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1. Значение символов и надписей
Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может
иметь опасные для здоровья людей
последствия.
Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может
стать причиной поражения электрическим
током и иметь опасные для жизни
и здоровья людей последствия.
Предупреждение
Контакт с горячими поверхностями
оборудования может привести к ожогам
и тяжким телесным повреждениям.
Указания по технике безопасности,
невыполнение которых может вызвать
отказ оборудования, а также его
повреждение.
Рекомендации или указания, облегчающие
работу и обеспечивающие безопасную
эксплуатацию оборудования.

2. Сокращения и определения
AI

Аналоговый вход.

AL

Аварийный сигнал, недопустимое значение
на нижнем пределе.

AO

Аналоговый выход.

AU

Аварийный сигнал, недопустимое значение
на верхнем пределе.

CIM

Модуль передачи данных.

Активный
выход

Выход, способный управлять током через
внешнее сопротивление нагрузки, без
дополнительного питания.
Нагрузка подключается между активным
выходом и землей.

DI

Цифровой вход.

DO

Цифровой выход.

УЗО

Устройство защитного отключения.
Автоматический выключатель с функцией
защиты при утечке на землю.

GDS

Цифровой датчик Grundfos.
Датчик устанавливается заводомпроизводителем на некоторых насосах
Grundfos.

GENIbus

Фирменный протокол передачи данных
Grundfos.

GND

Общий контакт / Земля.

Grundfos Eye Световой индикатор состояния.
Под
Риск поражения электрическим током при
напряжением касании контактов.
OC

Открытый коллектор:
Цифровой выход с открытым коллектором.

PE

Защитное заземление.

ЗСНН

Защитное сверхнизкое напряжение.
Напряжение, не превышающее сверхнизкого
при нормальных условиях и условиях
неисправности, за исключением нарушения
заземления в других цепях.

БСНН

Безопасное сверхнизкое напряжение.
Напряжение, не превышающее сверхнизкого
при нормальных условиях и условиях
неисправности, включая замыкания на землю
в других цепях.

Радиосвязь

Настоящее Дополнение к Паспорту, Руководству по монтажу
и эксплуатации распространяется на насосы CRE, CRIE,
CRNE, CRTE, MTRE, CME до 2,2 кВт.

Данное изделие содержит радиоблок для дистанционного
управления, являющийся устройством класса 1.

Инструкции, не представленные в настоящем документе,
смотрите в Паспорте, Руководстве по монтажу
и эксплуатации.
Е-насосы компании Grundfos оснащены частотноуправляемыми электродвигателями с постоянными
магнитами. Насосы предназначены для однофазного или
трёхфазного подключения к сети электропитания.

Насосы без датчика, установленного на заводе
Насосы оборудованы встроенным ПИ регулятором и могут
быть настроены под внешний датчик, обеспечивающий
поддержание следующих параметров:
•

постоянного давления

•

постоянного перепада давления

•

постоянной температуры

•

постоянного перепада температур

•

постоянного расхода

•

постоянного уровня

•

постоянной характеристики

•

другой постоянной величины.

В соответствии с заводскими настройками насосы
установлены на режим управления с постоянной
характеристикой. Режим управления можно изменить при
помощи Grundfos GO Remote.

Насосы с датчиком давления, установленным на
заводе
Насосы оснащены встроенным ПИ регулятором, и в
соответствии с настройками регулирование давления
нагнетания осуществляется датчиком давления.
В соответствии с заводскими настройками насосы
установлены на режим управления с постоянным давлением.
Насосы в основном используются для поддержания
постоянного давления в системах с переменным
водопотреблением.

Настройки
Описание настроек, применимых к насосам без встроенного
датчика и насосам с датчиком давления, установленным на
заводе.

Данное изделие может поддерживать связь с Grundfos GO
Remote и другими изделиями аналогичного типа посредством
встроенного радиоблока.
В некоторых случаях может потребоваться использование
внешней антенны. К данному изделию можно подсоединить
только сертифицированную компанией Grundfos внешнюю
антенну.

Аккумулятор
Насосы CRE, CRIE, CRNE, CRTE и MTRE оснащены литиевоионной батареей. Она не содержит ртути, свинца и кадмия.

4. Монтаж механической части
Предупреждение
Монтаж и эксплуатация должны
осуществляться в соответствии с
местными нормами и правилами.

4.1 Монтаж
Насос должен быть надежно закреплен на прочном
фундаменте с помощью болтов, установленных в отверстия
плиты-основания.

4.2 Кабельные вводы
Электродвигатель оснащён четырьмя кабельными вводами,
закреплёнными болтами М20 и оснащёнными заглушками на
заводе.
Имеются следующие кабельные уплотнения:
•

Кабельное уплотнение 2 x M20, диаметр кабеля Ø5 мм

•

Кабельное уплотнение 1 x M20, диаметр кабеля Ø7-14 мм.

4.3 Охлаждение двигателя
Для обеспечения достаточного охлаждения
электродвигателя, расстояние (D) между
торцом кожуха вентилятора и стеной или
другими неподвижными объектами должно
составлять минимум 50 мм вне
зависимости от размера
электродвигателя. См. рис. 1.

Установленное значение
Требуемое установленное значение можно задать одним из
трех способов:
на панели управления

•

через вход внешнего сигнала установленного значения

•

с помощью Grundfos GO Remote.

Другие настройки
Все остальные настройки могут задаваться только при
помощи Grundfos GO Remote.
Важные параметры, такие как фактическое значение
параметра управления и энергопотребление, можно
определить с помощью Grundfos GO Remote.

D
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•

Рис. 1 Минимальное расстояние (D) от электродвигателя
до стены или других неподвижных объектов

Если требуются специальные настройки, пользуйтесь
программным обеспечением Grundfos PC Tool. За более
подробной информацией обращайтесь в местное
представительство компании Grundfos.
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3. Общие сведения об изделии

5. Подключение электрооборудования
Подключение электрооборудования должно выполняться в
соответствии с местными нормами и правилами.
Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты
тока соответствуют номинальным данным, указанным на
фирменной табличке.

При установке защиты на
электродвигателе соблюдайте указания,
представленные в разделе 4.3 Охлаждение
двигателя.

Предупреждение
Не допускается проведение каких-либо
работ в клеммной коробке, если питание не
было отключено хотя бы за 5 минут до
этого.
Необходимо исключить возможность
случайного включения электропитания.
Электродвигатель необходимо заземлить и
защитить персонал от поражения
электрическим током в соответствии с
местными нормами и правилами.
Если кабель электропитания поврежден, он
должен быть заменён изготовителем,
сервисным центром изготовителя или
квалифицированным персоналом
соответствующего уровня.

TM05 3496 3512

Защита должна быть достаточно большой, чтобы
электродвигатель не подвергался воздействию прямых
солнечных лучей, дождя или снега. Компания Grundfos не
поставляет защитные приспособления. Поэтому мы
рекомендуем вам позаботиться о защите для конкретной
установки. В зонах с высокой влажностью воздуха
рекомендуется задействовать встроенную стационарную
функцию обогрева.

Потребитель или лицо/организация,
выполняющие монтаж, несут
ответственность за правильное
подключение заземления и защиты в
соответствии с действующими ПУЭ и
местными нормативными документами.
Все операции должны выполняться
квалифицированным специалистом.

Рис. 2 Примеры защитных навесов (не поставляются
компанией Grundfos)

4.5 Сливные отверстия
При монтаже электродвигателя в условиях повышенной
влажности воздуха следует открыть сливное отверстие,
направленное вниз. После этого степень защиты
электродвигателя будет ниже. Открытое сливное отверстие
предотвратит образование конденсата в электродвигателе –
он будет самостоятельно вентилироваться, а вода и влажный
воздух будут выходить наружу.
Сливное отверстие с пробкой находится на приводной
стороне электродвигателя. Фланец можно повернуть на 90° в
обе стороны или на 180°.
B3

B14

B5

5.1 Защита от поражения электрическим током
Предупреждение
Электродвигатель необходимо заземлить и
защитить персонал от поражения
электрическим током в соответствии с
местными нормами и правилами.
Провода защитного заземления всегда должны иметь
цветовую маркировку желто-зеленого (РЕ) или желтозелено-синего (PEN) цвета.
5.1.1 Защита от скачков напряжения в сети

TM02 9037 1604
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4.4 Монтаж вне помещения
При монтаже вне помещения необходимо обеспечить
соответствующую защиту электродвигателя, чтобы
исключить образование конденсата на электронном
оборудовании. См. рис. 2.

Рис. 3 Сливные отверстия

Электродвигатель защищен от скачков напряжения в сети.
5.1.2 Защита электродвигателя
Внешняя защита электродвигателя не требуется.
Электродвигатель оснащен тепловой защитой от медленного
перегрева и перегрева при блокировке ротора.

5.2 Электропитание
5.2.1 Насосы с однофазными электродвигателями
•

1 x 200-240 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты
тока соответствуют номинальным данным, указанным на
фирменной табличке.
Если электродвигатель подключен к сети с
системой заземления IT, то необходимо
использовать специальный
электродвигатель для систем IT.
Обратитесь в компанию Grundfos.
Концы проводов, выводимых в клеммную коробку
электродвигателя насоса, должны быть максимально
короткими. Исключение составляет провод защитного
заземления, длина которого должна выбираться такой, чтобы
он оборвался последним, если кабель будет случайно
вырван из резьбовой кабельной муфты.
Информацию о максимальных параметрах плавких
предохранителей см. в разделе 16.1 Напряжение питания.
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Рис. 4 Пример подключения к сети электродвигателя с
сетевым выключателем, плавким предохранителем
и дополнительной защитой

Рис. 7 Подключение к сети трехфазных
электродвигателей

TM05 3494 1512

5.3 Дополнительная защита
5.3.1 Однофазные электродвигатели
При подключении электродвигателя к электрической
установке, на которой в качестве дополнительной защиты
используется устройство защитного отключения (УЗО), такие
устройства должны иметь маркировку со следующими
обозначениями:

Рис. 5 Подключение к сети однофазных
электродвигателей

ɍɁɈ

5.2.2 Трехфазное напряжение
•

При выборе устройства защитного
отключения необходимо учитывать общее
значение тока утечки всех элементов
электрооборудования.

3 x 380-500 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.
Чтобы не допустить плохого контакта
соединений, убедитесь в том, что после
подключения кабеля питания клеммы L1, L2
и L3 плотно сидят в гнезде.
При напряжении питания выше 3 x 480 В,
50/60 Гц, заземление угловой точки не
допускается.

5.3.2 Трехфазные электродвигатели
При подключении электродвигателя к электрической
установке, на которой в качестве дополнительной защиты
используется устройство защитного отключения (УЗО), такие
устройства должны иметь маркировку со следующими
обозначениями:

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты
тока соответствуют номинальным данным, указанным на
фирменной табличке.
Если электродвигатель подключен к сети с
системой заземления IT, то необходимо
использовать специальный
электродвигатель для систем IT.
Обратитесь в компанию Grundfos.
Концы проводов, выводимых в клеммную коробку
электродвигателя насоса, должны быть максимально
короткими. Исключение составляет провод защитного
заземления, длина которого должна выбираться такой, чтобы
он оборвался последним, если кабель будет случайно
вырван из резьбовой кабельной муфты.
Информацию о максимальных параметрах плавких
предохранителей см. в разделе 17.1 Напряжение питания.

L1

L3

L1

ɍɁɈ

L2
L3

PE

Рис. 6 Пример подключения к сети электродвигателя с
сетевым выключателем, плавкими
предохранителями и дополнительной защитой

•

Они не должны отключать устройство при импульсных
утечках.

•

Они должны отключать устройство при возникновении
переменных токов утечки, а также токов утечки с
постоянной составляющей, в том числе пульсирующих и
сглаженных.

Такие выключатели должны иметь маркировку со
следующими обозначениями:
ɍɁɈ

При выборе устройства защитного
отключения необходимо учитывать общее
значение тока утечки всех элементов
электрооборудования.
TM05 3942 1812

L2

Информацию о токе утечки электродвигателя см. в разделе
16.2 Ток утечки.

Информацию о токе утечки электродвигателя см. в разделе
17.2 Ток утечки.
Защита от асимметрии фаз
Электродвигатель необходимо подключать к источнику
питания в соответствии с ПУЭ.
Это обеспечит корректную работу электродвигателя при
асимметрии фаз.
Также это гарантирует долговечность компонентов.
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5.4 Клеммы соединений

Информацию о максимальном моменте затяжки см.
Моменты затяжки в разделе 19. Прочие технические
данные.
5.4.1 Клеммы соединений, насосы CRE, CRIE, CRNE, CRTE
и MTRE
Насосы CRE, CRIE, CRNE, CRTE и MTRE имеют несколько
входов и выходов, что позволяет использовать насосы в
самых современных установках, требующих большого
количества входов и выходов.
В указанных насосах имеются следующие соединения:

NC

•

три аналоговых входа

•

один аналоговый выход

NO

•

два выделенных цифровых входа

NC

•

два настраиваемых цифровых входа или выходы с
открытым коллектором

NO

•

два входа датчика Pt100/1000

•

два входа датчика LiqTec

•

два релейных выхода

•

шина GENIbus.

+24 V*

OC

11 DI4/OC2
19 Pt100/1000
17 Pt100/1000

+24 V*

+24 V*

+24 V*/5 V*

См. рис. 8.
Цифровой вход 1 настроен на заводе на пуск/
останов, разомкнутая цепь - для останова.
Между клеммами 2 и 6 на заводе установлена
перемычка.
Снимите перемычку, если цифровой вход 1
будет использоваться для внешнего пуска/
останова или для какой-либо иной внешней
функции.

18 GND

DI

+5 V*

Выходы сигнального реле
– Сигнальное реле 1:
Под напряжением:
К данному выходу может быть подключено напряжение
до 250 В переменного тока.
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить
рабочее или безопасное сверхнизкое напряжение.
– Сигнальное реле 2:
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить
рабочее или безопасное сверхнизкое напряжение.

•

Питание от сети (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, PE).
Гальванически безопасная развязка должна
соответствовать требованиям усиленной изоляции,
включая требования по длине пути тока утечки и зазорам.
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DI2

21 LiqTec
20 GND
+24 V*

+24 V*

+24 V*

OC

+24 V*/5 V*

+

22 LiqTec

DI

GND

10 DI3/OC1

+

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

15 +24 V
8

+24 V

26 +5 V
23 GND
+24 V*

+24 V*

+24 V*/5 V*

+

•

GND

1

25 GDS TX

+

Входы и выходы
Все входы и выходы изолированы от подключенных к
электросети частей электрооборудования с помощью
усиленной изоляции и гальванически развязаны с другими
электроцепями.
На все клеммы управления подается безопасное
сверхнизкое напряжение, что обеспечивает защиту от
удара током.

AO

9

14 AI3

Для выполнения требований по технике
безопасности провода, относящиеся к
указанным ниже группам, должны быть
надежно изолированы друг от друга по всей
длине с помощью усиленной изоляции.
•

12

24 GDS RX
+5 V*

7

AI2

* При использовании внешнего источника питания
необходимо подключение GND.
Рис. 8 Клеммы соединений, насосы CRE, CRIE, CRNE,
CRTE и MTRE

TM05 3509 3512

вход и выход цифрового датчика Grundfos

C2

+

•

C1

+

Русский (RU)

Описания и обзоры клемм соединений в данном разделе
применимы и к однофазным, и к трехфазным
электродвигателям.

NC
C1
NO

Функция

Нормально
замкнутый контакт Сигнальное реле 1
Общий
(под напряжением или
безопасное сверхнизкое
Нормально
напряжение)
разомкнутый
контакт

NC

Нормально
замкнутый контакт

Сигнальное реле 2 (только
безопасное
сверхнизкое напряжение)

C2

Общий

NO

Нормально
разомкнутый
контакт

18

GND

Земля

11

DI4/OC2

Цифровой вход/выход,
настраиваемый.
Открытый коллектор:
Максимальное напряжение
24 В. Резистивная или
индуктивная нагрузка.

19

Pt100/1000, вход 2 Pt100/1000, вход датчика

17

Pt100/1000, вход 1 Pt100/1000, вход датчика

12

AO

Аналоговый выход:
0-20 мА / 4-20 мА
0-10 В

9

GND

Земля

14

AI3

Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА
0-10 В

1

DI2

Цифровой вход, настраиваемый

21

Вход 1 датчика
LiqTec

Вход датчика LiqTec
(белый провод)

20

GND

Земля
(коричневый и черный провода)

22

Вход 2 датчика
LiqTec

Вход датчика LiqTec
(голубой провод)

10

DI3/OC1

Цифровой вход/выход,
настраиваемый.
Открытый коллектор:
Максимальное напряжение
24 В. Резистивная или
индуктивная нагрузка.

4

AI1

Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2

DI1

Цифровой вход, настраиваемый

5

+5 V

Питание к потенциометру и
датчику

6

GND

Земля

A

GENIbus, A

GENIbus, A (+)

Y

GENIbus, Y

GENIbus, Земля

B

GENIbus, B

GENIbus, B (-)

3

GND

Земля

15

+24 V

Питание

8

+24 V

Питание

26

+5 V

Питание к потенциометру и
датчику

23

GND

Земля

25

GDS TX

Выход цифрового датчика
Grundfos

24

GDS RX

Вход цифрового датчика
Grundfos

7

AI2

Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

5.4.2 Клеммы соединений, насосы CME

Русский (RU)

Клемма Тип

В насосах CME имеются следующие соединения:
•

два аналоговых входа

•

два цифровых входа или один цифровой вход и один
выход с открытым коллектором

•

вход и выход цифрового датчика Grundfos

•

два релейных выхода

•

шина GENIbus.

См. рис. 9.
Цифровой вход 1 настроен на заводе на пуск/
останов, разомкнутая цепь - для останова.
Между клеммами 2 и 6 на заводе установлена
перемычка.
Снимите перемычку, если цифровой вход 1
будет использоваться для внешнего пуска/
останова или для какой-либо иной внешней
функции.
Для выполнения требований по технике
безопасности провода, относящиеся к
указанным ниже группам, должны быть
надежно изолированы друг от друга по всей
длине с помощью усиленной изоляции.
•

Входы и выходы
Все входы и выходы изолированы от подключенных к
электросети частей электрооборудования с помощью
усиленной изоляции и гальванически развязаны с другими
электроцепями.
На все клеммы управления подается безопасное
сверхнизкое напряжение, что обеспечивает защиту от
удара током.

•

Выходы сигнального реле
– Сигнальное реле 1:
Под напряжением:
К данному выходу может быть подключено напряжение
до 250 В переменного тока.
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить
рабочее или безопасное сверхнизкое напряжение.
– Сигнальное реле 2:
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить
рабочее или безопасное сверхнизкое напряжение.

•

Питание от сети (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, PE).
Гальванически безопасная развязка должна
соответствовать требованиям усиленной изоляции,
включая требования по длине пути тока утечки и зазорам.
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Русский (RU)

Клемма Тип
NC

Нормально
замкнутый контакт

C1

Общий

NO

Нормально
разомкнутый
контакт

NC

Нормально
замкнутый контакт

C2

Общий

NO

Нормально
разомкнутый
контакт

NC

DI3/OC1

4

AI1

Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20
мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2

DI1

Цифровой вход, настраиваемый

5

+5 V

Питание к потенциометру и
датчику

C2
+24 V*

+24 V*

+24 V*

OC

DI

GND

+24 V*/5 V*

+

10 DI3/OC1

+

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

6

GND

Земля

A

GENIbus A

Y

A

GENIbus, A

GENIbus, A (+)

GENIbus Y

B

GENIbus B

Y

GENIbus, Y

GENIbus, Земля

3

GND

B

GENIbus, B

GENIbus, B (-)

3

GND

Земля

15

+24 V

Питание

8

+24 V

Питание

26

+5 V

Питание к потенциометру и
датчику

23

GND

Земля

25

GDS TX

Выход цифрового датчика
Grundfos

24

GDS RX

Вход цифрового датчика
Grundfos

7

AI2

Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20
мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

15 +24 V
8

+24 V

23 GND
+

+24 V*/5 V*

25 GDS TX

+

+24 V*

24 GDS RX
+5 V*

7

AI2

* При использовании внешнего источника питания
необходимо подключение GND.
Рис. 9 Клеммы соединений, насос CME
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TM05 3510 3512

26 +5 V
+24 V*

Сигнальное реле 2
(только безопасное
сверхнизкое напряжение)

10

NC
NO

Сигнальное реле 1
(под напряжением или
напряжение)

Цифровой вход/выход,
настраиваемый. Открытый
коллектор: Максимальное
напряжение 24 В. Резистивная
или индуктивная нагрузка.

C1
NO

Функция

•

Кабели внешнего выключателя ВКЛ/ВЫКЛ, цифрового
входа, а также установленного значения и датчика должны
быть экранированы. Необходимо применять кабели с
площадью поперечного сечения не менее 0,5 мм2 и не
более 1,5 мм2.
Экраны кабелей должны подключаться на массу с обоих
концов с помощью зажимов максимально близко к
клеммам. См. рис. 10.

Русский (RU)

6. Условия эксплуатации

5.5 Сигнальные кабели
•

6.1 Максимальное количество пусков и остановов
Количество пусков и остановов насоса путем подачи и
отключения питающего напряжения не должно превышать
1 раза в 15 минут.
При подключении к источнику питания пуск насоса
происходит приблизительно через 5 секунд.
Если требуется более частое включение и выключение
насоса, используйте вход для внешнего сигнала вкл./выкл.
при включении/выключении насоса.
При пуске с помощью цифрового входа DI1, с назначенной
функцией пуск/стоп, насос начинает работать немедленно.

TM02 1325 4402

6.2 Температура окружающей среды

Рис. 10 Соединение оплетки и проводов экранированного
кабеля с колодкой
•

Винты соединения на массу должны всегда быть прочно
затянуты, независимо от того, подключен кабель или нет.

•

Концы проводов, выводимых в клеммную коробку
электродвигателя насоса, должны быть максимально
короткими.

Температура окружающей среды во время работы
Не менее -20 °C
Не более +50 °C.
Электродвигатель может работать с номинальной выходной
мощностью (Р2) при +50 °C, однако непрерывная работа при
более высокой температуре сократит ожидаемый срок
службы изделия. При необходимости работы при
температуре окружающей среды от +50 до +60 °C следует
выбирать переразмеренный двигатель. Для получения
дополнительной информации обратитесь в компанию
Grundfos.

6.3 Высота монтажа
Запрещается установка электродвигателя
на высоте более 2000 метров над уровнем
моря.

5.6 Кабель для подключения шины
5.6.1 Новая установка
Для соединения по шине связи необходимо использовать
трехжильный экранированный кабель сечением жилы не
менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2.

Высота монтажа - это высота точки установки над уровнем
моря.

•

Если электродвигатель подключается к устройству,
имеющему зажим для экрана, экранирующую оплетку
необходимо подключить к этому зажиму.

•

Если устройство не имеет такого зажима, экранирующую
оплетку оставляют неподсоединенной с этой стороны, как
показано на рис. 11.
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ

•

Электродвигатели, устанавливаемые на высоте до
1000 метров над уровнем моря, могут работать с
нагрузкой 100 %.

•

При установке электродвигателей на высоте более
1000 метров над уровнем моря не следует давать им
полную нагрузку по причине низкой плотности воздуха и
как следствие - ухудшения его охлаждающей способности.
См. рис. 13.

