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Упътване за монтаж и експлоатация



 

Декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
Hydro MPC, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на 
следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби 
на държавите членки на ЕО:
— Машини (98/37/ЕО).

Приложена норма: EN 809.
— Електромагнетична поносимост (89/336/EИO).

Атестат за съответствие от независим  институт  DELTA, 
сертификат №  812.

— Електрически машини и съоръжения за употреба в рамките на 
определени граници на напрежение на електрическия ток
(73/23/EИO) [95].
Приложена норма: EN 60204-1.

Бйерингбро, 14.07.2006

Jan Strandgaard
Технически директор

2



СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

1. Обхват на тези инструкции 4
2. Описание на изделието 4
3. Фирмена табела 5
4. Етикет на софтуера 5
5. Обяснение на кодирането на типа 6
5.1 Примерни варианти на управление 7
6. Монтаж 10
6.1 Механичен монтаж 10
6.1.1 Местоположение 10
6.1.2 Тръбопроводна система 10
6.1.3 Основа 10
6.1.4 виброгасители 10
6.1.5 Компенсатори 10
6.2 Електрически монтаж 11
6.3 Първоначално включване 11
7. Контролен панел 11
7.1 Дисплей (поз. 1) 11
7.1.1 Ред за менюто 11
7.1.2 Горен ред 11
7.1.3 Графична диаграма 11
7.1.4 Списък 11
7.1.5 Плъзгач 11
7.1.6 Долен ред 11
7.2 Бутони и светлинни индикатори 12
7.2.1 Стрелка надясно (поз. 2) 12
7.2.2 Помощ (поз. 3) 12
7.2.3 Стрелки нагоре и надолу (поз. 4 и 5) 12
7.2.4 Плюс и минус (поз. 6 и 7) 12
7.2.5 Esc (отказ) (поз. 8) 12
7.2.6 Начало (поз. 9) 12
7.2.7 Ok (потвърждение) (поз. 10) 12
7.2.8 Светлинни индикатори (поз. 11 и 12) 12
7.2.9 Контраст (поз. 13) 12
7.2.10 Фоново осветление 12
8. Функции 14
8.1 Tree of functions (Дърво на функциите) 14
8.2 Преглед 18
8.3 Description of functions (Описание на функциите) 20
8.4 Status (Състояние) 20
8.4.1 Current alarms (Текущи аларми) (3.1) 20
8.4.2 System status (Състояние на системата) (1.2) 20
8.4.3 Operating mode (Режим на работа) (1.2.1) 21
8.4.4 Setpoint (Работна точка) (1.2.2) 21
8.4.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) 

(1.2.3) 22
8.4.6 Measured values (Измерени стойности) (1.2.4) 22
8.4.7 Pump status (Състояние на помпата) (1.3 до 1.8) 22
8.5 Operation (Работа) 23
8.5.1 Operation (Работа) (2) 23
8.5.2 System operating mode 

(Режим на работа на системата) (2.1) 23
8.5.3 Control mode (Режим на управление) (2.2) 24
8.5.4 Setting of setpoints (Настройване на работни точки) 

(2.3) 25
8.5.5 Forced control (Принудено управление) (2.4) + 

(2.4.1 до 2.4.6) 25
8.5.6 Setting of individual operating mode (Настройване на 

индивидуален режим на работа) (2.4.1 до 2.4.6) 25
8.6 Alarm (Аларма) 26
8.6.1 Alarm (Аларми) (3) 26
8.6.2 Current alarms (Текущи аларми) (3.1) 27
8.6.3 Alarm log (Дневник на алармите) (3.2) 27
8.7 Settings (Настройки) 27
8.7.1 Primary controller (Основен контролер) (4.1) 28
8.7.2 PI controller (ПИ контролер) (4.1.1) 28
8.7.3 Selection of alternative setpoints (Избор на 

алтернативни работни точки) (4.1.2) 28
8.7.4 Setting of alternative setpoints (Настройване на 

алтернативни работни точки 2 до 7) 
(4.1.2.1 до 4.1.2.7) 29

8.7.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) 
(4.1.3) 29

8.7.6 External setpoint influence (Външно влияние върху 
работната точка) (4.1.3.1) 29

8.7.7 Influence function (Функция на влиянието) (4.1.3.1.1) 30
8.7.8 Primary sensor (Основен датчик) (4.1.4) 30
8.7.9 Redundant primary sensor

(Дублиращ основен датчик) (4.1.5) 31
8.7.10 Pump cascade control (Управление на помпената 

каскада) (4.2) 31
8.7.11 Min. time between start/stop (Минимално време 

между старт/стоп) (4.2.1) 32
8.7.12 Max. number of starts/hour (Максимален брой на 

стартирания/час) (4.2.1) 32
8.7.13 Standby pumps (Помпи в режим готовност) (4.2.3) 32
8.7.14 Forced pump changeover (Принудено 

превключване на помпите) (4.2.4) 33
8.7.15 Test run (Пробно пускане) (4.2.5) 33
8.7.16 Secondary functions (Спомагателни функции) (4.3) 34
8.7.17 Stop function (Функция "Стоп") (4.3.1) 34
8.7.18 Overview of digital inputs (Преглед на цифровите 

входове) (4.3.7) 35
8.7.19 Functions of digital inputs (Функции на цифровите 

входове) (4.3.7.1 до 4.3.7.12) 36
8.7.20 Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите 

входове) (4.3.8) 36
8.7.21 Setting of analog inputs (Настройване на 

аналоговите входове) (4.3.8.1 до 4.3.8.7) 37
8.7.22 Functions of analog inputs (Функции на 

аналоговите входове) (4.3.8.1.1 до 4.3.8.7.1) 37
8.7.23 Overview of digital outputs (Преглед на 

цифровите изходи) (4.3.9) 38
8.7.24 Function of digital outputs (Функции на 

цифровите изходи) (4.3.9.1 до 4.3.9.16) 38
8.7.25 Min., max. and user-defined duty (Минимален, 

максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) (4.3.14) 38

8.7.26 Min. duty (Минимален коефициент на използване) 
(4.3.14.1) 39

8.7.27 Max. duty (Макс. коефициент на използване) 
(4.3.14.2) 39

8.7.28 User-defined duty (Зададен от потребителя 
коефициент на използване) (4.3.14.3) 39

8.7.29 Pump curve data (Характеристика на помпата) 
(4.3.19) 40

8.7.30 Pump data (Данни на помпата) (4.3.19.1) 40
8.7.31 Control source (Източник на управлението) (4.3.20) 41
8.7.32 Monitoring functions (Контролни функции) (4.4) 41
8.7.33 Dry-running protection 

(Защита срещу работа на сухо) (4.4.1) 41
8.7.34 Dry-running protection with pressure/level switch 

(Защита срещу работа на сухо с пресостат/
прагов детектор на ниво) (4.4.1.1) 42

8.7.35 Dry-running protection with pressure transmitter
(Защита срещу работа на сухо с датчик на 
налягане) (4.4.1.2) 42

8.7.36 Dry-running protection with level transmitter 
(Защита срещу работа на сухо с датчик на ниво) 
(4.4.1.3) 43

8.7.37 Min. pressure (Мин. налягане) (4.4.2) 43
8.7.38 Max. pressure (Макс. налягане) (4.4.3) 44
8.7.39 External fault (Външна неизправност) (4.4.4) 44
8.7.40 Functions (Функции), CU 351 (4.5) 45
8.7.41 Display language (Език при работа) (4.5.1) 45
8.7.42 Display units (Мерни единици) (4.5.2) 45
8.7.43 Date and time (Дата и час) (4.5.3) 46
8.7.44 Passwords (Пароли) (4.5.4) 47
8.7.45 Ethernet (4.5.5) 47
8.7.46 GENIbus number (Номер на GENIbus) (4.5.6) 47
8.7.47 Software status (Състояние на софтуера) (4.5.9) 47
8.8 Data communication (Обмен на данни) 48
8.8.1 Ethernet 48
8.8.2 GENIbus 49
9. Настройване на външен честотен 

преобразувател 50
9.1 VLT 2800 50
9.2 VLT 6000 51
10. Таблица на неизправностите 52
3



11. Поддръжка 53
11.1 Помпи 53
11.2 Лагери на мотора 53
11.3 CU 351 53
12. Защита от обледеняване 53
13. Изваждане от експлоатация 53
14. Технически данни 53
14.1 Налягане 53
14.2 Температура 54
14.3 Относителна влажност 54
14.4 Звуково налягане 54
15. Електрически данни 54
16. Други документи 54
17. Отстраняване на отпадъци 54

1. Обхват на тези инструкции
Тези инструкции за инсталиране и работа се отнасят до 
напорните системи Grundfos Hydro MPC. 
Hydro MPC е гама от фабрично сглобени напорни системи, 
готови за монтаж и експлоатация.

2. Описание на изделието
По стандарт, напорните системи Hydro MPC се състоят от две 
до шест помпи, свързани в паралел и монтирани на обща 
рама, окомплектовани с необходимата арматура и табло с 
контролен блок. 
Бележка: При някои инсталации може да бъде включен 
разширителен съд.

Фиг. 1 Напорна система Hydro MPC

Напорните системи Hydro MPC са разделени на седем групи 
според варианта на управление:

* Hydro MPC-F се предлага при заявка.

Вижте също 5.1 Примерни варианти на управление.
Напорните системи Hydro MPC винаги включват оптимизиран 
за конкретното приложение софтуер.

Преди да инсталирате, прочетете тези 
инструкции за монтаж и експлоатация. 
Монтажът и експлоатацията трябва да 
отговарят на местните разпоредби и 
общоприетите правила на инжинерната 
практика.

TM
03
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1

2

3

45

6

7

8

9

Поз. Описание Количество

1 Контролен блок 1
2 Фирмена табела 1

3 Смукателен колектор
(неръждаема стомана) 1

4 Изолиращ клапан 2 на помпа
5 Рама (неръждаема стомана) 1
6 Възвратен клапан 1 на помпа

7 Нагнетателен колектор 
(неръждаема стомана) 1

8 Датчик на налягането/пресостат 1
9 Помпа 2 - 6

Вариант на
управление Описание

-E 2 до 6 CRIE/CRE помпи
-ED 2 CRIE/CRE помпи и до 4 обикн. CRI/CR помпи
-ES 1 CRIE/CRE помпа и до 5 обикн. CRI/CR помпи

-EF 3 до 6 CR помпи, свързани към външни 
честотни преобразуватели

-EDF 2 CR помпи, свързани към външни честотни 
преобразуватели, и до 4 обикн. CRI/CR помпи

-F*

До 6 CR помпи, свързани към външен честотен 
преобразувател. При управление на работата, 
в зависимост от оборотите става 
превключване на помпите

-S 2 или 6 обикн. CRI/CR помпи
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3. Фирмена табела
Фирмената табела на напорната система е монтирана на 
рамата.

Фиг. 2 Фирмена табела

4. Етикет на софтуера
Етикетът на софтуера е поставен на гърба на CU 351.

Фиг. 3 Етикет на софтуера

Бележка: Файлът с разширение .gsc (Grundfos Standard 
Configuration) съдържа данни за конфигуриране.

TM
03

 1
74

1 
31

05

Поз. Описание

1 Указател на типа
2 Модел
3 Сериен номер
4 Захранващо напрежение
5 Максимално работно налягане в бара
6 Температура на течността в °C
7 Максимален дебит в м³/час
8 Минимален напор в метри
9 Брой на помпите

10 Мощност на мотора в киловати
11 Номинално напрежение във волти
12 Номер на поръчката
13 Опции
14 Степен на защита
15 Тегло в килограми
16 Маркировка за съответствие със стандарти
17 Страна на производство

Type:

Model:

Serial No.:

Mains supply:

Max. oper. press.: bar T Medium: oC

Q Max.: m3h H Min.: m

P Un
Number kW V

Fixed speed pumps:

E-pumps:

Order No.:

Options:

IP

Weight:             kg

Made in

9
6

5
8

4
4

3
5

1

2

3

4

5

7 8

9 10 11

12

13

14

15

1716
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Поз. Описание

1 Контролер MPC – номер на gsc файла

2 Опции на контролера MPC – номера на gsc 
файлове

3 Hydro MPC – номер на gsc файла
4 Опции на Hydro MPC – номера на gsc файлове
5 Данни на помпата – номера на gsc файлове

1. Control MPC 3. Hydro MPC

5. Pump data

96586126

4. H-MPC options2. C-MPC options

CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS

1

2

3

4 5
5



5. Обяснение на кодирането на типа

Пример Hydro MPC -ED /G /NS 2 CRIE 5-10 1 CRI 5-10 3x380-415 V, PE, 50 Hz

Поле за типа

Подгрупи:
Помпи с вграден честотен преобразувател: -E, -ED, -ES
Помпи с външен честотен преобразувател: -EF, -EDF, -F
Силови помпи (старт/стоп): -S
Материал на тръбопровода:

: Неръждаема стомана
/G : Поцинкована стомана
/OM : Други материали
Смукателен колектор:

: Със смукателен колектор
/NS : Без смукателен колектор
Брой на помпите с вграден честотен преобразувател и тип на помпата
Брой на обикн. помпи (без управление) и тип на помпата
Захранващо напрежение, честота
6



5.1 Примерни варианти на управление

Напорни системи с двигатели с вграден честотен преобразувател

Hydro MPC-E Hydro MPC-ED Hydro MPC-ES

Напорна система Hydro MPC с три 
CR(I)E помпи.

Напорна система Hydro MPC с две CR(I)E 
помпи и една обикн. CR(I) помпа.

Напорна система Hydro MPC с една 
CR(I)E помпа и две обикн. CR(I) помпи.

TM
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За работа се използва една CR(I)E
помпа.

За работа се използва една CR(I)E 
помпа.

За работа се използва една CR(I)E
помпа.
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За работа се използват три CR(I)E
помпи.

За работа се използват две CR(I)E 
помпи и една обикн. CR(I) помпа.

За работа се използва една CR(I)E 
помпа и две обикн. CR(I) помпи.
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• Hydro MPC-E поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на помпите.

• Производителността на системата се 
настройва към нуждите посредством 
включване/изключване на нужния брой 
помпи и по пътя на паралелното 
управление на работещите помпи.

• Превключването на помпите е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

• Всички включени помпи ще работят на 
еднакви обороти.

• Hydro MPC-ED поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на две CR(I)E 
помпи, докато помпата CR(I) е силова 
(работи, докато е включена в 
захранването).

• Едната CR(I)E помпа винаги започва 
първа. Ако налягането не може да се 
поддържа от включената помпа, 
включва се и втората CR(I)E помпа. 
Ако и двете CR(I)E помпи не могат да 
поддържат налягането, ще се включи 
и CR(I) помпата.

• Превключването на помпите е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

• Hydro MPC-ES поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на CR(I)E 
помпата. Другите помпи се включват/
изключват според потребностите и за 
да се постигне производителност, 
съответстваща на консумацията.

• CR(I)E помпата винаги започва първа. 
Ако тя не може да поддържа налягането 
сама, включват се едната или и двете 
CR(I) помпи.

• Превключването на силовите помпи е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

PT PT PT

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

H setHзад.

Q

H

set HHзад.
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* Hydro MPC-F се предлага при заявка.

