 = 1 enhet. Beräkning av internt flöde. För amerikansk engelska används GPM och för 
alla andra språk används m3/h. 

X X X 2.20 FLOW ECONOMY 10 = 1 enhet. Ett relativt mått för pumpeffektivitet. Lika med flöde/anslutning – 
vattenkraft (KW).  
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Grupp 03 STATUSORD Beskrivning 

x x x 3.01 Main Ctrl Word Kontrollord för digital kommunikation mottaget från styrsystemet. 
x x x 3.02 Main Status Word Ord för drivenhetsstatus som skickas till styrsystemet. 
x x x 3.03 Aux Status Word PS200-logik som inte används. 
x x x 3.04 Limit Word 1 PS200-logik som inte används. 
x x x 3.05 Fault Word 1 Ord för drivenhetsfel 
x x x 3.06 Fault Word 2 Ord för drivenhetsfel 
x x x 3.07 System Fault Ord för systemfel 
x x x 3.08 Alarm Word 1 Ord för drivenhetslarm 
x x x 3.09 Alarm Word 2 Ord för drivenhetslarm 
x x x 3.10 PS Alarm Words PumpSmarts pumpskyddslarm 
x x x 3.11 PS Condition Words Ord för PumpSmarts tillståndsövervakning. 

 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN VÄRDE Beskrivning 

0 Reserverat   
1 Aktiverad 1 ENABLE 
0 Stoppa med frigång 

2 Reserverat   
1 Start 3 START/STOP 
0 Stoppa enligt parameter 12.08, STOP FUNCTION. 

4 Reserverat   
5 Reserverat   
6 Reserverat   
7 Reserverat   
8 RESET FAULT 0→1 Återställ drivenhets-/pumpfel. 
9–12 Reserverat   

0 Hastighetsåsidosättning inaktiverad. 
 13 SPEED OVERRIDE 

1 Hastighetsåsidosättning aktiverad 
 

3.01 
MAIN CTRL 
WORD 

14–15 Reserverat   
 
 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN VÄRDE Beskrivning 

1 Klar för start. 0 READY 
0 Initialisering eller initialiseringsfel. 
1 Aktiverad 1 ENABLE 
0 Stoppa med frigång 

2 Reserverat   
1 Kör med valt börvärde. 3 RUNNING 
0 Stoppad 

4 Reserverat   
1 Drivenheten i fjärrläge. 5 REMOTE 
0 Drivenheten i lokalt läge. 

6 Reserverat   
1 Drivenheten har nått börvärdet. 7 AT_SETPOINT 
0 Drivenheten har inte nått börvärdet. 
1 Ett fel är aktivt. 8 FAULTED 
0 Inga fel aktiva. 
1 En varning är aktiv. 9  VARNING 
0 Inga varningar är aktiva. 
1 Drivenheten har nått en gräns. 10 LIMIT 
0 Drivenheten har inte nått en gräns. 

3.02 
MAIN 
STATUS 
WORD 

11–15 Reserverat   
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Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

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 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 3.05 
FAULT WORD 
1 

10–15 Reserverat  

 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

0 SUPPLY PHASE 
1 NO MOTOR DATA 
2 DC UNDERVOLT 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

3 Reserverat  
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 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

0 START INHIBIT 
1 PUMP CLOGGED 
2 THERMISTOR 
3 MOTOR TEMP 
4 ACS800 TEMP 
5 ENCODER ERR 
6 T MEAS ALM 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

7–11 Reserverat  
12 COMM MODULE 
13 Reserverat 
14 EARTH FAULT 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

3.08 
ALARM 
WORD 1 

15 Reserverat  
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Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

0 Reserverat Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 
1 UNERLOAD Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 
2–3 Reserverat  
4 ENCODER Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 
5–6 Reserverat  
7 PWFAIL FILE Fel vid återställning av POWERFAIL.ddf. 
8 ALM (OS_17) Fel vid återställning av POWERDOWN.ddf. 
9 MOTOR STALL7121 
10 AI<MIN FUNC 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

11–12 Reserverat  
13 PANEL LOSS Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

3.09 
ALARM 
WORD 2 

14–15 Reserverat  
 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

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 CONDI 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 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 

 

Grupp 03 
Parameter 

STATUSORD 
BIT NAMN Beskrivning 

0 MIN FLOW FAULT 
1 DRY RUN FAULT 
2 NOT USED 
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 

Möjliga orsaker och åtgärder finns i avsnittet FELSÖKNING. 
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KONFIGURATIONSPARAMETRAR FÖR PUMPSMART 
Följande tabell visar de vanligaste parametrarna för konfigurering av PumpSmart-systemet. De grund-
läggande konfigurationsparametrarna når du genom att ange lösenordet 358 i parameter 10.02, PASS 
CODE. Mer avancerade parametrar visas med asterisker (**) efter parameteridentiteten och dessa når du 
med lösenordet 564. 
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Grupp 10 LÅS/LÖSENORD Beskrivning 

PARAMETER LOCK Väljer status för pararmeterlåset. Låset hindrar användaren från att ändra 
parametrar. 

OPEN Låset är öppet. Parametervärden kan ändras. X X X 10.01 

LOCKED (standard) 
Parametervärden kan inte ändras med knappsatsen. Du kan öppna låset genom 
att ange giltigt lösenord i parameter 10.02. När knappsatsen på PS200 är låst kan 
den endast startas, stoppas och börvärdet ändras. 

X X X 10.02 PASS CODE 
Med lösenordet 358 öppnar du låset. Värdet på displayen återgår till noll. 
Lösenordet låses om strömmen bryts. Intervall = 0–30 000. För att låsa 
knappsatsen igen ändrar du parameter 10.01 till Locked. 

LOCAL LOCK Inaktiverar lokal styrning via knappsatsen. Varning – Se till att kontrollpanelen 
inte behövs för att stoppa drivenheten innan du aktiverar det lokala låset. 

OFF (standard) Lokal styrning tillåten. 
X X X 10.03 

ON Lokal styrning inaktiverad. 
PARAMETER SAVE Sparar parametervärdena till det permanenta minnet.  

DONE (standard) Parametrar som anges via knappsatsen sparas automatiskt. Parametrarna sparas 
inte automatisk om de överförs via fältbussanslutning. X X X 10.04 

SAVE Används för att manuellt spara parametrar som har ändrats via fältbuss-
anslutning.  
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Grupp 11 STARTINFORMATION Beskrivning 

LANGUAGE Väljer displayspråk. 
ENGLISH Brittisk engelska. Om du väljer detta alternativ är enheten för effekt kW. 
ENGLISH (AM) (standard) Amerikansk engelska. Om du väljer detta alternativ är enheten för effekt hp. 
DEUTSCH Tyska (fullständigt översatt) 
ITALIANO Italienska (fullständigt översatt) 
ESPANOL Spanska (fullständigt översatt) 
PORTUGUES Portugisiska (fullständigt översatt) 
NEDERLANDS Nederländska (delvis översatt) 
FRANCAIS Franska (fullständigt översatt) 
DANSK Danska (delvis översatt) 
SUOMI Finska (delvis översatt) 
SVENSKA Svenska (delvis översatt) 
CESKY Tjeckiska (delvis översatt) 
POLSKI Polska (delvis översatt) 

X X X 11.01 

PO-RUS Ryska (delvis översatt) 
APPLICATION MACRO Väljer applikationsmakro 
SINGLE PUMP (standard) En PS200 som reglerar till ett börvärde. 
MULTI PUMP Backup eller två till fyra PS200 som reglerar till ett börvärde. X X X 11.02 

SPEED CONTRL PS200 följer endast ett börvärde för hastighet. Funktionen för pumpfel (25.01) är 
inaktiv. 

MODE SELECT Ställer in styrningsparametern. Förvalda värden för parametrar. 
13.01 – 13.06. Gäller inte makrot hastighetsstyrning (Speed Ctrl). 

PRESSURE (DEFAULT) Styrningsparametern är tryck. 
FLOW Styrningsparametern är flöde. 
LEVEL Styrningsparametern är nivå. 
TEMPERATUR Styrningsparametern är temperatur. 

 X X 11.03 

SMARTFLOW Styrningsparametern är SMARTFLOW. 

X X X 11.04 MOTOR NOM VOLTAGE  

Definierar motorns spänning. Lika med värdet på motorns märkskylt. Alternativen 
är följande: 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 och 
Other. 

X X X 11.05 MOTOR NOM CURRENT Definierar motorströmmen. Lika med värdet på motorns märkskylt. 

MOTOR NOM FREQ Visas endast om du har valt Other i 11.04. Definierar motorns nominella frekvens. 
Lika med värdet på motorns märkskylt. 

60 HZ Nominell frekvens är 60 Hz – Denna parameter fylls i automatiskt enligt valet i 
11.04. Om du har valt Other i 11.04 måste 11.06 fyllas i manuellt. 

50 HZ Nominell frekvens är 50 Hz – Denna parameter fylls i automatiskt enligt valet i 
11.04. Om du har valt Other i 11.04 måste 11.06 fyllas i manuellt. 

X X X 11.06 

40 HZ Nominell frekvens är 40 Hz. Om du har valt Other i 11.04 måste 11.06 fyllas i 
manuellt. 

X X X 11.07 MOTOR FL RPM Definierar motorns FL-hastighet. Lika med värdet på motorns märkskylt.  
X X X 11.08 MOTOR NOMINAL POWER Definierar motorns effekt (hp). Lika med värdet på motorns märkskylt. 
X X X 11.09 ** MOTOR CTRL MODE Standard är DTC. Andra alternativ är skalär (scalar). 

MOTOR ID RUN Väljer typ av motoridentifiering. Under identifieringen kontrollerar drivenheten 
motorns egenskaper för att kunna styra den på optimalt sätt.  

NO (standard) Standardidentifieringsskörningssätt. Motorn roterar inte under ID MAGN.  

STD 
Bästa ID-körning för exakthet. Motorn får inte vara kopplad. Motorn roterar på 
full hastighet i cirka 1 minut. 
Inte tillgängligt om parameter 11.09, MOTOR CTRL MODE är inställd på SCALAR 

X X X 11.10 ** 

REDUCED 
Alternativ ID-körning om motorn är kopplad. Motorn roterar på partiell hastighet 
i cirka 1 minut. 
Inte tillgängligt om parameter 11.09, MOTOR CTRL MODE är inställd på SCALAR. 
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Grupp 11 STARTINFORMATION Beskrivning 

APPLIC RESTORE Återställer ursprungliga standardvärden för applikationsmakrot. 

NO (standard) Ingen återställning X X X 11.11** 

YES Återställning 
X X X 11.12 OTHER MOTOR VOLT Visas om du har valt Other i 11.04. Användaren anger volttalet. 

CTRL BOARD SUPPLY Definierar källan för styrkortets strömförsörjning. 
INTERNAL 24 (standard) Intern strömförsörjning för styrkortet används. X X X 11.13** 
EXTERNAL 24 Alternativ strömkälla för styrkortet används. 
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Grupp 12 START/STOPP Beskrivning 

START/STOPP Definierar anslutningar och källa för start-/stoppkommandon. 
2-WIRE DI1 (standard) Start/stopp via DI1. 0 = stopp, 1 = start. Efter en felåterställning startar 

drivenheten om endast om autoomstart (12.02) är inställt på ON. Om 
autoomstart är inaktiverat måste startsignalen tas bort och återställas. Endast 
extern styrningsplats 1. 

3 W DI1P,2P Pulsstart via digital ingång DI1. 0>1: Start. Pulsstopp via digital ingång 2 DI2. 
1>0: Stop. Endast extern styrningsplats 1.  

HOA DI1,2 Används för Hand-Off-Auto. DI1 aktiverar Auto och DI2 aktiverar Hand-
funktionen. Endast extern styrningsplats 1. 

HOA DI1,2 – DI5 Växlar mellan två externa styrningsplatser via digital ingång 3. HOA motsvarar 
extern plats 1. Auto är tilldelat DI1 och Hand är tilldelat DI2. Tvåtrådig start/stopp 
är tilldelad DI5, extern plats 2 (25.07, Secondary Protect B kan inte ställas in på 
annat än inaktiverad (disabled) om du väljer detta alternativ och tvärtom). 

DI1P,2P – DI5 Växlar mellan två externa styrningsplatser via digital ingång 3. Tretrådig (extern 
plats 1) är tilldelat DI1 (pulsstart) och DI2 (pulsstop). Tvåtrådig start/stopp (extern 
plats 2) är tilldelad DI5 (25.07, Secondary Protect B kan inte ställas in på annat än 
inaktiverad (disabled) om du väljer detta alternativ och tvärtom). 

HOA DI1,2 – Fb Växlar mellan två externa styrningsplatser via digital ingång 3. HOA motsvarar 
extern plats 1. Auto är tilldelat DI1 och Hand är tilldelat DI2. Start via fältbuss-
kontrollord (extern plats 2). 