B

A

1

2
Y
3

B

Рис. 11 Подключение 3-жильного экранированного кабеля
5.6.2 Замена ранее установленного электродвигателя
Если ранее применялся экранированный 2-жильный
кабель, подключение должно быть произведено, как
показано на рис. 12.
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ

A
Y
B







A
Y
B

TM02 8842 0904

•

Рис. 12 Подключение 2-жильного экранированного кабеля
•

1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88

0

0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
ȼɵɫɨɬɚ [ɦ]

TM05 6400 4712

A 1
Y 23

TM05 3973 1812

P2
[%]

Рис. 13 Снижение выходной мощности электродвигателя
(P2) в зависимости от высоты над уровнем моря

Если ранее применялся экранированный 3-жильный
кабель, следуйте указаниям в разделе 5.6.1 Новая
установка.
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7.2 Режим эксплуатации
При выборе режима работы «Нормальный» режим
управления можно установить на постоянную характеристику
или любой другой режим. См. раздел 7.3 Режим управления.

Если влажность воздуха постоянно высокая и ее показатель
выше 85 %, следует открыть сливное отверстие на фланце с
приводной стороны электродвигателя. См. раздел
4.5 Сливные отверстия.

Прочие режимы работы:
•

Останов
Насос отключен.

•

Мин.
Насос работает с минимальной частотой вращения.

•

Макс.
Насос работает с максимальной частотой вращения.

•

Ручной
Насос работает с частотой вращения, установленной
вручную.

6.5 Охлаждение двигателя
Для обеспечения достаточного охлаждения
электродвигателя и электронного оборудования соблюдайте
следующие требования:
•

•
•

Расположите электродвигатель таким образом, чтобы
обеспечить соответствующее охлаждение.
См. раздел 4.3 Охлаждение двигателя.
Температура охлаждающего воздуха не должна
превышать +50 °C.
Следите за тем, чтобы охлаждающие ребра и лопасти
вентилятора были чистыми.

На рис. 14 показаны минимальная и максимальная
характеристики.

+

7. Режим работы и управления

7.1 Обзор

Ɇɢɧ.

Режимы работы
ɇɨɪɦɚɥ.
Ɉɫɬɚɧɨɜ

4

TM00 5547 0995

Ɇɚɤɫ.

Установка параметров и управление частотнорегулируемыми насосами выполняется в соответствии с
режимами эксплуатации и управления.

Рис. 14 Минимальная и максимальная характеристики

Ɇɢɧ.
Ɇɚɤɫ.
Ɋɭɱɧɨɣ

Способы регулирования

Макс. характеристика выбирается для получения
максимальной производительности насоса.
Режим эксплуатации в соответствии с минимальной
характеристикой следует выбирать в случае, если
необходима минимальная подача.
В случае отключения электропитания насоса настройки
режима работы будут сохранены.

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

7.3 Режим управления

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

7.3.1 Насосы без датчика, установленного на заводе

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

В соответствии с заводскими настройками насосы
установлены на режим управления с постоянной
характеристикой.
В данном режиме управления насос будет работать согласно
заданной постоянной характеристике. См. рис. 15.

H

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ

Пример
Если насос оснащен датчиком давления, то следует
установить режим управления с постоянным давлением.
Если насос, к примеру, оснащен датчиком температуры, то
следует установить режим управления с постоянной
температурой. Более подробную информацию см. в разделе
7.3 Режим управления.

Q
Рис. 15 Насос в режиме управления с постоянной
характеристикой
Заводская настройка
В соответствии с заводскими настройками насосы без
датчика установлены на режим управления с постоянной
характеристикой.
Заданное значение соответствует 100 % максимальной
производительности насоса.
См. каталог или Grundfos Product Center.
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6.4 Влажность воздуха
Максимальная влажность воздуха: 95 %.

Датчик давления устанавливается на напорной стороне, а
насосу задается постоянное давление.

Русский (RU)

8.1 Стандартная панель управления

7.3.2 Насосы с датчиком давления, установленным на
заводе

1

В данном режиме управления насос будет регулировать
производительность, т.е. давление на выходе, в соответствии
с необходимым установленным значением (Hуст.). См. рис. 16.
H

2

4

Hɭɫɬ.

Stop

Q

TM05 6398 4712

5

Рис. 16 Насос в режиме регулирования с постоянным
давлением
Заводская настройка

TM05 4848 3512

3

Рис. 17 Стандартная панель управления
Поз. Символ Описание
Grundfos Eye
Отображение рабочего состояния насоса.
Более подробную информацию см. в разделе
13. Grundfos Eye.

1

В соответствии с заводскими настройками насосы с датчиком
давления установлены на режим управления с постоянным
давлением.

2

Установленное значение соответствует 50 % диапазона
измерения датчика. См. фирменную табличку датчика.

3

Изменение установленного значения.

8. Пользовательские интерфейсы

4

Активация радиосвязи с Grundfos GO Remote
и прочими продуктами аналогичного вида.

5

Приведение насоса в состояние готовности к
работе/пуск и останов насоса.
Пуск:
При нажатии кнопки в случае, когда насос
находится в выключенном состоянии, насос
запустится, только если не было
задействовано других функций более
высокой приоритетности.
См. раздел 12. Приоритет настроек.
Останов:
При нажатии кнопки во время работы насоса
он обязательно остановится.
В случае остановки насоса при помощи этой
кнопки около нее загорится сообщение
«Останов».

Предупреждение
Изделие может сильно нагреваться,
поэтому во избежание получения ожогов
прикасаться разрешается только к его
пульту управления.
Задать настройки насоса можно при помощи следующих
пользовательских интерфейсов:
Панель управления
•

Стандартная панель управления.
См. раздел 8.1 Стандартная панель управления.

•

Grundfos GO Remote.
См. раздел 8.3 Grundfos GO Remote.

В случае отключения электропитания насоса настройки
будут сохранены.

-

Поля световой индикации для указания
установленного значения.
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8.1.1 Настройка установленного значения

Q

Рис. 20 Эксплуатация при максимальной характеристике

На рис. 18 показано, что световые поля 5 и 6 активны и
отображают необходимое установленное значение 3 бар с
диапазоном измерений датчика от 0 до 6 бар.

Настройка на минимальную характеристику:

Диапазон настройки равен диапазону измерений датчика.

•

Нажимайте на
, чтобы перейти к минимальной
характеристике насоса (мигает нижнее световое поле).
После того как загорится нижнее световое поле,
удерживайте
на протяжении 3 секунд, пока световое
поле не начнет мигать.

•

Чтобы вернуться назад, нажимайте на
, пока не
отобразится необходимое установленное значение.

ȻȺɊ
6

TM05 4894 3512

3

0

TM05 4896 2812

Насос в режиме регулирования с постоянным давлением
Следующий пример относится к насосам в установках, в
которых осуществляется обратная связь датчика давления с
насосом. Если в насос установлен усовершенствованный
датчик, его необходимо настроить вручную, так как насос не
осуществит автоматическую регистрацию подключенного
датчика.

Пример: Насос настроен на минимальную характеристику.
На рис. 21 показано, что нижнее световое поле мигает,
отображая минимальную характеристику.

H

Рис. 18 Установленное значение - 3 бар, режим
управления с постоянным давлением

В режиме управления с постоянной характеристикой
производительность насоса находится в пределах
максимальной и минимальной рабочей характеристики
насоса. См. рис. 19.

TM05 4897 2812

Насос в режиме управления с постоянной характеристикой

Q

+

Рис. 21 Эксплуатация при минимальной характеристике
8.1.2 Пуск/останов насоса
Остановите насос нажатием кнопки
. После остановки
насоса около кнопки загорится сообщение «STOP».
Также насос можно остановить, нажимая кнопку
световые поля не перестанут гореть.

, пока все

Запустите насос кнопкой
либо нажимая на кнопку
, пока
не отобразится необходимое установленное значение.

4

Рис. 19 Насос в режиме управления с постоянной
характеристикой

TM05 4895 2812
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H

Настроить необходимое установленное значение насоса
можно нажатием кнопок
или
. Световые поля на панели
управления обозначают, какое установленное значение
задано.

В случае остановки насоса кнопкой
его пуск возможен
только после повторного нажатия кнопки
.
В случае останова насоса кнопкой
его перезапуск
возможен только после нажатия кнопки
.
Также насос можно остановить при помощи Grundfos GO
Remote или через цифровой вход с настройкой «Внешний
останов». См. раздел 12. Приоритет настроек.
8.1.3 Сброс аварийных и предупреждающих сигналов

Настройка на максимальную характеристику:

Сброс сигнала неисправности выполняется одним из
следующих способов:

•

•

Через цифровой вход, если он настроен на «Сброс
аварийного сигнала».

•

Кратковременным нажатием расположенных на насосе
кнопок
. Это никак не влияет на настройки
или
насоса.
Нельзя осуществить сброс сигналов неисправности
нажатием кнопок
или
, если кнопки заблокированы.

Пример: Насос настроен на максимальную характеристику.

•

На рис. 20 показано, что верхнее световое поле мигает,
отображая максимальную характеристику.

Отключите электропитание и дождитесь, пока световые
индикаторы погаснут.

•

Отключите внешний вход пуска/останова, затем включите
его снова.

•

С помощью Grundfos GO Remote.

•

14

Нажимайте на
, чтобы перейти к максимальной
характеристике насоса (мигает верхнее световое поле).
После того как загорится верхнее световое поле,
удерживайте
на протяжении 3 секунд, пока световое
поле не начнет мигать.
Чтобы вернуться назад, нажимайте на
, пока не
отобразится необходимое установленное значение.

8.2 Изменение расположения панели управления

Не перекручивайте кабель больше чем на 90°.

Следуйте инструкциям ниже.

TM05 5351 3612

TM05 5354 3612

1. Отвинтите четыре винта (TX25), удерживающих крышку
клеммной коробки.

Рис. 25 Поворот пластмассовой крышки
5. Поместите пластмассовую крышку обратно на четыре
резиновых выступа (поз. С). Убедитесь в том, что
стопорные выступы (поз. А) размещены правильно.

Рис. 22 Ослабление винтов

TM05 5352 3612

TM05 5355 3612

2. Снимите крышку клеммной коробки.

Рис. 23 Снятие крышки клеммной коробки

Рис. 26 Повторная установка пластмассовой крышки
6. Установите крышку клеммной коробки и убедитесь в том,
что она также повернута на 180°, а кнопки на панели
управления совпадают с кнопками на пластмассовой
крышке.
Затяните четыре винта (TX25) с усилием 5 Нм.

TM05 5353 3612

TM05 5356 3612

3. Нажмите на два стопорных выступа (поз. А) и удерживайте
их в этом положении, одновременно с этим осторожно
поднимите пластмассовую крышку (поз. В).

Рис. 24 Подъем пластмассовой крышки

Рис. 27 Установка крышки клеммной коробки
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4. Поверните пластмассовую крышку на 180°.

Панель управления можно повернуть на 180°.

8.3.2 Навигация
Навигацию можно осуществлять на панели индикации.
См. рис. 29.

Grundfos GO Remote позволяет осуществить настройку
функций и предоставляет доступ к обзору состояния,
техническим сведениям о продукте и фактическим рабочим
параметрам.

Панель индикации

Grundfos GO Remote работает с двумя различными
мобильными интерфейсами (MI). См. рис. 28.

1
2

4

3

6

5
7
9

8
11

10

12

13

14

+
2

+
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Поз. Описание

1

Grundfos MI 202:
Модуль расширения, который можно использовать
совместно с Apple iPod touch 4, iPhone 4 или более
поздними версиями.

2

Grundfos MI 301:
Отдельный модуль, обеспечивающий радио- или
инфракрасную связь. Модуль можно использовать
совместно со смартфонами на базе Android или iOS с
функцией Bluetooth.

8.3.1 Связь
Во время связи между Grundfos GO Remote и насоса
световой индикатор в центре Grundfos Eye будет мигать
зеленым. См. раздел 13. Grundfos Eye.
Передача данных осуществляется посредством одного из
следующих типов связи:
•

радиосвязь

•

инфракрасная связь.

Радиосвязь
Радиосвязь возможна на расстоянии не более 30 метров.
Для включения сеанса связи необходимо нажать
или на
панели управления насоса.
Инфракрасная связь
Во время сеанса инфракрасной связи следует направить
Grundfos GO Remote на панель управления насоса.

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14

15

16

17
18

16

17

18

Рис. 29 Пример панели индикации

Рис. 28 Связь между Grundfos GO Remote и насосом
посредством радио- или инфракрасного сигнала
Поз. Описание
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8.3 Grundfos GO Remote
В насосе предусмотрена возможность беспроводной радиоили инфракрасной связи с Grundfos GO Remote.

Действие

Данный текст появляется, когда
приложение Grundfos GO Remote
подключено к модулям MI 202
Индикатор
или MI 301.
подключения
Если аппаратура не подключена,
обмен данными с продуктами
Grundfos невозможен.
Кнопка возврата
Возврат к предыдущему экрану.
Отображает технические данные
Сведения о продукте
о продукте.
Название продукта,
Название продукта осуществляющего обмен
данными с Grundfos GO Remote.
Аварийные сигналы Отображение аварийных
и предупреждения
сигналов и предупреждений.
Отображение рабочего
Grundfos Eye
состояния продукта.
Значение основного Отображение значения
состояния
основного состояния.
Значение
Отображение значения
дополнительного
дополнительного состояния.
состояния
Показывает через какой
Источник
интерфейс осуществляется
управления
управление продуктом.
Отображение режима
Режим управления
управления продуктом.
Показатель
Отображение показателя
фактического
фактического установленного
установленного
значения.
значения
Режим
Отображение режима
эксплуатации
эксплуатации.
Показать меню
Доступ к другим меню.
Останов
Остановка работы.
Панель инструментов
В функции справки описаны
меню, облегчающие
Справка
пользовательское изменение
настроек и т.д.
Доступ к Паспортам,
Руководствам по монтажу и
Документация
эксплуатации и Кратким
руководствам (Quick Guide).
Позволяет создавать
Отчет
пользовательские отчеты.
Позволяет обновить приложение
Обновление
Grundfos GO Remote.

9.2 Эксплуатация с постоянной характеристикой

Подключив передатчик аналоговых сигналов к одному из
аналоговых входов, настроенных на воздействие внешнего
установленного значения, вы можете удаленно задать
установленное значение.

При выборе эксплуатации с постоянной характеристикой
установленное значение можно задать с внешнего
устройства в диапазоне от минимальной частоты вращения
до установленного значения, заданного на электродвигателе
или при помощи Grundfos GO Remote.
См. рис. 31.

Фактический внешний сигнал (0,5 - 3,5 В, 0-5 В, 0-10 В,
0-20 мА, 4-20 мА) необходимо выбрать при помощи Grundfos
GO Remote.

% ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ

При выборе эксплуатации с постоянной характеристикой при
помощи Grundfos GO Remote управление насоса может
осуществляться любым контроллером.

9.1 Эксплуатация с обратной связью по датчику

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

При наличии датчика насос может работать в режимах
управления, указанных ниже:
Постоянное давление

•

Постоянный перепад давления

•

Постоянная температура

•

Постоянный перепад температур

•

Постоянный расход

•

Постоянный уровень

•

Другое постоянное значение.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
0.5
0
0
0
4

3.5 ȼ
5ȼ
10ȼ
20ɦȺ
20ɦȺ

ȼɧɟɲɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ

TM05 5278 3512

•

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɧɚ ɧɚɫɨɫɟ
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ Grundfos GO Remote

Рис. 31 Зависимость между фактическим установленным
значением и внешним сигналом установленного
значения при эксплуатации с постоянной
характеристикой

При выборе эксплуатации с обратной связью по датчику
установленное значение можно задать с внешнего
устройства в диапазоне от нижнего значения диапазона
измерения датчика до установленного значения, заданного
на электродвигателе или при помощи Grundfos GO Remote.
См. рис. 30.

Пример: Если установленное значение составляет 65 % от
nмакс., а внешнее установленное значение равно 70 %, то
фактическое установленное значение будет равно
0,70 x (65 - 12) + 12 = 49 %.

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ȼɟɪɯɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɚɬɱɢɤɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢGrundfos GO Remote

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

0.5
0
0
0
4

3.5 ȼ
5ȼ
10ȼ
20ɦȺ
20ɦȺ

ȼɧɟɲɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

TM05 5278 3512

ɇɢɠɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɚɬɱɢɤɚ

Рис. 30 Зависимость между фактическим установленным
значением и внешним сигналом установленного
значения при эксплуатации с обратной связью по
датчику
Пример: Если нижнее значение датчика равно 0 бар,
установленное значение 5 бар, а внешнее установленное
значение 70 %, то фактическое установленное значение
равно 0,70 x (5 - 0) + 0 = 3,5 бар.
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9. Внешний сигнал установленного значения

10.4.1 Постоянное давление

10.1 Установ. знач-е

Насос поддерживает постоянное давление нагнетания,
независимо от расхода. См. рис. 33.

Установленное значение всех режимов управления можно
изменить в подменю после выбора нужного режима
управления.

H

10.2 Режим работы
•

Нормальн.
Насос работает в соответствии с выбранным режимом
управления.

•

Останов
Останов насоса.

•

Мин.
Режим работы по минимальной характеристике следует
выбирать в периоды, когда необходим минимальный
расход.

•

Q
Рис. 33 Постоянное давление

Макс.
Режим работы по максимальной характеристике следует
выбирать в периоды, когда необходим максимальный
расход.
Такой рабочий режим, например, может применяться для
систем в режиме приоритета горячего водоснабжения.

•

TM05 7901 1613

Возможны следующие режимы работы

Для данного режима управления требуется внешний датчик
давления, как показано в приведенных ниже примерах:
Примеры
•

Один внешний датчик перепада давления.

Ручной
Насос работает с частотой вращения, установленной
вручную.

p

Насос может переключаться в режим эксплуатации в
соответствии с максимальной или минимальной
характеристикой, т.е. в режим, аналогичный режиму
эксплуатации нерегулируемого насоса. См. рис. 32.

p

Рис. 34 Постоянное давление

+

10.4.2 Постоянная температура
Данный режим управления обеспечивает постоянство
температуры. Режим постоянной температуры удобен для
применения в системах горячего водоснабжения;
он предназначен для управления расходом с целью
поддержания постоянной температуры в системе.

Ɇɚɤɫ.

Ɇɢɧ.

4
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См. рис. 35. При использовании этого режима управления в
системе не должно быть балансировочных клапанов.

H

Рис. 32 Максимальная и минимальная характеристики

t

10.3 Задать ручн. настр. скорости
TM05 7900 1613
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10. Описание выбранных функций

Частоту вращения вала насоса можно задать в %.
При выборе режима эксплуатации «Ручной» насос будет
работать с заданной частотой вращения.

Q

10.4 Режим управления
Возможны следующие режимы управления:
•

Пост. давление (постоянное давление)

•

Пост. темп-ра (постоянная температура)

•

Пост. пер. дав. (постоянный перепад давления)

•

Пост. пер. тем. (постоянный перепад температур)

•

Пост. расход (постоянный расход)

•

Пост. уровень (постоянный уровень)

•

Др. пост. знач. (другая постоянная величина)

•

Крив. пост. хар. (постоянная характеристика).
Перед включением режима управления
должен быть выставлен рабочий режим
«Нормальн.».

Установленное значение всех режимов управления можно
изменить в подменю «Установ. знач-е» в пункте «Настройки»
после выбора нужного режима управления.
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Рис. 35 Постоянная температура
Для данного режима управления требуется внешний датчик
температуры, как показано в приведенных ниже примерах:
Примеры
•

Один внешний датчик температуры.

t

t

Рис. 36 Постоянная температура

Насос поддерживает постоянный перепад давления,
независимо от расхода в системе. См. рис. 37. Данный режим
управления подходит в основном для систем с относительно
низкими потерями давления.

Для данного режима управления требуются два внешних
датчика температуры или один внешний датчик перепада
температуры, как показано в приведенных ниже примерах:

Русский (RU)

10.4.3 Постоянный перепад давления

Примеры
•

Два внешних датчика температуры.

H
t
t
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t

Q

•

Один внешний датчик перепада температуры.

t

Рис. 37 Постоянный перепад давления
Для данного режима управления требуется внешний датчик
перепада давления или два внешних датчика давления, как
показано в приведенных ниже примерах:

Рис. 40 Постоянный перепад температур
10.4.5 Постоянный расход

Примеры
•

Насос поддерживает постоянный расход в системе,
независимо от напора. См. рис. 41.

Один внешний датчик перепада давления.

H

p

Два внешних датчика давления.
p
p

p
p

p

Q

Q set
Рис. 41 Постоянный расход

p

Для данного режима управления требуется внешний датчик
расхода, как показано в приведенных ниже примерах:

Рис. 38 Постоянный перепад давления

Пример

10.4.4 Постоянный перепад температур

•

Насос поддерживает постоянный перепад температур в
системе, для этого рабочие характеристики насоса
регулируются соответствующим образом. См. рис. 39.

Один внешний датчик расхода.

Q

H
Рис. 42 Постоянный расход
10.4.6 Постоянный уровень

△t

Q
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Насос поддерживает постоянный уровень рабочей жидкости,
независимо от расхода. См. рис. 43.
H

Рис. 39 Постоянный перепад температур

Q

TM05 7941 1613

•

TM05 7955 1713

p

Рис. 43 Постоянный уровень
Для данного режима управления требуется внешний датчик
уровня.
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10.5 Аналоговые входы

•

с помощью функции опорожнения, когда насос откачивает
жидкость из резервуара;

•

с помощью функции заполнения, когда насос закачивает
жидкость в резервуар.

См. рис. 44.
Тип функции контроля уровня зависит от настройки
встроенного регулятора.
Примеры
•

Один внешний датчик уровня.
– функция опорожнения.
L

Доступные входы в зависимости от функционального модуля,
установленного на насосе:
Функция (клемма)

FM 200
(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный
модуль)

Аналоговый вход 1,
клемма (4)

●

●

Аналоговый вход 2,
клемма (7)

●

●

Аналоговый вход 3,
клемма (14)

-

●

Для установки аналогового входа выполните указанные ниже
настройки.
Функция
Аналоговые входы можно настроить на следующие функции:

•

Один внешний датчик уровня.
– функция заполнения.

•

Неактивно

•

Датчик обрат. связи

•

Внеш.вл.на ус.з.

•

Другая функция.

Измеряемый параметр

L

Выберите один из параметров, например, параметр,
измеряемый в системе датчиком, подключенным к
фактическому аналоговому входу.
Единица измерения
Имеющиеся единицы измерения:
Параметр

Возможные единицы

Давление

бар, м, кПа, фунт/кв. дюйм, фут

10.4.7 Другая постоянная величина

Расход насоса

м3/ч, л/с, ярд3/ч, гал/мин

Любая другая величина поддерживается постоянной.

Тем-ра жидкости

°C, °F

10.4.8 Постоянная характеристика

Др. параметр

%

Рис. 44 Постоянный уровень

Насос может переключаться в режим эксплуатации в
соответствии с постоянной характеристикой, т.е. в режим,
аналогичный эксплуатации нерегулируемого насоса.
См. рис. 45.

Электрический сигнал
Выберите тип сигнала (0,5 - 3,5 В, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мА или
4-20 мА).

Желаемая частота вращения может быть задана в процентах
от максимальной частоты вращения в диапазоне от 25 до
100 % (110 %).

Диапазон датчика, мин. знач.
Установите мин. значение подключённого датчика.
Диапазон датчика, макс. знач.
Установите макс. значение подключённого датчика.

H

10.6 Входы Pt100/1000
Доступные входы в зависимости от функционального модуля,
установленного на насосе:

Q

Рис. 45 Постоянная характеристика
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Насос может регулировать уровень жидкости в резервуаре
двумя способами:

Функция (клемма)

FM 200
(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный
модуль)

Вход 1 Pt100/1000,
клемма (17 и 18)

-

●

Вход 2 Pt100/1000,
клемма (18 и 19)

-

●

Функция
Входы Pt100/1000 можно настроить на следующие функции:
•

Неактивно

•

Датчик обрат. связи

•

Внеш.вл.на ус.з.