Напорни системи с помпи, свързани към външни честотни преобразуватели

Hydro MPC-EF Hydro MPC-EDF Hydro MPC-F*

Напорна система Hydro MPC с три CR 
помпи, всяка свързана към външен 
честотен преобразувател в 
управляващия блок.

Напорна система Hydro MPC с две CR 
помпи, свързани към външни честотни 
преобразуватели в управляващия 
блок, и една обикн. CR помпа.

Напорна система Hydro MPC с три CR 
помпи, всяка свързана към външен 
честотен преобразувател в 
управляващия блок. При управление 
на работата, в зависимост от 
оборотите става превключване на 
помпите.
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Работи една CR помпа. Работи една CR помпа, свързана към 
външен честотен преобразувател.

Работи една CR помпа, свързана към 
външен честотен преобразувател.
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Работят три CR помпи.
Работят две CR помпи, свързани към 
външни честотни преобразуватели, и 
една обикн. CR помпа.

Работят една CR помпа, свързана към 
външен честотен преобразувател, и две 
обикн. CR помпи.
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• Hydro MPC-EF поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на свързаните 
помпи.

• Производителността на системата се 
напасва към нуждите посредством 
включване/изключване на нужния брой 
помпи и по пътя на паралелното 
управление на работещите помпи.

• Превключването на помпите е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

• Всички включени помпи ще работят на 
еднакви обороти.

• Hydro MPC-EDF поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на две CR помпи, 
свързани към външни честотни 
преобразуватели, докато третата CR 
помпа е силова (работи, докато е 
включена в захранването).

• Едната CR помпа, свързана към 
външен честотен преобразувател, 
винаги започва първа. Ако помпата не 
може да поддържа налягането, ще се 
включи втората CR помпа, свързана 
към външен честотен преобразувател. 
Ако и двете помпи не могат да 
поддържат налягането, ще се включи 
силовата CR помпа.

• Превключването на помпите е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

• Hydro MPC-F поддържа постоянно 
налягане посредством непрекъсната 
промяна на оборотите на CR помпата, 
свързана към външен честотен 
преобразувател. При управление на 
работата в зависимост от оборотите 
става превключване на помпите.

• Едната CR помпа, свързана към 
външния честотен преобразувател, 
винаги започва първа. Ако тя не може 
да поддържа налягането сама, 
включват се една или две силови CR 
помпи.

• Превключването на помпите е 
автоматично и зависи от 
натоварването, времето и 
неизправностите.

PT PT PT

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

set HHзад.

Q

H

H setHзад.

Q

H

set HHзад.
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Напорна система със обикн. помпи
(страт/стоп управление)

Hydro MPC-S

Напорна система Hydro MPC с три силови CR(I) помпи.
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Работи една силова CR(I) помпа.
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Работят три силови CR(I) помпи.
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• Hydro MPC-S поддържа почти постоянно налягане чрез 
включване/изключване на нужния брой помпи.

• Работният обхват на помпите се намира между Hзад. и 
Hстоп (налягане на изключване). Налягането на 
изключване не може да бъде зададено, но се изчислява 
автоматично.

• Превключването на помпите е автоматично и зависи от 
натоварването, времето и неизправностите.

PT

Q

H

H

H

set 

stop 

Q

H

H

H

set 

stop 
9



6. Монтаж

Преди монтажа проверете дали:
• напорната система е тази, която сте поръчали
• не се забелязват повредени части.

6.1 Механичен монтаж
6.1.1 Местоположение
Напорната система трябва да бъде монтирана в добре 
проветряемо помещение, за да се осигури достатъчно 
охлаждане на помпите и таблото с контролния блок.
Бележка: Hydro MPC не е проектирана за използване на 
открито и не трябва да бъде излагана на пряка слънчева 
светлина.
Напорната система трябва да има 1 метър свободно 
пространство отпред и от двете си страни, за да бъде 
възможен оглед и демонтаж.

6.1.2 Тръбопроводна система
Стрелките в основата на помпата сочат посоката на водния 
поток през помпата.
Тръбите, свързвани към напорната система, трябва да бъдат 
с подходящ размер. Тръбите се свързват към колекторите на 
напорната система. Може да се използва кой да е край. 
Запечатайте неизползвания край на колектора и завийте 
капачката. При колектори с фланци монтирайте уплътнител 
на затворения фланец.
За да постигнете оптимален режим на работа и 
минимизирате шума и вибрациите, може да се наложи да 
обмислите гасене на вибрациите.
Шумът и вибрациите се генерират от въртенето на двигателя 
и помпата, и от преминаването на потока през тръбопровода 
и съединителите. Ефектът върху околната среда е 
субективен и зависи от правилния монтаж и състоянието на 
другите компоненти на системата.
Ако напорните системи се монтират в жилищни блокове или 
ако първият консуматор по магистралата е разположен 
близко до напорната система, препоръчва се да бъдат 
монтирани компенсатори на смукателната и напорната тръби, 
за да се предотврати предаването на вибрации по 
тръбопровода.

Фиг. 4 Схематичен чертеж, показващ разположението на 
компенсаторите, крепежните елементи и носачите

Бележка: Компенсаторите, крепежните елементи и носачите, 
показани на фигурата по-горе, не се доставят със 
стандартната напорна система.
Преди първоначалното включване на помпата всички гайки 
трябва да бъдат затегнати повторно.
Тръбите трябва да бъдат пристегнати към части от сградата, 
за да не могат да се мърдат или усукват.

6.1.3 Основа
Напорната система трябва да бъде разположена върху равна 
и солидна повърхност, например бетонен под или фундамент. 
Ако напорната система не е окомплектована с носачи, тя 
трябва да бъде закрепена с болтове към пода или 
фундамента.
Бележка: Използвайте простото практично правило, че 
тежестта на бетонния фундамент трябва да бъде 1,5 пъти по-
голяма от тежестта на напорната система.

6.1.4 виброгасители
За да се предотврати предаването на вибрациите към 
сградите, препоръчва се да се използват виброгасители, за 
да се изолира напорната система от елементите на сградата.
Подходящите виброгасители зависят от монтажа. a 
неправилната подложка може да повиши нивото на вибрации. 
Заради това, виброгасителите се предлагат от доставчиците 
на този вид оборудване в различни размери.
В случай, че напорната система бъде инсталирана на основа 
с виброгасители, на колекторите трябва да се сложат 
компенсатори. Това е важно, за да не "увисне" напорната 
система на тръбопроводната система.

6.1.5 Компенсатори
Компенсаторите се монтират, за да:
• поемат свиванията/разширенията в тръбопроводната 

система, дължащи се на промяната в температурата на 
течността

• намалят механичните напрежения, породени от резките 
промени на налягането в тръбопроводната система

• изолират механичния, присъщ на конструкцията шум в 
тръбопроводната система (сифонни гумени компенсатори).

Бележка: Не трябва да се инсталират компенсатори с цел 
"обиране" на разминавания в тръбопроводната система, 
например несъосност на фланците.
Монтирайте компенсаторите на разстояние най-малко 1 до 
1,5 пъти номиналния диаметър на фланеца от колекторите, 
както откъм страната за засмукване, така и на напорната 
страна. Това предотвратява появяването на завихряне 
(турбулентност) в компенсаторите, което довежда до по-
добри условия на засмукване и минимална загуба на 
налягане от страната на високото налягане. При високи 
скорости на водата (> 5 м/сек), препоръчва се монтирането на 
по-големи компенсатори, съответстващи на тръбопроводната 
система.

Фиг. 5 Примери на гумени сифонни компенсатори с и без 
дистанционни шпилки

Компенсаторите с дистанционни шпилки се използват за да 
се минимизират силите, предизвикани от наличието на 
самите компенсатори. Компенсатори с дистанционни шпилки 
се препоръчват по правило за фланци, по-големи от DN 100.
Тръбопроводната система трябва да е укрепена, така че да 
не натоварва излишно компенсаторите и помпата. Спазвайте 
указанията на доставчика и ги предайте на изпълнителя или 
на монтажния екип.

Монтажът и експлоатацията трябва да 
отговарят на местните разпоредби и 
общоприетите правила на инженерната 
практика.
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Поз. Описание

1 Компенсатор
2 Крепежни елементи за тръбите
3 Носачи
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6.2 Електрически монтаж
Електрическият монтаж трябва да бъде изпълнен от 
оторизирано лице в съответствие с местните разпоредби и 
при спазване на съответните електрически схеми.
• Електрическият монтаж на напорната система трябва да 

отговаря на класа на защита - IP 54.
• Уверете се, че напорната система е за електрическото 

напрежение, към което се свързва.
• Уверете се също, че напречното сечение на кабелите 

отговаря на спецификациите в чертежа за свързване.
Бележка: Силовото окабеляване на помпата трябва да бъде 
изпълнено, както е показано на схемата за свързване.

6.3 Първоначално включване
След като приключите с механичния, електрически и 
хидравличен монтаж, 6.1 Механичен монтаж и 
6.2 Електрически монтаж, продължете както следва:
1. Включете захранващото напрежение.
2. Изчакайте появата на първия екран.
3. Следвайте указанията на всеки екран.
4. След първоначалното включване: Проверете посоката 

на въртене на всяка помпа. Вижте 8.5.5 Forced control 
(Принудено управление) (2.4) + (2.4.1 до 2.4.6).

5. Сега Hydro MPC е готова за работа.

7. Контролен панел
Контролният панел на предния капак на шкафа с 
управляващия блок се състои от дисплей, набор от бутони и 
два светлинни индикатора. Контролният панел дава 
възможност за ръчно настройване и промяна на желаното 
налягане.

Фиг. 6 Контролен панел на Hydro MPC
Обяснение:

7.1 Дисплей (поз. 1)

Фиг. 7 Изглед на дисплея

7.1.1 Ред за менюто
Редът за менюто (A) е показан на фиг. 7.
Дисплеят предлага четири основни менюта:

7.1.2 Горен ред
Горният ред (B) е показан на фиг. 7.
Горният ред показва:
• номера на дисплея и заглавието (отляво);
• избраното меню (отляво);
• символа  в случай на активна аларма (отдясно);
• символа , зе избран език за сервиз (отдясно).

7.1.3 Графична диаграма
Графичната диаграма може да показва състояние, индикация 
или други елементи, в зависимост от мястото в структурата 
на менюто.
Диаграмата може да показва цялата система или част от нея, 
както и различни настройки.
При показване на графичната диаграма се появява списък 
(вижте 7.1.4). Списъкът съдържа:
• състоянието на алармите (вижте C на фиг. 7)
• системата (вижте D на фиг. 7) 
• помпите (вижте E на фиг. 7)

7.1.4 Списък
Списъкът се състои от един или повече редове с 
информация, групирана отляво и отдясно.
Лявата страна показва текст, а дясната – стойности.
Заглавните и празните редове не могат да се избират.

7.1.5 Плъзгач
Ако списъкът на илюстрираните елементи е по-дълъг от 
височината на дисплея, отдясно, в полето на плъзгача, се 
появяват символите  и . Използвайте бутоните  и 

, за да се движите нагоре-надолу из списъка.

7.1.6 Долен ред
Долният ред съдържа датата и часа.
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Поз. Описание

1 Дисплей
2 Стрелка "надясно"
3 Помощ
4 Стрелка "нагоре"
5 Стрелка "надолу"
6 Плюс
7 Минус
8 Esc (отказ)
9 Начало

10 Ok (потвърждение)
11 Светлинен индикатор, работа (зелен)
12 Светлинен индикатор, неизправност (червен)
13 Контраст

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

1213

CU 351
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Състояние: Показва състоянието на системата

Работа:
Отразява промените в работните параметри, 
например поддържаното налягане (с опция за 
парола)

Аларма: Дневник на алармите за откриване на 
възникналите неизправности

Настройки: Промяна в настройките (с опция за парола)

A

B

C

D
E

11



7.2 Бутони и светлинни индикатори
Бутоните (поз. 2 до 10) са активни, когато светят.

7.2.1 Стрелка надясно (поз. 2)
Настиснете бутон , за да се преместите на следващото 
меню в структурата на основното меню. Ако натиснете , 
когато е маркирано Настройки, ще отидете в меню 
Състояние.

7.2.2 Помощ (поз. 3)
Когато свети бутонът , при неговото натискане на текущия 
екран ще се появи помощен текст.
Затворете текста, като натиснете бутон .

7.2.3 Стрелки нагоре и надолу (поз. 4 и 5)
Натиснете бутони  и , за да се движите нагоре-надолу 
в списъците.
Текст може да се избира, когато е в прозорец (правоъгълна 
рамка).
Ако вече е маркиран текст и се натисне бутон , ще се 
маркира текстът над него. Ако се натисне бутон , ще се 
маркира текстът отдолу.
Ако се натисне бутон , когато е избран последният ред в 
списъка, ще се маркира първият ред. 
Ако се натисне бутон , когато е избран първият ред в 
списъка, ще се маркира последният ред.

7.2.4 Плюс и минус (поз. 6 и 7)
Използвайте бутони  и , за да увеличите или намалите 
стойности на величини. Дадена стойност се активира след 
натискане на бутон .

7.2.5 Esc (отказ) (поз. 8)
Използвайте бутон , за да се върнете с един екран назад в 
менюто. 
Ако дадена стойност е била променена и бъде натиснат 
бутон , променената стойност няма да бъде запаметена. 
За повече информация вижте 7.2.7 Ok (потвърждение) (поз. 
10).
Ако бутон  бъде натиснат преди бутона , новата 
стойност на величината ще бъде запаметена. За повече 
информация вижте 7.2.7 Ok (потвърждение) (поз. 10).

7.2.6 Начало (поз. 9)
Натиснете бутон , за да се върнете в меню "Състояние".

7.2.7 Ok (потвърждение) (поз. 10)
Използвайте бутон  за въвеждане. 
Бутон  се използва също и за да се започне процесът на 
задаване на величина.
Ако дадена стойност е била променена и бъде натиснат 
бутон , променената стойност ще бъде активирана.

7.2.8 Светлинни индикатори (поз. 11 и 12)
Контролният панел на Hydro MPC включва зелен и червен 
светлинен индикатор.
Зеленият индикатор свети, когато Hydro MPC е в работен 
режим.
Зеленият индикатор мига, когато Hydro MPC е настроена да 
спре.
Червеният индикатор свети, когато има активна аларма или 
предупреждение.
Неизправността може да бъде идентифицирана от списъка 
на алармите.

7.2.9 Контраст (поз. 13)
Контрастът на дисплея може да бъде променян посредством 
бутон  :
1. Натиснете бутон  .
2. Настройте контраста с  и .