2W DI1 – 2W DI5 Växlar mellan två externa styrningsplatser via digital ingång 3. Tvåtrådig (extern 
styrningsplats 1) är tilldelad DI1 och tvåtrådig (extern styrningsplats 2) är tilldelad 
DI5. 

FIELDBUS Start via fältbusskontrollord. Endast extern styrningsplats 1. 

X X X 12.01 

DI1P,2P – Fb Växlar mellan två externa styrningsplatser via digital ingång 3. DI1P, 2P (tretrådig) 
är extern plats 1. Start via fältbusskontrollord (extern plats 2). 

AUTO RESTART Väljer om PS200 ska startas om automatiskt efter ett strömavbrott. 
OFF (standard) Inte valt. X X X 12.02 
On Valt. PS200 startar om automatiskt om förhållandena tillåter. Se till att parameter 

24.03, KEYPAD FAILURE inte är inställd på FAULT. 
STOP FUNCTION Väljer hur motorn ska stanna under normal nedstängning. 

RAMP (standard) Pumpen stängs av med hjälp av värdet för hastighetsminskning som definieras i 
13.02, DECEL TIME. X X X 12.08 

COAST  Strömmen stängs av omedelbart till motorn så att den går i frigång tills den 
stannar. 

MOTOR JOG Roterar motorn i 10 sekunder vid 60 rpm för att kontrollera rotationsriktningen. 
DISABLED (standard) Rotationskontrollfunktionen är inte aktiv. X X X 12.09 
JOG Roterar motorn i 10 sekunder vid 60 rpm. När rotationen är klar återgår denna 

parameter till inaktiverad. 
START DELAY När startkommandot har getts aktiverar startfördröjningsfunktionen ett relä som 

kan användas för att sätta igång ett extra smörjningssystem eller annan 
hjälputrustning innan motorn startas. När startfördröjningstiden har passerat 
startar PS200 motorn. Startfördröjningen fungerar inte i lokalt styrningsläge. 

X X X 12.10 

0–9 999 sek Standard = 0. 
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Grupp 12 START/STOPP Beskrivning 

SPEED OVERRIDE När funktionen är aktiv kan du välja mellan PID-styrning och hastighetsstyrning.  

DISABLED (standard) PID-styrningsläget är aktivt. 

DI5  Aktiverar hastighetsåsidosättningsläge via digital ingång 5. 

DI5(INV) Aktiverar hastighetsåsidosättningsläge via digital ingång 5. 

DI3 Aktiverar hastighetsåsidosättning via en digital ingång 3. Observera att om DI3 
väljs för att aktivera hastighetsåsidosättningsläget och parameter 12.01 är inställd 
för att växla mellan två externa styrningsplatser (via DI3) är båda funktionerna 
aktiva samtidigt. 

DI3(INV) Aktiverar hastighetsåsidosättningsläge via digital ingång 3. Observera att om DI3 
väljs för att aktivera hastighetsåsidosättningen och parameter 12.01 är inställd för 
att växla mellan två externa styrningsplatser (via DI3) är båda funktionerna aktiva 
samtidigt.  

HOA Aktiverar hastighetsåsidosättningsläge via handfunktionen på digital ingång 2. 
Observera att HOA måste konfigureras som en start-/stoppmetod i parameter 
12.01. 

X X X 12.11 

FIELDBUS Ett fältbusskontrollord används för att aktivera hastighetsåsidosättningsläget. PS-
larmord 3.10 bit 11 är inställt. Fältbuss väljs av bit 13 i huvudkommandot. 

SPD OVERRIDE REF Definierar platsen för hastighetsåsidosättningsreferensen. 

AI1 Väljer analog ingång 1 som referens för hastighetsåsidosättning. 17.20 måste 
ställas in på SPD OVRRD. 

AI3 Väljer analog ingång 3 som referens för hastighetsåsidosättning. 17.22 måste 
ställas in på SPD OVRRD. 

KEYPAD (standard)  Definierar knappsatsen som hastighetsreferens. 

X X X 12.12 

FIELDBUS Väljer fältbuss som hastighetsreferens inställd av huvudreferens 1 (Main Ref 1). 

SPD OVRD DFLT SP Standardbörvärde för hastighetsåsidosättning anropas när PS200 placeras i 
hastighetsåsidosättning från nollhastighet. Observera att om hastighets-
åsidosättning är aktiverat när drivenheten körs blir börvärdet för hastighet den 
aktuella driftshastigheten. Den kan därefter justeras upp eller ned med hjälp av 
knapparna på knappsatsen. Denna parameter gäller endast för 
knappsatsinställning för parameter 12.12. 

X X X 12.13 

0–3 600 RPM Första standardvärde är 14.02 Min Speed.  

SP OVRRD PMP PROT  Väljer om pumpvarningar och –fel (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 och 25.15) ska vara aktiva 
eller inaktiva när hastighetsåsidosättning är aktiverat. Nödstoppsfunktion kan inte 
åsidosättas. 

ENABLED (standard) Pumpskyddet är aktiverat. 

X X X 12.14 

DISABLED  Pumpskyddet är inaktiverat. 
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Grupp 13 RAMP Beskrivning 

X X X 13.01 ACCEL TIME Definierar den snabba accelerationstiden (intervall = 0–1 8000 sekunder). 
Standard = 5 sekunder. Förifyllt genom inställning av 11.03 MODE SELECT.  

X X X 13.02 DECEL TIME Definierar den snabba retardationstiden (intervall = 0–1 8000 sekunder). 
Standard = 5 sekunder. Förifyllt genom inställning av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.03 P - GAIN 
Definierar den proportionella ökningen för PID-regulatorn (intervall 0,00–100,00). 
Standard baserat på styrningsläge är tryck = 0,3, flöde = 0,2, SmartFlow = 0,2, 
nivå/temperatur = 5. Förifyllt genom inställning av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.04 I-TIME 
Definierar integraltiden för PID-regulatorn (intervall 0,00–320,00). Standard 
baserat på styrningsläge är tryck = 1,25, flöde = 1,75, SmartFlow = 2,25, 
nivå/temperatur = 320. Förifyllt genom inställning av 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.05** D - TIME Definierar derivationstiden för PID-regulatorn (intervall 0,00–320,00). Standard = 
0 inaktiverar derivationstiden. 

 X X 13.06** PID DERIV FILTER 
Definierar konstanten för det filter som används för att jämna ut derivations-
komponenterna i processens PID-regulator (intervall = 0,04–10 sekunder.). 
Standard är 1 sekund. 

 X X 13.07** PID INTEGRATION Aktiverar integreringsfunktionen för PID-regulatorn. Alternativen är ON (standard) 
och OFF. 

CONTROL PARAM Definierar vilken av drivenhetens variabler som ska manipuleras i PID.  

SPEED (standard)  Hastigheten är den variabel som manipuleras i PID-regulatorn.  X X 13.08 

TORQUE Moment är den variabel som manipuleras i PID-regulatorn. 
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Grupp 14 SPD LIM/STRT LVL Beskrivning 

X X X 14.01 MAXIMUM SPEED Definierar högsta tillåtna hastighet. Standardinställningen är parameter 11.07 
MOTOR FL RPM.  

X X X 14.02 
 MINIMUM SPEED Definierar lägsta hastighet. Standardinställningen är 25 % av parameter 11.07 

MOTOR FL RPM. 

X X X 14.03 MAXIMUM FREQUENCY 
Definierar högsta tillåtna frekvens vid skalär drift. Denna parameter visas bara om 
parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE är inställd på SCALAR. Standardinställningen 
är parameter 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

X X X 14.04 MINIMUM FREQUENCY 
Definierar lägsta tillåtna frekvens vid skalär drift. Denna parameter visas bara om 
parameter 11.09 MOTOR CTRL MODE är inställd på SCALAR. Standardinställningen 
är 25 % av parameter 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

CONFIG SPEED MIN Definierar drivenhetens reaktion när PS200 försöker reglera hastigheten till eller 
under 14.02 MINIMUM SPEED.  

SPD = MINSPD PS200 körs på denna hastighet tills transienten går över eller enheten stängs av 
manuellt om inte ett fel uppstår. 

X X X 14.05 

SPD = 0 (standard) Drivenheten körs på lägsta hastighet tills 14.06, STP DELAY MIN SPD har passerat 
och stängs därefter av. 

 X X 14.06 STP DELAY MIN SPD 

Den tidsperiod drivenheten körs på 14.05, MINIMUM SPEED innan den stannar. 
Intervall = 0–1 800 sekunder. (Standard är 5 sekunder.) Fungerar när 14.05 är 
inställd på SPD = 0. Aktiveras om börvärdet skulle leda till reglering under lägsta 
hastighet, stängd ventil i tryckstyrning och sekundärt skydd A & B. 

X X X 14.07 RESTART VALUE 

Om drivenheten stängs av pga. 14.05, CONFIG SPEED MIN, för att det inte finns 
någon systembelastning (endast tryck- eller nivåstyrning) går drivenheten till 
viloläge tills de faktiska processvärdena sjunker under ett inställt omstartsvärde 
(14.07, RESTART VALUE) under lägre tid än omstartsfördröjningen (14.08, 
RESTART DELAY). Om pumpen körs i inverterat läge (21.01) är drivenheten i 
viloläge tills processvariabeln stiger över omstartsvärdet. Uppvakningsnivån i 
procent av börvärdet = 0–500 %. För att inaktivera omstartsvärdet i både normalt 
och inverterat läge anger du 0 %. Standard: Normalt regleringsläge = 90 %, 
inverterat regleringsläge = 100 %. 

 X X 14.08 RESTART DELAY  Tidsfördröjning för 14.07, RESTART VALUE. Intervall = 0–1 800 sekunder. 
(Standard är 1 sekund.) 

X X X 14.09 PRIMING DELAY 

Inställningsintervallet är 0–6 000 sekunder. När drivenheten startar från 0 rpm 
fördröjer parametern pumpskyddsfel (23.04, 23.10, 25.01, 25.06, 25.07, 
25.11,25.13, 25.15) under den inställda tiden. Standard är 0. När fyllnings-
fördröjningstiden har passerat träder 25.03, protection delay i funktion. Under 
fyllningsfördröjningen körs pumpen vid maxhastighet (14.01) eftersom den inte 
kan uppnå börvärdet. 
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Grupp 14 SPD LIM/STRT LVL Beskrivning 

X     14.10 CRITICAL SPEED 1 Värdesintervall: 0–9 999 RPM. Standard är 0. Om inställningen för CRITICAL 
SPEED 1 = 0 inaktiveras funktionen.  

X   14.11 CRITICAL SPEED 2 Värdesintervall: 0–9 999 RPM. Standard är 0. Om inställningen för CRITICAL 
SPEED 2 = 0 inaktiveras funktionen. 

X   14.12 NCR WIDTH 

Värdesintervall: 0–1 000 RPM. Standard är 0. Detta är den totala spännvidden för 
kritisk hastighet (½ över och ½ under) för det värde som är inställt för kritisk 
hastighet 1 och 2. Om börvärdet ligger inom intervallet för kritisk hastighet körs 
drivenheten vid ett börvärde just ovanför eller nedanför det intervallet om den 
håller på att öka eller minska hastigheten för att nå börvärdet. 
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Grupp 15 PROCESS VAR UNIT Beskrivning 

AI2 UNIT 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG (standard) 
M3/HR 
FT 
M 
F DEG  
C DEG 
IN 

X X X 15.01 

CM 

Väljer enhet (standard är tryck) för den primära processgivaren på AI2. I 
hastighetsstyrning är makrots standard 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 

Väljer enhet för givaren på AI1 (om den används).  

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 

Väljer enhet för givaren på AI3 (om den används).  
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Grupp 16 SETPOINT SELECT Beskrivning 

SET1/SET2 SELECT Definierar från vilken källa drivenheten läser den signal som väljer börvärdet. 
SETPOINT 1 (standard) Endast börvärde 1 används. 

DI3 Med digital ingång 3 väljer du börvärde 1 eller börvärde 2. Öppen = börvärde 1, 
stängd = börvärde 2. 

X X X 16.01 

FIELDBUS Börvärdet skickas via fältbusskontrollord. 
SETPOINT 1 SELECT Väljer signalkällan för börvärde 1. 
KEYPAD (standard)  Börvärdet väljs från knappsatsen. 
ANALOG INPUT Börvärdet väljs via analog ingång (AI1, AI2 eller AI3). 

X X X 16.02 

FIELDBUS Börvärdet väljs via fältbusskontrollord. 

X X X 16.03 AI2 MAX 

För enkel- och flerpumpsmakro definierar denna parameter fullskalig feedback 
(20 mA-inställning) för den primära processgivaren vid AI2. Denna parameter 
korrelerar också med maxvärdet för börvärde(na) 1 och 2. 
För hastighetsstyrningsmakrot skalar denna parameter maxinställningen (20 mA 
eller knappsats) för Spd Ctrl Ref. Obs! Om enheten är fot, meter, tum eller 
centimeter: är AI2 Max alltid baserat på en specifik vikt som är lika med 1. 
Ärvärdessignaler för tryck i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras för  
specifik vikt av maskinvaran. Signalen är endast linjär. 