•

Другая функция.

Измеряемый параметр
Выберите один из параметров, например, параметр,
измеряемый в системе.
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10.8 Цифровые входы/выходы
Доступные входы/выходы в зависимости от функционального
модуля, установленного на насосе:

Функция (клемма)

FM 200
FM 300
(стандартный (расширенный
модуль)
модуль)

Функция (клемма)

FM 200
FM 300
(стандартный (расширенный
модуль)
модуль)

Цифровой вход 1,
клемма («Цифровой
вход 1, задать...») (2 и 6)

●

●

Цифровой вход/выход 3,
клемма («Цифровой
вход/выход») (10 и 6)

●

●

Цифровой вход 2,
клемма («Цифровой
вход 2, задать...») (1 и 9)

-

●

Цифровой вход/выход 4,
клемма (Цифровой
вход/выход) (11 и 18)

-

●

Для установки цифрового входа выполните указанные ниже
настройки.

Для установки цифрового входа/выхода выполните
указанные ниже настройки.

Функция

Режим

Выберите одну из следующих функций:

Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить так, чтобы он
функционировал как цифровой вход или цифровой выход.

•

Неактивно
При выборе функции «Неактивно» вход не выполняет
никаких функций.

•

Внешний останов
Если вход деактивирован (разомкнутая цепь), насос
остановится.

•

Мин. (мин. частота вращения)
Если вход активирован, насос будет работать с
минимальной установленной частотой вращения.

•

Макс. (макс. частота вращения)
Если вход активирован, насос будет работать с
максимальной установленной частотой вращения.

•

•

•

Внешняя неисправность
Если вход активирован, будет запущен таймер.
Насос отключается и появляется индикация сигнала
неисправности, если вход активирован больше 5 секунд.
Сброс аварии
Если вход активирован, произойдет сброс возможной
аварийной индикации.
Сухой ход
Если выбрана эта функция, могут быть обнаружены
отсутствие давления на входе или нехватка воды.
В случае обнаружения недостаточного давления на входе
или нехватки воды (сухой ход) насос остановится.
Насос не может быть перезапущен, пока вход не
активирован.
Для этого необходимы дополнительные принадлежности,
такие как:
– реле давления, установленное на всасывающем
трубопроводе насоса
– поплавковый выключатель, установленный в
водозаборном резервуаре.

•

Накопленный расход
В случае выбора данной функции можно зафиксировать
накопленный расход. Здесь требуется использование
расходомера, который отправит сигнал обратной связи в
виде импульса за определенное количество воды.

•

Зар. уст. знач-е, число 1 («Заранее установленное
значение») (применяется только к цифровому входу 2).
Если цифровые входы настраиваются на заранее
установленное значение, насос будет работать согласно
установленному значению на основе комбинации
активированных цифровых входов.

•

Цифровой вход

•

Цифровой выход.

Функция
Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить на следующие
функции:
Возможные функции, цифровой вход/выход 3
Функция, если вход

Функция, если выход

• Неактивно

• Неактивно

• Внешний останов

• Готовность

• Мин.

• Авария

• Макс.

• Работа

• Внешняя неисправность

• Насос работает

• Сброс аварии

• Предупреждение

• Сухой ход

• Предел 1 превышен

• Накопленный расход

• Предел 2 превышен

• Зар. уст. знач-е, число 2
Возможные функции, цифровой вход/выход 4
Функция, если вход

Функция, если выход

• Неактивно

• Неактивно

• Внешний останов

• Готовность

• Мин.

• Авария

• Макс.

• Работа

• Внешняя неисправность

• Насос работает

• Сброс аварии

• Предупреждение

• Сухой ход

• Предел 1 превышен

• Накопленный расход

• Предел 2 превышен

• Зар. уст. знач-е, число 3

Приоритет выбранных функций по отношению друг к другу
см. в разделе 12. Приоритет настроек. Команда останова
всегда имеет наибольший приоритет.
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10.7 Цифровые входы
Доступные входы в зависимости от функционального модуля,
установленного на насосе:

10.9 Релейные выходы

10.11 Настройки регулятора

Русский (RU)

FM 200
(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный
модуль)

Релейный выход 1
(NC, C1, NO)

●

●

Релейный выход 2
(NC, C2, NO)

●

●

Функция (клемма)

Насос включает два реле сигнализации с
беспотенциальными контактами.
Реле сигнализации можно настроить таким образом, чтобы
они включались в одной из приведенных ниже ситуаций:
•

Готовность

•

Работа

•

Авария

•

Предупреждение

•

Предел 1 превышен

•

Предел 2 превышен

•

Насос работает

В насосах имеются заводские настройки по умолчанию для
коэффициента усиления (Kp) и времени интегрирования (Ti).
Тем не менее, если заводская настройка не обеспечивает
оптимальных параметров, коэффициент усиления и время
интегрирования можно изменить:
•

Коэффициент усиления (Kp) можно задать в диапазоне от
0,1 до 20.

•

Время интегрирования (Ti) можно задать в диапазоне от
0,1 до 3600 с.

Если выбрано значение 3600 с, регулятор будет работать в
режиме Р.
Кроме того, регулятор можно настроить для работы в режиме
с обратной зависимостью. Это значит, что при повышении
установленного значения частота вращения насоса
снижается. В случае режима обратного регулирования
коэффициент усиления (Kp) должен устанавливаться в
диапазоне от -0,1 до -20.
Указания по настройке ПИ-регулятора

•

Управление внеш. вент.

•

Неактивно.

В приведенных ниже таблицах показаны рекомендуемые
настройки регулятора:
Регулирование перепада
давления

Kp

Ti

0,5

0,5

10.10 Аналоговый выход
Доступность или недоступность аналогового выхода зависит
от функционального модуля, установленного в насосе:
Функция (клемма)

FM 200
(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный
модуль)

-

●

Аналоговый выход

p

p
p

p

Для установки аналогового выхода выполните указанные
ниже настройки.

L1

Выходной сигнал
•
•
•

ǻS

L1 < 5 м: 0,5

0-10 В
0,5

0-20 мА
L1

4-20 мА.

Функция аналогового выхода
•

Фактическая скорость

•

Фактическое значение

•

Итоговое уст-е знач.

•

Нагрузка двиг.

•

Ток двиг.

•

Предел 1 превышен

•

Предел 2 превышен

•

Расход.

L1 > 5 м: 3
L1 > 10 м: 5

ǻS

L1 = Расстояние между насосом и датчиком в [м].
Kp

Регулировка
температуры

Система
Система
отопления1) охлаждения2)

t

Ti

0,5

-0,5

10 + 5L2

0,5

-0,5

30 + 5L2

L2
L2
t

1)

В системах отопления при росте производительности
насоса увеличивается температура на датчике.

2)

В системах охлаждения при росте производительности
насоса снижается температура на датчике.

L2 = Расстояние в [м] между теплообменником и датчиком.
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Kp

Ti

10.12 Рабочий диапазон
Задайте рабочий диапазон следующим образом:
•

Установите минимальную частоту вращения в пределах от
фиксированной минимальной частоты вращения до
максимальной частоты вращения, задаваемой
пользователем.

•

Установите максимальную частоту вращения в пределах
от минимальной частоты вращения, задаваемой
пользователем, до фиксированной максимальной частоты
вращения.

t
L2

-0,5

10 + 5L2

t
t

Диапазон между минимальной и максимальной частотой
вращения, задаваемой пользователем, будет являться
рабочим диапазоном. См. рис. 46.

L2

L2 = Расстояние в [м] между теплообменником и датчиком.
Регулирование расхода
Q

Kp

Ti

0,5

0,5

При частоте вращения ниже 25 % на
уплотнении вала может возникнуть
трение.
100 % (110 %)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Регулирование по
постоянному давлению

Kp

Ti

0,5

0,5

67 %

Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ

p

24 %
p

0,1

0,5

Kp

Ti

-2,5

100

12 %
0%

Регулирование уровня

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɚɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɚɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

TM00 6785 5095

t

Рис. 46 Пример минимальных и максимальных установок

L

10.13 Влияние на установл. знач-е
10.13.1 Внешнее регулирование установленного значения
Возможно регулировать установленное значение с помощью
внешнего сигнала через один из аналоговых входов или, при
установке расширенного функционального модуля, - через
один из входов Pt100/1000.

L

2,5

100

Общие эмпирические правила
Если регулятор реагирует слишком медленно, следует
увеличить Kp.
Если регулятор неустойчив или в нем возникают колебания,
следует демпфировать систему понижением Kp или
увеличением Ti.

Перед активацией «Цифровые входы»
требуется установить один из аналоговых
входов или входов Pt100/1000 на «Функция
внеш. уст. значения».
Если более одного входа настроено на параметр
«Регулирование установленного значения» функция выберет
аналоговый вход с наименьшим номером, например,
«Аналоговый вход 2», и проигнорирует другие входы,
например, «Аналоговый вход 3» или «Вход 1 Pt100/1000».
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Регулирование перепада
давления

Пример

•

Если нижнее значение датчика равно 0 бар, установленное
значение 2 бар, а внешнее установленное значение 60 %, то
фактическое установленное значение равно 0,60 x (2 - 0) + 0
= 1,2 бар.
Фактическое установленное значение = фактический входной
сигнал x (установленное значение - нижнее значение) +
нижнее значение.
[bar]

ȼɟɪɯɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɢɠɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

100

2
1.2

0

0

0

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɯɨɞɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥ

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɫɢɝɧɚɥ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ [%]

100

TM05 6279 4612

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

«Линейно с остановом» и «Линейно с мин.»
– Линейно с остановом
Если входной сигнал варьируется от 20 до 100 %,
установленное значение меняется при таком влиянии
линейно.
Если входной сигнал ниже 10 %, насос переключится в
режим «Останов».
Если входной сигнал повышается выше 15 %, опять
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 49.
– Линейно с мин.
Если входной сигнал варьируется от 20 до 100 %,
установленное значение меняется при таком влиянии
линейно.
Если входной сигнал ниже 10 %, насос переключится в
режим «Мин.».
Если входной сигнал повышается выше 15 %, опять
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 49.

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

100

Рис. 47 Пример настройки регулирования установленного
значения
Типы регулирования установленного значения
•

Неактивно

•

Линейная функция

•

Линейно с остановом

•

Линейно с мин.

•

Обратная функция

•

Обратно с остановом

•

Обратно с мин.

•

Таблица влияния

•

Таблица влиян. с остан. у мин.

•

Таблица влиян. с остан. у макс.

0

40

60

80

100 ȼɧɟɲɧɢɣ

ɜɯɨɞ [%]

TM05 6281 4612

20

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Ɇɢɧ. ɢɥɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜ

Рис. 49 «Линейно с остановом» и «Линейно с мин.»

Пользователь может выбрать следующие функции:

•

•

Неактивно
При установке функции «Неактивно» установленное
значение не будет зависеть ни от какой внешней функции.

•

Линейная функция
При регулировании установленное значение меняется
линейно, от 0 до 100 %. См. рис. 48.

Обратная функция
При регулировании установленное значение меняется
обратно пропорционально - от 0 до 100 %. См. рис. 50.
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

100

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

0
20

0
20

40

60

Рис. 48 Линейная функция
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80

100

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɯɨɞ [%]

40

60

Рис. 50 Обратная функция

80

100

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɯɨɞ [%]
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100

TM05 6280 4612
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См. рис. 47.

«Обратно с остановом» и «Обратно с мин.»
– Обратно с остановом
Если входной сигнал варьируется от 0 до 80 %,
установленное значение меняется при таком влиянии
обратно пропорционально.
Если входной сигнал выше 90 %, насос переключится в
рабочий режим «Останов».
Если входной сигнал падает ниже 85 %, опять
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 51.

•

– Обратно с мин.
Если входной сигнал варьируется от 0 до 80 %,
установленное значение меняется при таком влиянии
обратно пропорционально.
Если входной сигнал выше 90 %, насос переключится в
рабочий режим «Мин.».
Если входной сигнал падает ниже 85 %, опять
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 51.

Таблица влиян. с остан. у мин.
Установленное значение зависит от характеристической
кривой, выполненной из двух-восьми точек.
Между точками проходит прямая линия, а до первой точки
и после последней точки - горизонтальная линия.
Если входной сигнал ниже 10 %, насос переключится в
режим «Останов».
Если входной сигнал повышается выше 15 %, опять
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 53.
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

100

0
100

20

40

60

80

100

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɯɨɞ [%]

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Ɇɢɧ. ɢɥɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜ

TM05 6285 4612

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

Рис. 53 Таблица влиян. с остан. у мин.
20

40

60

80

•

100 ȼɧɟɲɧɢɣ

ɜɯɨɞ [%]

TM05 6283 4612

0

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Ɇɢɧ. ɢɥɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜ

Рис. 51 «Обратно с остановом» и «Обратно с мин.»
Таблица влияния
Установленное значение зависит от характеристической
кривой, выполненной из двух-восьми точек.
Между точками проходит прямая линия, а до первой точки
и после последней точки - горизонтальная линия.

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

100

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ. ɡɧɚɱ-ɟ [%]

100

20

40

60

80

100 ȼɧɟɲɧɢɣ

ɜɯɨɞ [%]
0

20

40

Рис. 52 Таблица влияния
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100 ȼɧɟɲɧɢɣ

ɜɯɨɞ [%]

ɇɨɪɦɚɥɶɧ
.
Ɇɢɧ. ɢɥɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜ

TM05 6286 4612

0

TM05 6284 4612

•

Таблица влиян. с остан. у макс.
Установленное значение зависит от характеристической
кривой, выполненной из двух-восьми точек.
Между точками проходит прямая линия, а до первой точки
и после последней точки - горизонтальная линия.
Если входной сигнал выше 90 %, насос переключится в
рабочий режим «Мин.».
Если входной сигнал падает ниже 85 %, опять включается
рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 54.

Рис. 54 Таблица влиян. с остан. у макс.
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•

10.15.2 Изменения мощности

Комбинируя входные сигналы на цифровых входах 2, 3 и 4
(как показано в таблице ниже), можно задать и активировать
семь установленных значений.

Параметры разгона и замедления необходимо устанавливать
только в режиме эксплуатации с постоянной
характеристикой.

Цифровые входы

Установ. знач-е

Разгон и замедление определяют скорость разгона и
замедления насоса соответственно во время пуска/останова
или изменений установленного значения.

2

3

4

0

0

0

Нормальное установленное
значение

1

0

0

Заранее установл. знач-е 1

•

время разгона, 0,1 - 300 с

Заранее установл. знач-е 2

•

время замедления 0,1 - 300 с.

Указанное время применимо к разгону от останова до
номинальной частоты вращения, к замедлению - от
номинальной частоты вращения до останова,
соответственно.

0

1

0

1

1

0

Заранее установл. знач-е 3

0

0

1

Заранее установл. знач-е 4

1

0

1

Заранее установл. знач-е 5

0

1

1

Заранее установл. знач-е 6

1

1

1

Заранее установл. знач-е 7

10.14 Функции контроля
10.14.1 Функция превыш. пределов
С помощью данной функции можно контролировать
установленные пределы аналоговых значений.
Блок управления срабатывает в случае превышения
предельных значений. Каждый предел может быть задан как
максимальное или минимальное значение. Для каждого
контролируемого значения необходимо определить уровень
появления предупреждения и уровень аварийного сигнала.

Можно задать следующие параметры:

При малых временных периодах замедления
электродвигателя, оно может зависеть от нагрузки и инерции
из-за отсутствия возможности активного торможения насоса.
При отключении электропитания замедление
электродвигателя будет зависеть только от нагрузки и
инерции.
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ
Ɇɢɧɢɦɭɦ

Данная функция позволяет одновременно контролировать
две различных точки в насосной системе. Например,
давление в точке водоразбора и давление нагнетания
насоса.

ȼɪɟɦɹ

Это исключает возможность того, что давление нагнетания
достигнет критической отметки.

ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɝɨɧ

Если давление превышает предельное значение
предупреждения, появляется предупреждающий сигнал.
Если давление превышает предельное значение для
аварийного сигнала, насосы останавливаются.
Можно установить задержку по времени между моментом
обнаружения превышения предельного значения и
включением предупреждающего или аварийного сигнала.
Можно установить задержку сброса предупреждающего или
аварийного сигнала.
Предупреждение может быть сброшено автоматически или
вручную.
Можно установить автоматический или ручной перезапуск
системы после аварии или ручной сброс аварийного сигнала.
Перезапуск может выполняться с установленной задержкой.
Можно также настроить отсрочку пуска, чтобы установка
достигла устойчивого состояния до активации функции.

10.15 Специальные функции
10.15.1 Настр-ка импульс. расходомера
К одному из цифровых входов можно подключить внешний
импульсный расходомер, чтобы регистрировать фактический
и накопленный расход. На основе этого также можно
рассчитать удельную энергию [кВтч/м3].
Для активации импульсного расходомера необходимо
установить один из цифровых входов на «Накопленный
расход» и задать откачиваемый объём на один импульс.
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Ɋɚɡɝɨɧ

Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɫɬɚɧɨɜ
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ

Рис. 55 Разгон и замедление

10.16 Связь
10.16.1 Номер насоса
Насосу можно присвоить уникальный номер. Это позволяет
различать насосы при подключении по шине связи.

10.17 Общие настройки
10.17.1 Язык
Доступно несколько языков.
В соответствии с выбранным языком производится
автоматическое переключение единиц измерения.

TM03 9439 0908
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10.13.2 Заранее установленные знач-я

12. Приоритет настроек

Электродвигатель поддерживает последовательную связь
через вход RS-485. Связь осуществляется в соответствии с
протоколом GENIbus компании Grundfos и обеспечивает
подключение к системе управления зданием или иной
внешней системе управления.

Электродвигатель всегда можно настроить на эксплуатацию
при максимальной частоте вращения или остановить его,
используя Grundfos GO Remote.

Через сигнал шины связи можно удаленно задать параметры
эксплуатации электродвигателя, такие как установленное
значение и режим эксплуатации. Наряду с этим через шину
связи электродвигатель может выдать информацию о
состоянии важных параметров, таких как фактическое
значение параметра управления, входная мощность и
сообщения о неисправностях.

При одновременном задействовании одной или более
функций электродвигатель будет работать согласно функции,
имеющей больший приоритет.
Пример: Если через цифровой вход электродвигателю была
задана максимальная частота вращения, то на его панели
управления, либо через Grundfos GO Remote можно выбрать
только режимы электродвигателя «Ручной» или «Останов».
Приоритет настроек указан в таблице ниже:

Для получения дополнительной информации обратитесь в
компанию Grundfos.
При использовании сигнала шины связи
количество настроек, доступных через
Grundfos GO Remote, уменьшается.

Приоритет

Кнопка
пуска/останова

1

Останов

2

Grundfos GO Remote
или панель управления на
электродвигателе

Цифровой вход

Связь через шину

Останов*

3

Ручной

4

Максимальная частота
вращения*

5

Останов

6

Останов

7

Максимальная частота
вращения

8

Минимальная частота
вращения

9

Пуск
Максимальная частота
вращения

10
11

Минимальная частота
вращения
Минимальная частота
вращения

12
13
14

Пуск
Пуск

* Если связь через шину будет прервана, электродвигатель вернется к прежнему режиму эксплуатации, например, к режиму
«Останов», выбранному при помощи Grundfos GO Remote или на панели управления электродвигателя.
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11. Сигнал шины связи

Система Grundfos Eye, расположенная на панели управления
электродвигателя, указывает на его эксплуатационный
режим. См. рис. 56, поз. A.

A

TM05 5993 4312
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13. Grundfos Eye

Рис. 56 Grundfos Eye
Grundfos Eye

Индикация

Описание

Индикаторы не горят.

Отключено питание.
Электродвигатель не работает.

Два противоположных зеленых световых
индикатора вращаются в направлении
вращения электродвигателя, если
смотреть с неприводного конца.

Питание включено.
Электродвигатель работает.

Два противоположных зеленых световых
индикатора постоянно горят.

Питание включено.
Электродвигатель не работает.

Один желтый световой индикатор
вращается в направлении вращения
электродвигателя, если смотреть с
неприводного конца.

Предупреждение.
Электродвигатель работает.

Один желтый световой индикатор
постоянно горит.

Предупреждение.
Электродвигатель остановлен.

Два противоположных красных световых
индикатора мерцают одновременно.

Авария.
Электродвигатель остановлен.

Зеленый световой индикатор в центре
быстро мигает четыре раза.

Зеленый световой индикатор в центре
непрерывно мигает.
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Дистанционное управление при помощи
Grundfos GO Remote по радиосвязи.
Электродвигатель пытается связаться с
Grundfos GO Remote.
Рассматриваемый электродвигатель
подсвечивается на экране Grundfos GO
Remote, система оповещает пользователя о
расположении электродвигателя.
При выборе нужного электродвигателя в
меню Grundfos GO Remote зеленый световой
индикатор в центре будет непрерывно мигать.
Нажмите
на панели управления
электродвигателя, чтобы начать
дистанционное управление и обмен данными
через Grundfos GO Remote.

Зеленый световой индикатор в центре
постоянно горит.

Дистанционное управление при помощи
Grundfos GO Remote по радиосвязи.
Обмен данными между электродвигателем и
Grundfos GO Remote по радиосвязи.

Зеленый световой индикатор в центре
быстро мигает, пока идет обмен данными
c Grundfos GO Remote и электродвигателем.
Это займет несколько секунд.

Дистанционное управление при помощи
Grundfos GO Remote по инфракрасной связи.
Идет получение электродвигателем данных
от Grundfos GO Remote по инфракрасной
связи.

Электродвигатель оснащен двумя выходами для беспотенциальных сигналов через два внутренних реле.
Выходам сигналов можно задать режимы «Эксплуатация», «Работает», «Готов», «Авария» и «Предупреждение».
Функции двух сигнальных реле показаны в таблице ниже:

Описание

Grundfos Eye

Положение контактов сигнального реле в
активированном состоянии
ЭксплуаРаботает
тация

Готов

Режим
Предупреж- эксплуатации
Авария
дение
-

Отключено питание.
Выкл.
Насос работает в
режиме
«Нормальный»

Зеленый, вращается

Насос работает в
режиме «Ручной».

Зеленый, неподвижен

Желтый, вращается

Предупреждение, но
насос был отключен
командой «Останов».

Желтый, вращается

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Нормальный,
мин. или макс.

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Нормальный,
мин. или макс.

Останов
Желтый, неподвижен

Красный, вращается

Насос остановлен
из-за аварии.

NO NC

Ручной

Авария, но насос
работает.

Авария, но насос
работает в режиме
«Ручной».

C

Останов

Предупреждение, но
насос работает.

Предупреждение, но
насос работает в
режиме «Ручной».

NO NC

Ручной
Зеленый, вращается

Насос в режиме
эксплуатации
«Останов».

C

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Нормальный,
мин. или макс.

Ручной
Красный, вращается

Останов
Красный, мигает
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14. Сигнальные реле

Русский (RU)

15. Сопротивление изоляции

18. Входы/выходы

Измерение сопротивления изоляции при
подключении двигателей MGE не
допускается, так как при этом может быть
повреждена встроенная электроника.

Общий вывод (GND)
Все напряжение относительно Общего вывода.
Общий вывод является обратным проводником для всех
токов.
Абсолютное максимальное напряжение и предельный ток

16. Технические данные – насосы с
однофазными электродвигателями

Превышение следующих электрических пределов может
привести к существенному сокращению эксплуатационной
надежности и долговечности электродвигателя:

16.1 Напряжение питания

Реле 1:
Максимальная нагрузка контакта: 250 В переменного тока,
2 A или 30 В постоянного тока, 2 A.