7.2.10 Фоново осветление
Ако в продължение на 15 минути не бъде натиснат бутон, 
фоновото осветление на екрана ще загасне. Светлинните 
индикатори ще останат активни.
Натиснете бутон , за да активирате повторно контролния 
панел и фоновото осветление.
12
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8. Функции

8.1 Tree of functions (Дърво на функциите)

1. Status 2. Operation 3. Alarm Продължава на стр. 15

1 Status 2 Operation 3 Alarm status
3.1 Current alarms 2.1 System operating mode

3.1 Current alarms
3.1.1 Current alarms 2.2 Control mode

3.2 Alarm log
1.2 System status 2.3 Setting of setpoints

1.2.1 Operating mode 2.4 Individual control of pumps
1.2.2 Setpoint 2.4.1 Pump 1
1.2.3 Setpoint influence 2.4.2 Pump 2
1.2.4 Measured values 2.4.3 Pump 3

1.3 Pump 1 2.4.4 Pump 4
1.4 Pump 2 2.4.5 Pump 5
1.5 Pump 3 2.4.6 Pump 6
1.6 Pump 4
1.7 Pump 5
1.8 Pump 6
14



Продължава от стр. 14 4. Settings
4.1 Primary controller

4.1.1 PI controller
4.1.2 Alternative setpoints

4.1.2.1...4.1.2.7 Alternative setpoints 2...7
4.1.3 Setpoint influence

4.1.3.1 External setpoint influence
4.1.3.1.1 Influence function

4.1.4 Primary sensor
4.1.5 Redundant primary sensor

4.2 Pump cascade control

4.2.1
Min. time between start/stop
Max. number of starts/hour

4.2.3 Standby pumps
4.2.4 Forced pump changeover
4.2.5 Test run

4.3 Secondary functions
4.3.1 Low flow estimation/stop function
4.3.7 Overview of digital inputs

4.3.7.1...4.3.7.3 Function, DI1..DI3 (CU 351), [10, 12, 14]
4.3.7.4...4.3.7.12 Function, DI1..DI9 (IO 351-41), [10...46]

4.3.8 Overview of analog inputs
4.3.8.1 Setting, analog input AI1 (CU 351), [51]

4.3.8.1.1 Function, AI1 (CU 351), [51]
4.3.8.2 Setting, AI2 (CU 351), [54]

4.3.8.2.1 Function, AI2 (CU 351), [54]
4.3.8.3 Setting, AI3 (CU 351), [57]

4.3.8.3.1 Function, AI3 (CU 351), [57]
4.3.8.4 Setting, AI1 (IO 351-41), [57]

4.3.8.4.1 Function, AI1 (IO 351-41), [57]
4.3.8.5 Setting, AI2 (IO 351-41), [60]

4.3.8.5.1 Function, AI2 (IO 351-41), [60]
4.3.8.6 Setting, AI1 (IO 351-42), [57]

4.3.8.6.1 Function, AI1 (IO 351-42), [57]
4.3.8.7 Setting, AI2 (IO 351-42), [60]

4.3.8.7.1 Function, AI2 (IO 351-42), [60]
4.3.9 Overview of digital outputs

4.3.9.1...4.3.9.2 Function, DO1 and DO2 (CU 351), [72, 75]
4.3.9.3...4.3.9.9 Function, DO1...DO7 (IO 351-41), [77...88]
4.3.9.10..4.3.9.16 Function, DO1...DO7 (IO 351-42), [77...88]

4.3.14 Min., max. and user-defined duty
4.3.14.1 Min. duty
4.3.14.2 Max. duty
4.3.14.3 User-defined duty

4.3.19 Pump curve data
4.3.19.1 Data, main pumps

4.3.20 Control source
4.4 Monitoring functions

4.4.1 Dry-running protection
4.4.1.1 Pressure/level switch
4.4.1.2 Measurement, inlet pressure
4.4.1.3 Measurement, tank level

4.4.2 Min. pressure
4.4.3 Max. pressure
4.4.4 External fault

4.5 Functions, CU 351
Change to service language (GB)
Run wizard again
4.5.1 Display language
4.5.2 Display units

4.5.2.1 Units for pressure
4.5.2.2 Units for differential pressure
4.5.2.3 Units for head
4.5.2.4 Units for level
4.5.2.5 Units for flow rate
4.5.2.6 Units for volume
4.5.2.7 Units for specific energy
4.5.2.8 Units for temperature
4.5.2.9 Units for power
4.5.2.10 Units for energy

4.5.3 Date and time
4.5.4 Password
4.5.5 Ethernet
4.5.6 GENIbus number
4.5.9 Software status
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Дърво на функциите

Обяснение на четирите основни менюта: Status (Състояние), Operation (Работа), Alarm (Аларма) и Settings (Настройки)

1. Състояние 2. Работа 3. Аларма Продължава на стр. 17
ctp. 17

1 Състояние 2 Работа 3 
1.1 Текущи аларми 2. Режим на работа на системата

3.1 Текущи аларми
1.1.1 Текущи аларми 2. Режим на управление

3.2 Дневник на алармите 
1.2 Състояние на 2. Настройване на работната точка точкаработни 

1.2.1 Режим на работа 2. Индивидуално управление на помпите помпите
1.2.2 Работна точка 2.4.1 Помпа 1
1.2.3 Влияние върху работната точка точка 2.4.2 Помпа 2
1.2.4 Измерени стойности 2.4.3 Помпа 3

1.3 Помпа 1 2.4.4 Помпа 4
1.4 Помпа 2 2.4.5 Помпа 5
1.5 Помпа 3 2.4.6 Помпа 6
1.6 Помпа 4
1.7 Помпа 5
1.8 Помпа 6

Status (Състояние)

Меню Status (Състояние) показва алармите и състоянието на системата и помпите.
Бележка: Това меню не позволява правенето на настройки.

Operation (Работа)

В меню Operation (Работа) могат да бъдат задавани основните параметри, например работна точка, режим на работа, режим на 
управление и принудено управление.

Alarm (Аларма)

Меню Alarm (Аларма) изобразява състоянието на алармите и предупрежденията.
Чрез това меню могат да се нулират алармите и предупрежденията.

Settings (Настройки)

В меню Settings (Настройки) е възможно да се настройват различни функции:
• Primary controller (Основен контролер)
Настройване на работна точка, влияние върху работната точка и дублиращ основен датчик.

• Pump cascade control (Управление на помпената каскада)
Настройване на минимално време между старт/стоп, брой на стартиранията в час, брой на помпите в режим на готовност, 
принудено превключване на помпи и пробно пускане.

• Secondary functions (Спомагателни функции)
Настройване на функцията "Стоп", на цифровите и аналогови входове, на минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване, характеристика на помпата и източник на управлението.

• Monitoring functions (Контролни функции)
Настройване на защита срещу работа на сухо, минимално и максимално налягане и външни неизправности.

• Functions (Функции), CU 351
Избор на език за сервиз, основен език и мерни единици.
Настройване на час и дата, пароли, връзка по Ethernet (мрежа) и номер на GENIbus.
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Продължава от стр. 16 4. Настройки

4.1 Основен контролер
4.1.1 ПИ контролер
4.1.2 Алтернативни работни точки

4.1.2.1...4.1.2.7 Алтернативни работни точки 2...7
4.1.3 Влияние върху работната точка

4.1.3.1 Външно влияние върху работната точка
4.1.3.1.1 Функция на влиянието

4.1.4 Основен датчик
4.1.5 Дублиращ основен датчик

4.2 Управление на помпената каскада

4.2.1
Минимално време между старт/стоп
Максимален брой стартирания/час

4.2.3 Помпи в режим на готовност
4.2.4 Принудено превключване на помпи
4.2.5 Пробно пускане

4.3 Спомагателни функции
4.3.1 Оценка за нисък дебит/стоп-функция
4.3.7 Преглед на цифровите входове

4.3.7.1...4.3.7.3 Функция, DI1..DI3 (CU 351), [10, 12, 14]
4.3.7.4...4.3.7.12 Функция, DI1..DI9 (IO 351-41), [10...46]

4.3.8 Преглед на аналоговите входове
4.3.8.1 Настройване, аналогов вход AI1 (CU 351), [51]

4.3.8.1.1 Функция, аналогов вход AI1 (CU 351), [51]
4.3.8.2 Настройване, AI2 (CU 351), [54]

4.3.8.2.1 Функция, AI2 (CU 351), [54]
4.3.8.3 Настройване, AI3 (CU 351), [57]

4.3.8.3.1 Функция, AI3 (CU 351), [57]
4.3.8.4 Настройване, AI1 (IO 351-41), [57]

4.3.8.4.1 Функция, AI1 (IO 351-41), [57]
4.3.8.5 Настройване, AI2 (IO 351-41), [60]

4.3.8.5.1 Функция, AI2 (IO 351-41), [60]
4.3.8.6 Настройване, AI1 (IO 351-42), [57]

4.3.8.6.1 Функция, AI1 (IO 351-42), [57]
4.3.8.7 Настройване, AI2 (IO 351-42), [60]

4.3.8.7.1 Функция, AI2 (IO 351-42), [60]
4.3.9 Преглед на цифровите изходи

4.3.9.1...4.3.9.2 Функция, DO1 и DO2 (CU 351), [72, 75]
4.3.9.3...4.3.9.9 Функция, DO1...DO7 (IO 351-41), [77...88]
4.3.9.10..4.3.9.16 Функция, DO1...DO7 (IO 351-42), [77...88]

4.3.14 Мин., макс. и зададен от потребителя коефициент на 
4.3.14.1 Минимален коефициент на използване
4.3.14.2 Максимален коефициент на използване
4.3.14.3 Зададен от потребителя коефициент на използване

4.3.19 Характеристика на помпата
4.3.19.1 Данни, основни помпи

4.3.20 Източник на управлението
4.4 Контролни функции

4.4.1 Защита срещу работа на сухо
4.4.1.1 Превключвател на налягане/ниво
4.4.1.2 Измерване, налягане при входа
4.4.1.3 Измерване, ниво в резервоара

4.4.2 Минимално налягане
4.4.3 Максимално налягане
4.4.4 Външна неизправност

4.5 Функции, CU 351
Преминаване към езика за сервиз (GB)
Активирай отново съветника
4.5.1 Език при работа
4.5.2 Мерни единици

4.5.2.1 Единици за налягане
4.5.2.2 Единици за диференциално налягане
4.5.2.3 Единици за напор
4.5.2.4 Единици за ниво
4.5.2.5 Единици за дебит
4.5.2.6 Единици за обем
4.5.2.7 Единици за специфична енергия
4.5.2.8 Единици за температура
4.5.2.9 Единици за мощност
4.5.2.10 Единици за енергия

4.5.3 Дата и час
4.5.4 Парола
4.5.5 Ethernet
4.5.6 Номер на GENIbus
4.5.9 Състояние на софтуера
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8.2 Преглед

Раздел Екран и номер на екрана Вж. стр.

8.4 Status (Състояние) 20
8.4.1 Current alarms (Текущи аларми) (3.1) 20
8.4.2 System status (Състояние на системата) (1.2) 20
8.4.3 Operating mode (Режим на работа) (1.2.1) 21
8.4.4 Setpoint (Работна точка) (1.2.2) 21
8.4.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) (1.2.3) 22
8.4.6 Measured values (Измерени стойности) (1.2.4) 22
8.4.7 Pump status (Състояние на помпата) (1.3 до 1.8) 22
8.5 Operation (Работа) 23
8.5.1 Operation (Работа) (2) 23
8.5.2 System operating mode (Режим на работа на системата) (2.1) 23
8.5.3 Control mode (Режим на управление) (2.2) 24
8.5.4 Setting of setpoints (Настройване на работни точки) (2.3) 25
8.5.5 Forced control (Принудено управление) (2.4) + (2.4.1 до 2.4.6) 25

8.5.6 Setting of individual operating mode (Настройване на индивидуален режим на работа) 
(2.4.1 до 2.4.6) 25

8.6 Alarm (Аларма) 26
8.6.1 Alarm (Аларми) (3) 26
8.6.2 Current alarms (Текущи аларми) (3.1) 27
8.6.3 Alarm log (Дневник на алармите) (3.2) 27
8.7 Settings (Настройки) 27
8.7.1 Primary controller (Основен контролер) (4.1) 28
8.7.2 PI controller (ПИ контролер) (4.1.1) 28
8.7.3 Selection of alternative setpoints (Избор на алтернативни работни точки) (4.1.2) 28

8.7.4 Setting of alternative setpoints (Настройване на алтернативни работни точки 2 до 7) 
(4.1.2.1 до 4.1.2.7) 29

8.7.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) (4.1.3) 29
8.7.6 External setpoint influence (Външно влияние върху работната точка) (4.1.3.1) 29
8.7.7 Influence function (Функция на влиянието) (4.1.3.1.1) 30
8.7.8 Primary sensor (Основен датчик) (4.1.4) 30
8.7.9 Redundant primary sensor (Дублиращ основен датчик) (4.1.5) 31
8.7.10 Pump cascade control (Управление на помпената каскада) (4.2) 31
8.7.11 Min. time between start/stop (Минимално време между старт/стоп) (4.2.1) 32
8.7.12 Max. number of starts/hour (Максимален брой на стартирания/час) (4.2.1) 32
8.7.13 Standby pumps (Помпи в режим готовност) (4.2.3) 32
8.7.14 Forced pump changeover (Принудено превключване на помпите) (4.2.4) 33
8.7.15 Test run (Пробно пускане) (4.2.5) 33
8.7.16 Secondary functions (Спомагателни функции) (4.3) 34
8.7.17 Stop function (Функция "Стоп") (4.3.1) 34
8.7.18 Overview of digital inputs (Преглед на цифровите входове) (4.3.7) 35
8.7.19 Functions of digital inputs (Функции на цифровите входове) (4.3.7.1 до 4.3.7.12) 36
8.7.20 Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите входове) (4.3.8) 36
8.7.21 Setting of analog inputs (Настройване на аналоговите входове) (4.3.8.1 до 4.3.8.7) 37
8.7.22 Functions of analog inputs (Функции на аналоговите входове) (4.3.8.1.1 до 4.3.8.7.1) 37
8.7.23 Overview of digital outputs (Преглед на цифровите изходи) (4.3.9) 38
8.7.24 Function of digital outputs (Функции на цифровите изходи) (4.3.9.1 до 4.3.9.16) 38

8.7.25 Min., max. and user-defined duty (Минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) (4.3.14) 38

8.7.26 Min. duty (Минимален коефициент на използване) (4.3.14.1) 39
8.7.27 Max. duty (Макс. коефициент на използване) (4.3.14.2) 39
8.7.28 User-defined duty (Зададен от потребителя коефициент на използване) (4.3.14.3) 39
8.7.29 Pump curve data (Характеристика на помпата) (4.3.19) 40
8.7.30 Pump data (Данни на помпата) (4.3.19.1) 40
8.7.31 Control source (Източник на управлението) (4.3.20) 41
8.7.32 Monitoring functions (Контролни функции) (4.4) 41
8.7.33 Dry-running protection (Защита срещу работа на сухо) (4.4.1) 41

8.7.34 Dry-running protection with pressure/level switch (Защита срещу работа на сухо с 
пресостат/прагов детектор на ниво) (4.4.1.1) 42

8.7.35 Dry-running protection with pressure transmitter (Защита срещу работа на сухо с датчик 
на налягане) (4.4.1.2) 42

8.7.36 Dry-running protection with level transmitter (Защита срещу работа на сухо с датчик на 
ниво) (4.4.1.3) 43
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8.7.37 Min. pressure (Мин. налягане) (4.4.2) 43
8.7.38 Max. pressure (Макс. налягане) (4.4.3) 44
8.7.39 External fault (Външна неизправност) (4.4.4) 44
8.7.40 Functions (Функции), CU 351 (4.5) 45
8.7.41 Display language (Език при работа) (4.5.1) 45
8.7.42 Display units (Мерни единици) (4.5.2) 45
8.7.43 Date and time (Дата и час) (4.5.3) 46
8.7.44 Passwords (Пароли) (4.5.4) 47
8.7.45 Ethernet (4.5.5) 47
8.7.46 GENIbus number (Номер на GENIbus) (4.5.6) 47
8.7.47 Software status (Състояние на софтуера) (4.5.9) 47

Раздел Екран и номер на екрана Вж. стр.
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8.3 Description of functions (Описание на 
функциите)

Описанието на функциите се основава на четирите основни 
менюта на управляващия блок CU 351: Status (Състояние), 
Operation (Работа), Alarm (Аларма) и Settings (Настройки).
Функциите се отнасят до всички варианти на управление, 
освен ако не е упоменато друго.