X X X 16.04 AI2 MIN 

För enkel- och flerpumpsmakro definierar denna parameter värdet (vanligtvis noll) 
för 4 mA-inställningen för den primära processgivaren vid AI2. Denna parameter 
korrelerar också med minimivärdet för börvärde(na) 1 och 2. 
För hastighetsstyrningsmakrot skalar denna parameter värdet (vanligtvis noll) för 
inställningen (4 mA eller knappsats) av Spd Ctrl Ref. Obs! Om enheten är fot, 
meter, tum eller centimeter: är AI2 Min alltid baserat på en specifik vikt som är 
lika med 1. Ärvärdessignaler för tryck i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras 
för specifik vikt av maskinvaran. Signalen är endast linjär. 

SETPOINT 2 SELECT Väljer signalkällan för börvärde 1 (börvärde #2). 
KEYPAD (standard)  Börvärdet väljs från knappsatsen. 
ANALOG INPUT Börvärdet väljs via analog ingång (AI1, AI2 eller AI3). 

X X X 16.05 

FIELDBUS Börvärdet väljs via fältbusskontrollord. 

X X X 16.06 AI1 MAX 

Definierar det fullskaliga värdet för en 10 VDC/20 mA-signal när en givare, Spd 
Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, flödesmätare (används för avancerat 
pumpskydd), primär processgivare (alternativ plats när den konfigureras i 17.20) 
eller en sekundär processgivare används på AI1.  Obs! Om enheten är fot, meter, 
tum eller centimeter är AI1 Max alltid baserat på en specifik vikt som är lika med 
1. Ärvärdessignaler för tryck i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras för 
specifik vikt av maskinvaran. Signalen kan endast vara linjär. 

X X X 16.07 AI1 MIN 

Definierar lägsta värdet för en 2 VDC/4 mA-signal när en givare, Spd Ovrd, Spd 
Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, flödesmätare, (används för avancerat pumpskydd, 
primär processgivare (alternativ plats när den konfigureras i 17.20) eller en 
sekundär processgivare används på AI1.  Obs! Om enheten är fot, meter, tum 
eller centimeter är AI1 Min alltid baserat på en specifik vikt som är lika med 1. 
Ärvärdessignaler för tryck i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras för specifik 
vikt av maskinvaran. Signalen kan endast vara linjär. 

X X X 16.08 AI3 MAX 

Definierar det fullskaliga värdet för en 10 VDC/20 mA-signal när en givare, Spd 
Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, flödesmätare, (används för avancerat 
pumpskydd), primär processgivare (alternativ plats när den konfigureras i 17.22) 
eller en sekundär processgivare används på AI3.  Obs! Om enheten är fot, meter, 
tum eller centimeter: är AI3 alltid baserat på en specifik vikt som är lika med 1. 
Ärvärdessignaler i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras för specifik vikt av 
maskinvaran. Endast linjär signal 

X X X 16.09 AI3 MIN 

Definierar det lägsta värdet för en 4 mA-signal när en givare, Spd Ovrd, Spd Ctrl 
Ref, Ext Setpt, SG/Temp, flödesmätare, (används för avancerat pumpskydd, 
primär processgivare (alternativ plats när den konfigureras i 17.22) eller en 
sekundär processgivare används på AI3.  Obs! Om enheten är fot, meter, tum 
eller centimeter är AI3 Min alltid baserat på en specifik vikt som är lika med 1. 
Ärvärdessignaler i fot, meter, tum eller centimeter korrigeras för specifik vikt av 
maskinvaran. Endast linjär signal 
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Grupp 16 SETPOINT SELECT Beskrivning 

LOCAL REF SELECT Väljer den referens som ska kontrolleras i lokal styrning. Gör att användaren i 
lokalt styrningsläge kan styra en knappsatsreferens (inklusive att starta och 
stoppa drivenheten från knappsatsen). I fjärrstyrningsläge hämtas referensen 
från parametrarna 16.01, 16.02 och 16.05 och startmetoden från 12.01. Om 
parameter 11.09 ställs in på DTC är enheten rpm. Om den ställs in på skalär är 
enheten Hz.  

SPEED RPM/HZ I lokal styrning används hastighetsreferens från knappsatsen. Gäller enkel-
pumpsläge och hastighetsstyrning. När du växlar från fjärrstyrning till lokal 
styrning används aktuell driftshastighet som referens. Växlingen mellan 
fjärrstyrning och lokal styrning kan göras medan enheten körs eller inte körs.  

X X  16.10 

PROC VAL (standard) Ställer in referensen baserat på parametrarna 15.01, AI2 Units, 16.03, AI2 Max 
och 16.04, AI2 Min och skickar referensen baserat på inställningar för 16.01, 
16.02 och 16.05. För enkelpumpsdrift är referensen i PID-enheter för 
hastighetsstyrning är referensen i rpm/Hz. Med detta val är referensens 
(börvärdets) ursprung och enheter samma som i fjärrstyrningsläge.  

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

APPENDIX A-3 PARAMETERLISTA 

Sida 151  

 

H
as

ti
gh

et
s-

st
yr

ni
ng

 
En

ke
lp

um
ps

-
lä

ge
 

Fl
er

pu
m

ps
-

lä
ge

 

Grupp 17 ANALOG INPUTS Beskrivning 

MINIMUM AI1 Definierar det lägsta värdet för analog ingång AI1.  

0 VDC Använd inte. En signal på 0 VDC aktiverar givarfelfunktionen om inte 24.01 och 
24.02 har inaktiverats. 

2 VDC (standard) 2 VDC väljs som lägsta värde. 

TUNED VALUE Väljer det fininställda värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta 
väljer det fininställda värdet som lägsta värde för AI1. 

X X X 17.05 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens lägsta värde som ska gälla för AI1. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI1 in på ärvärdet för AI1 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres.  

MAXIMUM AI1 Definierar det högsta värdet för analog ingång AI1.  
10 VDC (standard) Maximal skalad inställning är 10 VDC. 

TUNED VALUE Väljer det fininställda värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta 
väljer det fininställda värdet som högsta värde för AI1. X X X 17.06** 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens högsta värde som ska gälla för AI1. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI1 in på ärvärdet för AI1 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres.  

X X X 17.07 ** SCALE AI1 Skalar AI1. Standard = 100 % 

X X X 17.08** FILTER AI1 
Definierar filtertidskonstanten för AI1. Standard är 0,1 sekund. Observera att 
signalen också filtreras på grund av signalgränssnittets maskinvara (10 ms 
tidskonstant). Detta kan inte ändras av någon parameter. 

INVERT AI1 Aktiverar/inaktiverar inverteringen av den analoga ingångssignalen AI1. 
NO Ingen invertering 

X X X 17.09** 
YES 

Invertering är aktiv. Högsta värdet för den analoga ingångssignalen (10 V/20 mA) 
överensstämmer med AI1 MIN (16.07) och lägsta värdet för den analoga ingångs-
signalen (2 V/4mA) överensstämmer med AI1 MAX (16.06). 

MINIMUM AI2 Definierar värdet för analog ingång AI2.  

0 MA Använd inte. En signal på 0 mA aktiverar givarfelfunktionen om inte 24.01 och 
24.02 har inaktiverats. 

4 MA (standard) 2 mA väljs som lägsta värde. 

TUNED VALUE Väljer det fininställda värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta 
väljer det fininställda värdet som lägsta värde för AI2. 

X X X 17.10 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens lägsta värde som ska gälla för AI2. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI2 in på ärvärdet för AI2 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres.  

MAXIMUM AI2 Definierar det högsta värdet för analog ingång AI2.  
20 MA (standard) Maximal skalad inställning är 20 mA. 

TUNED VALUE Väljer det fininställd värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta väljer 
det fininställda värdet som högsta värde för AI2. X X X 17.11** 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens högsta värde som ska gälla för AI2. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI2 in på ärvärdet för AI2 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres.  

X X X 17.12** SCALE AI2 Skalar AI2. Standard = 100 % 

X X X 17.13** FILTER AI2 
Definierar filtertidskonstanten för AI2. Standard är 0,1 sekund. Observera att 
signalen också filtreras på grund av signalgränssnittets maskinvara (10 ms 
tidskonstant). Detta kan inte ändras av någon parameter. 

INVERT AI2 Aktiverar/inaktiverar inverteringen av den analoga ingångssignalen AI2. 
NO Ingen invertering 

X X X 17.14** 
YES 

Invertering är aktiv. Högsta värdet för den analoga ingångssignalen (20 mA) 
överensstämmer med 16.04, AI2 MIN och lägsta värdet för den analoga 
ingångssignalen (4mA) överensstämmer med 16.03, AI2 MAX. 

MINIMUM AI3 Definierar värdet för analog ingång AI3.  

0 MA Använd inte. En signal på 0 mA aktiverar givarfelfunktionen om inte 24.01 och 
24.02 har inaktiverats. 

4 MA (standard) 4 mA väljs som lägsta värde. 

TUNED VALUE Väljer det fininställda värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta 
väljer det fininställda värdet som lägsta värde för AI3. X X X 17.15 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens lägsta värde som ska gälla för AI3. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI3 in på ärvärdet för AI3 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres. 
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Grupp 17 ANALOG INPUTS Beskrivning 

MAXIMUM AI3 Definierar högsta värdet för analog ingång AI3.  
20 MA (standard) Maximal skalad inställning är 20 mA. 

TUNED VALUE Väljer det fininställda värdet när fininställningsfunktionen har slutförts. Detta 
väljer det fininställda värdet som högsta värde för AI3. X X X 17.16** 

TUNE 

Denna parameter ställer in signalens högsta värde som ska gälla för AI3. När du 
har valt TUNE och tryckt på Enter ställs värdet för AI3 in på ärvärdet för AI3 när 
fininställningsfunktionen aktiverades. Denna funktion är användbar för att ta bort 
eventuell systemhysteres.  

X X X 17.17** SCALE AI3 Skalar AI3. Standard = 100 % 

X X X 17.18** FILTER AI3 
Definierar filtertidskonstanten för AI3. Standard är 0,1 sekund. Observera att 
signalen också filtreras på grund av signalgränssnittets maskinvara (10 ms 
tidskonstant). Detta kan inte ändras av någon parameter. 

INVERT AI3 Aktiverar/inaktiverar inverteringen av den analoga ingångssignalen AI3. 
NO Ingen invertering 

X X X 17.19** 
YES 

Invertering är aktiv. Högsta värdet för den analoga ingångssignalen (20 mA) 
överensstämmer med 16.09, AI3 MIN och lägsta värdet för den analoga 
ingångssignalen (4mA) överensstämmer med 16.08, AI3 MAX. 

AI1 CONFIG Definierar konfigurationen för AI1. 
PROC TRANS 2 Används för multivariabel styrning. 
PROC TRANS 1 Alternativ källa för den primära processgivaren (enkelpump och flerpumpmakro) 

om AI2 inte kan användas. Enheterna för 15.01 och givarskalning 16.06, AI1 Max 
och 16.07, AI1 Min måste också ställas in. 

EXT SETPOINT Används när fast eller variabelt börvärde skickas via en extern källa i enkelpumps- 
eller flerpumpsläge.  

CONDITION 1 Används när Condition 1 har valts. 
CONDITION 2 Används när Condition 2 har valts. 
SPD CTRL REF Används i hastighetsmakro när en extern hastighetsreferens används.  
FLOWMETER Används när en flödesmätare väljs för användning med avancerat pumpskydd. 
SG/TEMP Används om specifik vikt ställs in direkt med en analog ingångssignal eller en 

temperaturgivare används för beräkning av specifik vikt. 
SPD OVRD Används när du ställer in en referens för hastighetsåsidosättning. 

X X X 17.20 

NOT USED AI1 används inte (standard). 
AI2 CONFIG Definierar konfigurationen för AI2. 
PROC TRANS 1 Standardinställning för enkelpumpsläge och Flerpumpsläge. 
SPD CTRL REF Används i hastighetsmakro när en extern hastighetsreferens används. 

X X X 17.21 

NOT USED AI2 används inte (standard för hastighetsmakro). 
AI3 CONFIG Definierar konfigurationen för AI3. 
PROC TRANS 1 Alternativ källa för den primära processgivaren (enkelpump och flerpumpmakro) 

om AI2 inte kan användas. Enheterna för 15.03 och givarskalning 16.08, AI3 Max 
och 16.09, AI3 Min måste också ställas in. 