•

1 x 200-240 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты
тока соответствуют номинальным данным, указанным на
фирменной табличке.
Рекомендованный размер плавкого предохранителя
Типоразмер электродвигателя
[кВт]

Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,25 - 0,75

6

10

1,1 - 1,5

10

16

Используются стандартные плавкие предохранители, а также
быстросгорающие предохранители или предохранители с
задержкой срабатывания.

16.2 Ток утечки

Реле 2:
Максимальная нагрузка контакта: 30 В постоянного тока, 2 A.
Клеммы GENI: от -5,5 до 9,0 В постоянного тока при токе
менее 25 мА.
Прочие клеммы входа/выхода: от -0,5 до 26 В постоянного
тока при токе менее 15 мА.
Цифровые входы (DI)
Нагрузочный ток > 10 мА при Vi = 0 В постоянного тока.
Без увеличения тока при повышении Vi > 5 В постоянного
тока.
Определенный низкий логический уровень: Vi < 1,5 В
постоянного тока.

Ток утечки на землю < 3,5 мА (источник переменного тока).

Определенный высокий логический уровень: Vi > 3,0 В
постоянного тока.

Ток утечки на землю < 10 мА (источник постоянного тока).

Гистерезис: Нет.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.

17. Технические данные - насосы с
трехфазными электродвигателями

Максимальная длина кабеля: 500 м.
Цифровые выходы с открытым коллектором (OC)

17.1 Напряжение питания
•

Нагрузочная способность 75 мА. Данные выходы не являются
активными.

3 x 380-500 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты
тока соответствуют номинальным данным, указанным на
фирменной табличке.

Типы нагрузки: Резистивная или/и индуктивная.

Рекомендованный размер плавкого предохранителя

Напряжение низкого уровня при токе нагрузки 10 мА:
Макс. 0,6 В.

Напряжение низкого уровня при токе нагрузки 75 мА:
Макс. 1,2 В постоянного тока.

Типоразмер электродвигателя
[кВт]

Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,25 - 1,1

6

6

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.

1,5 - 2,2

6

10

Максимальная длина кабеля: 500 м.

Используются стандартные плавкие предохранители, а также
быстросгорающие предохранители или предохранители с
задержкой срабатывания.

17.2 Ток утечки
Типоразмер электродвигателя
[кВт]

Ток утечки
[мА]

0,75 - 2,2
(напряжение питания < 400 В)

< 3,5

0,75 - 2,2
(напряжение питания > 400 В)

<5

Защита от превышения максимального тока: Есть.

Аналоговые входы (AI)
Диапазоны сигналов напряжения:
•

0,5 - 3,5 В постоянного тока, AL AU.

•

0-5 В постоянного тока, AU.

•

0-10 В постоянного тока, AU.

Внутреннее сопротивление для сигналов напряжения:
Ri > 100 кОм при +25 °C.
При высокой рабочей температуре могут возникать токи
утечки. Следите за тем, чтобы внутреннее сопротивление
источника оставалось низким.
Диапазоны сигналов тока:
•

0-20 мА постоянного тока, AU.

•

4-20 мА постоянного тока, AL AU.

Внутреннее сопротивление для сигнала тока: Ri = 292 Ом.
Защита от перегрузки по току: Есть.
Допуск при измерениях: -0/+3% от максимума измеряемой
величины.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м (за исключением
потенциометра).
Потенциометр подключен к +5 В, GND, и любому
аналоговому входу AI, любой аналоговый вход:
Использовать максимум 10 кОм.
Максимальная длина кабеля: 100 м.
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Только активный выход.
Сигнал напряжения:

19. Прочие технические данные
ЭМС (электромагнитная совместимость)

•

Диапазон: 0-10 В постоянного тока.

Жилые районы, неограниченное распространение, в
соответствии с ГОСТ Р 51318.11, класс Б, группа 1.

•

Минимальное сопротивление нагрузки между аналоговым
выходом и GND: 1 кОм.

Промышленные районы, неограниченное распространение, в
соответствии с ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1.

•

Защита от короткого замыкания: Есть.

Сигнал тока:

Для получения дополнительной информации обратитесь в
компанию Grundfos.

•

Диапазоны: 0-20 и 4-20 мА постоянного тока.

Степень защиты

•

Максимальное сопротивление нагрузки между
аналоговым выходом и GND: 500 Ом.

Стандартный: IP55.

•

Защита от размыкания цепи: Есть.

Класс изоляции

По заказу: IP66.

Допуск на погрешность: -0/+4% от максимума измеряемой

F.

величины.

Моменты затяжки

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Клемма

Размер резьбы

Входы Pt100/1000 (PT)

Макс. момент
затяжки
[Нм]

Диапазон температуры:

L1, L2, L3, L, N

M4

1,8

•

Не менее -30 °C (88 Ом/882 Ом).

NC, C1, C2, NO

M2,5

0,5

•

Не более +180 °C (168 Ом/1685 Ом).

1 - 26 и A, Y, B

M2

0,5

Допуск при измерениях: ± 1,5 °C.
Разрешающая способность при измерении: < 0,3 °C.
Автоматическое определение диапазона (Pt100 или Pt1000):
Есть.
Сигнал о неисправности датчика: Есть.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Для коротких проводов использовать Pt100.
Для длинных проводов использовать Pt1000.
Входы датчика LiqTec
Использовать только датчик Grundfos LiqTec.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Вход и выход цифрового датчика Grundfos (GDS)
Использовать только цифровой датчик Grundfos.
Источники питания (+5 В, +24 В)
+5 В:
•

Выходное напряжение: 5 В постоянного тока -5%/+5%.

•

Максимальный ток: 50 мА постоянного тока (только
питание).

•

Защита от перегрузки: Есть.

+24 В:
•

Выходное напряжение: 24 В постоянного тока -5%/+5%.

•

Максимальный ток: 60 мА постоянного тока (только
питание).

•

Защита от перегрузки: Есть.

Цифровые выходы (реле)
Беспотенциальные переключающие контакты.
Минимальная нагрузка на контакты во время использования:
5 В постоянного тока, 10 мА.
Экранированный кабель: 0,5 - 2,5 мм2 .
Максимальная длина кабеля: 500 м.
Вход шины связи
Протокол шины Grundfos, протокол GENIbus, RS-485.
Экранированный трехжильный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.
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Аналоговый выход (АО)

19.1 Уровень звукового давления

Русский (RU)

Электродвигатель
[кВт]

Макс. частота вращения,
указанная на фирменной
табличке
[мин-1]
2000

0,25 - 0,75

4000
5900
2000

1,1

4000
5900
2000

1,5

4000
5900
2000

2,2

4000
5900

Частота
вращения
[мин-1]
1500
2000
3000
4000
4000
5900
1500

Уровень звукового
давления
[дБ(A)]
Однофазные
электродвигатели

Трехфазные
электродвигатели

38
42
53
58
58
68

38
42
53
58
58
68
38

2000
3000

53

42
53

4000

58

58

4000

58

58

5900

68

68

1500
2000
3000

57

57

4000

64

64

4000

58

58

5900

68

68

1500
2000
3000

57

4000

64

4000

58

5900

68

Серые поля указывают на то, что электродвигатель отсутствует в данном модельном ряду двигателей MGE, однако имеется в
наличии в предыдущем ряду двигателей MGE.
Возможны технические изменения.
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Қазақша (KZ)

Қазақша (KZ) Төлқұжат, Құрастыру жəне пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша
МАЗМҰНЫ
Беті
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1
16.2
17.
17.1
17.2
18.
19.
19.1

Символдар мен жазбалар мəні
Қысқартулар мен анықтамалар
Бұйым туралы жалпы мəліметтер
Механикалық бөлшектерін құрастыру
Құрастыру
Кабельді енгізілім
Қозғалтқышты салқындату
Ғимараттан тыс орында құрастыру
Құю саңылаулары
Электр жабдығын жалғау
Ток соққысынан қорғау, жанама түйісу
Электр қорегі
Қосымша қорғаныш
Қосылым клеммалары
Cигналды кабельдер
Шинаны жалғауға арналған кабель
Пайдалану талаптары
Іске қосу мен тоқтаудың мейлінше жоғары саны
Қоршаған ортаның температурасы
Құрастыру биіктігі
Ауаның ылғалдылығы
Қозғалтқышты салқындату
Жұмыс пен басқару режимі
Шолу
Пайдалану режимі
Басқару режимі
Қолданушылық интерфейстер
Стандартты басқару панелі
Басқару панелі орналасуының өзгерісі
Grundfos GO Remote
Орнатылған мəннің сыртқы сигналы
Датчик бойынша кері байланыспен пайдалану
Тұрақты сипаттамамен пайдалану
Таңдалып алынған функциялардың сипаты
Орнатылған мəн
Жұмыс режимі
Жылдамдықты қолмен баптауды беру
Басқару режимі
Ұқсас кіру
Pt100/1000 кіруі
Сандық кіру
Сандық кірулер/шығулар
Релелік шығулар
Ұқсас шығу
Реттегішті баптау
Жұмыс диапазоны
Орнатылған мəнге ықпалы
Бақылау функциясы
Арнайы функциялар
Байланыс
Жалпы баптаулар
Байланыс шинасының сигналы
Баптаулар басымдылығы
Grundfos Eye
Реле сигналдары
Оқшаулау кедергісі
Техникалық деректер - бір фазалы электр
қозғалтқышты сорғылар
Қорек кернеуі
Жылыстау тогы
Техникалық деректер - үш фазалы электр
қозғалтқышты сорғылары
Қорек кернеуі
Жылыстау тогы
Кірулер/Шығулар
Басқа техникалық деректер
Дыбыстық қысым деңгейі

33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
37
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
42
42
44
45
46
46
46
47
47
47
47
47
49
49
50
50
51
51
51
52
52
55
55
55
55
56
56
57
58
59

1. Символдар мен жазбалар мəні

59
59
59
59
59
59
59
60
61

Ескертпе
Аталған нұсқауларды сақтамау адамдардың
денсаулығына қауіпті жағдайларға əкеліп
соғуы мүмкін.
Ескертпе
Атаулы нұсқауларды сақтамау электр
тогына күю жəне адамдар өмірі мен
денсаулығына қауіпті салдарының себебі
болуы мүмкін.
Ескертпе
Жабдықтың ыстық беттермен түйісу
күюлер жəне ауыр дене жарақаттарына
алып келуі мүмкін.
Орындамауы жабдықтың істен шығуын,

Назар
аударыңыз сонымен қатар оның ақауын туындататын

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар.

Нұсқау

Жабдықты қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ететін жəне жұмысты
жеңілдететін ұсынымдар мен нұсқаулар.

2. Қысқартулар мен анықтамалар
AI

Ұқсас кіру.

AL

Авариялық сигнал, төменгі шегіндегі жол
берілмейтін мəн.

AO

Ұқсас шығу.

AU

Авариялық сигнал, жоғарғы шегіндегі жол
берілмейтін мəн.

CIM

Деректер берілісінің модулі.

Белсенді
шығу

Қосымша қорексіз жүктеменің сыртқы
қарсыластығы арқылы токпен басқаруға
қабілетті шығу.
Жүктеме белсенді шығу мен жер арасында
жалғанады.

DI

Сандық кіру.

DO

Сандық шығу.

ҚАҚ

Қорғанышты ажырату құрылғысы. Жерге
жылыстау барысында қорғаныш
функциясымен автоматты ажыратқыш.

GDS

Grundfos сандық датчигі.
Датчик Grundfos кейбір сорғыларында
дайындаушы зауытпен орнатылады.

GENIbus

Grundfos деректері берілісінің фирмалық
хаттамасы.

GND

Жалпы түйісу/Жер.

Grundfos Eye Күйдің жарық индикаторы.
Кернеу
астында

Түйісуге жанасу барысында электр тогымен
зақымдану қаупі.

OC

Ашық коллектор:
Ашық коллектордағы сандық шығу.

PE

Қорғанышты жерге тұйықтау.

ЗСНН

Қорғанышты шамадан тыс төмен кернеу.
Қалыпты жағдайлар барысында жəне ақаулар
жағдайларында тым төменнен асып кетпейтін,
басқа тізбектерде жерге тұйықтаудың
бұзылуын қоспағандағы кернеу.

БСНН

Қауіпсіз шамадан тыс төмен кернеу.
Қалыпты жағдайлар барысында жəне ақаулар
жағдайларында тым төменнен асып кетпейтін,
басқа тізбектерде жерге тұйықтауды
қосқандағы кернеу.

33

Радиобайланыс

Осы Төлқұжат, Құрастыру жəне пайдалану бойынша
нұсқаулыққа қосымша 2,2 кВт дейінгі CRE, CRIE, CRNE,
CRTE, MTRE, CME сорғыларына таратылады.

Атаулы бұйым 1-сыныбы болып табылатын қашықтықтан
басқаруға арналған радиоблоктан тұрады.

Осы құжатта ұсынылмаған нұсқамаларды Төлқұжат,
Құрастыру жəне пайдалану бойынша нұсқаулықтан қараңыз.

Атаулы бұйым Grundfos GO Remote жəне кіріктірілген
радиоблок арқылы ұқсас типті басқа бұйымдарымен
байланысты қолдайды.

Grundfos компаниясының Е-сорғылары жиіліктің кіріктірілген
түрлендіргіші бар стандартты тұрақты магниттерімен
жабдықталған. Сорғылар электр қорегінің желісіне бір
фазалы немесе үш фазалы жалғаным үшін арналған.

Кейбір жағдайларда сыртқы антеннаны қолдану да қажет
болуы мүмкін.Бұл бұйымға тек Grundfos компаниясы
сертификациялаған сыртқы антеннаны жалғауға болады.

Зауытта орнатылған датчиксіз сорғылар

CRE, CRIE, CRNE жəне MTRE сорғылары құйма-ионды
батыреялармен жабдықталған. Олар сынап, қорғасын жəне
кадмидерден тұрмайды.

Сорғылар кіріктірілген ПИ контроллерімен жабдықталған
жəне келесі параметрлерімен реттеуді қамтамасыз ететін
сыртқы датчик астында бапталуы мүмкін:
•

тұрақты қысыммен

•

тұрақты қысым деңгей айырмасымен

•

тұрақты температурамен

•

температураның тұрақты деңгей айырмасымен

•

тұрақты шығынмен

•

тұрақты деңгеймен

•

температураның сипаттамамен

•

басқа тұрақты көлеммен.

Сорғылар зауыттық баптауларға сəйкес тұрақты
сипаттамасымен басқару режиміне орнатылған. Басқару
режимін Grundfos GO Remote көмегімен белсендіруге болады.

Зауытта орнатылған қысым датчигі бар сорғылар
Сорғылар кіріктірілген ПИ реттегішіімен жабдықталған жəне
айдау қысымының реттеуді баптауына сəйкес қысым
датчигімен жүзеге асырылады.
Зауыттық баптауларға сəйкес сорғылар тұрақты қысымымен
басқару режиміне орнатылған.

Аккумулятор

4. Механикалық бөлшектерін құрастыру
Ескертпе
Құрастыру жəне пайдалану жергілікті
нормалар мен ережелерге сəйкес жүзеге
асырылуы тиіс.

4.1 Құрастыру
Сорғы тақта-негіз саңылауында орнатылған бұрандалар
көмегімен тегіс фундментке сенімді түрде бекітілуі керек.

4.2 Кабельді енгізілім
Электр қозғалтқыш М20 бұрандаларымен жəне зауытта
тығынмен бекітілген төрт кабельді енгізіліммен
жабдықталған.
Келесі кабельді тығыздағыштар бар:
•

2 x M20 кабельді тығыздағыш, кабель диаметрі Ø5 мм

•

1 x M20 кабельді тығыздағыш, кабель диаметрі Ø7-14 мм

4.3 Қозғалтқышты салқындату

Сорғылар негізінен өзгермелі су тұтынуының жүйесінде
тұрақты қысымды қолдау үшін қолданылады.

Баптаулар
Кіріктірілген датчиксіз сорғыларға жəне зауытта орнатылған
қысым датчигі бар сорғыларға қолданылатын баптаулар
сипаты.
Орнатылған мəн

Нұсқау

Электр қозғалтқышы мен электрлі
жабдығын жеткілікті түрде қамтамасыз
ету үшін, желдеткіш қаптамасының бүйірі
мен қабырғасы немесе басқа да
қозғалмайтын объектілер арасындағы ара
қашықтық (D) электр қозғалтқышының
өлшеміне байланыстылығынан тыс кем
дегенде 50 мм құрайды. 1-сур. қар.

Талап етілген орнату мəнін үш тəсілдердің бірімен беруге
болады:
•

басқару панеліне

•

орнатылған мəннің сыртқы сигналының кіруі арқылы

•

көмегімен Grundfos Go Remote.

Басқа баптаулар
Барлық қалған баптаулар Grundfos Go Remote көмегімен
беріледі.
Басқару, энергияны тұтыну жəне басқа параметрінің нақты
мəні сияқты маңызды параметрлерді Grundfos Go Remote
көмегімен анықтауға болады.
Егер арнайы баптаулар талап етілетін болса, Grundfos PC
Tool E-products бағдарламалық қамтамасыз етуін
пайдаланыңыз. Бұдан да нақты ақпараттар алу үшін,
Grundfos компаниясының жергілікті өкілдігіне жүгініңіз.
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3. Бұйым туралы жалпы мəліметтер

1-сур. Электр қозғалтқышынан қабырғаға немесе басқа
қозғалыссыз объектілерге дейінгі мейлінше төмен
ара қашықтық (D)

5. Электр жабдығын жалғау

Ғимараттан тыс орында құрастыру барысында электр
жабдығында конденсат түзілуін болдырмау үшін, сорғының
қажетті қорғанышын қамтамасыз ету керек. 2-сур. қар.

Электр жабдығын жалғау жергілікті нормалар мен
ережелерге сəйкес орындалуы тиіс.
Жұмыс кернеуінің мəні мен ток жиілігі фирмалық тақташада
көрсетілген номиналды деректерге сəйкес болатындығына
көз жеткізіңіз.

Электр қозғалтқышына қорғанышты
орнату барысында 4.3 Қозғалтқышты
салқындату тарауында көрсетілген
талаптарын сақтаңыздар.

Нұсқау

Ескертпе
Егер қорек осыған дейін 5 минут ішінде
ажыратылмаған болса, клеммалық қорапта
қандай да бір жұмыстың жүргізілуіне жол
берілмейді.
Электр қорегінің кездейсоқ қосылу
мүмкіндігін болдырмау керек.
Электр қорегін жерге тұйықтау жəне
жергілікті нормалар мен ережелерге сəйкес
жанама түйісуден қорғау керек.
Егер электр қорегініңм кабелі зақымданған
болса, ол дайындаушымен, дайындаушының
сервистік орталығымен немесе сəйкес
деңгейдегі білікті персоналмен
алмастырылған.

TM05 3496 3512

Күн сəулесінің, жаңбыр немесе қардың тікелей əсеріне
ұшырамау үшін, қорғаныш жеткілікті түрде үлкен болуы керек.
Grundfos компаниясы қорғаныш керек-жарақтарын
жеткізбейді. Сондықтан Сізге нақты қондырғыға арналған
қорғанышқа қамқорлық жасауыңызды ұсынамыз. Жоғары
ылғалды ауасы бар аймақтарда қыздырудың кіріктірілген
стационарлы функциясының іске қосылуын ұсынады.
8.3.4 ОРНАТЫЛЫМ мəзірі тарауындағы Тұрып қалу
барысындағы қыздыру бөлімін қар.

Нұсқау

2-сур. Қорғаныш аспаларының мысалдары Grundfos
компаниясымен жеткізілмейді

4.5 Құю саңылаулары
Ауаның көтеріңкі ылғалдығы ағдайларында электр
қозғалтқышын құрастыру барысында төменге бағытталған
құю саңылауын ашу керек. Бұдан кейін электр
қозғалтқышының қорғаныш дəрежесі төмен болады. Құю
саңылауын ашу электр қозғалтқышында конденсат түзілуінің
алдын алады - ол өздігінен желдетілетін болады, ал су мен
ылғалды ауа сыртқа шығатын болады.
Тығынмен құю саңылауы электр қозғалтқышының жетек
жағында болады. Ернемек екі жағында 90° немесе 180°
бұруға болады.
B14

3-сур. Құю саңылауы

5.1 Ток соққысынан қорғау, жанама түйісу
Ескертпе
Электр қозғалтқышты жерге тұйықтау
жəне жергілікті нормалар мен ережелерге
сəйкес жанама түйісулерден қорғау керек.
Қорғанышты жерге тұйықтау сымы үнемі сарғыш-жасыл (РЕ)
немесе сары-жасыл-көк (PEN) түсі түстік таңбалануына ие
болады.
5.1.1 Желідегі кернеу өзгерісінен қорғау

B5

Электр қозғалтқыш желіде кернеудің өзгеруінен қорғалған.
TM02 9037 1604

B3

Құрастыруды орындайтын тұтынушы
немесе тұлға/ұйым қолданыстағы ұлттық
жəне жергілікті нормативті құжаттарға
сəйкес жерге тұйықтауды дұрыс жалғау
жəне қорғанышының жауапкершілігін
көтереді. Барлық операциялар білікті
маманмен орындалады.

5.1.2 Электр қозғалтқышын қорғау
Электр қозғалтқышын сыртқы қорғау талап етілмейді.
Электр қозғалтқышы баяу қызуынан мен ротор блокталуы
барысында жылылық қорғанышымен қамтамасыз етілген.

5.2 Электр қорегі
5.2.1 Бір фазалы электр қозғалтқышты сорғылары
•

1 x 200-240 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.

Жұмыс кернеуі мен ток жиілігінің мəнінің фирмалық
тақташада көрсетілген номиналды деректерге сай
келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Нұсқау

Егер электр қозғалтқышы ІТ жерге
тұйықтау жүйесімен желіге жалғанған
болса, онда ІТ жүйесіне арналған арнайы
электр қозғалтқышын қолдану қажет.
Grundfos компаниясына жүгініңіз.

Электр қозғалтқышының клеммалық қорабына шығарылатын
сымдар ұшы барынша қысқа болуы тиіс. Ерекшелік егер
кабель бұрандалы кабельді муфтадан кездейсоқ үзілетін
болса, ұзындығы соңғысы болып үзілетіндей ұзындықта
қорғанышты жерге тұйықтау сымын құрайды.
Балқымалы сақтандырғыштардың мейлінше жоғары
параметрі туралы ақпаратты 16.1 Қорек кернеуі тарауынан
қар.
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4.4 Ғимараттан тыс орында құрастыру

TM05 4034 1912

Қазақша (KZ)

ɍɁɈ

TM05 3495 1512

4-сур. Желілік ажыратқышымен, балқымалы
сақтандырғышымен жəне қосымша қорғанышымен
электр қозғалтқышының желісіне жалғану мысалы.

7-сур. Үш фазалы электр қозғалтқышты желіге жалғану

5.3 Қосымша қорғаныш

TM05 3494 1512

5.3.1 Бір фазалы электр қозғалтқыштары
Электр қозғалтқышты эелктрлі қондырғыға жалғау
барысында қосымша қорғаныш ретінде қолданылатын
қорғанышты ажырату құрылғысы (ҚАҚ) қолданылады, мұндай
құрылғылардың келесі белгідегі таңбалануы болуы тиіс:
ҚАҚ
ɍɁɈ

5-сур. Үш фазалы электр қозғалтқышты желіге жалғау
5.2.2 Үш фазалы кернеу
•

Нұсқау

3 x 380-500 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.
Қосылымның нашар түйісуіне жол бермеу
үшін, L1, L2 жəне L3 клеммаларының қорек
Назар
аударыңыз кабелі жалғанғаннан кейін, ұясында тығыз

Электр қозғалтқышының жылыстау тогы туралы ақпаратты
16.2 Жылыстау тогы тарауынан қар.