8.4 Status (Състояние)
По-долу е показан първият екран на състоянието. Този екран 
се показва при включване на Hydro MPC, както и когато 
бутоните на контролния панел не са били докосвани в 
продължение на 15 минути.

Фиг. 8 Меню "Състояние"

Описание
 Това меню не позволява правенето на настройки.
Горната половина на екрана (A) показва графична диаграма 
на напорната система Hydro MPC и част от системата. 
Избраните измервани параметри са показани със символа на 
датчика и текущата стойност.
С по-едър шрифт обикновено е показана стойността на 
управляващия параметър, обикновено налягането на изхода.
В долната половина (B) са показани:
• последната аларма (ако е имало такава) и причината за 

неизправността заедно с кода на неизправността в скоби;
• състоянието на системата с текущия режим на работа и 

текущата стойност на управляващия параметър;
• състоянието на помпата с текущия режим на работа и 

оборотите в проценти (%).
Бележка: Ако е възникнала неизправност, на реда за 
алармата (C) се показва символът , заедно с причината и 
кода на алармата, например "Претоварване (48)".
Ако неизправността се отнася до някоя от помпите, в 
началото на реда за състоянието (D) на съответната помпа се 
показва и символът . Едновременно с това, вместо 
символа на помпата (E), ще мига символът . Символът  
ще се показва отдясно на най-горния ред на дисплея (F). 
Докато съществува неизправност, този символ ще се показва 
на най-горните редове на всички екрани.
За да отворите ред на менюто, маркирайте реда с  или 

 и натиснете .
Екранът прави възможно отварянето на екрани на 
състоянието, показващи:
• текущите аларми;
• състоянието на системата;
• състоянието на всяка помпа.

8.4.1 Current alarms (Текущи аларми) (3.1)

Фиг. 9 Текущи аларми

Описание
На този екран се показват текущите ненулирани аларми.
За повече информация вижте 8.6.2 Current alarms (Текущи 
аларми) (3.1) и 8.6.3 Alarm log (Дневник на алармите) (3.2).

8.4.2 System status (Състояние на системата) (1.2)

Фиг. 10 Състояние на системата

Описание
Този екран показва текущото работно състояние на 
напорната система Hydro MPC. Възможно е да отворите 
допълнителни екрани с подробности.
Екранът прави възможно отварянето на конкретни екрани, 
показващи:
• режим на работа;
• работната точка;
• влиянието върху работната точка;
• измерените стойности.
За да отворите ред на менюто, маркирайте реда с  или 

 и натиснете .
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8.4.3 Operating mode (Режим на работа) (1.2.1)

Фиг. 11 Режим на работа

Описание
Тук се показва режимът на работа на напорната система 
Hydro MPC, както и откъде се управлява Hydro MPC.

Режими на работа
Hydro MPC има пет режима на работа:
1. Normal (Нормален)

Напорната система адаптира работата си към 
изискването.

2. Max. (Макс.)
Напорната система поддържа постоянна висока 
производителност. Нормално всички помпи работят на 
максимални обороти.

3. User-defined (Зададен от потребителя) 
Напорната система има висока производителност, 
зададена от потребителя. Производителността обикновено 
е в границите между Max. (Макс.) и Min. (Мин.)

4. Min. (Мин.) 
Напорната система поддържа постоянна ниска 
производителност. Нормално една от помпите работи на 
70% от оборотите.

5. Stop (Стоп)
Всички помпи са спрени.

Производителността, изисквана в режими на работа Max. 
(Макс.), Min. (Мин.) и User-defined (Зададен от 
потребителя) могат да се задават в меню Settings 
(Настройки), вижте 8.7.25 Min., max. and user-defined duty 
(Минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) (4.3.14).
Текущо избраният режим на работа може да се управлява от 
четири различни източника: Неизправност, Външни сигнали, 
CU 351 и Шина.
В следващата таблица е показан приоритетът на 
източниците. Неизправност е с най-висок, а Шина е с най-
нисък приоритет.
По-нататък в таблицата cа изложени петте режима на работа: 
Stop, Max. (Макс.), User-defined (Зададен от потребителя), 
Min. (Мин.) и Normal (Нормален). Тези режими на работа са 
приоритизирани.
Винаги е валидна командата от източника на режим на работа 
с най-висок приоритет.
На последно място, възможно е да се привърже даден 
източник към даден режим на работа, например Външен 
сигнал към Max. (Макс.) 
Тъй като е възможно няколко цифрови входа да бъдат 
едновременно настроени на външна работа, управляващият 
блок CU 351 използва ред на приоритет за външните 
команди.

Пример:

Източникът Неизправност може например да се привърже 
към функцията "Защита от работа на сухо". В случай на 
недостиг на водата, режимът на работа ще бъде Stop, понеже 
този режим има най-висок приоритет. Други източници могат 
да активират други режими на работа в зависимост от 
приоритета.

Източник на управлението
Hydro MPC може да бъде настроен на дистанционно 
управление по външна шина (по избор). В този случай 
работната точка и режимът на работа трябва да бъдат 
установени по шината.
В меню Settings (Настройки) е възможно да се избере дали 
източникът на управление да бъде CU 351 или външната 
шина.
Състоянието на тази настройка е показано на екран 
Operating mode (Режим на работа). 

8.4.4 Setpoint (Работна точка) (1.2.2)

Фиг. 12 Работна точка

Описание
Този екран показва избраната работна точка и дали тя идва 
от CU 351 или по външната шина.
Екранът също показва всичките седем възможни работни 
точки от CU 351 (за управление с обратна връзка и без 
обратна връзка). Едновременно с това се показва и 
избраната работна точка.
Понеже това е екран за състояние, настройки не могат да се 
правят.
Работните точки могат да се променят от меню Operation 
(Работа).
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8.4.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) 
(1.2.3)

Фиг. 13 Влияние върху работната точка

Описание
Избраната работна точка се влияе от различни параметри. 
Параметрите, показани в проценти от 0 до 100%, могат само 
да намалят стойността в работната точка, понеже степента 
на влияние се умножава по избраната работна точка:

Екранът показва параметрите, които влияят върху избраната 
работна точка, и процента на влиянието.
Накрая се показва и резултантната работна точка.

8.4.6 Measured values (Измерени стойности) (1.2.4)

Фиг. 14 Измерени стойности

Описание
Този екран показва общото състояние на всички измерени и 
изчислени параметри.
Бележка: Редовете Power consumption (Консумирана 
мощност) и Energy consumption (Консумирана енергия) се 
показват само за напорна система Hydro MPC-E.

8.4.7 Pump status (Състояние на помпата) (1.3 до 1.8)

Фиг. 15 Състояние на помпата

Описание
Този екран показва работното състояние на индивидуалните 
помпи.
Помпите могат да се намират в различни режими.
• Auto (Автоматичен)

Заедно с другите помпи в автоматичен режим, помпата се 
управлява от ПИ контролера, който осигурява изискваната 
производителност (налягане) на напорната система.

• Manual (Ръчен)
Помпата не се управлява от ПИ контролера. При ръчна 
работа помпата може да се намира в един от следните 
режими на работа:
- Max. (Макс.)
Помпата работи на зададените максимални обороти.

- Normal (Нормален)
Помпата работи на зададените обороти. (Този режим на 
работа може да се избере само за помпи, които могат да 
работят на променливи обороти.)

- Min. (Мин.)
Помпата работи на зададените минимални обороти. 
(Този режим на работа може да се избере само за помпи, 
които могат да работят на променливи обороти.)

- Stop (Стоп)
Помпата е била принудена да спре.

Освен информацията за режима на работа, на екрана за 
състояние могат да се видят различни параметри, например:
• обороти (за силови помпи - които не могат да бъдат 

управлявани, а само включвани или изключвани - се 
показва само 0 или 100%);

• консумирана мощност (само за помпи CR(I)E);
• консумирана енергия (само за помпи CR(I)E);
• отработено време.
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8.5 Operation (Работа)
В това меню могат да бъдат задавани основните параметри, 
например работна точка, режим на работа, режим на 
управление и принудено управление на помпите.

8.5.1 Operation (Работа) (2)

Фиг. 16 Работа

Описание
Колоната показва обхвата на настройката. При управление с 
обратна връзка това съответства на обхвата на основния 
датчик, в случая 0-16 бара. При управление без обратна 
връзка обхватът на настройване е 0-100%.
Отляво на колоната е показана основната работна точка 1 
(A), т. е. зададената в този екран стойност. Отдясно на 
колоната е показана текущата работна точка (B), т. е. 
работната точка, използвана от ПИ контролера като реперна. 
Ако не е избрано никакво влияние върху работната точка, 
двете стойности съвпадат. Текущо измерената стойност 
(налягането на изхода) е показана в сиво на колоната (C). 
Вижте 8.4.5 Setpoint influence (Влияние върху работната 
точка) (1.2.3), 8.7.5 Setpoint influence (Влияние върху 
работната точка) (4.1.3) и 8.7.6 External setpoint influence 
(Външно влияние върху работната точка) (4.1.3.1).
Под горната половина се намира ред на менюто за задаване 
на работна точка 1.
Долната половина на екрана позволява да се отиде на 
екрани, от които да бъдат избрани режимите на работа и на 
управление, както и принуденото управление на 
индивидуалните помпи.

Обхват на настройване
Работна точка:

Настройване през контролния панел
Работна точка:
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте Set setpoint 1 (Точка на настройка 1) с  

или . Задайте стойност с  или .
3. Запаметете с .

Режим на работа на системата, режим на управление и 
принудено управление на индивидуалните помпи:
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте желаната настройка, например System 

operating mode (Режим на работа на системата), с  
или .

3. Отидете на нов екран с .

Фабрично зададени настройки
Работната точка е стойност, подходяща за конкретна напорна 
система Hydro MPC. Типичната стойност е 50% от 
максималния напор на помпите. 

Фабричната настройка може да се промени в менюто при 
първоначално включване.

8.5.2 System operating mode (Режим на работа на 
системата) (2.1)

Фиг. 17 Режим на работа на системата

Описание
Hydro MPC може да бъде използван в пет различни режима 
на работа. Normal (Нормален) е типичната настройка. Вижте 
8.4.3 Operating mode (Режим на работа) (1.2.1).
Работата на системата при режими Max. (Макс.), Min. (Мин.) и 
User-defined (Зададен от потребителя) може да се задава в 
меню Settings (Настройки).
От показания екран може да се отиде направо в меню 
Settings (Настройки), за да се зададе производителността 
на помпата.

Обхват на настройване
Възможно е да се избере един от следните режими на работа 
Normal (Нормален), Max. (Макс.), Min. (Мин.) и User-defined 
(Зададен от потребителя), както и Stop (Стоп).

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте System operating mode (Режим на работа на 

системата) с  или и натиснете .
3. Изберете желания режим на работа, като маркирате един 

от редовете с полета за избор с  или , и натиснете 
.

4. За да зададете производителността в минимален, 
максимален или зададен от потребителя коефициент на 
използване, маркирайте желания ред в долната част на 
екрана и натиснете .
Вижте 8.7.25 Min., max. and user-defined duty (Минимален, 
максимален и зададен от потребителя коефициент на 
използване) (4.3.14).

Фабрично зададени настройки
Normal (Нормален).
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8.5.3 Control mode (Режим на управление) (2.2)

Фиг. 18 Режим на управление

Описание
Има два режима на управление, а именно с обратна връзка и 
без обратна връзка. Типичният режим на управление е с 
обратна връзка, при който ПИ контролерът осигурява 
желаното налягане на изхода (работната точка) от напорната 
система. 
В режим на управление без обратна връзка помпата работи 
на фиксирани обороти. 

Примери:
1. Работата на системата е базирана на работната точка, 

настроена в CU 351, вижте пример 1.
2. Работата на системата се контролира от сградната 

централна система за управление, свързана към 
Hydro MPC, вижте пример 2.
Управление с обратна връзка се използва, когато 
напорната система се управлява от външен контролер, 
който управлява работата на напорна система Hydro MPC 
чрез външен сигнал. В такива случаи Hydro MPC е в 
ролата на изпълнителен механизъм.

3. Оборотите на помпите се определят от сигнала от датчика, 
следящ нивото в резервоара, вижте пример 3.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Обхват на настройване
Има два режима на управление: 
с обратна връзка и без обратна връзка.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте Control mode (Режим на управление) с  

или  и натиснете .
3. Изберете желания режим на управление с  или  и 

натиснете .

Фабрично зададени настройки
Управление с обратна връзка.
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8.5.4 Setting of setpoints (Настройване на работни точки) 
(2.3)

Фиг. 19 Настройване на работни точки

Описание
За режима на управление с обратна връзка могат да се 
изберат шест допълнителни точки към основната работна 
точка (показана на екран 2). За режима на управление без 
обратна връзка могат да се зададат седем работни точки. 
Както е описано в 8.7.3 Selection of alternative setpoints (Избор 
на алтернативни работни точки) (4.1.2) и 8.7.4 Setting of 
alternative setpoints (Настройване на алтернативни 
работни точки 2 до 7) (4.1.2.1 до 4.1.2.7), активирането на 
една от алтернативните работни точки е възможно чрез 
външни сигнали.

Обхват на настройване
Обхватът за настройване на работните точки за режима на 
управление с обратна връзка зависи от обхвата на основния 
датчик, вижте 8.7.8 Primary sensor (Основен датчик) (4.1.4).
Управление без обратна връзка: 0-100%.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте Setting of setpoints (Настройване на 

работни точки) с  или  и натиснете .
3. Изберете работна точка с или .
4. Настройте работната точка с ,  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Работна точка 1 за режим на управление с обратна връзка 
има стойност, подходяща за конкретния Hydro MPC.
Другите работни точки при управление с обратна връзка са 
установени на 3 бара. 
Всички работни точки за управление без обратна връзка са 
настроени на 70%.

8.5.5 Forced control (Принудено управление) (2.4) + (2.4.1 
до 2.4.6)

Фиг. 20 Принудено управление

Описание
Възможно е да се смени режимът от автоматична работа на 
един от ръчните режими на работа.
Auto (Автоматичен)
Помпите се управляват от ПИ контролера, който осигурява 
желаната производителност (налягане) на напорната 
система.
Ръчен
Помпата не се управлява от ПИ контролера, но е вкарана в 
един от следните ръчни режими на работа:
• Max. (Макс.)

Помпата работи на зададените максимални обороти.
• Normal (Нормален)

Помпата работи на зададените обороти. (Този режим на 
работа може да се избере само за помпи, които могат да 
работят на променливи обороти.)