SPD CTRL REF Används i hastighetsmakro när en extern hastighetsreferens används.  
CONDITION 1 Används när Condition 1 har valts. 
CONDITION 2 Används när Condition 2 har valts. 
PROC TRANS 2 Används för multivariabel styrning. 
EXT SETPOINT Används när fast eller variabelt börvärde skickas via en extern källa i enkelpumps- 

eller flerpumpsläge. 
FLOWMETER Används när en flödesmätare väljs för användning med avancerat pumpskydd. 
SG/TEMP Används om specifik vikt ställs in direkt med en analog ingångssignal eller en 

temperaturgivare används för beräkning av specifik vikt. 
SPD OVRD Används när du ställer in en referens för hastighetsåsidosättning. 

X X X 17.22 

NOT USED AI3 används inte (standard). 
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Grupp 19 RELAY OUTPUTS Beskrivning 

RELAY RO# OUTPUT 

Väljer den status för PS200 som ska indikeras via reläutgång 1, 2 eller 3 (RO1, 
RO2, RO3). Reläet aktiveras när status motsvarar inställningen. Relävarningar 
återställs automatiskt, fel måste återställas manuellt (om de inte återställs av 
25.04, ERROR RESET). 

READY (DEFAULT 19.01) Utdata indikerar att drivenheten är strömförsörjd och väntar på ett 
startkommando.  

RUNNING (DEFAULT 19.04) Utdata indikerar att drivenheten körs. 
VFD FLTS/WRNGS VFD-relaterad varning eller ett fel har uppstått (inkluderar knappsatsfel). Inte 

aktivt i process- eller tillståndsviloläge.  
PUMP FLTS/WRNGS En generell pumprelaterad varning eller ett fel har uppstått, t.ex. Pump Protect, 

Low Demand, Secondary Pump Protect A eller B, Condition 1 eller 2 fault, Min 
Flow fault, Dry Run fault, Runout warning eller Process eller Condition Sensor 
fault. Inte aktivt i process- eller tillståndsviloläge. 

ALL FLTS/WRNGS Både VFD- och pumprelaterade varningar eller fel identifieras. 
SECND PRTECT A En varning eller felfunktion har aktiverats för det sekundära skyddet A. DI4 är låg 

för inställningen för skyddsfördröjning (25.03). Stängd = normal, öppen = 
sekundärt skyddsfel A är aktivt. 

SECND PRTECT B En varning eller felfunktion har aktiverats för det sekundära skyddet B. DI5 is low 
for the Protection Delay (25.03) setting. closed = normal, open = Secondary 
Protect B fault function is active. 

PUMP PROTECT  Pumpskyddet (25.01, 25.11, 25.13, 25.15) eller varning eller felfunktion för låg 
belastning har aktiverats. En hastighetsåsidosättningsvarning via digital ingång 
(se parameter 12.11) ska inte aktivera denna inställning. 

HI CONDITION 1 Condition 1 har överskridit gränsen (23.02 eller 23.05) för tillståndsrespons-
fördröjningen (23.13). 

HI CONDITION 2 Condition 2 har överskridit gränsen (23.08 eller 23.11) för tillståndsrespons-
fördröjningen (23.13). 

LO CONDITION 1 Condition 1 är under gränsen (23.03 eller 23.06) för tillståndsrespons-
fördröjningen (23.13). 

LO CONDITION 2 Condition 2 är under gränsen (23,09 eller 23,12) för tillståndsrespons-
fördröjningen (23.13). 

LOC/REM Reläet ändrar status när drivenheten växlas till fjärrstyrning. 
PROC TX ERR Processgivaren ProcTX1, Proc TX2, Spd Ctrl Ref, Flowmeter, SG/Temp eller Ext 

Setpoint har utlösts av 24.01. Om varningsorsaken avhjälps återställs reläet. Fel 
kräver manuell återställning. 

START DELAY Startfördröjningsfunktionen 12.10 har aktiverats. 
SLEEP Drivenheten är i viloläge och väntar på belastningsökning. 
SPEED OVERRIDE Drivenheten har placerats i hastighetsåsidosättningsläge via digital signal (se 

parameter 12.11). 
RUN DISABLED Omkopplaren Run disable har inte stängts eller korskopplats. 
FAULT (DEFAULT 19.07) Reläet aktiveras av alla pump eller VFD-feltillstånd. Denna inställning omfattar 

inte varningar. 
FAULT (INV) Reläet aktiveras under icke-feltillstånd och inaktveras av alla pump- eller VFD-

feltillstånd. Denna inställning omfattar inte varningar. 
PCS REQ En pumprengöringssekvens har begärts. Reläet förblir aktiverat tills rengörings-

sekvensen är avslutad. 
PCS EXE En pumprengöringssekvens utförs. Reläet förblir aktiverat tills rengörings-

sekvensen är avslutad. 

X  X X 
19.01 
19.04 
19.07 

PUMP CLOGGED Pumpen är igensatt. Antalet rengöringssekvenser överstiger värdet i 34.17 
SEQUENCE COUNTER. 

X X X 19.02** RO1 TON DELAY Definierar driftsfördröjningen för reläutgång RO1. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.03** RO1 TOFFDELAY Definierar frisläppningsfördröjningen för reläutgång RO1. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.05** RO2 TON DELAY Definierar driftsfördröjningen för reläutgång RO2. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.06** RO2 TOFFDELAY Definierar frisläppningsfördröjningen för reläutgång RO2. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.08** RO3 TON DELAY Definierar driftsfördröjningen för reläutgång RO3. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 

X X X 19.09** RO3 TOFFDELAY Definierar frisläppningsfördröjningen för reläutgång RO3. Inställningsintervall  
0–3 600 sekunder. Standard = 0 sekunder. 
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Grupp 20 ANALOG OUTPUTS Beskrivning 

ANALOG OUTPUT 1 Ansluter en PS200-signal till analog utgång 1 (AO1). 

X X X 20.01 
+.002.007.000 (DEFAULT 
PUMP SPEED) 
 
C 00000 (ANVÄNDS INTE) 
 

Använder pekare för att välja en analog utgång t.ex.: [+001.002.000] är motor-
hastigheten. Inverteringsfältet är alltid + för analoga signaler. Bitfält (sista tre 
siffrorna är alltid 000 för analoga signaler). Inställningen för konstant värde 
(C 00000) ställer in ett konstant värde i mA, men används inte för PumpSmarts 
analoga utsignaler. 

X X X 20.02** INVERT AO1 Inverterar AO1-signalen. Den analoga signalen är på lägsta nivå när den angivna 
drivenhetens signal är på högsta nivå och tvärtom. (Standard = No) 

X X X 20.03** MINIMUM AO1 Definierar lägsta värdet för AO1. Standard = 4 mA. 

X X X 20.04** FILTER AO1 Definierar filtreringstidskonstanten för AO1. Intervallet är 0–10 000. Standard = 
100, vilket representerar 0,1 sekunder. 

X X X 20.05** SCALE AO1 

Skalar AO1-signalen. Standardvärdena är hastighet (parameter 14.01, Max speed 
value), moment (10 000), effekt (1 000), ström (10 x parameter 11.05) energi-
besparing (10 000). Alla andra skalningar har 1 som standard och måste ställas in 
manuellt. För energibesparingsfunktionen används en skalinställning på 10 000 = 
$ 10 000. 

ANALOG OUTPUT 2 Ansluter en PS200-signal till analog utgång 2 (AO2). 

X X X 20.06 

+.001.004.000 (DEFAULT 
MOTOR CURRENT) 
 
C 00000 (ANVÄNDS INTE) 
 

Använder pekare för att välja en analog utgång t.ex.: [+001.002.000] är motor-
hastigheten. Inverteringsfältet är alltid + för analoga signaler. Bitfält (sista tre 
siffrorna är alltid 000 för analoga signaler). Inställningen för konstant värde 
(C 00000) ställer in ett konstant värde i mA, men används inte för PumpSmarts 
analoga utsignaler. 

X X X 20.07** INVERT AO2 
Inverterar AO2-signalen. Den analoga signalen är på lägsta nivå när den angivna 
drivenhetens signal är på högsta nivå och tvärtom.  
(Standard = No) 

X X X 20.08** MINIMUM AO2 Definierar lägsta värdet för AO2. Standard = 4 mA. 

X X X 20.09** FILTER AO2 Definierar filtertidskonstanten för AO2. Intervallet är 0–10 000.  Standard = 100, 
vilket representerar 0,1 sekunder. 

X X X 20.10** SCALE AO2 

Skalar AO2-signalen. Standardvärdena är hastighet (parameter 14.01, Max speed 
value), moment (10 000), effekt (1 000), ström (10 x parameter 11.05) energi-
besparing (10 000). Alla andra skalningar har 1 som standard och måste ställas in 
manuellt. För energibesparingsfunktionen används en skalinställning på 10 000 = 
$ 10 000. 
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Grupp 21 REG/MULTVAR Beskrivning 

REGULATION MODE Väljer typen av PS200-styrning med en sjunkande signal för processvariabel. 

NORMAL (standard) Ökar uthastigheten med fallande signal för processvariabel. För nivåstyrnings-
applikationer är tanken på utloppssidan.  X X 21.01 

INVERSE Minskar uthastigheten med fallande signal för processvariabel. För nivåstyrnings-
applikationer är tanken på sugsidan. 

MULTIVAR CTL Väljer PS200-funktionen för multivariabel styrning. Använder en hjälpprocess-
givare för att förskjuta börvärdet.  

OFF (standard) Inaktiverar multivariabel styrning. 
X X X 21.02 

ON Multivariabel styrning är aktiv. 

X X X 21.03 LEVEL 1 

Lägsta värde för processgivare 2 är förskjutet vid nivå 1. Förskjutningen för TX2 
börjar under detta värde. Enhet väljer du i grupp 15. 

Standard = 0 
Intervall = 0–9 999 

X X X 21.04 SP LO  

Börvärdet överensstämmer med Lo Intercept. Enheterna för enkelpump- och 
flerpumpsenheter motsvarar de som valts i AI2. För hastighetsstyrning är enheten 
RPM. 

Standard = 0 
Intervall: ±20 000 rpm för hastighetsstyrning.. Gällande PID-enheter 
för enkelpump och flerpump. 

X X X 21.05 LO INTRCPT  

Detta är värdet för processgivare 2 som SPT LO ges för (vid nivå 1). Enhet väljer 
du i grupp 15. 

Standard = 0 
Intervall: 0–9999 

X X X 21.06 LEVEL 2 

Högsta värde för processgivare 2 är förskjutet vid nivå 2. Förskjutningen för TX2 
börjar ovanför detta värde. Enhet väljer du i grupp 15. 

Standard = 100 
Intervall: 0–9999 

X X X 21.07 SP HI  

Börvärdet överensstämmer med Hi Intercept. Enheterna för enkelpumps- och 
flerpumpsenheter motsvarar de som valts i AI2. För hastighetsstyrning är enheten 
RPM.  

Standard = 0 
Intervall: ±20 000 rpm för hastighetsstyrning. Gällande PID-enheter 
för enkelpump och flerpump. 

X X X 21.08 HI INTRCPT  

Detta är värdet för processgivare 2 som SPT HI ges för (vid nivå 2). 
Enhet väljer du i grupp 15. 

Standard = 0 
Intervall: 0–9999 

 X X 21.09 PRESS INCR SPEED 
Ställer in den hastighet vid vilken ytterligare tryck läggs till för att kompensera för 
friktionsförluster i systemet vid ökat flöde. Inställningsintervall = 0–3 600 rpm. 
Används endast för enkelpumps- och backupläge. Standard = 1 200 rpm. 

 X X 21.10 PRESS INCR % 

Mängden, i procent av börvärdet, som läggs till börvärdet för att kompensera 
för friktionsförluster vid hastighetsökning. Inställningsintervallet är 0–100 %. 
Används endast för enkelpumps- och backupläge. Observera att full 
börvärdesökning (%) uppnås vid maxhastighet (14.01). Standard = 0. 
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Grupp 22 MULTIPUMP CTRL Beskrivning 

LÄGE Väljer hur flera PS200-enheter körs tillsammans för att uppnå börvärdet. 

SYNCHRONOUS (standard) Sidopumpar startar efter behov och alla pumpar reglerar till börvärdet vid samma 
hastighet. OBS! Vi rekommenderar att alla pumpar är identiska. 

   X 22.01 

BACKUP 

Detta liknar enkelpumpsstyrning men en backupenhet startas automatiskt om 
huvudenheten slutar fungera. Parametrarna 22.02–22.06 och 22.08-22.12 
fungerar inte i backupläge. Observera att parametrarna 21.01 till 21.10 fungerar 
i backupläge. 

   X 22.02 VALUE DECREASE 
Definierar hur mycket börvärdet kan sjunka innan nästa sidopump startas. 
Inställningsintervallet är 0–100 % av börvärdet. Används endast för 
synkronstyrning. Standard = 5 % 

   X 22.03 VALUE INCREASE 

Definierar ökningen i börvärdet när en sidopumpstartar. Detta värde ackumuleras 
för varje sidopump som startar. Inställningsintervallet är 0–100 % av börvärdet. 
Används endast för synkronstyrning. Standardinställningen för 22.03 är lika med 
värdet som ställs in i 22.02. Standard = 5 % 

   X 22.04 STAGE 2 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 1 ska startas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 98 %. 