орныққандығына көз жеткізіңіз.
Нұсқау

5.3.2 Үш фазалы электр қозғалтқыштары

3 x 480 B, 50/60 Гц жоғары қорек кернеуі
барысында бұрыштық нүктені жерге
тұйықтауға жол берілмейді.

Электр қозғалтқышты электрлі қондырғыға жалғау
барысында қосымша қорғаныш ретінде қолданылатын
қорғанышты ажырату құрылғысы (ҚАҚ) қолданылады, мұндай
құрылғылардың келесі белгідегі таңбалануы болуы тиіс:

Жұмыс кернеуінің мəні мен ток жиілігі фирмалық тақташада
көрсетілген номиналды деректерге сай келетіндігіне көз
жеткізіңіз.

Нұсқау

Егер электр қозғалтқышы ІТ жерге
тұйықтау жүйесіне жалғанған болса, онда ІТ
жүйесі үшін арнайы электр қозғалтқышын
қолдану қажет. Grundfos компаниясымен
байланысыңыз.

Сорғының электр қозғалтқышының клеммалық қораптарына
шығарылатын сымдардың ұшы барынша қысқа болуы тиіс.
Ерекшелік егер кабель бұрандалы кабельді муфтадан
кездейсоқ үзілетін болса, ұзындығы соңғысы болып
үзілетіндей ұзындықта қорғанышты жерге тұйықтау сымын
құрайды.
Балқымалы сақтандырғыштардың мейлінше жоғары параметрі
туралы ақпаратты 17.1 Қорек кернеуі тарауынан қар.

L2
L3
PE

ɍɁɈ

Олар импульсті жылыстау барысында құрылғыны
ажыратпауы тиіс.

•

Олар өзгермелі жылыстау тогы туындауы, сонымен қатар
тұрақты құрамдаушымен, соның ішінде жүріп тұрған жəне
бəсеңдеген жылыстау тогы барысында құрылғыны
ажыратуы тиіс.

Мұндай ажыратқыштардың келесі белгідегі таңбалануы
болуы тиіс:
ɍɁɈ
ҚАҚ

Нұсқау

Қорғанышты ажырату құрылғысын таңдау
барысында электр жабдығының барлық
элементтерінің жылыстау тогының жалпы
мəнін ескеру керек.

Электр қозғалтқышының жылыстау тогы туралы ақпаратты
17.2 Жылыстау тогы тарауынан қар.

L2

Фаза ассиметриясынан қорғау

L3

6-сур. Желілік ажыратқышымен, балқымалы
сақтандырғышымен жəне қосымша қорғанышымен
электр қозғалтқышының желісіне жалғану мысалы.
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•

L1
TM05 3942 1812

L1

Қорғанышты ажырату құрылғысын таңдау
барысында электр жабдығының барлық
элементтерінің жылыстау тогының жалпы
мəнін ескеру керек.

Электр қозғалтқышын ЭҚҚ қорек қайнарына жалғау керек.
Бұл фазаның ассиметриясы барысында электр
қозғалтқышының ретті жұмысын қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар бұл компоненттердің ұзақ уақыттарға
жарамдылығына кепілдік береді.

Қазақша (KZ)

5.4 Қосылым клеммалары
Атаулы бөлімдегі қосылым клеммаларының сипаттары мен
шолуы бір фазалы да, үш фазалы да электр
қозғалтқыштарына қолданбалы.
Тартудың барынша жоғары сəті туралы ақпаратты 19. Басқа да
техникалық деректер тарауындағы Тарту сəттерінен қар.
5.4.1 Біріктіру клеммалары, CRE, CRIE, CRNE, CRTE жəне
MTRE сорғылары
CRE, CRIE, CRNE, CRTE жəне MTRE сорғыларының кірулер
мен шығулардың барынша көп мөлшерін талап ететін ең
замануи қондырғыларда сорғыларды қолдануға мүмкіндік
беретін бірнеше кірулері мен шығулары бар.
Көрсетілген сорғыларда келесі қосылым бар:
•

үш ұқсас кіру

•

бір ұқсас кіру

C1

•

екі ерекшеленген сандық кіру

NO

•

екі бапталатын сандық кіру немесе ашық коллекторымен
шығулар

NC

•

Grundfos сандық датчигінің кіруі мен шығуы

NO

•

Pt100/1000датчигінің екі кіруі

•

LigTec датчигінің кіруі

•

екі релелік шығу

•

GENlbus iинасы

•

Сигналды реле шығулары

•

– 1-сигналды реле:
Кернеу астында:
Атаулы шығысқа өзгермелі токтың 250 B дейінгі кернеуі
жалғана алады.
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.
– 2- сигналды реле:
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

•

+24 V*

+24 V*/5 V*

+5 V*

12

AO

9

GND

14 AI3
1

DI2

21 LiqTec
20 GND
+24 V*

+24 V*

+24 V*

OC

+24 V*/5 V*

+

22 LiqTec

DI

GND

10 DI3/OC1

+

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

15 +24 V
8

+24 V

26 +5 V
23 GND
+24 V*

+24 V*

+24 V*/5 V*

25 GDS TX
24 GDS RX
+5 V*

7

AI2

TM05 3509 3512

Кірулер мен шығулар
Барлық кірулер мен шығулар күшейтілген оқшаулау
көмегімен электр жабдығының бөлшектерінің электр
желісіне жалғанғаннан оқшауланған жəне басқа электр
тізбектерімен гальваникалық шешілген.
Барлық басқару клеммаларына ток ұруынан қорғауды
қамтамасыз ететін қауіпсіз тым төмен кернеуі беріледі..

11 DI4/OC2
17 Pt100/1000

+

•

Для выполнения требований по технике
безопасности провода, относящиеся к
указанным ниже группам, должны быть
надежно изолированы друг от друга по всей
длине с помощью усиленной изоляции.

18 GND

DI

19 Pt100/1000

+24 V*

1-сандық кіру зауытта іске қосу/тоқтауға,
ажыратылған тізбек - тоқтауға бапталған.
2 жəне 6 клеммаларының арасында зауытта
жалғастырғыш орнатылған.
Егер 1-сандық кіру сыртқы іске қосу/тоқтау
үшін немесе қандай да бір басқа сыртқы
функция үшін қолданылатын болса,
жалғастырғышты шешіп алыңыз.

OC

+

Нұсқау

+24 V*

+

Нұсқау

C2

+

8-сур. қар.

NC

* Қоректің сыртқы қайнарын қолдану барысында GND
қосылым керек.
8-сур. Біріктіру клеммалары, CRE, CRIE, CRNE, CRTE жəне
MTRE сорғылары

Желіден қорек (N, PE, L немесе L1, L2, L3, PE клеммалары).
Гальваникалық қауіпсіз шешім жылыстау тогының жолы
бойы мен саңылауы бойынша талаптарын қоса алғанда
күшейтілген оқшаулау талаптарына сəйкес болуы тиіс.

37

Қазақша (KZ)

Клемма Типі
Қалыпты
NC
тұйықталған түйісу
C1
Жалпы
Қалыпты
NO
ажыратылған
түйісу
Қалыпты
NC
тұйықталған түйісу
C2
Жалпы
Қалыпты
NO
ажыратылған
түйісу
18
GND

11

19
17
12
9
14
1
21
20
22

10

4
2
5
6
A
Y
B
3
15
8
26
23
25
24
7
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Функциясы

5.4.2 Біріктіру клеммалары, СМЕ сорғылары
СМЕ сорғыларында келесі қосылымдар бар:

1-сигналды реле
(кeрнеу астында немесе қауіпсіз
тым төмен кернеу)

2-сигналды реле
(тек қауіпсіз тым төмен кернеу)

Жер
Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
DI4/OC2
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті
жүктеме.
Pt100/1000, вход 2 Pt100/1000, датчик кіруі
Pt100/1000, вход 1 Pt100/1000, датчик кіруі
Ұқсас шығу:
AO
0-20 мА / 4-20 мА
0-10 В
GND
Жер
Ұқсас кіру:
AI3
0-20 мА / 4-20 мА
0-10 В
DI2
Сандық кіру, бапталатын
Датчиктің 1-кіруі
LigTec датчигінің кіруі
LiqTec
(ақ сым)
Жер
GND
(қоңыр жəне қара сымдар)
LigTec датчигінің кіруі
Датчиктің 2-кіруі
(көкшіл сым)
Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
DI3/OC1
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті
жүктеме.
Ұқсас кіру:
AI1
0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В
DI1
Сандық кіру, бапталатын
Потенция өлшегішке жəне
+5 V
датчикке қорек
GND
Жер
GENIbus, A
GENIbus, A (+)
GENIbus, Y
GENIbus, Жер
GENIbus, B
GENIbus, B (-)
GND
Жер
+24 V
Қорек
+24 V
Қорек
Потенция өлшегішке жəне
+5 V
датчикке қорек
GND
Жер
Grundfos сандық датчигінің
GDS TX
шығуы
GDS RX
Grundfos сандық датчигінің кіруі
Ұқсас шығу:
AI2
0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

•

екі ұқсас кіру

•

екі сандық кіру немесе бір сандық кіру жəне ашық
коллекторымен бір шығу

•

Grundfos сандық датчигінің кіруі мен шығуы

•

екі релелік шығу

•

GENlbus шинасы.

9-сур. қар.

Нұсқау

1-сандық кіру зауытта іске қосу/тоқтауға,
ажыратылған тізбек - тоқтауға бапталған.
2 жəне 6 клеммаларының арасында зауытта
жалғастырғыш орнатылған.
Егер 1-сандық кіру сыртқы іске қосу/тоқтау
үшін немесе қандай да бір басқа сыртқы
функция үшін қолданылатын болса,
жалғастырғышты шешіп алыңыз.

Нұсқау

Төмендегі топтарда көрсетілгендерге
жататын сымның қауіпсіздік техникасы
бойынша талаптарын орындау үшін,
күшейтілген оқшаулау көмегімен барлық
ұзындығы бойынша бір-бірінен сенімді
түрде оқшаулануы тиіс.

•

Кірулер мен шығулар
Барлық кірулер мен шығулар күшейтілген оқшаулау
көмегімен электр жабдығының бөлшектерінің электр
желісіне жалғанғаннан оқшауланған жəне басқа электр
тізбектерімен гальваникалық шешілген.
Барлық басқару клеммаларына ток ұруынан қорғауды
қамтамасыз ететін қауіпсіз тым төмен кернеуі беріледі.

•

Сигналды реле шығулары
– 1-сигналды реле:
Кернеу астында:
Атаулы шығысқа өзгермелі токтың 250 B дейінгі кернеуі
жалғана алады.
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден галтваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.
– 2-сигналды реле:
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

•

Желіден қорек (N, PE, L немесе L1, L2, L3, PE клеммалары).
Гальваникалық қауіпсіз шешім жылыстау тогының жолы
бойы мен саңылауы бойынша талаптарын қоса алғанда
күшейтілген оқшаулау талаптарына сəйкес болуы тиіс.

NC
C1

10

DI3/OC1

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6
A
Y
B
3
15
8

GND
GENIbus, A
GENIbus, Y
GENIbus, B
GND
+24 V
+24 V

26

+5 V

23

GND

25

GDS TX

24

GDS RX

7

AI2

NO
NC
C2
+24 V*

+24 V*

+24 V*

OC

DI

GND

+24 V*/5 V*

+

NO
10 DI3/OC1

+

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

15 +24 V
8

+24 V

23 GND
+24 V*/5 V*

+

+24 V*

25 GDS TX

+

+24 V*

24 GDS RX
+5 V*

7

AI2

TM05 3510 3512

26 +5 V

Функциясы
1-сигналды реле
(кeрнеу астында немесе қауіпсіз
тым төмен кернеу)

2-сигналды реле
(тек қауіпсіз тым төмен кернеу)

Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті
жүктеме.
Ұқсас кіру: 0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В
Сандық кіру, бапталатын
Потенция өлшегішке жəне
датчикке қорек
Жер
GENIbus, A (+)
GENIbus, Жер
GENIbus, B (-)
Жер
Қорек
Қорек
Потенция өлшегішке жəне
датчикке қорек
Жер
Grundfos сандық датчигінің
шығуы
Grundfos сандық датчигінің кіруі
Ұқсас кіру: 0-20 мА / 4-20 мА
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

* Сыртқы қорек көзін пайдаланған кезде, GND қосу қажет.
9-сур. Жалғау клеммалары, СМЕ сорғысы
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Клемма Типі
Қалыпты
NC
тұйықталған түйісу
C1
Жалпы
Қалыпты
NO
ажыратылған
түйісу
Қалыпты
NC
тұйықталған түйісу
C2
Жалпы
Қалыпты
NO
ажыратылған
түйісу

6. Пайдалану талаптары

5.5 Cигналды кабельдер
ҚОСУ/АЖЫР сыртқы ажыратқышы, сандық кіруі, сонымен
қатар орнатылған мəн мен датчиктің кабельдері
экрандалған. 0,5 мм2 кем емес жəне 1,5 мм2 артық
болмайтын көлденең қиылысымен кабельдерді қолдану
қажет.

•

Кабельдер экраны клеммаларға барынша жақын
қысқыштар көмегімен екі ұшты салмағына жалғануы керек.
10-сур. қар.

6.1 Іске қосу мен тоқтаудың мейлінше жоғары саны
Сорғының қорек кернеуін беру мен ажырату жолымен іске
қосу жəне тоқтау саны 15 минутта 1 рет артпауы тиіс.
Қорек қайнарына жалғау барысында сорғының іске қосуы
шамамен 5 секундта болады.
Егер сорғыларды аса жиі қосу мен ажырату талап етілетін
болса, сорғыны қосу/ажырату барысында қосу/ажыр. сыртқы
сигналы үшін кіруді қолданыңыз.
Тағайындалған қосу/тоқта функциясымен Dl1 сандық кіруінің
көмегімен іске қосу барысында сорғы тез арада жұмысын
бастап кетеді.

TM02 1325 4402

6.2 Қоршаған ортаның температурасы

10-сур. Қалыпты экрандалған кабельдер орамы мен
сымдарын қосу
•

Массаға қосу бұрандалары үнемі кабельдің жалғанғаны
немесе жалғанбағанына қарамастан, мықты тартылуы
тиіс.

•

Сорғының электр қозғалтқышының клеммалық қорабына
шығарылатын сымдардың ұшы барынша қысқа болғаны
жөн.

Жұмыс уақытындағы қоршаған ортаның температурасы
-20 °C кем емес
+50 °C артық емес.
Электр қозғалтқышы +50 °C барысында номиналды шығу
қуатымен (Р2) жұмыс істей алады, алайда жоғары
температурамен үздіксіз жұмыс барысында бұйым қызметінің
күтілетін мерзімін қысқартады. Қоршаған ортаның +50-ден
+60 °C дейінгі температурасында жұмыс қажеттілігіне
байланысты қайта өлшенген қозғалтқышты таңдау керек.
Қосымша ақпарат алу үшін, Grundfos компаниясына жүгініңіз.

6.3 Құрастыру биіктігі
Электр қозғалтқышын теңіз деңгейінен

Назар
аударыңыз 2000 метрден астам биіктікте орнатуға

тиым салынады.

5.6 Шинаны жалғауға арналған кабель
Байланыс шинасы бойынша қосу үшін, 0,5 мм кем емес жəне
1,5 мм2 артық болмайтын желі қиылысымен үш тармақты
экрандалған кабельді қолдану керек.
2

Егер сорғы кабельді қосылымы бар құрылғыға жалғанатын
болса, экрандалған орамды орамның барлық периметрі
бойымен арнайы қапсырмамен жалғау қажет.

•

Егер құрылғының осындай кабельді қосылымы жоқ болса,
экрандалған орамды 11-суретте көрсетілгендей етіп, осы
жағына жалғанған күйі қалдырады.
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
Электр
қозғалтқышы

A 1
Y 23
B

A

1

2
Y
3

B

TM05 3973 1812

•

11-сур. 3 тармақты экрандалған кабельді жалғау
5.6.2 Ертеректе орнатылған сорғыны алмастыру
•

Егер ескі сорғыны орнату барысында 2 тармақты
экрандалған кабель орнатылған болса, жалғау 12-суретте
көрсетілгендей етіп жүргізілуі тиіс.
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
Электр
қозғалтқышы

Құрастыру биіктігі - бұл теңіз деңгейінен жоғары орнату
нүктесінің биіктігі.
•

Теңіз деңгейінен 1000 биіктікте орнатылатын электр
қозғалтқыштары 100 % жүктемемен жұмыс істей алады.

•

Теңіз деңгейінен 1000 метрден астам биіктікте электр
қозғалтқыштарын қондыру барысында ауаның төмен
тығыздығы себебінен жəне оның салқындату
қабілеттерінің əлсіреуі салдары ретінде оларға толық
жүктеме беруге болмайды. 13-сур. қар.
P2
[%]
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88

0
A
Y
B







A
Y
B

12-сур. 2 тармақты экрандалған кабельді жалғау
•
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Егер ескі сорғыны орнату барысында 3 тармақты
экрандалған кабель орнатылған болса, жалғау 5.6.1 Жаңа
орнатылым тарауына сəйкес жүргізілуі тиіс.

0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
ȼɵɫɨɬɚ[м]
[ɦ]
Биіктік

13-сур. Теңіздің үстіндегі биіктігіне байланысты электр
қозғалтқышының шығыс қуатын (P2) төмендету

TM05 6400 4712

5.6.1 Жаңа орнатылым

TM02 8842 0904

Қазақша (KZ)

•

7.2 Пайдалану режимі

Ауаның барынша ылғалдылығы: 95 %

«Қалыпты» жұмыс режимін таңдау барысында басқару
режимін тұрақты сипаттамаға немесе басқа кез-келген
режимге орнатуға болады. 7.3 Басқару режимі тарауын қар.

Егер ауаның ылғалдылығы үнемі жоғары болатын болса жəне
оның көрсеткіштері 85 % болса, электр қозғалтқышының
жетек жағынан ернемекте құю саңылауын ашу керек. 4.5 Құю
саңылауы тарауын қар.

Басқа жұмыс режимдері:
•

Тоқтау
Сорғы ажыратылған.

•

М.т.
Сорғы мейлінше төмен айналым жиілігімен жұмыс істейді.

•

М.ж.
Сорғы мейлінше жоғары айналым жиілігімен жұмыс
істейді.

•

Қолмен
Сорғы қолмен орнатылған айналым жиілігімен жұмыс
істейді.

6.5 Қозғалтқышты салқындату
Электр қозғалтқышы мен электр жабдығының жеткілікті түрде
салқындатылуын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарын
орындаңыз:
•

Сəйкес салқындатуды қамтамасыз ететіндей етіп электр
қозғалтқышын орналастырыңыз. 4.3 Қозғалтқышты
салқындату тарауын қар.

•

Салқындататын ауаның температурасы +50 °C аспауы тиіс.

•

Желдеткіштің салқындатқыш қабырғалары мен қалағы
таза болғандығын қадағалаңыз.

7. Жұмыс пен басқару режимі

Қазақша (KZ)

6.4 Ауаның ылғалдылығы

14-суретте мейлінше төмен жəне мейлінше жоғары
сипаттамалары көрсетілген.

+

Параметрлерді орнату жəне жиілікті реттегіш сорғыларымен
басқару пайдалану жəне басқару режимдеріне сəйкес
орындалады.

Ɇɚɤɫ.
М.ж.

Жұмыс режимі
Ɇɢɧ.
М.т.

Қалыпт.
ɇɨɪɦɚɥ.
Тоқтау
Ɉɫɬɚɧɨɜ

4

М.т.
Ɇɢɧ.
Ɇɚɤɫ.
М.ж.

Қолды
Ɋɭɱɧɨɣ

Реттеу əдістері
Тұрақты қысым
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ

14-сур. Мейлінше төмен жəне мейлінше жоғары
сипаттама
М.ж. сипаттама сорғының барынша жоғары өндірімділігін
алу үшін таңдалады.
Мейлінше төмен сипаттамаға сəйкес пайдалану режимін
егер мейлінше төмен беріліс қажет болған жағдайда таңдап
алу керек.

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɩɚɞ
Тұрақты қысым
деңгейɞɚɜɥɟɧɢɹ
айырмасы

Сорғының электр қорегін ажырату жағдайында жұмыс
режимін баптау сақталатын болады.

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Тұрақты температура

7.3 Басқару режимі

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɩɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
Тұрақты температура
деңгей айырмасы

7.3.1 Зауытта орнатылған датчиксіз сорғылар

Тұрақты шығын
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɪɚɫɯɨɞ

Зауыттық баптауларға сəйкес сорғылар тұрақты
сипаттамамен басқару режиміне орнатылған

Тұрақты деңгей
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
Тұрақты сипаттама
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɚɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
Басқа тұрақты
көлем

TM00 5547 0995

7.1 Шолу

Атаулы басқару режимінде сорғы берілген тұрақты
сипаттамаға сəйкес жұмыс істейтін болады. 15-сур. қар.

H

Егер сорғы қысым датчигімен жабдықталған болса, онда
тұрақты қысымымен басқару режимін орнату керек. Егер
сорғы, мысалға, температура датчигімен жабдықталған
болса, онда тұрақты температуралы басқару режимін орнату
керек. Бұдан да анығырақ ақпаратты 7.3 Басқару режимі
тарауынан қар.

Q

TM05 6403 4712

Мысал

15-сур. Сорғы тұрақты сипаттамамен басқару режимінде
Зауыттық баптаулар
Зауыттық баптауларға сəйкес датчиксіз сорғылар тұрақты
сипаттамалы басқару режимінде орнатылған.
Берілген мəн сорғы өндірімділігінің 100 %-на сəйкес келеді.
Каталогты немесе Grundfos Product Center қар.
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8.1 Стандартты басқару панелі

7.3.2 Зауытта орнатылған қысым датчигі бар сорғылар

1

Атаулы басқару режимінде сорғы яғни шығудағы қысым,
қажетті орнатылған мəнге сəйкес өндірімділікті реттейтін
болады (Нуст.). 16-сур. қар.
H

2

Hɭɫɬ.

4
Stop

Q
16-сур. Сорғы тұрақты қысымды басқару режимінде

5

17-сур. Стандартты басқару панелі
Айқ. Символ Сипаты
Grundfos Еуе
Сорғының жұмыс күйінің бейнеленуі.
Бұдан анығырақ ақпаратты 13. Grundfos Eye
тарауынан қар.

Зауыттық баптаулар
Зауыттық баптауларға сəйкес датчикті сорғылар тұрақты
сипаттамалы басқару режимінде орнатылған.

TM05 4848 3512

3

TM05 6398 4712

Қазақша (KZ)

Қысым датчигі қысымды жағында орнатылады, ал сорғыға
тұрақты қысым беріледі.

1

Берілген мəн датчикті өлшеу диапазонының 50 %-на сəйкес
келеді. Датчиктің фирмалық тақташасын қар.

2

8. Қолданушылық интерфейстер

3

Орнатылған мəннің өзгерісі.

4

Grundfos GO Remote-мен жəне басқа да ұқсас
түрдегі өнімдермен радиобайланысты
белсендіру.

5

Сорғыны жұмысқа даярлық күйіне келтіру/
сорғының іске қосылуы жəне тоқтауы.
Іске қосу:
Сорғы ажыратылған күйде тұрған уақыттағы
жағдайда, егер аса жоғары басымдылықтағы
басқа функциялары іске қосылмаса, түймені
басу барысында сорғы іске қосылады.
12. Баптаулар басымдылығы тарауын қар.
Тоқтату:
Жұмыс уақытында түймені басу барысында
сорғы міндетті түрде тоқтайды.
Осы түйменің көмегімен сорғыны тоқтату
жағдайында оның жанында «Тоқтату»
хабарламасы жанады.