• Min. (Мин.)
Помпата работи на зададените минимални обороти. (Този 
режим на работа може да се избере само за помпи, които 
могат да работят на променливи обороти.)

• Stop (Стоп)
Помпата е била принудена да спре.

Помпите в ръчен режим на работа не са част от нормалната 
помпена каскада и системата за управление на оборотите. 
Помпите в ръчен режим са "смущаващ" фактор в нормалното 
управление на Hydro MPC.
Ако една или повече помпи се намират в ръчен режим на 
работа, Hydro MPC може да не е в състояние да осигури 
желаната производителност.
За тази функция има два екрана. От първия екран се избира 
помпата, която ще се настройва, а от следващия - 
режимът на работа.

Обхват на настройване
Могат да бъдат избирани всички помпи.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте Individual pump control (Индивидуално 

управление на помпата) с  или  и натиснете .
3. Изберете помпата с  или  и натиснете .

8.5.6 Setting of individual operating mode (Настройване на 
индивидуален режим на работа) (2.4.1 до 2.4.6)

Фиг. 21 Настройване на индивидуален режим на работа

Описание
Този екран се показва за индивидуалните помпи и позволява 
да се зададе режим на работа.

Обхват на настройване
Възможно е да се избере Auto (Автоматичен) или Manual 
(Ръчен), както и режимът на работа на помпата за ръчна 
работа - Normal (Нормален), Max. (Макс.), Min. (Мин.) или 
Stop (Стоп). За силови помпи (без управление) могат да се 
избират само Max. (Макс.) или Stop (Стоп).
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Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Operation (Работа) с .
2. Маркирайте Individual pump control (Индивидуално 

управление на помпата) с  или  и натиснете .
3. Изберете помпата с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Auto (Автоматичен) или Manual (Ръчен) с 

 или  и натиснете .
5. Manual (Ръчен): Изберете режим на работа с  или  

и натиснете .
6. Normal (Нормален): Маркирайте Setpoint (Работна точка) 

с  или .
Задайте оборотите на помпа с променливи обороти с  
или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Auto (Автоматичен).

8.6 Alarm (Аларма)
Меню Alarm (Аларма) изобразява състоянието на текущите 
аларми и предупрежденията.
Чрез това меню е възможно да се нулират алармите и да се 
разгледа дневникът на алармите.

8.6.1 Alarm (Аларми) (3)

Фиг. 22 Аларми

Описание
Неизправност , възникнала в напорна система Hydro MPC 
или в някои от контролираните компоненти, може да 
задейства аларма  или предупреждение . Освен сигнала 
за аларма през релето за алармен сигнал и активирането на 
червения индикатор на CU 351, алармата може също да 
предизвика промяна в режима на работа, например от Normal 
(Нормален) на Stop (Стоп). Предупреждението води 
единствено до индикация за неизправност.
Таблицата показва възможните причини за неизправност 
заедно с кода на алармата и дали дадена неизправност ще 
доведе до аларма или предупреждение. Тя също показва в 
какъв режим ще премине напорната система в случай на 
аларма и дали рестартирането на напорната система и 
нулирането на алармата е ръчно или ще стане автоматично.
Таблицата илюстрира още, че реакцията на някои от 
причините за неизправност може да бъде зададена в меню 
Settings (Настройки). Вижте 8.7.32 Monitoring functions 
(Контролни функции) (4.4) до 8.7.39 External fault (Външна 
неизправност) (4.4.4). * Ниво 1 е ниво на резервоара, при което се генерира 

предупреждение , указващо за недостиг на вода. Ниво 2 
е ниво на резервоара, при което се генерира аларма  и 
помпата спира поради недостиг на вода. За повече 
информация вижте 8.7.34 Dry-running protection with 
pressure/level switch (Защита срещу работа на сухо с 
пресостат/прагов детектор на ниво) (4.4.1.1) и 
8.7.36 Dry-running protection with level transmitter (Защита 
срещу работа на сухо с датчик на ниво) (4.4.1.3).
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Недостиг на вода, 
ниво 1*  Авт. 206

Недостиг на вода, 
ниво 2* Стоп Ръчно/

авт. X 214

Макс. налягане Стоп Авт.  210

Мин. налягане
Авт.

X 211
Стоп Ръчно

Аларма, всички 
помпи Стоп Авт.  203

Външна 
неизправност

Авт.
X 3

Стоп Ръчно

Несходни сигнали 
от датчика  Авт. 204

Основен датчик 
(без дублиращ 
основен датчик)

Стоп Авт. 89

Неизправност, 
датчик  Авт. 88

Неизправност в 
комуникацията  Авт. 10

Фазова 
неизправност Авт. 2

Ниско напрежение, 
помпа Авт. 7,40,

42,73
Пренапрежение, 
помпа Авт. 32

Претоварване, 
помпа Авт. 48,50,

51,54

Прегряване, помпа Авт. 65,67

Други 
неизправности, 
помпа

Авт. 76,83

Вътрешна 
неизправност, 
CU 351

 Авт. 72,83,
157

Вътрешна 
неизправност, 
IO 351

Стоп Авт. 72,83,
157

VFD (дисплей), не 
готов Авт. 213

Неизправност, 
Ethernet  Авт.

231,
232,
233
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8.6.2 Current alarms (Текущи аларми) (3.1)

Фиг. 23 Текущи аларми

Описание
Това подменю показва:
• предупреждения , предизвикани от неизправности, 

които продължават да съществуват
• аларми , предизвикани от неизправности, които 

продължават да съществуват
• аларми , предизвикани от вече изчезнали 

неизправности, които изискват ръчно нулиране
Всички предупреждения и аларми с автоматично нулиране 
при изчезване на неизправността автоматично се премахват 
от менюто и се прехвърлят в дневника на алармите. 
Изискващите ръчно нулиране аларми се нулират в този екран 
с натискане на . След това те се прехвърлят в дневника 
на алармите. Никоя аларма не може да бъде нулирана, 
докато не изчезне породилата я неизправност.
За всяко предупреждение или аларма се показва следното:
• Дали е предупреждение  или е аларма .
• Къде е настъпила неизправността: cистемата, помпа 1, 

помпа 2 и т. н.
• В случай на неизправности по входен сигнал, показва се 

входът.
• Каква е причината за неизправността и кодът на алармата 

в скоби: недостиг на вода, ниво 1 (206), макс. налягане 
(210), и т. н.

• Кога е настъпила неизправността: дата и час.
• Кога е изчезнала неизправността: дата и час. Ако 

неизправността още съществува, датата и часът се 
показват като --…--.

Последното предупреждение/аларма се показва най-отгоре 
на екрана.

8.6.3 Alarm log (Дневник на алармите) (3.2)
Дневникът на алармите може да съхранява до 24 
предупреждения и аларми.

Фиг. 24 Дневник на алармите

Описание
Тук са показани предупрежденията и алармите.
За всяко предупреждение или аларма се показва следното:
• Дали е предупреждение  или е аларма .
• Къде е настъпила неизправността: cистемата, помпа 1, 

помпа 2 и т. н.
• В случай на неизправности по входен сигнал, показва се 

входът.
• Каква е причината за неизправността и кодът на алармата 

в скоби: недостиг на вода, ниво 1 (206), макс. налягане 
(210), и т. н.

• Кога е настъпила неизправността: дата и час.
• Кога е изчезнала неизправността: дата и час. Ако 

неизправността още съществува, датата и часът се 
показват като --…--.

Последното предупреждение/аларма се показва най-отгоре 
на екрана. 

Настройване през контролния панел
За да отворите дневника на алармите, направете следното:
1. Маркирайте меню Alarm (Аларма) с .
2. Маркирайте Alarm log (Дневник на алармите) с  или 

 и натиснете .
3. Превъртете нагоре или надолу в списъка с  или , 

ако той съдържа повече от една страници.

8.7 Settings (Настройки)

Фиг. 25 Настройки
В меню Settings (Настройки) е възможно да се настройват 
следните функции:
• Основен контролер

Настройване на работна точка, влияние върху работната 
точка и дублиращ основен датчик.

• Управление на помпената каскада
Настройване на минимално време между старт/стоп, брой 
на стартиранията в час, брой на помпите в режим на 
готовност, принудено превключване на помпи и пробно 
пускане.

• Вторичен контрол
Настройване на функцията "Стоп", на цифровите и 
аналогови входове, на минимален, максимален и зададен 
от потребителя коефициент на използване, 
характеристика на помпата и източник на управлението.

• Контролиране
Настройване на защита срещу работа на сухо, минимално 
и максимално налягане и външни неизправности.

• CU 351
Избор на език за сервиз, език при работа, мерни единици, 
дата и час, задаване на пароли, Ethernet връзка и номер 
на GENIbus. 
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Обикновено всички тези функции са зададени правилно при 
включването на Hydro MPC.
Настройките чрез това меню се налагат само ако е нужно да 
се разшири функционалността, например с добавяне на 
алтернативни работни точки или дублиращ основен датчик, 
както и ако трябва да се прецизират настройките на 
контролера.

8.7.1 Primary controller (Основен контролер) (4.1)

Фиг. 26 Основен контролер

Описание
В този раздел на менюто е възможно да се настроят 
функциите, имащи отношение към основния контролер.
Настройките чрез това меню се налагат само ако е нужно да 
се разшири функционалността, например с добавяне на 
алтернативни работни точки, влияние върху работната точка 
или дублиращ основен датчик.
Могат да се избират следните менюта:
• ПИ контролер
• Работни точки
• Влияние върху работната точка
• Основен датчик
• Дублиращ основен датчик.

8.7.2 PI controller (ПИ контролер) (4.1.1)

Фиг. 27 ПИ контролер

Описание
Hydro MPC включва стандартен ПИ контролер, който 
осигурява стабилно и съответстващо на работната точка 
налягане. 
ПИ контролерът е възможно да се настрои, ако се изисква по-
бърза или по-бавна реакция на промените в консумацията.
По-бърза реакция се получава, ако се увеличи Kп и се намали 
Tи.
По-бърза реакция се получава, ако се намали Kп и се увеличи 
Tи.

Обхват на настройване
• Коефициент на усилване Kп: –20 до 20.

Бележка: За управление в обратна посока използвайте 
отрицателна стойност за Kп.

• Време на интегриране Tи: 0.1 до 3600 секунди.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте PI controller (ПИ контролер) с  или  и 

натиснете .
4. Изберете коефициент на усилване (Kп) с  или . 

Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 
.

Бележка: Обикновено не се налага да се настройва Kп.
5. Изберете време за интегриране (Tи) с  или . 

Задайте времето с  или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
• Коефициент на усилване Kп: 0.5
• Tи: 1 секунда

8.7.3 Selection of alternative setpoints (Избор на 
алтернативни работни точки) (4.1.2)

Фиг. 28 Избор на алтернативни работни точки

Описание
Тази функция позволява избирането на до шест работни 
точки (с номера от 2 до 7) като алтернативни на основната 
работна точка (с номер 1). Основната работна точка (номер 1) 
се настройва в екран 2 на меню Operation (Работа).
Всяка алтернативна работна точка може да бъде ръчно 
адресирана към отделен цифров вход (DI). Когато се затвори 
контактът към този вход, в действие влиза алтернативната 
входна точка.
Ако е избрана повече от една алтернативни работни точки и 
всички те се активират едновременно, управляващият блок 
CU 351 ще избере работната точка с най-нисък номер.

Обхват на настройване
• Шест работни точки, номера 2 до 7.
Фабрично зададени настройки
Няма избрани алтернативни работни точки.
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8.7.4 Setting of alternative setpoints (Настройване на 
алтернативни работни точки 2 до 7) (4.1.2.1 до 
4.1.2.7)

Фиг. 29 Настройване на алтернативни работни точки 2 
до 7

Изберете цифров вход за активиране на всяка алтернативна 
работна точка.
Възможно е да се настрои работна точка за режим на 
управление с обратна връзка и без обратна връзка.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Alternative setpoint (Алтернативна точка на 

настройка) с  или  и натиснете .
4. Изберете алтернативната работна точка с  или  и 

натиснете .
5. Маркирайте Go to setting of digital input (Отиди на 

настройки на цифров вход) с  или  и натиснете 
.

Появява се екранът Overview of digital inputs (Преглед на 
цифровите входове) (4.3.7). Задайте входа и се върнете с 

.
6. Маркирайте реда от менюто за работната точка (с обратна 

връзка или без обратна връзка) с  или .
7. Задайте нужната работна точка с  или  и я 

запаметете с .
Задайте и двете работни точки, ако се предвижда 
Hydro MPC да бъде управлявана както с обратна връзка, 
така и без обратна връзка.

Фабрично зададени настройки
Няма настроени алтернативни работни точки. 

8.7.5 Setpoint influence (Влияние върху работната точка) 
(4.1.3)

Фиг. 30 Влияние върху работната точка

Описание
Работната точка може да бъде повлияна от няколко фактора, 
така че текущата работна точка се адаптира към 
параметрите, които могат да повлияят например върху 
налягането на изхода на напорната система.
Параметрите, които могат да повлияят върху работата на 
напорната система, се показват в проценти от 0 до 100%. Те 
могат само да намалят работната точка, тъй като степента на 
влияние се умножава по нейната стойност.

Стойностите на влияние могат да се задават индивидуално.

Фабрично зададени настройки
Не е активирано влияние върху работната точка.

8.7.6 External setpoint influence (Външно влияние върху 
работната точка) (4.1.3.1)

Фиг. 31 Външно влияние върху работната точка

Описание
Тази функция прави възможно да се разреши на външен 
аналогов сигнал да въздейства върху работната точка. 
Аналоговият сигнал може да бъде сигнал в рамките 0-100% 
от друг контролер, сигнал от датчик, например дебитомер, 
или параметър на системата.
Функцията се привързва към избран аналогов вход (AI), а 
връзката между измервания параметър и желаното влияние 
се описва в таблица с най-много осем точки.

Обхват на настройване
Могат да се избират следните параметри:
• не се използва;
• сигнал 0-100%;
• налягане на подаването;
• налягане на изхода;
• външно налягане;
• диференциално налягане на помпа;
• дебит;
• ниво на резервоара, от изходната страна;
• ниво на резервоара, от засмукващата страна.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Setpoint influence (Влияние върху 

работната точка) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте External Setpoint influence (Влияние върху 

работната точка) с  или  и натиснете .
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5. Маркирайте параметъра, който ще влияе върху работната 
точка, с  или  и натиснете .

6. Маркирайте Go to setting of analog input (Отидете на 
настройка на аналоговите входове) с  или  
и натиснете .
Появява се екранът Overview of analog inputs (Преглед на 
аналоговите входове) (4.3.8). Изберете аналогов вход (AI) 
и задайте измерван параметър.

7. Маркирайте Setting of influence function (Настройка на 
функцията за външна зависимост) с  или  
и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Не е активирано външно влияние върху работната точка.