  X 22.05 STAGE 3 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 2 ska startas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 98 %. 

  X 22.06 STAGE 4 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 3 ska startas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 98 %. 

  X 22.07 SWITCH LEAD  

Definierar den tid huvudenheten körs innan en ny enhet ska bli huvudenhet. 
Observera att om denna tid är inställd på noll inaktiveras växlingsfunktionen 
(inklusive växling under feltillstånd). Inställningsintervall 0–10 000 timmar. 
Standardinställningen är 48 timmar. 

PROOF TIME 
Den tidsperiod som tillstånden för inkoppling/urkoppling måste vara innan 
pumpen faktiskt startas eller stoppas. Inkopplingsvärdet och värdeminskning eller 
urkopplingsvärdet måste uppnås.   X 22.08 

0–360 SEC Standard är 20 sekunder. 

  X 22.09 DESTAGE 2 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 1 ska stoppas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 75%. 

  X 22.10 DESTAGE 3 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 2 ska stoppas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 85 %.  

  X 22.11 DESTAGE 4 

Väljer vid vilket kontrollparametervärde som sidopump 3 ska stoppas.  
Inställningsintervall = 0–100 % av parameter 14.01, MAXIMUIM SPEED (13.08 
inställd på Speed) eller 0–100 % av MOTOR NOM TORQUE (13.08 inställd på 
Torque). Gäller för synkront läge. Standard är 92%. 

  X 22.12 MIN PUMPS ON 
Definierar minsta antal pumpar som ska köras under belastning och ett 
startkommando avges. Standard = 1, intervall 1–4. Gäller endast synkron 
styrning.  

  X 22.13 PUMP ADDRESS Definierar pumpadressen för flerpumpssystem. Adressintervall = 1–4. Adress 1 är 
reserverad för huvudenheten.  

  X 22.14** M/F COMM L DELAY Tidsfördröjning innan en M/F Comm Loss förklaras. Standard = 4 sekunder. 
Denna parameter kan inte ändras. 

CH2 COM LOS CTRL Definierar drivenhetens reaktion om den fiberoptiska kommunikationen slutar 
fungera. Använd lösenordet 564 för att komma åt parametern. 

COAST STOP (standard) Pumpen stannar i frigångsläge. 
RAMP STOP Pumpen minskar hastigheten och stannar. 

AUTO CTRL 
Pumpen körs ungefär som i enkelpumpsläge och reglerar till ett börvärde. Gäller 
inte om du använder 22.17 TX ONE MASTER. Använd inte i backupläge (22.01, 
BACKUP). 

  X 22.15** 

LAST SPEED Pumpen körs vid genomsnittlig hastighet för den senaste minuten. Kan användas 
med inställningen ONE MASTER, 22.17. 
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Grupp 22 MULTIPUMP CTRL Beskrivning 

  X 22.16 MANUAL SWITCH 
Alternativen är disabled (standard), 1, 2, 3 och 4. Manuell växling av huvud- och 
sidopumpar. När manuell växling utförts återgår denna parameter till inaktiverad. 
Manuell växling fungerar via knappsatsen på huvudenheten.  

TX CONFIG Gäller endast synkron styrning och backup. Definierar om sidopumparna har egna 
givare.  

TX ALL DRIVES Standard om parameter 11.03, mode SELECT är inställd på tryck. Varje pump har 
en egen givare. Detta val kan endast användas för tryckstyrning. 

TX ONE AI 

Standard om parameter11.03, mode SELECT är inställd på nivå, flöde eller 
temperatur. Endast en givare används. Givaren måste anslutas i serie med de 
andra drivenheterna. Parametrarna 22.04–22.11 fungerar normalt. Kan användas 
för alla alternativ i parameter 11.03, mode SELECT. 

  X 22.17 

TX ONE MASTER 
Används för tryck, nivå, flöde eller temperatur när en givare används. Givar-
signalen överförs via fiberoptisk kabel till andra drivenheter. Parametrarna 22.04–
22.11 fungerar normalt. 
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Grupp 23 
CONDITION SETUP 
(INSTÄLLNING AV 

TILLSTÅND) 

Beskrivning 

X X X 23.01 COND 1 SOURCE 
Definierar platsen där signalen för Condition 1 ska övervakas. Väljbara alternativ 
kan antingen vara analog ingång AI1, AI3 eller någon av följande ärvärdessignaler 
från grupp 1 eller 2: 1.02- 1.06, 1.10-1.15, 1.43, 2.04, 2.06 och 2.17. 

X X X 23.02 COND1 WRN LIM HI 

Intervallet är 0–9 999. Detta är den övre varningsgränsen. Enheterna väljer du 
i grupp 15 eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i 
parameter 23.01. Givarskalningen ställer du in i grupp 16. PS200 genererar 
varningsmeddelandet COND 1 WARNING när COND 1-signalen ligger över den 
övre gränsen (WARN LIMIT HI) under längre tid än svarsfördröjningen. Inga 
ytterligare åtgärder vidtas om inte reläutdata har konfigurerats. COND 1 
WARNING aktiveras endast om ett större värde än noll har angetts. Standard är 
noll, vilket inaktiverar funktionen för övre gräns. 

X X X 23.03 COND1 WRN LIM LO 

Intervallet är ±9 999. Detta är den undre varningsgränsen. Enheterna väljer du 
i grupp 15 eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i 
parameter 23.01. Givarskalningen ställer du in i grupp 16. PS200 genererar 
varningsmeddelandet COND 1 WARNING när COND 1-signalen ligger under den 
undre gränsen (WARN LIMIT LO) under längre tid än svarsfördröjningen. Inga 
ytterligare åtgärder vidtas om inte reläutdata har konfigurerats. COND 1 
WARNING aktiveras endast om ett större värde än noll har angetts. Standard är 
noll, vilket inaktiverar funktionen för undre gräns. 

COND 1 ALARM Signalen COND 1 är samma som larminställningen COND 1 under längre tid än 
svarsfördröjningen.  

DISABLED (standard) Skyddet är inaktivt.  

ALARM ONLY 

PS200 genererar larmmeddelandet COND 1 ALARM om signalen för COND 1 
ligger över larmgränsen COND 1 ALARM LIMIT HI eller mindre än COND 1 ALARM 
LIMIT LO under längre tid än svarsfördröjningen. Inga ytterligare åtgärder vidtas 
om inte reläutdata har konfigurerats. 

MIN SPD 

PS200 sänker hastigheten till lägsta hastighet (14.02) om signalen för COND 1 
ligger över larmgränsen COND 1 ALARM LIMIT HI eller under COND 1 ALARM 
LIMIT LO under längre tid än svarsfördröjningen. Om signalen för COND 1 stiger 
över larmgränsen ALARM LIMIT LO eller sjunker under ALARM LIMIT HI återupptar 
PS200 normal drift. PS200 genererar larmmeddelandet COND 1 ALARM. Om 
larmtillståndet inte återställs efter fördröjningstiden (parameter 23.10 MIN SPD 
STP DLY) kommer PS200 att stängas av. Reläutdata aktiveras om de är 
konfigurerade. 

SLEEP 

PS200 går till nollhastighet om signalen för COND 1 ligger över larmgränsen 
COND 1 ALARM LIMIT HI eller under COND 1 ALARM LIMIT LO under längre tid än 
svarsfördröjningen. Om signalen för COND 1 stiger över larmgränsen ALARM 
LIMIT LO eller sjunker under ALARM LIMIT HI återupptar PS200 normal drift 
baserat på omstartsvärdet i 14.07. PS200 genererar larmmeddelandet COND 1 
ALARM och varningen SLEEP. 

X X X 23.04 

FAULT 
PS200 stannar om signalen för COND 1 ligger över larmgränsen COND 1 ALARM 
LIMIT HI eller under COND 1 ALARM LIMIT LO under längre tid än svarsför-
dröjningen. PS200 genererar felmeddelandet COND 1 FAULT. 

X X X 23.05 COND1 ALRM LIM HI 

Intervallet är 0–9 999. Detta är den övre varningsgränsen. Standard är 0, vilket 
inaktiverar den övre gränsen. Enhet väljer du i grupp 15 eller så definieras det av 
drivenhetens ärvärde som väljs i parameter 23.01. Givarskalning ställs in i grupp 
16. Larmgränsen COND 1 ALARM LIMIT HI är inte aktiv om den är inställd på noll. 
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Grupp 23 
CONDITION SETUP 
(INSTÄLLNING AV 

TILLSTÅND) 

Beskrivning 

X X X 23.06 COND1 ALRM LIM LO 

Intervallet är ±9 999. Detta är värdet för larmgränsen COND 1ALARM LIMIT LO. 
Standard är noll, vilket inaktiverar funktionen för undre gräns. Enheterna väljer du 
i grupp 15 eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i 
parameter 23.01. Givarskalning ställs in i grupp 16. Larmgränsen ALARM LIMIT LO 
är inte aktiv om den är inställd på noll. 

X X X 23.07 COND 2 SOURCE 
Definierar platsen där signalen för Condition 2 ska övervakas. Väljbara alternativ 
kan antingen vara analog ingång AI1, AI3 eller någon av följande ärvärdessignaler 
från grupp 1 eller 2: 1.02- 1.06, 1.10-1.15, 1.43, 2.04, 2.06 och 2.17. 

X X X 23.08 COND2 WRN LIM HI 

Intervallet är 0–9 999. Detta är den övre varningsgränsen. Enheterna väljer du 
i grupp 15 eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i 
parameter 23,07. Givarskalningen ställer du in i grupp 16. PS200 genererar 
varningsmeddelandet COND 2 WARNING när COND 2-signalen ligger över den 
övre gränsen (WARN LIMIT HI) under längre tid än svarsfördröjningen. Inga 
ytterligare åtgärder vidtas om inte reläutdata har konfigurerats. COND 2 
WARNING aktiveras endast om ett större värde än noll har angetts. Standard är 
noll, vilket inaktiverar funktionen för övre gräns. 

X X X 23.09 COND2 WRN LIM LO 

Intervallet är ±9 999. Detta är den undre varningsgränsen. Enheterna väljer du 
i grupp 15 eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i 
parameter 23,07. Givarskalningen ställer du in i grupp 16. PS200 genererar 
varningsmeddelandet COND 2 WARNING när COND 2-signalen ligger under den 
undre gränsen (WARN LIMIT LO) under längre tid än svarsfördröjningen. Inga 
ytterligare åtgärder vidtas om inte reläutdata har konfigurerats. COND 2 
WARNING aktiveras endast om ett större värde än noll har angetts. Standard är 
noll, vilket inaktiverar funktionen för undre gräns. 

COND 2 ALARM Signalen COND 2 är samma som larminställningen COND 2 under längre tid än 
svarsfördröjningen.  

DISABLED (standard) Skyddet är inaktivt.  

ALARM ONLY 

PS200 genererar larmmeddelandet COND 2 ALARM om signalen för COND 2 
ligger över larmgränsen COND 2 ALARM LIMIT HI eller mindre än COND 2 ALARM 
LIMIT LO under längre tid än svarsfördröjningen. Inga ytterligare åtgärder vidtas 
om inte reläutdata har konfigurerats. 

MIN SPD 

PS200 sänker hastigheten till lägsta hastighet (14.02) om signalen för COND 2 
ligger över larmgränsen COND 2 ALARM LIMIT HI eller under COND 2 ALARM 
LIMIT LO under längre tid än svarsfördröjningen. Om signalen för COND 2 stiger 
över larmgränsen ALARM LIMIT LO eller sjunker under ALARM LIMIT HI återupptar 
PS200 normal drift. PS200 genererar larmmedDelandet COND 2 ALARM. Om 
larmtillståndet inte återställs efter fördröjningstiden (parameter 23.10 MIN SPD 
STP DLY) kommer PS200 att stängas av. Reläutdata aktiveras om de är 
konfigurerade. 

X X X 23.10 

SLEEP 

PS200 går till nollhastighet om signalen för COND 2 ligger över larmgränsen 
COND 2 ALARM LIMIT HI eller under COND 2 ALARM LIMIT LO under längre tid 
än svarsfördröjningen. Om signalen för COND 2 stiger över larmgränsen ALARM 
LIMIT LO eller sjunker under ALARM LIMIT HI återupptar PS200 normal drift 
baserat på omstartsvärdet i 14.07. PS200 genererar larmmeDdelandet COND 2 
ALARM och varningen SLEEP. 

    FAULT 
PS200 stannar om signalen för COND 2 ligger över larmgränsen COND 2 ALARM 
LIMIT HI eller under COND 2 ALARM LIMIT LO under längre tid än svarsför-
dröjningen. PS200 genererar felmedDelandet COND 2 FAULT. 