Ескертпе
Бұйым тым қатты қызып кетуі мүмкін,
сондықтан күйіп қалмау үшін, тек оның
басқару пультін ұстауға рұқсат етіледі.
Сорғы баптауларын келесі қолданушылық интерфейстер
көмегімен беруге болады.
Басқару панелі
•

Стандартты басқару панелі
8.1 Стандартты басқару панелі тарауын қар.

•

Grundfos GO Remote.
8.3 Grundfos GO Remote тарауын қар.

Сорғының электр қорегін ажыратып тастаған жағдайда
баптаулар сақтаулы қалады.
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-

Орнатылған мəнді көрсетуге арналған жарық
өрісі.

H

Cорғының орнатылған мəнін
түймелерін баса
немесе
отырып, баптау қажет. Басқару панеліндегі жарық өрістері
қандай орнатылған мəн берілгендігін білдіреді.
Тұрақты қысымымен реттеу режиміндегі сорғы

Q

18-суретте 5 жəне 6 жарық өрісі белсенді жəне 0-ден 6-а
дейінгі датчикті өлшеу диапазонымен қаетті 3 бар орнатылған
мəнін бейнелейді.

20-cур. Мейлінше жоғары сипаттама барысындағы
Мейлінше төмен сипаттаманы баптау:

Баптаулар диапазоны датчикті өлшеу диапазонына тең.
ȻȺɊ
6

TM05 4894 3512

3

0

TM05 4896 2812

Келесі мысал сорғымен қысым датчигіндегі кері байланысты
жүзеге асыратын қондырғылардағы сорғыларға жатады.
Егер сорғыға жетілдірілген датчик орнатылған болса, сорғы
жалғанған датчикті автоматты тіркеуді жүзеге
асырмайтындықтан, оны қолмен баптау керек.

•

Сорғының мейлінше төмен сипаттамасына өту үшін,
басыңыз (төменгі жарық өрісі жыпылықтайды).
Төменгі жарық өрісі жанғаннан кейінғ жарық өрісі
жыпылықтағанша, 3 секунд бойы
басып тұрыңыз.

•

Кері қайту үшін, қажетті орнатылған мəн көрінбейінше,
басып тұрыңыз.

Мысалы: Сорғы мейлінше төмен сипаттамаға бапталған.
21-суретте төменгі жарық өрісі мейлінше төмен сипаттаманы
бейнелей отырып, жыпылықтайтындығы көрсетіледі.

H

18-сур. Орнатылған мəн - 3 бар, тұрақты қысыммен
басқару режимі
Сорғы тұрақты сипаттамалы басқару режимінде

+

TM05 4897 2812

Тұрақты сипаттамалы басқару режимінде сорғының
өндірімділігі жұмыс сипаттамасының ең төменгі немесе ең
жоғарғы шегінде болады. 19 сур. қар.

Q

21-сур. Мейлінше төмен сипаттама барысында пайдалану
8.1.2 Сорғыны іске қосу/тоқтату
Сорғыны
түймесін баса отырып тоқтатыңыз. Сорғы
тоқтағаннан кейін, түйменің маңайында «STOP» хабарламасы
жанады.

4

TM05 4895 2812

Сонымен қатар сорғыны барлық жарық өрістері жанғандығын
тоқтатпайынша,
түймесін баса отырып, тоқтатуға болады.

19-сур. Тұрақты сипаттамамен басқару режиміндегі сорғы
Мейлінше жоғары сипаттамасымен баптау:
•

•

Сорғының мейлінше жоғары сипаттамасына өту үшін,
басыңыз (жоғары жарықтық өріс жыпылықтайды).
Жоғарғы жарық өрісі жанғаннан кейін, жарық өрісі
жыпылықтай бастағанға дейін, 3 секунд бойы
басып
тұрыңыз.
Кейінге қайту үшін, қажетті орнатылған мəні көрінбейінше,
басып тұрыңыз.

Мысал: Сорғы мейлінше жоғары сипаттамаға сəйкес
бапталған.

Сорғыны
түймесімен немесе
түймесін баса отырып,
қажетті орнатылған мəн көрінбейінше іске қосыңыз.
түймесімен сорғыны тоқтату жағдайында оның іске
түймесін қайта басқаннан кейін ғана мүмкін
қосылуы
болады.
Сорғыны
түймесімен тоқтату жағдайында оны қайта іске
қосу
түймесін басқаннан кейін ғана мүмкін болады.
Grundfos GO Remote пультінің көмегімен немесе «Сыртқы
тоқтатылым» баптауымен сандық кіру арқылы тоқтатуға
болады. 12. Баптаулар басымдылығы тарауын қар.
8.1.3 Авариялық жəне ескертпе сигналдарының түсірілімі
Ақаулықтар сигналының түсірілімі келесі тəсілдердің бірімен
орындалады:
•

Егер ол «Авариялық сигнал түсіріліміне» бапталған болса,
сандық кіру арқылы.

•

Сорғыда
немесе
түймелерінің орналасуын қысқа
уақытты басуымен. Бұл сорғы баптауларына еш əсерін
тигізбейді.
Егер түймелер блокталған болса,
немесе
түймелерін басумен ақаулықтар сигналын түсіруді жүзеге
асыруға болмайды.

•

Электр қорегін ажыратыңыз жəне жарық индикаторлары
сөнгенге дейін күтіңіз.

•

Сыртқы кіру/тоқтау кіруін ажыратыңыз, кейін оны қайта
қосыңыз.

•

Grundfos GO Remote көмегімен.

20-суретте мейлінше жоғары сипаттаманы көрсете отырып,
жоғарғы жарық алаңы жыпылықтайтындығы көрсетіледі.
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8.1.1 Орнатылған мəнді баптау

8.2 Басқару панелі орналасуының өзгерісі

4. Пластмассалық қақпақшаны 180° бұраңыз.
Нұсқау

Кабельді 90° артық бұрамаңыз.

Төмендегі нұсқауларды сақтаңыз.

TM05 5351 3612

TM05 5354 3612

1. Төрт бұранданы да (TX25) клеммалық қорап қақпағын
басып ұстай отырып, бұрап ағытыңыз.

25-сур. Пластмассалық қақпақтың айналдырылымы
5. Пластмассалық қақпақты төрт резеңке дөңеске қайта
орналастырыңыз (С айқ.). Стопорлы дөңес (А айқ.) дұрыс
орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

22-сур. Бұранданы босату

TM05 5352 3612

TM05 5355 3612

2. Клеммалық қорап қақпағын шешіп алыңыз.

23-сур. Клеммалық қорап қақпағын шешу

26-сур. Пластмассалық қақпағын қайталап орнату
6. Клеммалық қорап қақпағын орнатыңыз жəне оның 180°
бұралғандығына көз жеткізіңіз, ал басқару панеліндегі
түймелер пластмассалық қораптағы түймелерімен сəйкес
келеді.
Төрт бұранданы (TX 25) 5 Нм күшімен тартыңыз.

TM05 5356 3612

3. Екі стопорлық дөңеске (А айқ.) басыңыз жəне оларды осы
күйде ұстап тұрыңыз, бір уақытта абайлап пластмассалық
қақпағын көтеріңіз (В айқ.).

TM05 5353 3612
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Басқару панелін 180° бұруға болады.

24-cур. Пластмассалық қақпақты көтеру
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27-сур. Клеммалық қорап қақпақтарын орнату

8.3.2 Навигация

Сорғыда Grundfos GO Remote-мен сымсыз радио жəне
инфрақызыл байланыс мүмкіндігі қарастырылған.

Навигацияны индикацияны панеліне жүзеге асыруға болады.
29-сур. қар.

Grundfos GO Remote функция баптауларын жүзеге асыруға
мүмкіндік береді жəне өнім жəне жұмыс сипаттамаларының
параметрлері туралы техникалық параметрлерінің күйіне
шолу жасауға мүмкіндік береді.

Индикация панелі
1
2

4

3

6

5
7
9

8
11

10

12

13

14

Grundfos GO Remote екі əр түрлі мобильді интерфейстермен
(МІ) жұмыс істейді, 28-сур. қар.

1

+

15

1

Grundfos MI 202
Apple iPod touch 4, iPhone 4 немесе ең соңғы
нұсқаларымен бірлесе отырып, қолдануға болады.

2

Grundfos MI 301:
Радио немесе инфрақызыл байланысын қамтамасыз
ететін жеке модуль. Модульді Bluetooth функциясымен
Android немесе iOS базасында смартфондармен бірге
отырып қолдануға болады.

8.3.1 Байланыс
Grundfos GO Remote жəне сорғының арасындағы байланыс
уақытында Grundfos Еуе орталығындағы жарық индикаторы
жасыл түспен жыпылықтайтын болады. 13. Grundfos Еуе
тарауын қар.
Деректер берілісі байланыстың келесі типтерінің бірінің
көмегімен жүзеге асырылады:
•

радиобайланыс

•

инфрақызыл байланыс

Радиобайланыс
Радиобайланыс 30 метрден артық емес ара қашықтықта
мүмкін болады.
Байланыс сеансын іске қосу үшін, сорғының басқару
панелінен
немесе
басыңыз.
Инфрақызыл байланыс

17

18

29-сур. Индикация панелінің мысалы
Айқ. Сипаты

Əрекет

28-сур. Радио жəне инфрақызыл сигнал арқылы Grundfos
GO Remote мен сорғы арасындағы байланыс
Айқ. Сипаты

16

TM05 5609 3912

+

TM05 5383 4312

2

Осы мəтін Grundfos GO Remote
қосымшасы MI 202 немесе MI 301
модульдеріне қосылғанда көрінеді.
Егер аппарат қосылмаса, Grundfos
өнімдерінің деректерімен айырбас
мүмкін емес.

1

Жалғау
индикаторы

2

Қайтару түймесі

Алдыңғы экранға қайту.

3

Өнім туралы
мəлімет

Өнімнің техникалық деректерін
көрсетеді.

4

Өнім атауы

Grundfos GO Remote
деректерімен айырбасты жүзеге
асыратын өнім атауы.

5

Авариялық
сигналдар мен
ескертпелер

Авариялық сигналдар мен
ескертпелер кескіні.

6

Grundfos Eye

Өнімнің жұмыс күйінің кескіні.

7

Негізгі күйінің мəні

Негізгі күйі мəнінің кескіні.

8

Қосымша күйдің
мəні.

Қосымша күй мəнінің кескіні.

9

Басқару қайнар.

Өніңмді басқару қандай
интрефейс арқылы жүзеге
асатындығын көрсетеді.
Өніммен басқару режимінің
кескіні.

10 Басқару режимі
11

Нақта орнатылған
мəн көрсеткіші

Нақты орнатылған мəн
көрсеткішінің кескіні.

12 Пайдалану режимі

Пайдалану режимінің кескіні.

13 Мəзір көрсеткіші

Басқа мəзірлерге қолжетімділік.

14 Тоқтау

Жұмыс тоқтауы.

Инфрақызыл байланыстың сеансы уақытында сорғының
басқару панеліне Grundfos Remote-ні бағыттау тиіс.

Құралдар панелі
15 Анықтама

Анықтама функциясында
баптауларды қолданушылық
өзгертуі жəне т.б. жеңілдететін
мəзір сипатталған.

16 Құжатнама

Төлқұжат, Құрастыру жəне
пайдалану бойынша нұсқаулыққа
жəне қысқаша нұсқаулыққа
(Quick Guide) қолжетімділік.

17 Есеп

Қолданушылық есептерін құруға
мүмкіншілік береді.

18 Жаңару

Grundfos GO Remote қосымшасын
жаңартуға мүмкіншілік береді.
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8.3 Grundfos GO Remote

9.2 Тұрақты сипаттамамен пайдалану

Ұқсас сигналдардың таратқышын сыртқы орнатылған мəннің
əсеріне бапталған ұқсас кірулердің біреуіне жалғап,
орнатылған мəнді сіз алыс жерден бере аласыз.

Тұрақты сипаттамамен пайдалануды таңдаған кезде,
орнатылған мəнді электр қозғалтқышқа немесе Grundfos GO
Remote көмегімен берілген айналымның мейілінше төмен
жиілігінен орнатылған мəнге дейінгі диапазонда сыртқы
құрылғыдан беруге болады. 31 сур. қар.

Нақты сыртқы сигналды (0,5 -3,5 В, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мА,
4-20 мА) Grundfos GO Remote көмегі арқылы таңдау керек.

%
ɱɚɫɬɨɬɵжиіліктері
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
айналым
%

Grundfos GO Remote көмегімен тұрақты сипаттамамен
пайдалануды таңдаған кезде, сорғыны басқару кез келген
бақылаушымен жүзеге асырылады.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
Grundfos GO
Remote көмегімен
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
сорғыларға берілген орнатылған
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɧɚ ɧɚɫɨɫɟ
мəн, айналымның мейлінше
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ Grundfos GO Remote
жоғары жиілігі

9.1 Датчик бойынша кері байланыспен пайдалану
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
Нақты
орнатылған
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
мəн
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

Датчик бар кезде, сорғы төменде көрсетілген басқару
режимдерінде жұмыс істей алады:
Тұрақты қысым

•

Қысымның тұрақты айырмасы

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɨɬɚ төмен
Айналымның мейілінше
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
жиілігі

•

Тұрақты температура

•

Температураның тұрақты айырмасы

•

Тұрақты шығын

•

Тұрақты деңгей

•

Басқа тұрақты мəн

0.5
0
0
0
4

Датчик бойынша кері байланыспен пайдалануды таңдаған
кезде, орнатылған мəнді электр қозғалтқыштың көмегімен
Grundfos GO Remote арқылы берілген датчиктің өлшеу
диапазоанының төменгі мəнінен орнатылған мəнге дейінгі
диапазондағы сыртқы жабдықтан беруге болады. 30-сур. қар.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
Нақты орнатылған
мəн
ȼɟɪɯɧɟɟ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
Датчиктіңɡɧɚɱɟɧɢɟ
өлшеу диапазонының
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɞɚɬɱɢɤɚ
жоғарғы мəні

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ,
Grundfos GO
Remote көмегімен
ɡɚɞɚɧɧɨɟ
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
берілген
электр қозғалтқыштағы
ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢGrundfos
GO Remote
орнатылған мəн

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
Нақты
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
орнатылған
ɡɧɚɱɟɧɢɟ мəн

Датчиктің
өлшеу диапазонының
ɇɢɠɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
төменгі мəні
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɞɚɬɱɢɤɚ

0.5
0
0
0
4

3.5 ȼ
5ȼ
10ȼ
20ɦȺ
20ɦȺ

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɫɢɝɧɚɥ
Орнатылған
мəннің сыртқы
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
сигналы

30-сур. Датчик бойынша кері байланыспен пайдалану
кезіндегі орнатылған мəннің сыртқы сигналы мен
нақты орнатылған мəннің арасындағы
байланыстылық
Мысал: Егер датчиктің төменгі мəні 0 бар, орнатылған мəн
5 бар, ал сыртқы орнатылған мəн 70 % тең болатын болса,
онда нақты орнатылған мəн 0,70 x (5 - 0) + 0 = 3,5 бар. тең
болады.
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3.5 ȼ
5ȼ
10ȼ
20ɦȺ
20ɦȺ

ȼɧɟɲɧɢɣ
Орнатылғанɫɢɝɧɚɥ
мəннəң
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
сыртқы сигналы
ɡɧɚɱɟɧɢɹ

TM05 5278 3512

•

TM05 5278 3512
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9. Орнатылған мəннің сыртқы сигналы

31-сур. Тұрақты сипаттамамен пайдалану кезіндегі
орнатылған мəннəң сыртқы сигналы мен нақты
орнатылған мəннəң арасындағы байланыстылық
Мысал: Егер орнатылған мəн мейілінше жоғары жиіліктің
65 % құрайтын болса, ал сыртқы орнатылған мəн 70 % тең
болса, онда нақты орнатылған мəн 0,70 х (65 - 12) + 12 = 49 %
тең болады.

10.4.1 Тұрақты қысым

10.1 Установ. знач-е (Орнатылған мəн.)

Сорғы шығынға қарамастан айдаудың тұрақты қысымын
ұстайды. 33-сур. қар.

Басқарудың бврлық режимдерінің орнатылған мəнін
басқарудың қажетті режимін таңдағаннан кейін мəзір астында
өзгертуге болады.

Қазақша (KZ)

10. Таңдалып алынған функциялардың сипаты

H

10.2 Режим работы (Жұмыс режимі)
•

Нормальн.
Сорғы басқарудың таңдалған режиміне сəйкес жұмыс
істейді.

•

Останов.
Сорғыны тоқтату.

•

Мин.
Мейілінше төмен сипаттама бойынша жұмыс істеу режимін
мейілінше аз шығын қажет болған кезеңдерде таңдаған
жөн.

•

•

Макс.
Мейілінше жоғары сипаттама бойынша жұмыс істеу
режимін мейілінше жоғары шығын қажет болған
кезеңдерде таңдаған жөн.
Бұндай жұмыс режимі, мысалы, ыстық сумен жабдықтау
режимі басым жүйелер үшін қолданылуы мүмкін.
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Келесі жұмыс режимдері болуы мүмкін

Q
33-сур. Тұрақты қысым
Аталған басқару режимі үшін төменде келтірілген
мысалдардағыдай қысымның айырмасының сыртқы датчигі
қажет болады:
Мысалдар:
•

Қысым айырмасының бір сыртқы датчигі.

Ручной
Сорғы қолмен орнатылған айналым жиілігімен жұмыс
істейді.

p

Сорғы мейілінше төмен немесе мейілінше жоғары
сипаттамаға сəйкес пайдалану режиміне қайта қосыла
алады, яғни реттелмейтін сорғының пайдалану режиміне
ұқсас режимге. 32-сур. қар.

p

34-сур. Тұрақты қысым

+

10.4.2 Тұрақты температура

Ɇɢɧ.

4
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Ɇɚɤɫ.

Аталған басқару режимі температураның тұрақтылығын
қамтамасыз етеді. Тұрақты температура режимі ыстық сумен
қамтамасыз ету жүйесінде қолдануға ыңғайлы; ол жүйедегі
тұрақты температураны ұстау мақсатында шығынды басқару
үшін арналған.
35-сур. қар. Басқарудың бұл режимін қолданған кезде,
жүйеде теңгерілімді клапандар болмауы керек.

H

32-сур. Мейілінше жоғары жəне мейілінше төмен
сипаттамалар

t
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10.3 Задать ручн. настр. скорости (Жылдамдықтың
қолмен бапт. беру)
Сорғы білігінің айналым жиілігін % беруге болады.
«Ручной» (Қолмен) пайдалану режимін таңдаған кезде, сорғы
берілген айналым жиілігімен жұмыс істейтін болады.

Q

10.4 Режим управления (Басқару режимі)

35-сур. Тұрақты температура

Басқарудың келесі режимдері болуы мүмкін:
•

Пост. давление (тұрақты қысым)

•

Пост. темп-ра (тұрақты температура)

•

Пост. пер. дав. (тұрақты қысым айырмасы)

•

Пост. пер. тем. (тұрақты температура айырмасы)

•

Пост. расход (тұрақты шығын)

•

Пост. уровень (тұрақты деңгей)

•

Др. пост. знач. (басқа тұрақты көлем)

•

Крив. пост. хар. (тұрақты сипаттама)
Нұсқау

Басқару режимін іске қосар алдында
«Нормальн.» (Қалыпты) жұмыс режимі
қойылу керек.

Басқарудың аталған режимі үшін, төменде келтірілген
мысалдарда көрсетілгендей, температураның сыртқы датчигі
қажет.
Мысалдар
•

Температураның бір сыртқы датчиг

t

t

36-сур. Тұрақты температура

Барлық басқару режимдерінің орнатылған мəнін қажетті
басқару режимін таңдағаннен кейін, «Установ. знач-е»
(Орнатылған мəн) мəзір астының «Настройки» (Баптаулар)
тармағында өзгертуге болады.
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10.4.3 Тұрақты қысым деңгей айырмасы

Басқарудың атаулы режимі үшін төменгі мысалдарда
келтірілгендей, температураның екі сыртқы датчигі немесе
температура деңгей айырмасының бір сыртқы датчигі талап
етіледі.
Мысалдар
•

H

Температураның екі сыртқы датчигі.
t
t
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t

Q

•

Температура деңгей айырмасының бір сыртқы датчигі.

t

37-сур. Қысымның тұрақты деңгей айырмасы
Басқарудың атаулы режимі үшін төменгі мысалдарда
көрсетілгендей, қысым деңгей айырмасының сыртқы датчигі
немесе қысымның екі сыртқы датчигі талап етіледі.

40-сур. Температураның тұрақты деңгей айырмасы

Мысалдар

10.4.5 Тұрақты шығын

•

Сорғы тегеурінге байланыссыз жүйеде тұрақты шығынды
қолдайды. 41-сур. қар.

Қысым деңгей айырмасының бір сыртқы датчигі.

H
p
p

Қысымның екі сыртқы датчигі
p
p

p

Q

Q set

p

p

p
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•

41-сур. Тұрақты шығын

38-сур. Тұрақты қысым деңгей айырмасы

Басқарудың атаулы режимі үшін төменгі мысалда
келтірілгендей, шығынның сыртқы датчигі талап етіледі:

10.4.4 Температураның тұрақты деңгей айырмасы

Мысал

Сорғы жүйеде тамператураның тұрақты деңгей айырмасын
қолдайды, бұл үшін сорғының жұмыс сипаттамалары сəйкес
түрде реттеледі. 39-сур. қар.

•

Шығынның бір сыртқы датчигі.

Q

H

42-сур. Тұрақты шығын

△t

10.4.6 Тұрақты деңгей

Q
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Сорғы шығынға байланыссыз жұмыс сұйықтығының тұрақты
деңгейін қолдайды 43-сур. қар.
H

39-сур. Температураның тұрақты деңгей айырмасы

Q

43-сур. Тұрақты деңгей
Басқарудың атаулы режимі үшін, деңгейдің сыртқы датчигі
талап етіледі.
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Сорғы жүйедегі шығынға тəуелсіз түрде тұрақты қысым
деңгей айырмасын қолдайды. 37-сур. қар. Басқарудың атаулы
режимі негізінен қысымның төменгі жоғалтуларына қатысты
жүйелер үшін лайықты.

•

сорғы сұйыққоймадан сұйықтықты шығарған уақытта
босату көмегімен;

•

сорғы сұйыққоймаға сұйықтық толтырғанда, толтыру
функциясы көмегімен.

Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты
қолжетімді кіру:
FM 200
(стандартты
модуль)

FM 300
(кеңейтілген
модуль)

1-ұқсас кіру, баптау
(4)

●

●

2-ұқсас кіру, баптау
(7)

●

●

3-ұқсас кіру, баптау
(14)

-

●

Функциясы
(клемма)

44-сур. қар.
Тип функции контроля уровня зависит от настройки
встроенного регулятора.
Мысалдар
•

Қазақша (KZ)

10.5 Ұқсас кіру

Сорғы сұйыққоймада сұйықтық деңгейін екі тəсілмен реттей
алады:

Деңгейдің бір сыртқы датчигі.
– босату функциясы
L

Ұқсас кіруді орнату үшін, төменде келтірілген баптауларды
орындаңыз.
Функциясы
Ұқсас кіруді келесі функцияларда баптауға болады:

•

Деңгейдің бір сыртқы датчигі.
– толтыру функциясы

•

Неактивно (Белсенді емес)

•

Датчик обрат. связи (Кері байланыс датчигi)

•

Внеш.вл.на ус.з. (Толт. орн. сырт. ықп.)

•

Другая функция (Басқа функция).