8.7.7 Influence function (Функция на влиянието) (4.1.3.1.1)

Фиг. 32 Задаване на функция на влиянието

Описание
В това меню можете да изберете взаимовръзката между 
измервания параметър, който ще влияе върху работната 
точка, и желаната степен на въздействие върху нея под 
формата на процент. 
Това съотношение се задава през контролния панел като се 
въвеждат стойности в таблица, съдържаща най-много осем 
точки. 
Пример с четири точки:

Фиг. 33 Зависимост между влиянието на работната точка и 
дебита

Управляващият блок на Hydro MPC свързва точките с прави 
линии. Прекарва се хоризонтална линия от минималната 
стойност за съответния датчик (в случая 0 м³/час в примера) 
до първата точка. Такъв е и случаят от последната точка до 
максималната стойност за датчика (в примера 50 м³/час).

Обхват на настройване
Могат да бъдат избрани от две до осем точки. Всяка точка 
представлява съотношение между стойността на 
параметъра, който ще въздейства върху работната точка, и 
степента на влияние върху точката.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .

3. Маркирайте Setpoint influence (Влияние върху 
работната точка) с  или  и натиснете .

4. Маркирайте External Setpoint influence (Влияние върху 
работната точка) с  или  и натиснете .

5. Маркирайте Set the influence function (Настройка на 
функцията за външна зависимост) с  или  и 
натиснете .

6. Маркирайте реда от менюто за въвеждане на броя точки с 
 или  и натиснете .

7. Изберете желания брой точки с  или  и запаметете 
с .

8. Маркирайте External input value (Външна входяща 
величина) (точка 1) с  или .

9. Задайте стойността на външната входна величина с  
или  и запаметете с .

10.Маркирайте Reduce setpoint to (Намалете точката на 
настройка до) (точка 1) с  или .

11.Задайте стойността в проценти с  или  и я 
запаметете с .

12.Повторете точки 5 до 11 за всички желани параметри.

Фабрично зададени настройки
Не е активирано външно влияние върху работната точка.

8.7.8 Primary sensor (Основен датчик) (4.1.4)

Фиг. 34 Основен датчик

Описание
На този екран изберете управляващия параметър на 
Hydro MPC и датчика, който ще измерва стойността му.
Обикновено управляващия параметър е налягането на 
изхода, което се измерва от датчик, монтиран на 
изпускателния разпределител и свързан към аналогов вход 
AI1 на управляващия блок CU 351.
Алтернативни управляващи параметри могат да бъдат:
• Външно налягане

Изберете този параметър, ако производителността на 
помпата трябва да се контролира в зависимост от някакво 
налягане, измерено извън напорната система.

• Дебит
Изберете този параметър, ако Hydro MPC трябва да 
осигури постоянен дебит.

В случай, че бъде избран един от алтернативните 
управляващи параметри, датчикът трябва да бъде свързан 
към AI3 (CU 351), който после се задава като присвоен на 
параметър външно налягане или дебит.
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Обхват на настройване
• не се използва;
• налягане на изхода (заложено фабрично);
• външно налягане;
• Дебит.
Датчикът за измерване на налягането на изхода е фабрично 
свързан към AI1 (CU 351). Ако бъде избран един от другите 
два параметъра, съответният датчик трябва да бъде свързан 
към AI3 (CU 351), който след това ще бъде настроен да 
функционира като основен датчик. 

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Primary sensor (Основен датчик) с  или 

 и натиснете .
4. Маркирайте Go to setting of analog input (Отидете на 

настройка на аналоговите входове) с  или  и 
натиснете .
Появява се екранът Overview of analog inputs (Преглед на 
аналоговите входове) (4.3.8). Изберете аналоговия вход 
(AI) за основния датчик и задайте параметрите за този 
датчик. Върнете се към екрана Primary sensor (Основен 
датчик) (4.1.4) с .

5. Изберете управляващия параметър за основния датчик с 
 или  и натиснете .

Бележка: Ако основният датчик е налягането на изхода, AI1 
(CU 351) трябва да бъде настроен на този параметър.
Ако основният параметър е външно налягане или дебит, AI1 
(CU 351) трябва да бъде настроен на този параметър.

Фабрично зададени настройки
Основният параметър е налягането на изхода. Датчикът е 
свързан към AI1 (CU 351).

8.7.9 Redundant primary sensor (Дублиращ основен 
датчик) (4.1.5)

Фиг. 35 Дублиращ основен датчик

Описание
Дублиращият основен датчик функционира като резервен по 
отношение на основния. Той измерва управляващия 
параметър, който в този случай е налягането на изхода.
CU 351 обикновено изпълнява управляващите си функции 
въз основа на показанията на основния датчик, свързан към 
аналоговия вход AI1 (CU 351). Ако основният датчик загуби 
обхват, тогава измерването се поема от дублиращия основен 
датчик, свързан към аналоговия вход AI3 (CU 351), който ще 
уведоми за това ПИ контролера. В тази ситуация се генерира 
предупреждение. Ако и основният датчик, и дублиращият 
основен датчик загубят обхват, всички помпи ще бъдат 
спрени. CU 351 издава предупреждение и когато изходните 
сигнали от основния датчик и дублиращия основен датчик се 
различават с повече от ±10% или с повече от 4% от пълния 
обхват на основния датчик, Hydro MPC ще продължи да се 
управлява въз основа на показанията на основния датчик.

Бележка: Дублиращият основен датчик трябва да бъде от 
същия модел и размер като основния и да бъде монтиран на 
същото място в Hydro MPC.

Обхват на настройване
На тази функция може да бъде настроен аналогов вход AI3 
(CU 351).

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Primary controller (Основен контролер) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Redundant primary sensor (Дублиращ 

основен датчик) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Go to setting of analog input (Отидете на 

настройка на аналоговите входове) с  или  и 
натиснете .
Появява се екранът Overview of analog inputs (Преглед на 
аналоговите входове) (4.3.8). Изберете AI3 и Redundant 
primary sensor (Дублиращ основен датчик). Обхватът на 
датчика автоматично ще бъде зададен на същата стойност 
като този на основния датчик и тази настройка не може да 
се променя.

Фабрично зададени настройки
Обикновено няма фабрично избран дублиращ основен 
датчик. Функцията може обаче да бъде избрана като 
фабрична настройка, ако бъде поръчан като опция дублиращ 
основен датчик.

8.7.10 Pump cascade control (Управление на помпената 
каскада) (4.2)

Фиг. 36 Управление на помпената каскада
В този раздел на менюто е възможно да се настроят 
функциите, свързани с управлението на помпената каскада.
Настройките чрез това меню се налагат единствено в случай, 
че се наложи разширяване на функционалността, например с 
минимално време между старт/стоп, допустим брой 
стартирания/час, помпи в режим на готовност и т. н.
Могат да се избират следните менюта:
• минимално време между старт/стоп;
• максимален брой стартирания/час;
• помпи в режим на готовност;
• принудено превключване на помпи;
• пробно пускане на помпите.
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8.7.11 Min. time between start/stop (Минимално време 
между старт/стоп) (4.2.1)

Фиг. 37 Минимално време между старт/стоп

Описание
Тази функция осигурява закъснение между стартирането/
спирането на една помпа и стартирането/спирането на друга 
помпа. Целта на функцията е да се попречи на постоянното 
пускане и спиране на помпи.

Обхват на настройване
От 1 до 300 секунди.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Pump cascade control (Управление на 

помпената каскада) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Min. time between start/stop (Минимално 

време между старт/стоп) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Min. time between start/stop (Минимално 

време между старт/стоп) с  или  и натиснете .
5. Задайте исканото минимално време  или  и го 

запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Минималното време между старт/стоп на помпите е зададено 
на:

8.7.12 Max. number of starts/hour (Максимален брой на 
стартирания/час) (4.2.1)

Фиг. 38 Максимален брой стартирания/час

Описание
Тази функция ограничава броя пускания и спирания на час за 
помпите в цялата система. Тя редуцира шума и подобрява 
комфорта в работата на напорната система при използване 
на силови помпи (които не се управляват, а могат само да се 
пускат и спират).

Всеки път, когато бъде пусната или спряна помпа, 
контролерът изчислява кога може да бъде пусната/спряна 
следващата помпа, за да не бъде надвишен допустимия брой 
пускания/час.
Функцията винаги позволява пускане на помпи за постигане 
на производителността, но спиранията на помпи ще бъдат 
задържани (ако се наложи), за да не се надвиши 
максималния брой пускания/спирания в час.
Времето между стартиранията на помпа трябва да бъде 
между минималното време между старт/стоп, вижте екран 
8.7.11, и 3600/n, където n е зададеният брой стартирания на 
час.

Обхват на настройване
От 1 до 253 стартирания на час.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Pump cascade control (Управление на 

помпената каскада) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Max. number of starts/hour (Максимален 

брой на стартирания/час) с  или  и натиснете 
.

4. Маркирайте Max. number of starts/hour (Максимален 
брой на стартирания/час) с  или  и натиснете 

.
5. Задайте допустимия брой стартирания в час с  или  

и запаметете с .

Фабрично зададени настройки

8.7.13 Standby pumps (Помпи в режим готовност) (4.2.3)

Фиг. 39 Помпи в режим на готовност

Описание
Тази функция прави възможно ограничаването на 
максималната производителност на Hydro MPC чрез 
избирането на една или повече помпи като помпи в режим на 
готовност. 
Ако в една 3-помпена система има една помпа в режим на 
готовност, тогава се допуска едновременната работа на най-
много две помпи.
Ако едната от двете работещи помпи се повреди и бъде 
изключена, тогава ще се включи чакащата в режим на 
готовност помпа. По този начин производителността на 
напорната система не се намалява.
Състоянието на готовност се превключва между всички 
налични помпи.

Обхват на настройване
Възможният брой на помпите в режим на готовност за една 
напорна система Hydro MPC е равен на общия брой на помпи 
в системата минус единица.
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Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с . 
2. Маркирайте Pump cascade control (Управление на 

помпената каскада) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Standby pumps (Помпи в режим готовност) 

с  или  и натиснете .
4. Изберете броя на помпите в режим на готовност с  или 

 и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Броят на помпите в режим на готовност е настроен на 0, т. е. 
функцията е деактивирана.

8.7.14 Forced pump changeover (Принудено превключване 
на помпите) (4.2.4)

Фиг. 40 Принудено превключване на помпите

Описание
Тази функция се грижи помпите да работят еднакво време.
В определени приложения изискванията остават 
непроменени за дълго време и са такива, че не се налага да 
бъдат използвани всички помпи. В подобни ситуации 
превключването на помпите не става по естествен начин, 
така че може да се наложи то да става принудено.
Веднъж на всеки 24 часа контролерът проверява дали дадена 
помпа е "навъртяла" по-голям брой работни часове от 
спрените в момента помпи. Ако това е така, помпата се спира 
и на нейно място се включва друга помпа с по-малък брой 
работни часове.

Обхват на настройване
Функцията може да бъде активирана/деактивирана. Може да 
се задава часът през деня, когато да става превключването.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Pump cascade control (Управление на 

помпената каскада) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Forced pump changeover (Принудено 

превключване на помпите) с  или  и натиснете 
.

4. Маркирайте Activated (Активиран) с  или  и 
натиснете . Отметката в полето отдясно показва, че 
функцията е активирана.

5. Маркирайте Time for changeover (Време за 
превключване) с  и натиснете .

6. Задайте часа от деня с  или  и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Функцията е активирана. Часът е настроен да бъде 03:00.

8.7.15 Test run (Пробно пускане) (4.2.5)

Фиг. 41 Пробно пускане

Описание
Тази функция се използва основно в ситуации, когато е 
деактивирано принуденото превключване на помпи, и/или ако 
Hydro MPC е програмиран в режим Stop (Стоп), например 
през период, когато не е нужно системата да работи.
В такива ситуации е важно редовно да се тестват помпите.
Функцията гарантира, че 
• помпите няма да блокират по време на дългия престой 

поради отлагане на замърсители в изпомпваната течност; 
• изпомпваната течност няма да се разлага в помпата;
• въздушните възглавници ще се изхвърлят от системата.
Всяка помпа е свързана към брояч.
Помпите се включват автоматично една по една и работят по 
5 секунди.
Бележка: Помпите в Ръчен режим на работа не се включват в 
пробното пускане.. Ако има задействана аларма, пробното 
пускане не се стартира.

Обхват на настройване
• не се използва;
• веднъж на всеки 24 часа;
• веднъж на всеки 48 часа;
• веднъж седмично.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Pump cascade control (Управление на 

помпената каскада) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Test run (Пробно пускане) с  или  и 

натиснете .
4. Маркирайте желаната функция с  или .
5. Активирайте функцията с .

Фабрично зададени настройки
Пробните пускания са настроени да стават на 24 часа.
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8.7.16 Secondary functions (Спомагателни функции) (4.3)

Фиг. 42 Спомагателни функции

Описание
Този екран позволява настройването на функции, които са 
спомагателни по отношение нормалната работа на напорната 
система Hydro MPC. Спомагателните функции са такива, 
които предлагат допълнителна функционалност.
Екранът прави възможно отварянето на конкретни екрани 
относно:
• Stop function (Функция "Стоп") (4.3.1)
• Overview of digital inputs (Преглед на цифровите входове) 

(4.3.7)
• Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите 

входове) (4.3.8)
• Overview of digital outputs (Преглед на цифровите изходи) 

(4.3.9)
• Min., max. and user-defined duty (Минимален, максимален и 

зададен от потребителя коефициент на използване) 
(4.3.14)

• Pump curve data (Характеристика на помпата) (4.3.19)
• Control source (Източник на управлението) (4.3.20).

8.7.17 Stop function (Функция "Стоп") (4.3.1)

Фиг. 43 Стоп функция

Описание
Тази функция позволява спирането на помпата, ако няма 
консумация или консумацията е минимална. Целта е:
• да се постигне икономия на енергия;
• да се предотврати загряването на триещете се 

повърхности на уплътнението на вала в резултат от 
намаленото охлаждане от преминаването на 
изпомпваната течност;

• да се предотврати загряването на изпомпваната течност.
Описанието на стоп-функцията се отнася до всички напорни 
системи Hydro MPC, окомплектовани с помпи с променливи 
обороти. Hydro MPC-S ще има контрол от типа включване/
изключване на всички помпи, описани в 2. Описание на 
изделието.

Фиг. 44 Зона на включване/изключване
Когато се активира стоп-функцията, работата на Hydro MPC е 
под непрекъснат контрол за установяване на нисък дебит. 
Когато CU 351 открие липса или много ниска стойност на 
дебита, (Q < Qмин), той превключва последната помпа в 
цикъла на "Управление включване/изключване".
Преди да спре, помпата увеличава налягането до стойност, 
равна на Hзад. + 0,5 x широчината на зоната за включване/
изключване. Помпата се рестартира, когато налягането стане 
Hзад.– 0,5 x широчината на зоната за включване/изключване.
Докато дебитът остава по-нисък от Qmin, помпата се включва 
и изключва.
Ако дебитът се увеличи над Qмин, помпата се връща в 
нормален режим на работа, Hзад..
Hзад. е равно на текущата работна точка, вижте раздел 8.4.4.

Откриване на нисък дебит
Ниските стойности на дебита се откриват посредством
• пряко измерване на дебита с дебитомер или прагов 

детектор на дебит
• оценка на дебита чрез измерване на текущото налягане и 

обороти.
Ако напорната система не е свързан към дебитомер или 
прагов детектор на дебит, стоп-функцията ще използва 
метода на оценката.
Ако установяването на нисък дебит се основава на оценка на 
дебита, нужен е разширителен съд с определен обем и 
възможност за нагнетяване в него на течност с определено 
налягане (предналягане). Обемът на съда и налягането на 
течността в него трябва да бъдат, както следва:

Обем на разширителния съд:

Предналягане:
Hydro MPC-E, -ED, -ES, -EF, -EDF и -F: 0,7 x работната точка.
Hydro MPC-S: 0,9 x работната точка.