X X X 23.11 COND2 ALRM LIM HI 

Intervallet är 0–9 999. Detta är den övre varningsgränsen. Standard är noll, vilket 
inaktiverar funktionen för övre gräns. Enheterna väljer du i grupp 15 eller så 
definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i parameter 23,07. 
Givarskalning ställs in i grupp 16. Larmgränsen COND 2 ALARM LIMIT HI är inte 
aktiv om den är inställd på noll. 

X X X 23.12 COND2 ALRM LIM LO 

Intervallet är 0–9 999. Detta är värdet för den undre varningsgränsen. Standard är 
noll, vilket inaktiverar funktionen för undre gräns. Enheterna väljer du i grupp 15 
eller så definieras de av drivenhetens ärvärdessignal som du valt i parameter 
23.07. Givarskalning ställs in i grupp 16. Larmgränsen COND 2 ALARM LIMIT LO är 
inte aktiv om den är inställd på noll. 

X X X 23.13 COND RESP DELAY Fördröjningsperioden innan aktivering av varning eller larm för CONDITION 1 eller 
2. Intervallet är 0–300 sekunder. Standard är 20 sekunder. 

X X X 23.14 MIN SPD STP DLY 
Den tid under vilken PS200 körs på lägsta hastighet under ett larmtillstånd om 
larmtillståndet inte återställs. Om tiden överskrids stannar PS200. Intervallet är  
0–300 sekunder. Standard är 60 sekunder. 
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Grupp 24 FELFUNKTIONER 
(FAULT FUNCTIONS) 

Beskrivning 

PROC SNSR FAILURE 

Väljer hur PS200 ska reagera när någon av de analoga signalerna Ext SP, Proc XT1, Spd 
Ref, Proc XT2, Flowmeter, Spd Ovrrd eller SG/TEMP sjunker under 1,5 V eller 3 mA, eller 
stiger över 10,1 V eller 20,2 mA (i 2 sekunder). OBS! Varningen för givarfel identifierar 
vilken givare som inte fungerar, baserat på de inställningar som gjorts för analoga 
ingångar i parametrarna 17.20, 17.21 och 17.22. 

DISABLED  Skyddet är inaktivt. 

FAULT 
Drivenheten utlöser ett feltillstånd och motorn stannar i frigång. Följande fel-
meddelande genereras: Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd Ovrd, SG/TEM P or 
Proc XT2 Err, och fältbuss 3.10 bit 12 ställs in. 

X X X 24.01 

LAST SPEED 
(standard)  

Drivenheten genererar följande varningsmeddelande: Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, 
Flowmeter, Spd Ovrrd, SG/TEMP or Proc XT2 ERR, låser hastigheten till den genom-
snittliga hastighet som drivenheten körts vid under de senaste 60 sekunderna och 
ställer in fältbuss 3.10, bit 12. Varning: Kontrollera om det är säkert att fortsätta driften 
med en givare ur funktion.  

COND SNSR FAILURE 

Väljer hur PS200 ska reagera när signalen för Cond 1 eller Cond 2 sjunker under 1,5 V 
eller 3 mA, eller stiger över 10.1 V eller 20.2 mA (i två sekunder). OBS! Varningen för 
givarfel identifierar vilken givare som inte fungerar, baserat på de inställningar som 
gjorts för analoga ingångar i parametrarna 17.20 och 17.22. 

DISABLED  Skyddet är inaktivt. 

X X X 24.02 

WARNING (standard) PS200 genererar varningsmeddelandet Cond 1, Cond 2 Sgnl Err. 
KEYPAD FAILURE Väljer hur PS200 ska reagera om kommunikationen med knappsatsen bryts. 
DISABLED  Skyddet är inaktivt. 

FAULT (standard) 
Drivenheten utlöser ett feltillstånd och motorn stannar i frigång. Felmeddelandet 
PANEL LOSS genereras. Om en extern start-/stoppknapp används och referensen  
skickas via analog insignal uppstår inget feltillstånd om knappsatsen slutar fungera. 

X X X 24.03 

LAST SPEED Drivenheten genererar varningsmeddelandet PANEL LOSS och låser hastigheten vid den 
genomsnittliga hastighet som drivenheten körts på under de senaste 60 sekunderna.  

DIGIT RST CONFIG 
Gör att drivenheten kan återställas med en extern omkopplare som är ansluten till DI6 
om det tillstånd som utlöste felet har avhjälpts. Drivenheten måste startas om manuellt 
efter en felåterställning. 

PUMP FAULTS Återställer följande pumpfel: PUMP PROTECT, LOW DEMAND, DRY RUN, MIN FLOW, 
COND 1 and 2 och PROCESS SENSOR. 

VFD FAULTS Återställer knappsatsfel eller VFD-fel. 

X X X 24.04 

BOTH (standard) Återställer både pumpfel och VFD-fel. 

X X X 24.05** MOTOR THERM PROT 
Väljer hur drivenheten ska reagera när för hög motortemperatur upptäcks av 
funktionen som definieras av parameter 24.06, Motor Therm P Mode. Standard = 
Warning. Övriga alternativ: Fault, Not Selected. 

X X X 24.06** MOTOR THERM P 
MODE 

Väljer motorns temperaturskydd. När för hög temperatur upptäcks reagerar driv-
enheten enligt inställningarna i parameter 24.05, Motor Therm Prot. Standard = DTC. 
Övriga alternativ: User Mode och Thermistor. Termistorn är ansluten till DI4. 
Uppdateras automatiskt till THERMISTOR om detta alternativ har valts i parameter 
25.06.  

X X X 24.07** MOTOR THERM TIME Definierar värmetidskonstanten för den användardefinierade värmemodellen. 

X X X 24.08** MOTOR LOAD CURVE Definierar belastningskurvan tillsammans med parameters 24.09, Zero Speed Load och 
24.10, Break Point. Belastningskurvan i den användardefinierade värmemodellen. 

X X X 24.09** ZERO SPEED LOAD Definierar belastningskurvan tillsammans med 24.08 och 24.10. 
X X X 24.10** BREAK POINT Definierar belastningskurvan tillsammans med 24.08 och 24,09. 

X X X 24.11** STALL FUNCTION Väljer hur drivenheten ska reagera vid motorstopp. Standard = Not Sel. Övriga 
alternativ: Warning, Fault. 

X X X 24.12** STALL FREQ HI Definierar frekvensgränsen för motorstoppsfunktionen. 
X X X 24.13** STALL TIME Definierar tiden för motorstoppsfunktionen. 

X X X 24.14** UNDERLOAD FUNC Väljer hur drivenheten ska reagera på för låg belastning. Standard = Not Sel.  
Övriga alternativ: Warning eller Fault. 

X X X 24.15** UNDERLOAD TIME Tidsgräns för underbelastningsfunktionen. 
X X X 24.16** UNDERLOAD CURVE Väljer belastningskurvan för underbelastningsfunktionen. 

X X X 24.17** MOTOR PHASE LOSS Aktiverar övervakningsfunktionen för förlust av motorfas. Standard = Not Sel. Övriga 
alternativ: Fault.  

X X X 24.18** GROUND FAULT Väljer hur drivenheten ska reagera om ett jordningsfel upptäcks i motorn eller 
motorkabeln. Standard = Fault. Annat alternativ: Warning. 

X X X 24.19** COMM FLT FUNC 

Väljer hur drivenheten ska reagera om fältbusskommunikatonen bryts, dvs. om 
drivenheten inte kan ta emot huvudreferensdata eller hjälpreferensdata. 
Tidsfördröjningar ställs in i parametrarna 24.04 och 24.21. Standard = Last Speed. 
Övriga alternativ: Not Selected, Fault. 

X X X 24.20** MAIN REF DS T-OUT Definierar tidsfördröjningen för övervakning av huvudreferensdata. Standard = 3 
sekunder. 

X X X 24.21** AUX DS T-OUT Definierar tidsfördröjningen för övervakning av hjälpreferensdata. Standard = 3 
sekunder. 

X X X 24.22** IO CONFIG FUNC Väljer hur drivenheten ska reagera om fel I/O har valts eller om FIELDBUS valts i 30.01 
och ingen fältbussmodul är ansluten. Standard = Warning. Annat alternativ: NOT SEL 
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Grupp 25 PUMP PROTECT 
(PUMPSKYDD) 

Beskrivning 

PUMP PROTECT CTRL 
Det faktiska processvärdet är lägre än skyddsgränsen (25.02) för skyddsfördröjning 
(25.03 och PS200 går på maxhastighet (14.01) under skyddsfördröjningen. Använd 
inte denna funktion om du har valt Torque i parameter 13.08. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 

ALARM PS200 genererar endast varningen Pump Protect. Du kan konfigurera reläutgångar 
som aktiveras. Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

 X X 25.01 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genererar varningsmeddelandet Pump Protect och reagerar enligt inställ-
ningen i parameter 14.05, Config Speed Min. Felet kan återställas om 25.04, Error 
Reset är aktiv. 

 X X 25.02 PROTECTION LIMIT 
Detta värde, i procent av börvärdet, aktiverar parameter 25.01, Pump Protect Ctrl 
när pumpen går på maxhastighet under skyddsfördröjningen. 
Inställningsintervall: 0–100 % av börvärdet. Standardinställningen är 97 %. 

X X X 25.03 PROTECTION DELAY 
Detta är tidsfördröjningen innan parameter 25.01, Pump Protect Ctrl aktiveras. 
Gäller även för funktionerna Secondary Protect A/B, Min Flow, Dry Run och Runout 
Ctrl. Inställning = 0–200 sekunder. Standard: 0 sekunder. 

 X X X 25.04 ERROR RESET 

Indikerar antalet felåterställningar. Inställningsintervallet är 0–19. Standard är 0. 
Funktionen är inaktiverad om den är inställd på noll. Tiden mellan återställningarna 
ställs in i 25.05 PUMP Reset Delay. Manuell åtgärd krävs om felet fortfarande är 
aktivt efter det inställda antalet återställningar. Räknaren återställs om ett stopp-
kommando avges, felet återställs manuellt eller drivenheten har körts normalt i fem 
minuter. Drivenhetens reaktion på felet bestäms av 14.05, Config Speed Min. 
Återställningen gäller för parametrarna 25.01 och 25.11. 

 X X X 25.05 PUMP RESET DELAY 
Den tidsperiod som PS200 väntar när ett larm- och styrningstillstånd uppstått 
innan den försöker återställa felet. Inställningsintervall: 250 sekunder. Standard: 
60 sekunder. 

SECONDARY PROTECT A Förlust av digital signal 4 (DI4) för 25.03, PROTECTION DELAY.  
DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 

ALARM PS200 genererar endast varningen SECONDARY Pump Protect A. Du kan 
konfigurera reläutgångar som aktiveras. Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

ALARM AND CONTROL PS200 genererar varningen Secondary Protect A och reagerar enligt inställningen i 
14.05, Config Speed Min. Om DI4 stängs efter ett feltillstånd startar PS200 om. 

X X X 25.06 

THERMISTOR  Med denna inställning kan du använda en motortermistor för DI4. Parametern 
24.06, MOTOR THERM P MODE uppdateras automatiskt till Thermistor.  

SECONDARY PROTECT B Förlust av digital signal 5 (DI5) för 25.03, protection delay.  
DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 

ALARM PS200 genererar endast varningen SECONDARY Pump Protect B. Du kan 
konfigurera reläutgångar som aktiveras. Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

ALARM AND CONTROL PS200 genererar varningen Secondary Protect B och reagerar enligt inställningen i 
14.05, Config Speed Min. Om DI5 stängs efter ett feltillstånd startar PS200 om.  

X X X 25.07 

SG SELECT Ställs in automatiskt om 29.12, SG SELECT är inställt på DI. Digital ingång 5 kan 
väljas som alternativ för specifik vikt. 

Q ACT SOURCE Identifierar källa för flödesmätningarna som används för pumpskyddsfunktionen.  
SMARTFLOW (standard) Logiken använder det flödesvärde som PumpSmart har beräknat. X X X 25.10 
EXT FLOWMETER Logiken använder en extern flödesmätare som konfigureras i grupp 17. 

MIN FLOW CTRL 
Om den är aktiverad och faktiskt flöde är mindre än värdet i 25.12, Min Flow 
(korrigerat för hastighet) under skyddsfördröjningen (25.03) registreras ett lägsta 
flöde-tillstånd. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 

WARNING PS200 genererar endast varningen Min Flow. Ingen annan åtgärd vidtas, såvida inte 
reläutdata har konfigurerats. 

X X X 25.11 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genererar varnings- eller felmeddelandet Min Flow och reagerar enligt 
inställningen i Config Spd Min (14.05). Felet kan återställas om parameter 25.04, 
Error Reset är aktiv. Du kan konfigurera reläutgångar som aktiveras. 