Өлшенетін параметр

L

Параметрлердің бірін таңдаңыз, мысалы, нақты ұқсас кіруге
жалғанған датчикті жүйеде өлшенетін параметр.
Өлшем бірлігія
Бар өлшем бірліктер:
Параметр
44-сур. Тұрақты деңгей

Мүмкін болатын бірліктер

Қысым

бар, м, кПа, фут/шаршы, дюйм, фут.

Сорғыдағы шығын

м3/сағ, а/к, ярд3/сағ, гал/мин

10.4.7 Басқа тұрақты ауқым

Сұйықтық температурасы °C, °F

Басқа кез-келген ауқым тұрақтымен қолдайды.

Басқа параметрлер

10.4.8 Тұрақты сипаттама
Сорғы тұрақты сипаттамаға сəйкес пайдалану режиміне, яғни
реттелмейтін сорғыны ұқсас пайдалану режиміне ауысады.
45-сур. қар.

%

Электр сигналы
Сигнал типін таңдаңыз (0,5 - 3,5 B, 0 -5 B, 0 -10 B, 0 -20 мА
немесе 4 - 20 мА)
М.т. мəндегі датчик диапазоны

Айналымның қажетті жиілігі 25-тен 100 % (110 %) дейінгі
диапазонда айналымның мейлінше жоғары жиілігінен
пайыздарда бере алады.

Датчикпен жалғанған м.т. мəн орнатыңыз.
М.ж. мəндегі датчик диапазоны
Датчикпен жалғанған м.ж. мəн орнатыңыз.

H

10.6 Pt100/1000 кіруі
Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты
қолжетімді кіру.
FM 200
(стандартты
модуль)

FM 300
(кеңейтілген
модуль)

Pt100/1000 1-кіруі,
баптау (17 жəне 18)

-

●

Pt100/1000 2-кіруі,
баптау (18 жəне 19)

-

●

Q

45-сур. Тұрақты сипаттама

TM05 7957 1713

Функциясы
(клемма)

Функция
Pt100/1000 кіруін келесі функцияларда баптауға болады:
•

Неактивно (Белсенді емес)

•

Датчик обрат. связи (Кері байланыс датчигi)

•

Внеш. вл. на ус. з. (Толт. орн. сырт. ықп.)

•

Другая функция (Басқа функция).

Өлшенетін параметр
Параметрлер бірін таңдаңыз, мысалы, жүйеде өлшенетін
параметр.
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10.7 Сандық кіру

10.8 Сандық кірулер/шығулар

Қолжетімді кіру сорғыда орнатылған функционалды модульге
байланысты:

Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты
қолжетімді кірулер/шығулар:

FM 200
(стандартты
модуль)

FM 300
(кеңейтілген
модуль)

1-сандық кіру, баптаулар
(«1-сандық кіру, беру..»)
(2 жəне 6)

●

●

2-сандық кіру, баптаулар
(«2-сандық кіру, беру..»)
(1 жəне 9)

-

●

Функциясы (клемма)

Сандық кіруді орнату үшін, төменде орнатылған баптауларды
орындаңыз.
Функциясы
Келесі функциялардың бірін таңдаңыз:
•

Неактивно
«Неактивно» (Белсенді емес) функциясын таңдау
барысында кіру ешқандай функцияны орындамайды.

•

Внешний останов
Егер кіру белсендірілмеген болса (ажыратылған тізбек),
сорғы тоқтайды.

•

Мин. (айналымның м.т. жиілігі)
Егер кіру белсендірілетін болса, сорғы айналымның
мейлінше төмен орнатылған жиілігі жұмыс істейді.

•

Макс. (айналымның м.ж. жиілігі)
Егер кіру белсендірілетін болса, сорғы айналымның
мейлінше жоғары орнатылған жиілігі жұмыс істейді.

•

•

•

•

3-сандық кіру/шығу, бапт.
(«Цифровой вход/выход»
(Сандық кіру/шығу))
(10 жəне 16)

●

●

4-сандық кіру/шығу, бапт.
(«Цифровой вход/выход»
(Сандық кіру/шығу))
(11 жəне 18)

-

●

Сандық кіру/шығуды орнату үшін, төменде көрсетілген
баптауларды орындаңыз.
Режим
3 жəне 4 сандық кіру/шығуды оның сандық кіру немесе сандық
шығу сияқты атқарымдалатындай етіп бапталуы тиіс.
•

Сандық кіру

•

Сандық шығу.

Функция
3 жəне 4 сандық кіру/шығуды келесі функцияларда баптауға
болады.
Мүмкін болатын функциялар, 3 сандық кіру/шығу
Егер шығу болса, функция

▪ Неактивно (Белсенді емес)

▪ Неактивно (Белсенді емес)

Внешняя неисправность
Егер кіру белсендірілетін болса, таймер қосылады.
Сорғы ажыратылады жəне егер кіру 5 секундтан артық
белсендірілетін болса, ақаулық сигналының индикациясы
көрінеді.

▪ Внешний останов (Сыртқы
тоқтату)

▪ Готовность (Əзірлік)

▪ Мин. (М.т.)

▪ Работа (Жұмыс)

▪ Макс. (М.ж.)

Сброс аварии
Егер кіру белсендірілетін болса, авариялық индикация
мүмкіндігінің түсірілімі орын алады.

▪ Внешняя неисправность
(Сыртқы ақаулық)

▪ Насос работает (Сорғы
жұмыс істейді)

Сухой ход
Егер бұл функция таңдалатын болса, кіруде қысымның
болмауы немесе су жетімсіздігі табылуы мүмкін.
Кіруде қысым жетімсіздігі немесе су жетімсіздігі (құрғақ
айналым) табылған жағдайда сорғы тоқтайды.
Кіру белсендірілмейінше, сорғы қайта іске қосылмайды.
Бұл үшін мына төмендегідей қосымша керек-жарақтар
қажет:
– сорғының сорып алатын құбыр жетегінде орнатылған
қысым релесі

Накопленный расход
Атаулы функцияны таңдау жағдайында жинақталған
шығынды белгілеу керек. Мұнда белгілі бір мөлшердегі су
үшін, импульс түріндегі кері байланыс сигналын
жөнелтетін шығын өлшеу талап етіледі.
Зар. уст. знач-е, число 1 («Заранее установленное
значение» (Ертеректе орнатылған мəн) (2-сандық кіруге
ғана қолданылады).
Егер сандық кіру ертеректе орнатылған мəнге бапталатын
болса, сорғы белсендірілген сандық кіру комбинациясы
негізіндегі орнатылған мəнге сəйкес бапталады.

Бір-біріне қарым-қатынасы бойынша таңдалып алынған
функциялар басымдылығын 12. Баптаулар басымдылығы
тарауынан қар. Тоқтату командасы үнемі аса жоғары
басымдылықққа ие.
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FM 300
(кеңейтілген
модуль)

Егер кіру болса, функция

– су жинау сұйыққоймасында орнатылған балқымалы
ажыратқыш.
•

FM 200
(стандартты
модуль)

Функциясы (клемма)

▪ Авария (Авария)

▪ Предупреждение (Ескертпе)

▪ Сброс аварии (Авария
түсірілімі)

▪ Предел 1 превышен (1-шегі
арттырылған)

▪ Сухой ход (Құрғақ айналым)

▪ Предел 2 превышен (2-шегі
арттырылған)

▪ Накопленный расход
(Жинақталған шығын)
▪ Зар. уст. знач-е, число 2
(Ерт. орн. мəн, 2 cаны)

Мүмкін болатын функциялар, 4-сандық кіру/шығу
Егер кіру болса, функция

Егер шығу болса, функция

▪ Неактивно (Белсенді емес)

▪ Неактивно (Белсенді емес)

▪ Внешний останов (Сыртқы
тоқтату)

▪ Готовность (Əзірлік)

▪ Мин. (М.т.)

▪ Работа (Жұмыс)

▪ Макс. (М.ж.)

▪ Насос работает (Сорғы
жұмыс істейді)

▪ Внешняя неисправность
(Сыртқы ақаулық)

▪ Авария (Авария)

▪ Предупреждение (Ескертпе)

▪ Сброс аварии (Авария
түсірілімі)

▪ Предел 1 превышен (1-шегі
арттырылған)

▪ Сухой ход (Құрғақ айналым)

▪ Предел 2 превышен (2-шегі
арттырылған)

▪ Накопленный расход
(Жинақталған шығын)
▪ Зар. уст. знач-е, число 3
(Ерт. орн. мəн, 3 cаны)

FM 200
(стандартты
модуль)

FM 300
(кеңейтілген
модуль)

1-релелік шығу
(NC, C1, NO)

●

●

2-релелік шығу
(NC, C2, NO)

●

●

Функциясы
(клемма)

Cорғы потенциалсыз түйісулермен екі реле сигнализациясын
қосады.
Сигнализация релесін төменгі келтірілген жағдайлардың
бірінде олар қосылатындай етіп, баптауға болады:
•

Готовность (Əзірлік)

•

Работа (Жұмыс)

•

Авария

•

Предупреждение (Ескертпе)

•

Предел 1 превышен (1-шегі арттырылған)

•

Предел 2 превышен (2-шегі арттырылған)

•

Насос работает (Сорғы жұмыс істейді)

•

Управление внеш. вент. (Сыртқы желдетк. басқарылымы)

•

Неактивно (Белсенді емес).

Сорғыларда күшейту коэффициенті (Kp) жəне интеграция
уақытына (Ti) арналған қалып бойынша зауыттық баптаулары
бар. Алайда зауыттық баптаулар тиімді параметрлерін
қамтамасыз етпесе, күшейту коэффициенті мен интеграция
уақытын өзгертуге болады:
•

Күшейту коэффициентін (Kp) 0,1-ден 20 дейінгі диапазонда
беруге болады.

•

Интеграция уақытын (Ti) 0,1-ден 3600 с дейінгі диапазонда
беруге болады.

Егер 3600 с мəні таңдалған болса, реттегіш Р режимінде
жұмыс істейтін болады.
Бұдан өзге, реттегіш кері тəуелділігіндегі режимнің жұмысы
үшін баптауға болады. Бұл орнатылған мəннің артуы
барысында сорғының айналым жиілігі төмсендейтіндігін
білдіреді. Осындай кері реттеу жағдайында күшейті
коэффициенті (Кр) 0,1-ден 20 дейінгі диапазонда орнатылуы
тиіс.
ПИ-реттегіш баптаулары бойынша нұсқаулар
Төменде келтірілген кестелерде реттегіштің ұсынылған
баптаулары көрсетілген:
Қысым деңгей айырмасын
реттеу

Kp

Ti

0,5

0,5

10.10 Ұқсас шығу
Ұқсас шығу қолжетімділігі немесе қолжетімсіздігі сорғыда
орнатылған функционалды модульге байланысты болады:
Функциясы
(клемма)

FM 200
(стандартты
модуль)

FM 300
(кеңейтілген
модуль)

Ұқсас шығу

-

●

p

p
p

p

Ұқсас шығуды орнату үшін, төменде көрсетілген баптауларды
орындаңыз.

L1
ǻS

Шығу сигналы
•

0-10 В

•

0-20 мА

•

4-20 мА.

L1 < 5 м: 0,5
0,5
L1

Ұқсас шығу функциясы
•

Фактическая скорость (Нақты жылдамдық)

•

Фактическое значение (Нақты мəн)

•

Итоговое уст-е знач. (Қорытынды орнатылған мəн)

•

Нагрузка двиг. (Қозғалтқыш жүктемесі)

•

Ток двиг. (Қозғалтқыш тогы)

•

Предел 1 превышен (1-шегі арттырылған)

•

Предел 2 превышен (2-шегі арттырылған)

•

Расход (Шығын).

L1 > 5 м: 3
L1 > 10 м: 5

ǻS

L1 = [м]-дегі сорғы мен датчик арасындағы ара қашықтығы.
Kp

Температура
реттелімі

t

Жылыту
жүйесі1)

Салқындату
жүйесі2)

Ti

0,5

-0,5

10 + 5L2

0,5

-0,5

30 + 5L2

L2
L2
t

1)

Сорғы өндірімділігінің өсімі барысында жылыту
жүйелерінде датчиктегі температура артады.

2)

Сорғының өндірімділігінің өсімінде салқындату жүйелерінде
датчиктегі температура төмендейді.

L2 = жылу айырбасы мен датчигінің арасындағы [м]-дегі ара
қашықтық.
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10.11 Реттегішті баптау

10.9 Релелік шығулар

Kp

Ti

10.12 Рабочий диапазон (Жұмыс диапазоны)
Жұмыс диапазонын келесі түрде беріңіз:
•

Қолданушымен берілетін мейлінше жоғары айналым
жиілігіне дейін бекітілген мейлінше төмен жиілігінің
шегінде айналымның мейлінше төмен жиілігін орнатыңыз.

•

Айналымның бекітілген мейлінше жоғары жиілігіне дейін
қолданушымен берілетін мейлінше төмен айналым
жиілігінің шегінде мейлінше жоғары айналым жиілігін
орнатыңыз.

t
L2

-0,5

10 + 5L2

t

Қолданушымен берілетін мейлінше төмен жəне мейлінше
жоғары айналым жиілігінің диапазоны жұмыс диапазоны
болып табылады. 46-сур. қар.

t
t

L2

L2 = Жылу айырбастағышы мен датчик арасындағы [м]-дегі
ара қашықтық
Шығынды реттеу
Q

Тұрақты қысым бойынша
реттеу

Kp

Ti

0,5

0,5

Kp

Ti

0,5

0,5

p

Нұсқау

Білік тығыздағышының 25% төмен айналым
жиілігі барысында үйкеліс туындауы мүмкін.

100 % (110 %)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɨɬɚ
Айналымның
мейлінше
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
(ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
жоғары
жиілігі
(бекітілген)
67 %

Ɋɚɛɨɱɢɣдиапазоны
ɞɢɚɩɚɡɨɧ
Жұмыс

24 %
12 %
0%

p

Деңгейді реттеу

0,1

0,5

Kp

Ti

L

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
Қолданушымен берілетін
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɚɹ
мейлінше жоғары жиілігі
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ
Қолданушымен берілетін
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɚɹ
мейлінше төмен жиілігі
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ
Айналымның
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹмейлінше
ɱɚɫɬɨɬɚ төмен
жиілігі
(бекітілген)
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
(ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

TM00 6785 5095
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Қысым деңгей айырмасын
реттеу

46-сур. Мейлінше төмен жəне мейлінше жоғары
қондырмалар мысалы

10.13 Орнатылған мəнге ықпалы
10.13.1 Орнатылған мəнді сыртқы реттеу

-2,5

100

Бір ұқсас кірулер арқылы немесе кеңейтілген функционалды
модульді орнату барысында, - Pt100/1000 кірулерінің бірі
арқылы сыртқы сигнал көмегімен орнатылған мəнді реттеу
мүмкін.

L

2,5

100

Жалпы эмпирикалық ережелері
Егер реттегіш тым баяу əсер беретін болса, Kp арттырған жөн.
Егер реттегіш тұрақты болмаса немесе онда тербеліс
түзілетін болса, К р төмендетуімен немесе Ті арттыруымен
жүйені демпфирлеу керек.

52

Нұсқау

«Цифровые входы» (Сандық кіруді)
белсендіру арқылы «Функция внеш. уст.
значения» (Сырт. орн. мəн функциясына)
ұқсас шығуларына немесе Pt100/1000 кіруінің
біріне орнату талап етіледі.

Егер «Регулирование установленного значения» (Орнатылған
мəнді реттеу) параметріне бірден артық кіру бапталған болса,
функция аз нөмірлі ұқсас кіруді таңдайды, мысалы
«Аналоговый вход 2» (2-ұқсас кіру), басқа кірулерді
болдырмайды, мысалы «Аналоговый вход 3» (3-ұқсас кіру)
немесе «Вход 1 Pt100/1000» (Pt100/1000 кіруі).

•

47-сур. қар.
Егер датчиктің төменгі мəні 0-ге тең, орнатылған мəн 2 барға,
ал сыртқы орнатылған мəні 60% болса, онда нақты
орнатылған мəні 0,60 x (2-0) + 0 = 1,2 барға тең.
Нақты орнатылған мəн = нақты кіру сигналы х (орнатылған
мəн - төменгі мəн) + төменгі мəн.
[bar]

ȼɟɪɯɧɟɟ
Жоғарғы
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
мəн

ɇɢɠɧɟɟ
Төменгі
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
мəн

– Линейно с мин.
Егер кіру сигналы 20-ден 100 % дейін тін болса,
орнатылған мəн осы желілік ықпал барысында өзгереді.
Егер кіру сигналы 10 % төмен болса, «Мин.» (М.т.)
режиміне өзгереді.
Егер кіру сигналы 15 % жоғарыға артатын болса, тағы да
«Нормальн.» (Қалыпты) жұмыс режимі іске қосылады.
49-сур. қар.

ȼɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
[%] [%]
Нақты
орнатылған
мəнге
ықпалы
100

2
1.2

0

0

0

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
Нақты
кіру
ɜɯɨɞɧɨɣ
сигналы
ɫɢɝɧɚɥ

ȼɧɟɲɧɢɣ
Орнатылған
ɫɢɝɧɚɥ
мəннің
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
сыртқы
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
сигналы[%]
[%]

100

TM05 6279 4612

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
Орнатылған
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
мəн
Нақты
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
орнатылған
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
мəн

«Линейно с остановом» жəне «Линейно с мин.»
– Линейно с остановом
Егер кіру сигналы 20-ден 100 % дейін өзгеретін болса,
орнатылған мəн осы желілік ықпал барысында өзгереді.
Егер кіру сигналы 10 % төмен болса, тағы да «Останов»
(Тоқтату) режиміне өзгереді.
Егер кіру сигналы 15 % жоғарыға артатын болса,
«Нормальн.» (Қалыпты) жұмыс режимі іске қосылады.
49-сур. қар.

ȼɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
[%] [%]
Нақты
орнатылған
мəнге
ықпалы

100

47-сур. Орнатылған мəнді реттеуді баптау мысалы
Орнатылған мəнді реттеу типтері
Неактивно (Белсенді емес)

•

Линейная функция (Желілік функция)

•

Линейно с остановом (Тоқтатумен желілік)

•

Линейно с мин. (Мейлінше төменімен желілік)

•

Обратная функция (Кері атқарылым)

•

Обратно с остановом (Тоқтатумен кері)

•

Обратно с мин. (Мейлінше төменімен кері)

•

Таблица влияния (Ықпал кестесі)

0

Таблица влиян. с остан. у мин. (М.т-дегі тоқт. ықпал кестесі)

•

Таблица влиян. с остан. у макс. (М.ж.-дағы тоқт. ықпал
кестесі)

60

80

100 ȼɧɟɲɧɢɣ
Сыртқы

ɜɯɨɞ
кіру[%]
[%]

М.т.
Ɇɢɧ.
ɢɥɢ
немесе
Ɉɫɬɚɧɨɜ
Тоқтату
49-сур. «Линейно с остановом» жəне «Линейно с мин.»

Қолданушы келесі функцияны таңдауы мүмкін:

•

Неактивно
«Неактивно» (Белсенді емес) функциясын таңдау
барысында орнатылған мəн қандай сыртқы функцияға
байланысты болмайды.

Обратная функция
Орнатылған мəнде реттеу барысында кері
пропорционалдыға өзгереді - 0-ден 100 % дейін. 39-сур. қар.
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
Орнатылған
мəнге ықпалы
[%][%]

Линейная функция
Орнатылған мəнді реттеу барысында 0-ден 100 % желілік
өзгереді. 48-сур. қар.

100

100
0
20

0
20

40

60

80

100

ȼɧɟɲɧɢɣ
Сыртқы
ɜɯɨɞ
кіру[%]
[%]

40

60

80

100

Сыртқы
ȼɧɟɲɧɢɣ
кіру[%]
[%]
ɜɯɨɞ

TM05 6283 4612

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
Орнатылған
мəнге ықпалы
[%][%]

TM05 6280 4612

•

40

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Қалыпты

•

•

20

TM05 6281 4612

•

50-сур. Кері функция

48-сур. Желілік функция
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Мысалы:

•

•
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«Обратно с остановом» жəне «Обратно с мин.»
– Обратно с остановом
Егер кіру сигналы 0-ден 80 % дейін өзгеретін болса,
орнатылған мəн осы ықпал барысында кері ықпалға
өзгереді.
Егер кіру сигналы 90 % артық болатын болса, сорғы
«Останов» (Тоқтату) жұмыс режиміне ауысады.
Егер кіру сигналы 85 % төмен түсетін болса, тағы да
«Нормальн.» (Қалыпт.) жұмыс режиміне қосылады.
51-сур. қар.
– Обратно с мин.
Егер кіру сигналы 0-ден 80 % дейін өзгеретін болса,
орнатылған мəн осы ықпал барысында кері ықпалға
өзгереді.
Егер кіру сигналы 90 % артық болатын болса, сорғы
«Мин.» (М.т.) жұмыс режиміне ауысады.
Егер кіру сигналы 85 % төмен түсетін болса, тағы да
«Нормальн.» (Қалыпт.) жұмыс режиміне қосылады.
51-сур. қар.

Таблица влиян. с остан. у мин.
Орнатылған мəні екі-сегіз нүктелерден орындалған
сипаттамалық қисығынан байланысты болады.
Нүктелер арасынан түзу сызық, ал бірінші нүктеге дейін
жəне соңғы нүктеден кейін – көлденең сызық өтеді.
Егер кіру сигналы 10 % төмен болса, тағы да «Останов»
(Тоқтату) режиміне өзгереді.
Егер кіру сигналы 15 % төмен түсетін болса, «Нормальн.»
(Қалыпты) жұмыс режиміне қайта қосылады.
53-сур. қар.
Орнатылған
мəнге ықпалы
[%][%]
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
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ȼɧɟɲɧɢɣ
Сыртқы
ɜɯɨɞ
кіру[%]
[%]

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Қалыпты

М.т.
Ɇɢɧ. ɢɥɢ
немесе
Ɉɫɬɚɧɨɜ
Тоқтату

TM05 6285 4612

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
Орнатылған
мəнге ықпалы
[%][%]

53-сур. «Таблица влиян. с остан. у мин.»
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0

ɇɨɪɦɚɥɶɧ.
Қалыпты

М.т.
Ɇɢɧ.
ɢɥɢ
немесе
Ɉɫɬɚɧɨɜ
Тоқтату
51-сур. «Обратно с остановом» жəне «Обратно с мин.»
•

Таблица влияния
Орнатылған мəн екі-сегіз нүктелерден орындалған қисық
сипаттамасына тəуелді.
Нүктелер арасынан түзу сызық, ал бірінші нүктеге дейін
жəне соңғы нүктеден кейін - көлденең сызық өтеді.

Таблица влиян. с остан. у макс.
Орнатылған мəні екі-сегіз нүктелерден орындалған
сипаттамалық қисығынан байланысты болады.
Нүктелер арасынан түзу сызық, ал бірінші нүктеге дейін
жəне соңғы нүктеден кейін - көлденең сызық өтеді.
Егер кіру сигналы 90 % жоғары түсетін болса, «Мин.» (М.т.)
жұмыс режиміне қайта қосылады.
Егер кіру сигналы 85 % төмен түсетін болса, «Нормальн.»
(Қалыпты) жұмыс режиміне қайта қосылады.
54-сур. қар.
Орнатылған
ықпалы
[%][%]
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ мəнге
ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ

100

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥ.
ɡɧɚɱ-ɟ
Орнатылған
мəнге ықпалы
[%][%]
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54-сур. «Таблица влиян. с остан. у макс.»
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0

10.15.2 Қуат өзгерісі

2, 3 жəне 4 сандық кірулерде кіру сигналын үйлестіре отырып
(төмендегі кестеде көрсетілгендей етіп), жеті орнатылған
мəнді беруге жəне белсендіруге болады.