По време на всяка оценка на дебита (на всеки 2 минути), 
оценяващата функция ще наруши налягането на изхода с 
±10%. Ако подобно разстройване на нормалната работа не е 
приемливо, стоп-функцията трябва да се основава на пряко 
измерване на дебита с помощта на дебитомер или прагов 
детектор на дебит.
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помпата

Обем на разширителния съд [литри]

-E -ED -ES -EF -EDF -F -S

CRI(E) 3 12 12 12 12 12 12 80
CRI(E) 5 25 25 25 25 25 25 80
CRI(E) 10 80 80 80 80 80 80 180
CRI(E) 15 80 80 80 80 80 80 180
CRI(E) 20 120 120 120 120 120 120 300
CR(E) 32 180 180 180 180 180 180 400
CR(E) 45 180 180 180 180 180 180 800
CR(E) 64 300 300 300 300 300 300 1000
CR(E) 90 400 400 400 400 400 400 -

H

Q

Hзад.

Qмин.

Зона на включване/
изключване

Управление
"включване/изключване"

Нормална работа
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• Праговият детектор се настройва в менюто Go to setting 
of digital input (Отидете на настройка на цифровите 
входове), вижте 8.7.18 Overview of digital inputs (Преглед 
на цифровите входове) (4.3.7) и 8.7.19 Functions of digital 
inputs (Функции на цифровите входове) (4.3.7.1 до 
4.3.7.12).

• Дебитомерите се настройват в меню Go to setting of 
analog inputs (Отидете на настройка на аналоговите 
входове), вижте 8.7.20 Overview of analog inputs (Преглед 
на аналоговите входове) (4.3.8), 8.7.21 Setting of analog 
inputs (Настройване на аналоговите входове) (4.3.8.1 до 
4.3.8.7) и 8.7.22 Functions of analog inputs (Функции на 
аналоговите входове) (4.3.8.1.1 до 4.3.8.7.1).

Когато бъде направена настройката, може да се зададе Qмин, 
т. е. дебитът, при който напорната система преминава в 
режим на управление "включване/изключване" за последната 
помпа в цикъла.
Ако са свързани както дебитомер, така и прагов детектор на 
дебит, преминаването в режим "включване/изключване" се 
определя от устройството, което първо е установило 
наличието на ниско ниво на дебита.

Обхват на настройване

Настройване през контролния панел
Система без прагов детектор на дебит или дебитомер
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Stop function (Функция "Стоп") с  или 

 и натиснете .
4. Маркирайте Active (Активна) с  или  и натиснете 

.
Активирането се обозначава с отметка в полето за избор.

5. Маркирайте On/off band (Старт/стоп диапазон) с  или 
.

6. Задайте зоната на включване/изключване с  или  и 
я запаметете с .

Система с прагов детектор на дебит:
Направете следните допълнителни настройки:
1. Маркирайте Go to setting of digital input (Отидете на 

настройка на аналоговите входове) с  или  и 
натиснете . Появява се екранът Overview of digital 
inputs (Преглед на цифровите входове) (4.3.7).

2. Изберете цифровия вход, към който е включен праговият 
детектор на дебит, с  или  и натиснете .

3. Маркирайте Flow switch (Поплавък) с  или , 
натиснете  и се върнете с .

Бележка: Отворен контакт се възприема като нисък дебит.
Система с дебитомер:
Направете следните допълнителни настройки:
1. Маркирайте Go to setting of analog input (Отидете на 

настройка на аналоговите входове) с  или  и 
натиснете . Появява се екранът Overview of analog 
inputs (Преглед на аналоговите входове) (4.3.8).

2. Изберете аналоговия вход, към който е свързан 
дебитомерът, и го дефинирайте като вход от дебитомер. 
Върнете се в Stop function (Функция "Стоп") с .

3. Маркирайте Min. flow rate (Минимален дебит) с  или 
.

4. Задайте стойността с  или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки

8.7.18 Overview of digital inputs (Преглед на цифровите 
входове) (4.3.7)

Фиг. 45 Преглед на цифровите входове

Описание
Това меню позволява дефинирането на цифровите входове 
на CU 351. С изключение на DI1 в CU 351, всеки вход може да 
бъде активиран и привързан към определена функция.
В стандартно изпълнение Hydro MPC има три цифрови входа. 
Ако Hydro MPC включва модула IO 351B (по избор), броят на 
цифровите входове става 12.
На екрана са показани всички цифрови входове, така че 
лесно да се идентифицира физическото им разположение на 
Hydro MPC. 

Пример:
DI1 (IO 351-41), [10]:

За повече информация относно свързването на различните 
цифрови входове, вижте схемата на свързване в 
окомплектовката на контролния панел.

Обхват на настройване
Цифровият вход, който желаем да настроим, се избира на 
екран Overview of digital inputs (Преглед на цифровите 
входове) (4.3.7).
Бележка: DI1 (CU 351) не може да се избира.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Digital inputs (Цифрови входове)  или 

 и натиснете .
4. Изберете цифровия вход с  или  и натиснете .

Зона на 
включване/
изключване:

5 до 30%

Мин. дебит: 2 до 50% от номиналната стойност на дебита 
(Qном.) за една от помпите. (Може да бъде 
зададено, само е избрано пряко измерване 
на дебита с помощта на дебитомер.)

Зона на 
включване/
изключване:

20%

Мин. дебит: 10% от номиналния дебит на една помпа
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DI1: Цифров вход номер 1.
(IO 351-41): IO 351, номер GENIbus 41
[10]: Терминал номер 10
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8.7.19 Functions of digital inputs (Функции на цифровите 
входове) (4.3.7.1 до 4.3.7.12)

Фиг. 46 Функции на цифровите входове

Описание
Екрани 4.3.7.1 до 4.3.7.12 позволяват привързването на 
функция към цифров вход. 

Обхват на настройване
Всеки екран дава възможност за избор на една функция: 

Вижте съответните раздели за повече информация относно 
функциите. По принцип затвореният контакт активира 
избраната функция.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Digital inputs (Цифрови входове) с  или 

 и натиснете .
4. Изберете цифровия вход с  или  и натиснете .

5. Изберете желаната функция с  или  и я 
активирайте с .
Активирането се обозначава с отметка в полето за избор.

Фабрично зададени настройки

Бележка: Контролирането за недостиг на вода изисква 
свързването на пресостат към Hydro MPC.

8.7.20 Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите 
входове) (4.3.8)

Фиг. 47 Преглед на аналоговите входове

Описание
Това меню позволява дефинирането на аналоговите входове 
на Hydro MPC.
Всеки вход може да бъде активиран и триещете се към 
определена функция.
В стандартно изпълнение Hydro MPC има три аналогови 
входа. Ако Hydro MPC включва модула IO 351B (по избор), 
броят на аналоговите входове става 5.
На екрана са показани всички аналогови входове, така че 
лесно да се идентифицира физическото им разположение на 
Hydro MPC. 

Пример:
AI1 (CU 351) [51]

Обхват на настройване
На екран Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите 
входове) (4.3.8) се избира аналоговият вход, който ще се 
настройва.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте Analog inputs (Аналогови входове) с  

или  и натиснете .
4. Изберете аналоговия вход с  или  и натиснете .
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Функция Активиран контакт

Не се използва

Минимален 
коефициент на 
използване

= Режим на работа 
"Min."

Максимален 
коефициент на 
използване

= Режим на работа 
"Max."

Зададен от 
потребителя 
коефициент на 
използване

= Режим на работа 
"User-defined"

Външна неизправност = Външна неизправност

Защита срещу работа 
на сухо = Недостиг на вода

Прагов детектор на 
дебит

= Дебит > Зададена 
прагова стойност

Пресостат = Налягане > Зададена 
стойност на сработване

Нулиране на 
алармата = Нулиране на аларми

Алтернативна работна 
точка 2

= Работна точка 2, 
избрана

Алтернативна работна 
точка 3

= Работна точка 3, 
избрана

Алтернативна работна 
точка 4

= Работна точка 4, 
избрана

Алтернативна работна 
точка 5

= Работна точка 5, 
избрана

Алтернативна работна 
точка 6

= Работна точка 6, 
избрана

Алтернативна работна 
точка 7

= Работна точка 7, 
избрана

Цифров вход Функция

DI1 (CU 351) [10]

Външен старт/стоп. Отворен контакт = 
стоп.
Бележка: Вход номер 1 не може да бъде 
променян.

DI1 (CU 351) [12]
Контролиране недостига на вода (защита 
срещу работа на сухо). 
Отворен контакт = недостиг на вода.
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AI1: Аналогов вход номер 1.
(CU 351): CU 351
[51]: Терминал номер 51
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8.7.21 Setting of analog inputs (Настройване на 
аналоговите входове) 
(4.3.8.1 до 4.3.8.7)

Фиг. 48 Настройване на аналоговите входове

Описание
Екрани 4.3.8.1 до 4.3.8.7 позоляват настройването на 
аналоговите входове. Всеки екран е разделен на три части:
• задаване на входен сигнал, например 4-20 mA
• измервана входна величина, например налягане на изхода
• измервателен обхват на датчик, например 0-16 бара

Обхват на настройване
Всеки екран позволява задаването на следните параметри: 
• деактивиране на входа
• обхват на входния сигнал, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• измервана входна величина
• обхват на датчик

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Analog inputs (Аналогови входове) с  

или  и натиснете .
4. Изберете аналоговия вход с  или  и натиснете .
5. Маркирайте, че ще настройвате аналоговия вход с  или 

 и го активирайте с .
Активирането се обозначава с отметка в полето за избор.

Бележка: Ако аналоговият вход е деактивиран, на екрана ще 
се покаже само горната част, т. е. дефинирането на 
аналоговия вход.
Ако входът е активиран, показва се и средната част 
Измервана входна величина. Това прави възможно на друг 
екран да се привърже функция към аналоговия вход. 
Екраните в 8.7.22 дават пример.
След като аналоговият вход бъде привързан към функция, 
CU 351 ще се върне към екрана за дефиниране на аналогови 
входове.

Фабрично зададени настройки

8.7.22 Functions of analog inputs (Функции на аналоговите 
входове) (4.3.8.1.1 до 4.3.8.7.1)

Фиг. 49 Функции на аналоговите входове

Описание
Екрани Functions of analog inputs (Функции на аналоговите 
входове) (4.3.8.1.1 до 4.3.8.7.1) позволяват привързването на 
функция към индивидуалните аналогови входове.

Обхват на настройване
Възможно е да се избере една функция към аналогов вход:
• не се използва;
• сигнал 0-100%;
• дублиращ основен датчик;
• налягане на подаването;
• налягане на изхода;
• външно налягане;
• диференциално налягане на помпа;
• дебит;
• ниво на резервоара, от изходната страна;
• ниво на резервоара, от засмукващата страна.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Analog inputs (Аналогови входове) с  

или  и натиснете .
4. Изберете аналоговия вход с  или  и натиснете .
5. Маркирайте и задайте обхвата за настройка на аналоговия 

вход с  или  и натиснете .
Активирането се обозначава с отметка в полето за избор.

6. Маркирайте Measured input value (Измерена входяща 
величина) с  или  и натиснете . Показва се 
екран 4.3.8.x.1.

7. Изберете входа с  или  и натиснете .
8. Натиснете , за да се върнете към екран 4.3.8.x.
9. Задайте минимална стойност от датчика с  или  и я 

запаметете с .
10.Задайте максимална стойност от датчика с  или  и 

я запаметете с .
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Аналогов вход Функция

AI1 (CU 351) [51] Налягане на изхода

AI2 (CU 351) [54]
Предналягане
(ако Hydro MPC има възможност за 
измерване на предналягане)

AI3 (CU 351) [57] Дублиращ основен датчик
(ако Hydro MPC е доставен с тази опция)
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8.7.23 Overview of digital outputs (Преглед на цифровите 
изходи) (4.3.9)

Фиг. 50 Преглед на цифровите изходи

Описание
Това меню позволява настройването на цифровите релейни 
изходи на Hydro MPC. Всеки изход може да бъде активиран и 
привързан към определена функция.
В стандартно изпълнение Hydro MPC има два цифрови 
изхода. 
Ако Hydro MPC включва модула IO 351B (по избор), броят на 
цифровите изходи става 9.
На екрана са показани всички аналогови изходи, така че 
лесно да се идентифицира физическото им разположение на 
Hydro MPC.

Пример:
DO1 (IO 351-41) [71]:

За повече информация относно свързването на различните 
цифрови изходи, вижте схемата на свързване в 
окомплектовката CU 351.

Обхват на настройване
На екран Overview of digital outputs (Преглед на цифровите 
изходи) (4.3.9) се избира цифровия изход, който ще се 
настройва.

8.7.24 Function of digital outputs (Функции на цифровите 
изходи) (4.3.9.1 до 4.3.9.16)

Фиг. 51 Функции на цифровите изходи

Описание
Екрани Function of digital outputs (Функции на цифровите 
изходи) (4.3.9.1 до 4.3.9.16) позволяват привързването на 
функция към индивидуалните изходи. 

Обхват на настройване
Всеки екран дава възможност за избор на една функция: 
• не се използва;
• системата е в работен режим;
• аларма, системата;
• предупреждение, системата;
• готовност, системата;
• недостиг на вода;
• мин. налягане;
• макс. налягане;
• работи помпа 1;
• работи помпа 2;
• работи помпа 3;
• работи помпа 4;
• работи помпа 5;
• работи помпа 6;
• аларма, помпа 1;
• аларма, помпа 2;
• аларма, помпа 3;
• аларма, помпа 4;
• аларма, помпа 5;
• аларма, помпа 6.
Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) 

 с или  и натиснете .
3. Маркирайте Digital outputs (Цифрови входове) с  или 

 и натиснете .
4. Изберете цифровия изход с  или  и натиснете .
5. Маркирайте желаната функция с  или  и я 

активирайте с .
Активирането се обозначава с отметка в полето за избор.

Фабрично зададени настройки

8.7.25 Min., max. and user-defined duty (Минимален, 
максимален и зададен от потребителя коефициент 
на използване) (4.3.14)

Фиг. 52 Мин., макс. и зададен от потребителя коефициент 
на използване

Описание
За да бъде поддържано налягане на изхода, Hydro MPC 
обикновено е в режим на управление с обратна връзка. В 
определени периоди може да се наложи напорната система 
да работи с управление без обратна връзка, при зададена 
производителност на помпата.
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DO1 Цифров изход номер 1.
(IO 351-41) IO 351B, номер GENIbus 41
[71] Терминал номер 71
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Цифров изход Функция

DO1 (CU 351) [72] Аларма, системата
DO2 (CU 351) [75] Работа, системата
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Обхват на настройване
CU 351 позволява да се избира измежду три режима на 
работа:
1. Min. duty (Минимален коефициент на използване) 

(4.3.14.1)
2. Max. duty (Макс. коефициент на използване) (4.3.14.2)
3. User-defined duty (Зададен от потребителя коефициент 

на използване) (4.3.14.3).
Бележка: За всеки от тези режими е възможно да бъдат 
зададени броят на работещите помпи и тяхната 
производителност (обороти).