X X X 25.12 MIN FLOW  

Definierar säkert lägsta flöde för pumpen. Detta överensstämmer med värdet i 
29.03 N Rated. För andra hastigheter korrigeras lägsta tillåtna flöde proportionellt 
med hastighetsförändringen (Q1/Q2 = N1/N2. Q = flöde och N = hastighet). För 
amerikansk engelska är standardenheten för flöde GPM, och för alla andra språk 
M3/h.  

DRY RUN CTRL 

Om funktionen är aktiverad och det faktiska flödet är lägre än torrkörnings-
kriterierna under skyddsfördröjningen (25.03) registreras ett torrkörningstillstånd. 
Kontroll av lägsta flöde måste också vara aktiverat för att torrkörningskontrollen 
ska vara aktiv. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 

WARNING PS200 genererar endast en varning för torrkörning. Ingen annan åtgärd vidtas, 
såvida inte reläutdata har konfigurerats. 

X X X 25.13 

FAULT 
Drivenheten utlöser ett feltillstånd och motorn stannar i frigång. Felmeddelandet 
Dry Run genereras. Detta fel kan inte återställas med Error Reset (25.04). Du kan 
konfigurera reläutgångar som aktiveras. 

X X X 25.14** DRY RUN FACTOR Den koefficient som används för att bestämma torrkörningseffekt. Standard: = 
0,95 Intervall= 0,00–2,00. 
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Grupp 25 PUMP PROTECT 
(PUMPSKYDD) 

Beskrivning 

RUNOUT CTRL 
Om funktionen är aktiverad och faktiskt flöde är större än värdet för överström-
ningsflöde (korrigerat för hastighet) under skyddsfördröjningen (25.03) registreras 
ett RUNOUT-tillstånd. 

DISABLED (standard) Skyddet är inaktiverat. 
X X X 25.15 

WARNING PS200 visar meddelandet RUNOUT. Du kan konfigurera reläutgångar som aktiveras. 
Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

X X X 25.16  
RUNOUT FLOW  

Definierar pumpens högsta flöde. Detta överensstämmer med värdet i 29.03 N 
Rated. För andra hastigheter korrigeras det tillåtna överströmningsflödet 
proportionellt mot hastighetsförändringen (Q1/Q2 = N1/N2. Q = flöde och N = 
hastighet). För amerikansk engelska är standardenheten för flöde GPM, och för 
alla andra språk m3/h. 

X X X 25.20** MAXIMUM CURRENT Definierar den maximala tillåtna motorströmmen i procent av den nominella 
utströmmen för tung användning. 

X X X 25.21** MAXIMUM TORQUE Definierar maximalt moment för drivenheten. 
X X X 25.22** OVERVOLTAGE CONTROL Aktiverar (standard)/inaktiverar överspänningskontrollen för DC-mellankretsen. 
X X X 25.23** UNDERVOLTAGE CONTROL Aktiverar (standard)/inaktiverar underpänningskontrollen för DC-mellankretsen. 
X X X 25.24** P MOTORING LIM Definierar den maximalt tillåtna effekten som matas från invertern till motorn. 
X X X 25.25** P GENERATING LIM Definierar den maximalt tillåtna effekten som matas från motorn till invertern. 
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Grupp 26 ENERGY SAVINGS Beskrivning 

X X X 26.01 $/KWHR Energikostnad i lokal valuta. Inställningsintervall = 0,000–1,000. 

X X X 26.02 BASELINE POWER Grundeffekt (hp) för konventionella system med fast hastighet. 
Inställningsintervallet är 0–1000 hp. 

X X X 26.04 ENERGY SAVE METHD Alternativ: Savings Op 1 (standard), Savings Op 2 

X X X 26.05 ENERGY SAVE RESET Alternativ: Disabled (standard), Reset (efter återställning återgår parameter 26.05 
till att vara inaktiverad. 

X X X 26.06 KWH AT RESET Total förbrukning i kWh sedan senaste återställning. Lägg till parameter 1.15 KWH 
SINCE RST för att beräkna total kWh-förbrukning. Endast visning. 

X X X 26.07 OP HRS AT RESET 
Totalt antal driftstimmar sedan senaste återställning. Lägg till parameter 1.14 OP 
HRS SINCE RST för att beräkna det totala antalet timmar som RMIO-kortet har varit 
strömsatt. Endast visning. 
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Grupp 28 
VFD AUTORESET 

(AUTOÅTERSTÄLLNING 
AV VFD) 

Beskrivning 

X X X 28.01 

AUTO RESET TRIALS Definierar antalet automatiska felåterställningar för överströms-, överspännings-, 
underspännings- och processgivarfel. Intervallet är 0–5. Om funktionen ställs in på 
noll inaktiveras den. Standard = 0. Observera att om antalet återställningar under 
försökstiden överensstämmer med värdet som ställts in i 28.01 kommer driv-
enheten visa feltillstånd tills den återställs manuellt. Om antalet återställningar 
under försökstiden är mindre än värdet som ställts in i 28.01 är återställningen 
fortfarande aktiv.  

X X X 28.02 
TRIAL TIME Denna parameter definierar tiden för att räkna och återställa ett fel. Denna tid 

begränsar antalet fel som kan återställas till det antal som ställts in i parameter 
28.01. Intervallet är 1–180 sekunder. Standard är 180 sekunder. 

X X X 28.03 VFD RESET DELAY Definierar den tid som PS200 väntar innan den försöker autoåterställa. Intervallet 
är 0–250 sekunder. Standard är 15 sekunder. 

OVERCURRENT Aktiverar/inaktiverar autoåterställningen för överströmsfel. 
ENABLE Aktiverar autoåterställning av ett överströmsfel. X X X 28.04 
DISABLE (standard) Autoåterställningen är inaktiverad. 
OVERVOLTAGE Aktiverar/inaktiverar autoåterställningen för överspänningsfel. 
ENABLE Aktiverar autoåterställning av ett överspänningsfel. X X X 28.05 
DISABLE (standard) Autoåterställningen är inaktiverad. 
UNDERVOLTAGE Aktiverar/inaktiverar autoåterställningen för underspänningsfel. 
ENABLE Aktiverar autoåterställning av ett underspänningsfel. X X X 28.06 
DISABLE (standard) Autoåterställningen är inaktiverad. 
PROCESS SENSR ERR Aktiverar/inaktiverar autoåterställningen för processgivarfel. Detta påverkar 

följande sensorfel: EXT SP, PROC XT1, SPEED REF, FLOWMETER, SG/TEMP och 
PROC XT2. 

ENABLE Aktiverar autoåterställning av processgivarfel. 
X X X 28.07 

DISABLE (standard) Autoåterställningen är inaktiverad. 
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Grupp 29 SMARTFLOW Beskrivning 

TYPE Definierar den typ av pump som används. 
DISABLED (standard) Inaktiverar SMARTflow-funktionen. 
SS CENTRIFUGAL Belastning av centrifugaltyp. Används för enkelsugimpeller. 
DS CENTRIFUGAL Belastning av centrifugaltyp. Används för dubbelsugimpeller. 
MAG DRIVE  Belastning av centrifugaltyp med magnetiska (virvelström) förluster för 

drivenheten. 

X X X 29.01 

PD Använd inte. 

X X X 29.02 

BEP FLOW Flöde vid pumpens effektivaste punkt (BEP- Best Efficiency Point) vid märk-
hastighet och viskositet för centrifugalbelastning. Om applikationen är en PD-
applikation är QBEP flödet (utan eftersläpning) vid märkhastigheten som listas i 
parameter 29.03 N RATED. Intervall: 0-9 999 Standard: 100 
Om 29.01 TYPE = PD blir QBEP undanträngningskapaciteten. 
Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten GPM. För alla andra språk är 
enheten M3/h. 

X X X 29.03 RATED SPD Den hastighet vid vilket pumpdata (QBEP, PBEP, och PSO) anges. Intervall 0–18 000. 
Standard 14.01 MAXIMUM SPEED. 

X X X 29.04 

BEP POWER Effekt vid pumpens effektivaste flöde (BEP) vid nominell hastighet och viskositet 
om den specifika vikten är 1,0. Intervall 0–3 000,00. Standard är 80 % av 11.08, 
MOTOR NOM POWER. 
Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten BHP. För alla andra språk är 
enheten kW. 

X X X 29.05 

SO POWER Effekt vid pumpens avstängningstillstånd (shut-off condition) vid nominell 
hastighet och viskositet om den specifika vikten är 1,0. Intervall 0–3 000,00. 
Standard är 36 % av 11.08, MOTOR NOM POWER. 
Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten BHP. För alla andra språk 
är enheten kW. 

X X X 29.06** HYD EFF FACTOR Faktor för hydraulisk effektivitet. Intervall: 0,0–10,0, Standard = 0,7 
X X X 29.07** HYD EFF EXPNT Effekt för hydraulisk effektivitet. Intervall: 0,0–10,0, Standard = 1,0 

CALC SO SOURCE Definierar källan för KSO-faktor. 
AFFINITY (standard) Beräknar effekten vid avstängning med hjälp av lagarna för affinitet. 

Standardvärde för KSO = 3. KSO kan justeras i parameter 29.09. 
TUNE PumpSmart beräknar effekten för en kurva för avstängningkarakteristik genom 

att öka hastigheten och övervaka effekten när pumpen hålls med en stängd 
utloppventil. Varningsmeddelandet WARNING TUNING visas på knappsatsen. 
En reläutgång aktiveras och fältbusslarmord 3.11, bit 03 ställs in (om det är 
konfigureras). Motorn måste vara avstängd innan fininställningsprocessen kan 
påbörjas. När fininställningsprocessen är avslutad stängs drivenheten av och 
måste startas om manuellt.  

X X X 29.08 

TUNED VALUE Använder den kurva för avstängningseffekt som togs fram under fininställningen. 

X X X 29.09 SO EXPNT Effektberäkningsfaktor för avstängningseffekt. Intervall: 0.00-5.00. Standard = 
3.00. 

X X X 29.10 

P MAG CORR Virvelströmskorrigeringsfaktor för magnetiskt drivna pumpar vid nominell 
hastighet (29.03). 
Visas endast om 29.01, TYPE är inställt på MAG DRIVE. Intervall: 0.0–100.0. 
Standard = 0. 
Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten BHP. För alla andra språk är 
enheten kW. 

X X X 29.11** QACT FILTER Definierar filtertidskonstanten för QACT. Standard är 1,0 sekunder. Intervallet är 
0,0–10,0 sekunder. 

SG SELECT Väljer källa för specifik vikt (SG=specific gravity). 
SG RATE Använder värdet för 29.15, SG RATE. 
SG CALC (T) Beräknar specifik vikt som en funktion av temperatur med hjälp av logiken för 

beräkning av specifik vikt. 
AI Specifik vikt ställs in via en analog ingång (se inställningar för grupp 17). Linjär 

skala: 4 mA = SG MIN, 20 mA = SG MAX. 

X X X 29.12 

DI Specifik vikt kan växlas mellan 29.13, SG MIN och 29.14, SG MAX via digital 
ingång (DI15). Detta val konfigurerar automatiskt SG SELECT i 25.07.  

X X X 29.13 SG MIN (SGMIN) Lägsta värde för specifik vikt. Standard = 0. Intervall 0,0–10,0.  
X X X 29.14 SG MAX (SGMAX) Högsta värde för specifik vikt. Standard = 1. Intervall 0,0–10,0.  
X X X 29.15 SG RATE (SGRATED) Nominellt värde för specifik vikt. Standard = 1. Intervall 0,0–10,0. 

X X X 29.16 
T MIN (TMIN) Lägsta värde för temperatur. Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten 

grader Fahrenheit (standard = 0). För alla andra språk är enheten grader Celsius 
(standard = 0). Intervallet är -200 till 1 000. 

X X X 29.17 
T MAX (TMAX) Högsta värde för temperatur. Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är enheten 

grader Fahrenheit (standard = 212). För alla andra språk är enheten grader 
Celsius (standard = 100). Intervallet är -200 till 1 000. 

X X X 29.18 
T RATE (TRATE) Nominellt värde för temperatur. Om 11.01, LANGUAGE = ENGLISH (AM), är 

enheten grader Fahrenheit (standard = 104). För alla andra språk är enheten 
grader Celsius (standard = 50). Intervallet är -200 till 1 000. 
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Grupp 30 OPTION MODULES 
(TILLBEHÖRSMODULER) 

Beskrivning 

FIELDBUS Aktiverar en valfri extern DCS och väljer gränssnitt. Se ABB IOM, kapitlet om 
fältbusstyrning. 

NO (standard) Ingen fältbusskommunikation. 

FIELDBUS 
Drivenheten kommunicerar med en fältbussadaptermodul i tillbehörsuttag 1 eller 
via en fältbussadapterlänk på CH 0. Observera att parametergrupperna 31, 90 och 
92 är olåsta om Fieldbus har valts. 

ADVENT 
Drivenheten kommunicerar med ett ABB Advent-OCS-system via kanal 0 på RDCO-
kortet. Observera att parametergrupperna 90 och 92 är olåsta om Advent har 
valts. 