Екпіндету жəне баяулау параметрін тұрақты сипаттамамен
пайдалану режимінде ғана орнатуға болады.

Орнатылған мəн

Екпіндеу мен баяулау іске қосу/тоқтау немесе орнатылған
мəннің өзгерісінің уақытына сəйкес сорғының екпіндеуі мен
баяулауының жылдамдығын анықтайды.

0

Қалыпты орнатылған мəн

Келесі параметрлерді беруге болады:

0

0

Ертеректе орнатылған 1-мəн

•

екпіндеу уақыты, 0,1 - 300 с

1

0

Ертеректе орнатылған 2-мəн

•

баяулау уақыты, 0,1 - 300 с.

1

1

0

Ертеректе орнатылған 3-мəн

0

0

1

Ертеректе орнатылған 4-мəн

1

0

1

Ертеректе орнатылған 5-мəн

0

1

1

Ертеректе орнатылған 6-мəн

Көрсетілген уақыт номиналды айналым жиілігіне дейін
тоқтаудан екпінге, баяулауға - сəйкесінше тоқтауға дейінгі
айналымының номиналды жиілігінен тоқтауға дейін
қолданбалы.

1

1

1

Ертеректе орнатылған 7-мəн

2

3

4

0

0

1
0

10.14 Бақылау функциясы
10.14.1 Шекті арттыру функциясы
Атаулы функцияның көмегімен ұқсас мəндердің орнатылған
шегін бақылауға болады.
Басқару блогы шектік мəндерді көтеру жағдайынша іске
қосылады. Əрбір шек мейлінше төмен немесе мейлінше
жоғары ретінде беріле алады. Əрбір бақылаудағы мəн үшін,
ескертудің жəне авариялық сигнал деңгейінің көріну деңгейін
анықтау қажет.

Электр қозғалтқышының аз уақыттық кезеңдері барысында
ол сорғының белсенді тежегішінің болмау мүмкіндігінен
жүктеме мен инерцияға байланысты болады.
Электр қорегін ажыратқында электр қозғалтқышының
баяулауы тек жүктеме мен инерцияға тəуелді болады.
ɑɚɫɬɨɬɚ
Айналым
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
жиілігі
Номиналды
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ

Мейлінше
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ
жоғары
Мейлінше
Ɇɢɧɢɦɭɦ
төмен

Уақыт
ȼɪɟɦɹ

Атаулы функция сорғы жүйесінде екі əр түрлі нүктелерді бір
уақытта бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, су бөлу
нүктесіндегі қысым мен сорғының айдау қысымы.
Бұл айдау қысымы соңғы белгіге жету мүмкіндігін
болдырмайды.

ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɝɨɧ
Бастапқы
екпіндеу

Егер қысым ескертудің шектік мəнінен асатын болса, ескерту
сигналы көрінеді.
Егер қысым авариялық сигнал үшін, шектік мəнінен асатын
болса, сорғы тоқтайды.
Шектік мəннің артуын табу жəне ескерту немесе авариялық
сигналын қосуының сəтімен уақыт бойынша ұстауды орнатуға
болады.
Алдын ала ескерту немесе авариялық сигналының тастау
іркілісін орнатуға болады.
Ескертпе автоматты немесе қолмен түсірілуі мүмкін.
Авариядан кейін жүйенің автоматты немесе қолмен қайта
түсірілімін немесе авариялық сигналының қолмен түсірілімін
орнатуға болады.
Қайта іске қосу орнатылған ысырмамен орындалады.
Сонымен қатар функцияның белсендірілуіне дейін тұрақты
күйін орнату үшін, іске қосудың кейінге қалдырылымын
баптауға болады.

Екпіндеу
Ɋɚɡɝɨɧ

ɈɤɨɧɱɚɬɟɥɶСоңғы
ɧɵɣ
ɨɫɬɚɧɨɜ
тоқтатылым
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ
Баяулату

TM03 9439 0908

Сандық кірулер

Қазақша (KZ)

10.13.2 Ертеректе орнатылған мəн

55-сур. Екпіндеу жəне баяулау

10.16 Байланыс
10.16.1 Сорғы нөмірі
Сорғыға бірегей нөмір беруге болады. Бұл сорғыны байланыс
шинасы бойынша қосу барысында ажырата білуге мүмкіндік
береді.

10.17 Жалпы баптаулар
10.17.1 Тіл
Бірнеше тілге қолжетімді.
Таңдалып алынған тілге сəйкес өлшем бірліктерін автоматты
ауысуы жүргізіледі.

10.15 Арнайы функциялар
10.15.1 Импульстік шығын өлшеуді баптау
Сандық кірулердің біріне нақты жəне жинақталған шығынды
тіркеу үшін, сыртқы импульстік шығын өлшеуді қосуға болады.
Осының негізінде шектік энергияны есептеп шығаруға
болады [кВтсағ/м3].
Импульстік шығын өлшеуін белсендіру үшін, «Накопленный
расход» (Жинақталған шығынға) сандық кірудің бірін орнату
жəне бір импульске тартып шығарылатын көлемін беру қажет.

55
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11. Байланыс шинасының сигналы

12. Баптаулар басымдылығы

Электр қозғалтқышы RS-485 кіру арқылы бірізді байланысты
қолдайды. Байланыс Grundfos компаниясының GENIbus
хаттамаларына сəйкес жүзеге асырылады жəне ғимараттың
жəне басқарудың басқа да сыртқы жүйесіне жалғануды
қамтамасыз етеді.

Электр қозғалтқышын мейлінше жоғары айналым жиілігі
барысында пайдалануға немесе Grundfos GO Remote пультін
қолдана отырып, үнемі баптауға болады.

Байланыс шинасының сигналы арқылы орнатылған мəні жəне
пайдалану режимі сияқты электр қозғалтқышының пайдалану
параметрлерін қашықтықтан реттеуді жүзеге асыруға болады.
Сонымен қатар байланыс шинасы арқылы электр
қозғалтқышы басқару параметрінің нақты мəні, кіру қуаты
жəне жалпы ақаулықтар туралы хабарламалар сияқты
маңызды параметрлер күйі туралы ақпарат бере алады.
Бұдан арғы ақпарат алу үшін Grundfos компаниясымен
байланысыңыз.
Нұсқау

Мысал: Егер электр қозғалтқышына сандық кіру арқылы
айналымның мейлінше жоғары жиілігі берілген болса, онда
оның басқару панеліне не Grundfos GO Remote арқылы
«Қолмен» немесе «Тоқтату» электр қозғалтқышының
режимдерін таңдауға болады.
Баптаулар басымдылығы төменгі кестеде берілген:

Байланыс шинасының сигналын пайдалану
кезінде Grundfos GO Remote арқылы
қолжетімді баптаулар саны азаяды.

Басымдылық

Қосу/тоқтату
түймелері

1

Тоқтату

2

Бір немесе бірнеше функцияларының бір уақытта іске
қосылымы барысында электр қозғалтқышы үлкен
басымдылыққа ие функцияларға сəйкес жұмыс істейтін
болады.

Электр қозғалтқышындағы
Grundfos GO Remote
басқару панелі

Сандық кіру

Шина арқылы байланыс

Тоқтату*

3

Қолмен

4

Айналымның барынша
жиілігі*

5

Тоқтату

6

Тоқтату

7

Айналымның барынша
жиілігі

8

Айналымның мейлінше
төмен жиілігі

9

Іске қосу
Айналымның барынша
жиілігі

10
11

Айналымның мейлінше
төмен жиілігі
Айналымның мейлінше
төмен жиілігі

12
13
14

Іске қосу
Іске қосу

* Егер шина арқылы байланыс үзілген уақытта электр қозғалтқышы бастапқы пайдалану режиміне, мысалы Grundfos GO Remote
арқылы көмегі барысында таңдалып алынған «Тоқтау» режиміне немесе электр қозғалтқышының басқару панеліне оралады.
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13. Grundfos Eye
Электр қозғалтқышының басқару панелінде орналасқан
Grundfos Еуе жүйесі оның пайдалану режиміне көрсетеді.
А айқ. 56-сур. қар.

TM05 5993 4312

A

56-сур. Grundfos Eye
Grundfos Eye

Индикация

Сипаты

Индикаторлары жанбайды.

Қорек ажыратылған.
Электр қозғалтқышы жұмыс істемейді.

Егер жетектік емес жағынан қарағанда, екі
қарама-қарсы жарық индикаторы электр
қозғалтқышының айналым бағытымен
айналады.

Қорек қосулы.
Электр қозғалтқышы жұмыс істейді.

Екі қарама-қарсы жарық индикаторы үнемі
жанып тұрады.

Қорек қосулы.
Электр қозғалтқышы жұмыс істемейді.

Егер жетектік емес жағынан қарағанда, бір
жасыл жарық индикаторы электр
қозғалтқышының айналым бағытында
айналады.

Ескертпе.
Электр қозғалтқышы жұмыс істейді.

Бір жасыл жарық индикаторы үнемі жанып
тұрады.

Ескертпе.
Электр қозғалтқышы тоқтатылған.

Екі қарама-қарсы жарық индикаторы бір
уақытта жалтырайды.

Авария
Электр қозғалтқышы тоқтап тұр.

Радиобайланыс бойынша Grundfos GO Remote
көмегінің барысында қашықтықтан басқару.
электр қозғалтқышы Grundfos GO Remote-пен
Орталықта жасыл жарық индикаторы төрт рет байланысуға тырысады.
жыпылықтайды.
Қарастырылу үстіндегі электр қозғалтқышы
Grundfos GO Remote экранында көмескі жарық
беріледі, жүйе электр қозғалтқышының
орналасуы туралы қолданушыға хабарлама
жасайды.
Grundfos GO Remote мəзірінде қажетті электр
қозғалтқышын таңдау барысында жасыл
Орталықта жасыл жарық индикаторы үздіксіз жарық индикаторы орталықта үздіксіз
жыпылықтайды.
жыпылықтайды.
Grundfos GO Remote қашықтан басқару мен
деректер айырбасын бастау үшін, электр
қозғалтқышының басқару панелінен
басыңыз.
Радиобайланыс бойынша Grundfos GO
Орталықта жасыл жарық индикаторы үнемі
Remote көмегімен қашықтықтан басқару.
жанып тұрады.
Радиобайланыс бойынша электр
қозғалтқышы мен Grundfos GO Remote
арасындағы деректер айырбасы.
Орталықта жасыл жарық индикаторы
Инфрақызыл байланыс бойынша Grundfos GO
Grundfos GO Remote жəне электр
Remote арқылы көмегімен қашықтықтан
қозғалтқышының арасындағы деректер
басқару.
алмасуы жүріп жатқан уақытта тез
Инфрақызыл байланыс бойынша Grundfos GO
жыпылықтайды.
Remote электр қозғалтқышымен деректер алу
жүруде.
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14. Реле сигналдары
Электр қозғалтқыш екі ішкі реле арқылы потенциалсыз сигналдар үшін екі шығулармен жабдықталған. Сигналдар шығуларына
«Пайдалану», «Жұмыс істеуде», «Əзір», «Авария» жəне «Ескерту» режимдерін беруге болады.
Екі сигналды релелердің функциялары төмендегі кестеде көрсетілген:

Сипаты

Grundfos Eye

Сигналды реле түйісулерінің белсендірілген күйдегі
жағдайы
Пайдалану
режимі
Жұмыс
Пайдалану
Дайын Авария
Ескертпе
істейді
-

Қорек ажыратылған.
Ажыр
Сорғы «Қалыпты»
режимінде жұмыс
істейді.
Сорғы «Қолмен»
режимінде жұмыс
істейді.
Сорғы пайдаланудың
«Тоқтату» режимінде

Жасыл, айналады

Жасыл, айналады

Сары, айналады
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C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Қалыпты, м.т.
немесе м.ж.

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Қалыпты, м.т.
немесе м.ж.

Тоқтату
Сары, қозғалыссыз

Қызыл, айналады

Сорғы авариядан
тоқтатылған.

NO NC

Қолмен

Авария, сорғы жұмыс
істейді.

Авария, сорғы
«Қолмен» режимінде
жұмыс істейді.

C

Тоқтату
Жасыл, қозғалыссыз

Сары, айналады

Ескертпе, сорғы
«Тоқтату»
командасымен
ажыратылған.

NO NC

Қолмен

Ескертпе, сорғы
жұмыс істейді.

Ескертпе, сорғы
«Қолмен» режимінде
жұмыс істейді.

C

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

C

NO NC

Қалыпты, м.т.
немесе м.ж.

Қолмен
Қызыл, айналады

Тоқтату
Қызыл, жыпылықтайды

18. Кірулер/Шығулар
Жалпы кіру (GND)

MGE қозғалтқыштарын қосу кезінде
оқшаулау кедергісін өлшеуге жол берілмейді,
Назар
аударыңыз өйткені мұндай жағдайда кіріктірілген
электроника зақымдануы мүмкін.

16. Техникалық деректер - бір фазалы электр
қозғалтқышты сорғылар
16.1 Қорек кернеуі
•

Жалпы шығуға қатысты барлық кернеу.
Жалпы шығу барлық ток үшін кері жалғастырғыш болып
табылады.
Абсолютті мейлінше жоғары кернеу мен шектік ток
Келесі электрлі шегінің артуы электр қозғалтқышының
пайдалану сенімділігі мен ұзаққа арамдылығының едəуір
қысқаруына алып келуі мүмкін.
1-реле:

1 x 200-240 В -10%/+10%, 50/60 Гц, PE.

Жұмысты кернеудің мəні мен ток жиілігі фирмалық кестеде
көрсетілген номиналды деректерге сəйкес екендігіне көз
жеткізіңіз.
Балқымалы сақтандырғыштың ұсынылған мөлшері

Түйісудің мейлінше жоғары жүктемесі:
өзгермелі тогының 250 B, тұрақты тогының 2 A немесе 30, 2 A
2-реле:
Түйісудің мейлінше жоғары жүктемесі:
өзгермелі тогының 30 B, 2 A

Электр қозғалтқыштың
типмөлшері
[кВт]

М.т.
[A]

М.ж.
[A]

0,25 - 0,75

6

10

Кіру/шығудфң басқа да клеммалары: 15 мА кем болатын ток
барысында тұрақты тогының -5,5-тен 26 B дейін

1,1 - 1,5

10

16

Сандық кіру (DI)

Стандартты балқитын сақтандырғыштар, сонымен қатар тез
жанып кететін немесе іске қосылуы кешіктірілетін
сақтандырғыштар қолданылады.

16.2 Жылыстау тогы

GENI клеммалары: 25 мА кем болатын ток барысында
тұрақты тогының -5,5-тен 9,0 B дейін.

Кірудің ішкі жүктемесі Vi = 0 B тұр. тогында > 10 мА.
Vi > 5 B тұрақты тогы көтерілуі барысында арттырылусыз.
Анықталған төмен логистикалық деңгей: Vi < 1,5 B тұрақты
тогы.
Анықталған оғары логистикалық деңгей: Vi > 3,0 B тұрақты
тогы.

Жерге жылыстау тогы <3,5 мА (ауыспалы ток көзі)
Жерге жылыстау тогы <10 мА (nұрақты ток көзі)

Гистерезис: Жоқ.

17. Техникалық деректер - үш фазалы электр
қозғалтқышты сорғылары
17.1 Қорек кернеуі
•

Қазақша (KZ)

15. Оқшаулау кедергісі

Экрандалған кабель: 0.5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.
Ашық коллекторымен сандық шығулар (ОЖ)
75 мА жүктемелік қабілеті. Атаулы шығыстар белсенді болып
табылмайды.

3 x 380-500 В -10 %/+10 %, 50/60 Гц, PE.

Токтың жұмыс кернеуі мен жиілігінің мəні фирмалық
тақташада көрсетілген номиналды деректерге сай
келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Жүктеме типтері: Резистивті жəне/немесе индуктивті.

Балқымалы сақтандырғыштың ұсынылған көлемі

10 мА жүктеме тогы барысында төмен деңгей кернеуі:
тұрақты тогының м.ж. 0,6 В.

Электр қозғалтқыштың типтік
мөлшері
[кВт]

М.т.
[A]

75 мА жүктеме тогы барысында төмен деңгей кернеуі:
тұрақты тогының м.ж. 1,2 В.

М.ж.
[A]

Ток бойымен артық жүктемеден қорғау: Иə.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.

0,25 - 1,1

6

6

Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

1,5 - 2,2

6

10

Ұқсас кірулер (АІ)

Стандартты сақтандырғыштар, сонымен қатар тез жанатын
сақтандырғыштар немесе іске қосылуыныны кешігетін
сақтандырғыштар қолданылады.

17.2 Жылыстау тогы
Электр қозғалтқыштың типтік
мөлшері
[кВт]

Жылыстау тогы
[мА]

0,75 - 2,2
(қорек кернеуі < 400 В)

< 3,5

0,75 - 2,2
(қорек кернеуі > 400 В)

<5

Кернеу сигналдарының диапазоны:
•

тұрақты тогының 0,5 - 3,5 B, AL AU.

•

тұрақты тогының 0 - 5 B, AU.

•

тұрақты тогының 0- 10 B, AU.

Кернеу сигналдарына арналған ішкі кедергі:
+25 °C барысында Ri > 100 кОм.
Жоғарғы жұмыс температурасы барысында жылыстау тогы
туындауы мүмкін. Қайнарының ішкі қарсыластығы төмен
болып қала беретіндігін қадағалаңыз.
Ток сигналының диапазоны:
•

тұрақты тогының 0- 20 B, AU

•

тұрақты тогының 4- 20 B, AL AU.

Ток сигналына арналған ішкі кедергі: Ri = 292 Ом.
Ток бойынша артық жүктемеден қорғау: бар.
Өлшеу барысындағы ауытқуға болатын шек: өлшенетін
ауқымынан барынша – 0/+3 %.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м (потенциометрді
қоспағанда).
Потенциометр +5 GND-ге жəне кез-келген АІ ұқсас кіруге
жалғанған, кез-келген ұқсас кіру:
Барынша 10 кОм қолдану.
Кабельдің барынша ұзындығы: 100 м.
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Ұқсас шығу (АО)

Қазақша (KZ)

Тек белсенді шығу.
Кернеу сигналы:

19. Басқа техникалық деректер
ЭМС (электрлі магниттік сəйкестілік)

•

Диапазон: ұрақты токтың 0 -10 B.

Тұрғын аудандары, 51318.11 МемСТ, 1-тобы, Б сыныбына
сəйкестікте шектеусіз таратылым.

•

Ұқсас шығу мен GND арасындағы жүктеменің мейлінше
төмен кедергісі: 1 кОм.

Өнеркəсіптік аудандар, 51318.11 МемСТ, 1-тобы, А сыныбына
сəйкестікте шектеусіз таратылым.

•

Қысқа мерзімді тұйықталудан қорғаныс: Бар.

Ток сигналы:

Толығырақ ақпарат алу үшін, Grundfos компаниясымен
хабарласыңыз.

•

Диапазоны: тұрақты токтың 0 – 20 жəне 4 -20 мА

Қорғаныш дəрежесі

•

Ұқсас шығу мен GND арасындағы жүктеменің мейлінше
төмен кедергісі: 500 Ом.

Стандартты: ІP55.

•

Тізбекті ажыратудан қорғау: Бар.

Оқшаулау сыныбы

Терістіктегі ауытқуға болатын шек: өлшенетін ауқымынан
-0/+4 %.
Экрандалған кабель: 0,5 – 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

Тапсырыс бойынша: ІP66.
F.
Тарту сəттері
Клемма

Бұранда өлшемі

Тартудың
м.ж. сəті
[Нм]

Pt100/1000 кіруі (РТ)
Температура диапазоны:

L1, L2, L3, L, N

M4

1,8

•

–30 °C-ден кем емес (88 Ом/882 Ом).

NC, C1, C2, NO

M2,5

0,5

•

+180 °C-ден артық емес (168 Ом/1682 Ом).

1 - 26 и A, Y, B

M2

0,5

Өлшеу барысындағы ауытқуға болатын шек: ±1,5 °C.
Өлшеу барысындағы рұқсатт етілетін қабілет: < 0,3 °C.
Диапазонды автоматты анықтау (Pt100 немесе Pt1000): Бар.
Датчиктің ақаулығы туралы сигнал: Бар.
Экрандалған кабель: 0,5 – 1,5 мм2.
Қысқа сымдар үшін Pt100 қолдану.
Ұзын сымдар үшін Pt1000 қолдану.
LigTec датчигінің кіруі
Тек Grundfos LiqTec датчигін ғана қолдану.
Экрандалған кабель: 0,5 – 1,5 мм2.
Grundfos (GDS) сандық датчигінің кіруі мен шығуы
Тек Grundfos датчигін ғана қолдану.
Қорек көзі (+5 B, +24 В).
+5 В:
•

Шығу кернеуі: -5 %/+5 % тұрақты тогының 5 B.

•

Мейлінше жоғары ток: тұрақты тогының 50 мА (тек қорек).

•

Ток көбеюінен қорғау: Бар.

+24 В:
•

Шығу кернеуі: -5 %/+5 % тұрақты тогының 24 B.

•

Мейлінше жоғары ток: тұрақты тогының 60 мА (тек қорек).

•

Ток көбеюінен қорғау: Бар.

Сандық шығу (реле)
Потенциалсыз ауысатын түйісулер.
Қолдану уақытында түйісулердегі мейлінше төмен жүктеме:
Тұрақты тогының 5 B, 10 мА
Экрандалан кабелі: 0,5 – 2,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.
Байланыс шинасының кіруі
Grundfos шинасының хаттамасы, GENlbus хаттамасы, RS-485.
Экрандалған 3 тармақты кабель: 0,2 – 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

60

Электр
қозғалтқышы
[кВт]

Фирмалық
тақташада
көрсетілген м.ж.
айналым жиілігі
[мин-1]
2000

0,25 - 0,75

4000
5900
2000

1,1

4000
5900
2000

1,5

4000
5900
2000

2,2

4000
5900

Aйналым жиілігі
[мин-1]
1500
2000
3000
4000
4000
5900
1500

Қазақша (KZ)

19.1 Дыбыстық қысым деңгейі
Дыбыстық қысым
деңгейі
[дБ(A)]
Бір фазалы электр
қозғалтқыштары

Үш фазалы электр
қозғалтқыштары

38
42
53
58
58
68

38
42
53
58
58
68
38

2000
3000

53

42
53

4000

58

58

4000

58

58

5900

68

68

1500
2000
3000

57

57

4000

64

64

4000

58

58

5900

68

68

1500
2000
3000

57

4000

64

4000

58

5900

68

Сұр өріс электр қозғалтқышының MGE қозғалтқыштарымен атаулы модельдік қатарында жоқ, алайда MGE қозғалтқыштарының
алдыңғы қатарында барлығын көрсетеді.
Техникалық өзгерістер болуы мүмкін.
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Компании Grundfos

Российская Федерация
ООО Грундфос
111024, г. Москва,
Ул. Авиамоторная, д. 10, корп.2, 10 этаж,
офис XXV. Бизнес-центр «Авиаплаза»
Тел.: (+7) 495 564-88-00, 737-30-00
Факс: (+7) 495 564-88-11
E-mail:
grundfos.moscow@grundfos.com
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Республика Беларусь
Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286-39-72/73
Факс: 7 (375 17) 286-39-71
E-mail:
minsk@grundfos.com

Республика Казахстан
Грундфос Казахстан ЖШС
Казакстан Республикасы,
KZ-050010 Алматы к.,
Кек-Тебе шагын ауданы,
Кыз-Жiбек кешесi, 7
Тел.: (+7) 727 227-98-54
Факс: (+7) 727 239-65-70
E-mail:
kazakhstan@grundfos.com

98772792

0715

www.grundfos.com
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