STD MODBUS 
Drivenheten kommunicerar med en Modbus-styrning via Modbus-
adaptermodulen (RMBA) i tillvalsuttag 1 på drivenheten. Observera att 
parametergrupperna 52, 90 och 92 är olåsta om Std Modbus har valts. 

X X X 30.01 

CUSTOMIZED Drivenheten kommunicerar via en kundspecificerad länk. Styrningskällorna 
definieras i 90.4 och 90.5. 

X X X 30.03 COMM PROFILE 

Denna parameter visas om FIELDBUS eller STD MODBUS har valts i 30.01, 
FIELDBUS. Detta definierar den profil som kommunikationen med fältbussen 
baseras på. Standard: CSA2.8/3.0. Andra alternativ är ABB DRIVES och GENERIC. 
Använd inställningen GENERIC för LonWorks.  
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Grupp 31 
FIELDBUS SETUP 
(INSTÄLLNING AV 

FÄLTBUSS) 

Beskrivning 

X X X 31.01 MODULE TYPE 

Med denna parameter konfigureras modultypen automatiskt av fältbussadaptern. 
Ingen åtgärd krävs, om du inte vill ändra standardinställningarna. Se fältbuss-
manualen. Denna parameter visas om du har valt fieldbus i parameter 30.01, 
FIELDBUS. 
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Grupp 34 PUMPRENGÖRINGS-
SEKVENS Beskrivning 

EXE P CLEAN SEQ 
Definierar hur rengöringssekvensen ska utföras. Drivenhetens reläutgång RO3 
aktiveras när sekvensen börjar utföras. RO3 är aktiverad under hela ren-
göringssekvensen. PCS fungerar endast i REMOTE-läge. 

NOT SEL (DEFAULT) Pumprengöringssekvensen inaktiveras. 

P CTRL DI3 Pumprengöringssekvensen utförs av den pumpstyrning som ställer om 
drivenhetens digitala ingång DI3 från 0 till 1. 

X X X 34.01 

PS200 Pumprengöringssekvensen utförs av PS200 själv. 

REQ P CLEAN SEQ Definierar vad som utlöser en begäran om pumprengöringssekvens. Vid begäran 
aktiveras reläutgång RO2 och den är aktiverad tills sekvensen har slutförts. 

NOT SEL (DEFAULT) 

Pumprengöringssekvensen inaktiveras om 34.01 ställs in på PS200 och 34.02 
ställs in på NOT SEL. Om 34.01 ställs in på P CTRL DI3 och 34.02 ställs in på NOT 
SEL används pumpstyrningen och pumpstyrningslogiken för att styra PCS. Alltså 
utnyttjas inte drivenhetens möjlighet att analysera moment och/eller drifttid. 

TORQ Begäran utlöses när 1.05 MOTOR TORQUE överstiger värdet som ställts in i 3403 
TORQ REQ för 3404 TON REQ. Drivenheten övervakar och analyserar detta. 

RUN TIME Begäran utlöses när 1.45 PMP CLN RUN TIME överstiger värdet som ställts in i 
3405 RUN TIME REQ. Drivenheten övervakar och analyserar detta.  

X X X 34.02 

TORQ OR RUN TIME Begäran utlöses när antingen motormomentet eller drifttiden har uppfyllts enligt 
ovan. 

X X X 34.03 TORQUE REQ 
Definierar motormomentets tröskelvärde i procent av det nominella motor-
moment som krävs för att utlösa en pumprengöringssekvens. Intervall: 0,0–
200,0 %. Standard är 120 %. 

X X X 34.04 TON REQ 
Motormomentet måste överstiga 34.03 TORQUE REQ under denna tidsperiod 
innan pumprengöringssekvensen kan utlösas. Intervallet är 0–100 sekunder. 
Standard är 5 sekunder. 

X X X 34.05 RUN TIME REQ 

Definierar den drifttid som måste ha gått innan pumprengöringssekvensen kan 
begäras om detta har konfigurerats i 34.02 REQ P CLEAN SEQ. 1.45 PMP CLN RUN 
TIME återställs till noll efter varje stoppkommando och efter varje slutförd ren-
göringssekvens. Intervall: 0,1–100,0 timmar. Standard är 2 timmar. 

X X X 34.06 NUM OF CYCLES Definierar det antal cykler som pumprengöringssystemet utför för varje sekvens. 
Intervall: 1–10. Standard är 2. 

X X X 34.07 FWD RUN SPD Definierar hastigheten framåt i procent av 14.01 MAXIMUM SPEED. Intervall: 0,0–
100,0 %. Standard är 100 %. 

X X X 34.08 FWD RUN TIME Definierar körtiden framåt för rengöringssekvensen. Intervall: 0,0–100,0 sekunder. 
Standard är 7 sekunder. 

X X X 34.09 FWD RUN ACC Definierar accelerationen framåt i rengöringscykeln. Intervall: 0,0–100,0 sekunder. 
Standard är 0,3 sekunder. 

X X X 34.10 FWD RUN DEC 
Definierar retardationen framåt i rengöringscykeln. Intervall: 0,0–100, 0 sekunder. 
Standard är 2 sekunder. Inget lägre värde än 2 s får ställas in för att undvika för 
hög påfrestning på pumphjulet och axeln. 

X X X 34.11 ZERO SPEED PAUSE Definierar nollhastighetspausen i rengöringssekvensen vid byte från rotation 
framåt till rotation bakåt. Intervall: 0,0–100,0 sekunder. Standard är 7 sekunder. 

X X X 34.12 REV RUN SPD 
Definierar hastigheten bakåt i procent av 14.01 MAXIMUM SPEED. Inget högre 
värde än 80 % får ställas in för att undvika för hög påfrestning på pumphjulet 
och axeln. Intervall: 0,0–100,0 %. Standard är 80 %. 

X X X 34.13 REV RUN TIME Definierar körtiden bakåt för rengöringssekvensen. Intervall: 0,0–100,0 sekunder. 
Standard är 7 sekunder. 

X X X 34.14 REV RUN ACC 
Definierar accelerationen bakåt i rengöringscykeln. Inget högre värde än 2 s får 
ställas in för att undvika för hög påfrestning på pumphjulet och axeln. Intervall: 
0,0–100,0 sekunder. Standard är 2 sekunder. 

X X X 34.15 REV RUN DEC Definierar retardationen bakåt i rengöringscykeln. Intervall: 0,0–100,0 sekunder. 
Standard är 0,3 sekunder.  

X X X 34.16 SEQUENCE TIMER 

Gäller endast inställningen 34.01 för PS200. Om tidsperioden för begäran av en 
ny PCS (efter att en PCS har slutförts) är mindre än inställningen SEQUENCE 
TIMER aktiveras 34.17 SEQUENCE COUNTER. Intervall: 0–100 sekunder, standard 
= 30 sekunder. 

 



PS200 Konfigurations- och handhavandemanual  

APPENDIX A-3 PARAMETERLISTA 

Sida 165  

 

H
as

ti
gh

et
s-

st
yr

ni
ng

 

En
ke

lp
um

ps
lä

ge
 

Fl
er

pu
m

ps
lä

ge
 

Grupp 34 PUMPRENGÖRINGS-
SEKVENS Beskrivning 

X X X 34.17 SEQUENCE COUNTER 

Gäller endast inställningen 34.01 för PS200. Det högsta antal sekvenser som 
får köras efter att SEQUENCE COUNTER har aktiverats. Om drivenheten begär 
ytterligare en PCS efter att maxantalet har uppnåtts aktiveras 34.18 SEQUENCE 
EXCEED. Intervall: 0–10 sekvenser. Standard = 5.  

SEQUENCE EXCEED 
Gäller endast inställningen 34.01 för PS200. När 34.17 SEQUENCE COUNTER har 
uppnått det högsta tillåtna antalet sekvenser och en ny PCS begärs aktiveras 
denna inställbara åtgärd. Standard är ”Fault”. 

DISABLED  
Funktionen SEQUENCE EXCEED inaktiveras och det finns ingen begränsning för 
hur många gånger PCS kan begäras och utföras. 
 

WARNING 

Varningen PUMP CLOGGED visas på displayen och PCS-funktionen inaktiveras. 
Drivenheten fortsätter att fungera i normalt konfigurerat läge. En reläutgång 
aktiveras och fältbuss 3.11 PS Condition Word Bit 02, PUMP CLOGGED, ställs in 
(om den har konfigurerats). 

X X X 34.18 

FAULT 

Drivenheten går in i felläge och måste återställas manuellt. Felmeddelandet PUMP 
CLOGGED visas på displayen. En reläutgång aktiveras, fältbuss 3.11 PS Condition 
Word Bit 02, PUMP CLOGGED, 3.10 PS ALARM WORD-bit 06, VFD FAULT/WRN, 
och 3.11 PS CONDITION WORD-bit 11, VFD FAULT/WRN, ställs in (om de har 
konfigurerats). 
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Grupp 50 MOTOR CONTROL 
(MOTORSTYRNING) 

Hastighetsstyrning och andra motorvariabler 
Dessa funktioner används inte i skalärt läge. 

X X X 50.01** START FUNCTION Väljer motorns startmetod. Standard = DC Magn. Övriga alternativ: CONSTANT 
DC MAGN, AUTO. 
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Grupp 52 STD MODBUS 
Inställningar för standard Modbus-länk (RMBA). Se kapitlet om 

fältbusstyrning i ABB-manualen.  
Grupp 52 är olåst om Std Modbus har valts i parameter 30.01. 

X X X 52.01 STATIONSNUMMER Definierar enhetens adress. Två enheter med samma adress tillåts inte online. 1–
247. Standard =1 

X X X 52.02 BAUD RATE Definierar överföringshastigheten för länken. 600 (standard), 1 200, 2 400, 4 800, 
9 600 och 19 200 bit/sekund. 

PARITY Definierar användning av paritet och stoppbit(ar). Samma inställning måste 
användas på alla online-stationer.  

ODD Indikering av ojämn paritet, en stoppbit (standard). 
EVEN Indikering av jämn paritet, en stoppbit. 
NONE1STOPBIT Ingen paritetsbit, en stoppbit. 

X X X 52.03 

NONE2STOPBIT Ingen paritetsbit, två stoppbitar. 
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Grupp 90 D SET REC ADDR 

 
Beskrivning 

Adresser för de parametrar som de data som tas emot av fältbussen skrivs i. 
Detaljerad information om fältbussadressering finns i avsnittet om fältbusstyrning 
i ABB-manualen och manualen för specifika fältbussadaptern. 

X X X 90.01 MAIN DS REF2 Väljer den adress dit värdet för fältbussreferensen (ref 2) skrivs. 
X X X 90.02 AUX DS REF3 Väljer den adress dit värdet för fältbussreferensen (ref 3) skrivs. 
X X X 90.03 AUX DS REF4 Väljer den adress dit värdet för fältbussreferensen (ref 4) skrivs. 
X X X 90.04 AUX DS REF5 Väljer den adress dit värdet för fältbussreferensen (ref 5) skrivs. 

X X X 90.05 MAIN DS SOURCE Definierar från vilket dataset som PS200 läser kontrollordet, referensen Ref 1 och 
referensen Ref 2. 

X X X 90.06 AUX DS SOURCE Definierar från vilket dataset som PS200 läser kontrollordet, referensen Ref 3, 
referensen Ref 4 och Ref 5. 
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Grupp 92 D SET TR ADDR 

 
Beskrivning 

Dataset för huvud- och hjälpdata som PS200 skickar till fältbussens huvudstation. 
Detaljerad information om fältbussadressering finns i avsnittet om fältbusstyrning 
i ABB-manualen och manualen för specifika fältbussadaptern. 

X X X 92.01 MAIN DS STATUS WORD Lagrar den adress som huvudstatusordet läses från. Detta är ett fast värde som 
inte är synligt eller kan kommas åt av användaren. 

X X X 92.02 MAIN DS ACT1 Väljer från vilken adress ärvärdessignal 1 läses till huvuddatasetet. 
X X X 92.03 MAIN DS ACT2 Väljer från vilken adress ärvärdessignal 2 läses till huvuddatasetet. 
X X X 92.04 AUX DS ACT3 Väljer från vilken adress ärvärdessignal 3 läses till hjälpdatasetet. 
X X X 92.05 AUX DS ACT4 Väljer från vilken adress ärvärdessignal 4 läses till hjälpdatasetet. 
X X X 92.06 AUX DS ACT5 Väljer från vilken adress ärvärdessignal 5 läses till hjälpdatasetet. 
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Grupp 99 INFORMATION Beskrivning 

X X X 99.01 SOFTWARE VERSION 5.0 Versionen på den programvara som är installerad på PS200. 

X X X 99.02 SOFTWARE DATE:  
DAY-MONTH-YEAR Datum för programutgåvan (t.ex. 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
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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]

Issue

-

REV
1
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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

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

**
 F

us
es
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nd

 D
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t 
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b
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T 

G
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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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