8.7.26 Min. duty (Минимален коефициент на използване) 
(4.3.14.1)

Фиг. 53 Минимален коефициент на използване

Описание
При всички напорни системи с изключение Hydro MPC-S, 
минималният коефициент на използване е възможен само 
при помпи с променливи обороти. В системите Hydro MPC-S 
може да бъде задаван само броят на помпите, работещи на 
100% (макс.) от оборотите си.

Обхват на настройване
• Брой на работещите помпи.
• Обороти като процент (25 до 100%) за помпите с 

променливи обороти.
Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Min., max. and user-defined duty 

(Минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) с  или  и натиснете 

.
4. Маркирайте Min. duty (Минимален коефициент на 

използване) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Number of pumps in Operation (Работа) с  

или .
6. Задайте броя с  или  и го запаметете с .
7. Маркирайте Speed (Скорост) с  или .
8. Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 

.

Фабрично зададени настройки

8.7.27 Max. duty (Макс. коефициент на използване) 
(4.3.14.2)

Фиг. 54 Максимален коефициент на използване

Описание
Функцията позволява при активирането й да се зададе броят 
на помпите, които ще работят на максимални обороти.

Обхват на настройване
На този екран може да се зададе броят на помпите в работен 
режим Max. (Макс.). Всички помпи работят на 100% от 
оборотите си.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Min., max. and user-defined duty 

(Минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) с  или  и натиснете 

.
4. Маркирайте Max. duty (Макс. коефициент на 

използване) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Number of pumps in Operation (Работа) с  

или .
6. Задайте броя с  или  и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки

8.7.28 User-defined duty (Зададен от потребителя 
коефициент на използване) (4.3.14.3)

Фиг. 55 Зададен от потребителя коефициент на 
използване
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Описание
На този екран е възможно да се зададе дефинирана от 
потребителя производителност, която типично е между 
минималната и максимална. 
Функцията позволява да се зададе производителността на 
помпата, като се избере броят работещи помпи и оборотите 
на помпите с променливи обороти.
Функцията основно избира помпи с променливи обороти. Ако 
броят на избраните помпи превишава броя на помпите с 
променливи обороти, ще бъдат стартирани и силовите помпи 
(които работят без управление на оборотите).

Обхват на настройване
• Брой на работещите помпи.
• Обороти като процент при помпи с променливи обороти.

Бележка: При напорните системи Hydro MPC, състоящи се 
само от помпи с променливи обороти, величината на 
оборотите може да бъде задавана в границите между 25 и 
100%; при напорните системи, включващи както помпи с 
променливи обороти, така и силови помпи, величината на 
оборотите може да бъде програмирана в границите между 
70 и 100%.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Min., max. and user-defined duty 

(Минимален, максимален и зададен от потребителя 
коефициент на използване) с  или  и натиснете 

.
4. Маркирайте Set user-defined (Настройка, определена от 

потребителя) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Number of pumps in Operation (Работа) с  

или .
6. Задайте броя с  или  и го запаметете с .
7. Маркирайте Speed (Скорост) с  или .
8. Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 

.

Фабрично зададени настройки
Функцията не се активира при следната настройка:

8.7.29 Pump curve data (Характеристика на помпата) 
(4.3.19)

Фиг. 56 Характеристика на помпата

Описание
CU 351 предлага набор от функции, използващи 
характеристиката на помпата. При доставка, CU 351 вече 
съдържа данни, описващи тази характеристика, но е 
възможно тези данни да бъдат допълнително въведени. За 
тази цел използвайте фирмената табела на помпата, на която 
са изписани номиналният дебит Qном., номиналният напор 
Hном. и максималният напор Hмакс..

8.7.30 Pump data (Данни на помпата) (4.3.19.1)

Фиг. 57 Данни на помпата

Описание
Това меню позволява въвеждането на данни, описващи 
кривата на производителността на помпите, с цел 
оптимизиране на тяхната работа.
Бележка: Тази настройка не е необходима, понеже данните за 
помпата са фабрично записани.

Обхват на настройване

Могат да бъдат въведени следните данни:
• номинална стойност на дебита Qном. в м³/час;
• номинален напор Hном. в метри;
• Макс. напор Hмакс. в метри.
Бележка: Qном. и Hном. се отнасят до номиналния 
коефициент на използване на помпата, който обикновено е 
коефициентът на максимално полезно действие.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Pump curve data (Характеристика на 

помпата) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Entry of pump data (Въвеждане на данни на 

помпата) и натиснете .
5. Маркирайте Nominal flow rate (Номинален дебит) Qnom с 

 или .
6. Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 

.
7. Маркирайте Nominal head (Номинален напор) Hnom с  

или .
8. Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 

.
9. Маркирайте Max. head (Макс. напор) Hmax с  или .
10.Задайте нужната стойност с  или  и я запаметете с 

.

Брой на работещите помпи при зададен от 
потребителя коефициент на използване: 0
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8.7.31 Control source (Източник на управлението) (4.3.20)

Фиг. 58 Източник на управлението

Описание
Hydro MPC може да бъде управляван дистанционно по 
връзка към външна шина (по избор), вижте 8.8.2 GENIbus. В 
този случай работната точка и режимът на работа се задават 
по шината.
Този екран позволява избора на източник на управлението: 
CU 351 или връзка към външната шина.
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
3. Маркирайте Control source (Източник на управлението) 

с  или  и натиснете .
4. Изберете желания източник на управление с  или  и 

го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Източникът на управление е CU 351.

8.7.32 Monitoring functions (Контролни функции) (4.4)

Фиг. 59 Контролни функции

Описание
Hydro MPC разполага с набор от функции за постоянен 
контрол над работата на напорната система. 
Основната цел на контролиращите функции е да се 
гарантира, че възникването на неизправности няма да доведе 
до повреждане на помпите, свързани към напорната система.

Обхват на настройване
Могат да се избират следните функции:
• Dry-running protection (Защита срещу работа на сухо) 

(4.4.1)
• Min. pressure (Мин. налягане) (4.4.2)
• Max. pressure (Макс. налягане) (4.4.3)
• External fault (Външна неизправност) (4.4.4).

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Изберете функцията с  или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Няма избрана функция.

8.7.33 Dry-running protection (Защита срещу работа на 
сухо) (4.4.1)

Фиг. 60 Защита срещу работа на сухо

Описание
Защитата от работа на сухо е една от най-важните контролни 
функции, понеже лагерите и уплътнението на вала могат да 
се повредят, ако в помпите няма течност. Grundfos винаги 
препоръчва при работа с напорните системи Hydro MPC да се 
използва защита срещу работа на сухо.
Функцията е базирана на контрола на налягането на входа 
или на нивото в евентуално съществуващия резервоар или 
трап откъм засмукващата страна.
Могат да се използват датчици на ниво, пресостати или 
аналогови датчици, сигнализиращи недостиг на вода на 
зададеното ниво.
Има три различни метода за установяване недостига на вода:
• пресостат на смукателния разпределител или поплавък/

електродно реле в резервоара откъм входа; 
• измерване на налягането откъм входа към смукателния 

разпределител с използване на аналогов датчик на 
налягане; 

• измерване на нивото в резервоара откъм входа чрез 
използване на аналогов датчик на ниво.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Dry-running protection (Защита срещу 

работа на сухо) с  или  и натиснете .
4. Изберете метода с  или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Ако на смукателния разпределител са монтирани пресостат 
или датчик на налягане, съответната функция е избрана и 
настроена.
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8.7.34 Dry-running protection with pressure/level switch 
(Защита срещу работа на сухо с пресостат/прагов 
детектор на ниво) (4.4.1.1)

Фиг. 61 Защита срещу работа на сухо с пресостат/прагов 
детектор на ниво

Описание
Защитата срещу работа на сухо може да се осъществи чрез 
използване на пресостат към смукателния разпределител или 
прагов детектор на ниво в резервоара откъм входната страна.
Когато контактът е  отворен, CU 351 ще регистрира недостиг 
на вода след приблизително 5 сек. Възможно е да се зададе 
дали индикацията за това да бъде само предупреждение, или 
генерирането на аларма, която да спре помпите.
Екранът позволява да се избере дали рестартирането и 
нулирането на алармата да станат автоматично или ръчно.

Обхват на настройване
• Избиране на цифров вход за функцията.
• Реакция в случай на недостиг на вода: Предупреждение 

или аларма + спиране.
• Рестартиране: Ръчно или автоматично.
Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Dry-running protection (Защита срещу 

работа на сухо) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Pressure/level switch (Пресостат/прекъсвач 

по ниво) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Go to setting of digital input (Отидете на 

настройка на цифровите входове) и натиснете . 
Появява се екранът Overview of digital inputs (Преглед на 
цифровите входове) (4.3.7). Изберете входа за защитата 
срещу работа на сухо. Върнете се с .

6. Маркирайте Warning (Предупреждение) или Alarm 
(Аларма) + Stop (Стоп) с  или  и запаметете с .

7. Маркирайте Manual (Ръчен) или Auto (Автоматичен) с 
 или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Ако напорната система е с монтиран пресостат за защита 
срещу работа на сухо, той е програмиран на "Аларма + 
спиране" в случай на недостиг на вода.
Рестартиране: Ръчно.

8.7.35 Dry-running protection with pressure transmitter 
(Защита срещу работа на сухо с датчик на налягане) 
(4.4.1.2)

Фиг. 62 Защита срещу работа на сухо с датчик на налягане

Описание
Защитата срещу работа на сухо може да се осъществи с 
помощта на датчик, измерващ налягането на входа на 
смукателния разпределител. 
Възможно е да се зададат две нива на входното налягане: 
Предупреждение (ниво 1) и аларма + спиране (ниво 2).
Екранът позволява да се избере дали рестартирането и 
нулирането на алармата да станат автоматично или ръчно.

Обхват на настройване
• Избиране на аналогов вход за функцията.
• Активиране на функцията.
• Налягане на входа за предупреждение (ниво 1).
• Налягане на входа за аларма + спиране (ниво 2).
• Рестартиране: Ръчно или автоматично.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Dry-running protection (Защита срещу 

работа на сухо) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Measurement, inlet pressure (Измерване, 

входно налягане) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Go to setting of analog input (Отидете на 

настройка на аналоговите входове) и натиснете . 
Появява се екранът Overview of analog inputs (Преглед на 
аналоговите входове) (4.3.8). Изберете вход за Inlet 
pressure (Налягане на входа) и го запаметете с . 
Върнете се с .

6. Маркирайте Activate (Активна) с  или  и натиснете 
.

7. Маркирайте Warning (Предупреждение) с  или . 
Задайте стойност на ниво с  или  и я запаметете с 

.
8. Маркирайте Alarm (Аларма) + Stop (Стоп) с  или . 

Задайте стойност на ниво с  или  и я запаметете с 
.

9. Маркирайте Manual (Ръчен) или Auto (Автоматичен) с 
 или  и натиснете .

Бележка: Ако едно от нивата не е нужно, неговата стойност 
трябва да бъде направена равна на минималната стойност на 
датчика на налягане към смукателния разпределител. Това 
ефективно деактивира функцията.

Фабрично зададени настройки
Ако напорната система е с монтиран датчик на налягане, 
датчикът вече трябва да е зададен.
Нивото на предупреждение е 0,5 бара, а нивото на аларма е 
0,2 бара. Функцията е активирана.
Рестартиране: ръчно.
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8.7.36 Dry-running protection with level transmitter (Защита 
срещу работа на сухо с датчик на ниво) (4.4.1.3)

Фиг. 63 Защита срещу работа на сухо с датчик на ниво

Описание
Защитата срещу работа на сухо може да се осъществи с 
помощта на датчик на ниво, измерващ нивото в резервоар 
откъм засмукващата страна. 
Възможно е да се зададат две нива: предупреждение (ниво 1) 
и аларма + спиране (ниво 2).
Екранът позволява да се избере дали рестартирането и 
нулирането на алармата да станат автоматично или ръчно. 

Обхват на настройване
• Избиране на аналогов вход за функцията.
• Активиране на функцията.
• Ниво на течността за предупреждение (ниво 1).
• Ниво на течността за аларма + спиране (ниво 2).
• Рестартиране: ръчно или автоматично.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Dry-running protection (Защита срещу 

работа на сухо) с  или  и натиснете .
4. Маркирайте Measurement, tank level (Измерване, ниво в 

резервоара) с  или  и натиснете .
5. Маркирайте Setting of analog input (Настройка на 

аналоговия вход) и натиснете . Появява се екранът 
Overview of analog inputs (Преглед на аналоговите 
входове) (4.3.8). Изберете входа за Tank level, suction 
side (Ниво в резервоара, смукателна страна), вижте 
5.6.4. Върнете се с .

6. Маркирайте Activate dry-running protection (Активирай 
защита от "суха" работа.) с  или  и натиснете , 
за да активирате/деактивирате функцията.

7. Маркирайте Warning (Предупреждение) с  или . 
Задайте стойност на ниво с  или  и я запаметете с 

.
8. Маркирайте Alarm (Аларма) + Stop (Стоп) с  или . 

Задайте стойност на ниво с  или  и я запаметете с 
.

9. Маркирайте Manual (Ръчен) или Auto (Автоматичен) с 
 или  и натиснете .

Фабрично зададени настройки
Функцията е деактивирана.

8.7.37 Min. pressure (Мин. налягане) (4.4.2)

Фиг. 64 Мин. налягане

Описание
Възможно е да се контролира налягането на изхода, така че 
CU 351 да може да реагира, ако налягането падне за 
програмируем интервал от време под зададена минимална 
стойност. Минималното налягане може да се контролира, ако 
е необходима индикация за неизправност в ситуации, при 
които налягането на изхода може да стане по-ниско от 
зададена минимална стойност. Възможно е да се зададе 
дали тази индикация да бъде само предупреждение, или 
аларма, спираща помпите. Това може да е желателно, ако 
Hydro MPC се използва например в напоителна система, 
където много ниското налягане на изхода може да се дължи 
на спукване на тръба, което да доведе до ненормално висока 
консумация при много ниско налягане. В подобни ситуации е 
желателно напорната система да спре помпите и да 
алармира за неизправността. Тази ситуация ще изисква 
ръчно нулиране на Hydro MPC. Възможно е да се зададе 
закъснение при стартиране, което да даде на Hydro MPC 
възможност да създаде налягане, преди да се активира 
функцията. Също така е възможно да се зададе изчакване, т. 
е. колко време налягането на изхода да остане по-ниско от 
минималната стойност, преди да се активира алармата.

Обхват на настройване
• Активиране на функцията.
• Минимално ниво на налягането в рамките на обхвата на 

датчика за налягане.
• Активиране на спиране, когато налягането падне под 

минималната стойност.
• Закъснение при стартиране.
• Закъснение при работа.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Min. pressure (Мин. налягане) с  или  

и натиснете .
4. Маркирайте Activated (Активи) с  или  и натиснете 

, за да активирате/деактивирате функцията.
5. Маркирайте Min. pressure (Мин. налягане) с  или . 

Задайте налягането с  или  и го запаметете с .
6. Маркирайте Stop at min. pressure (Стоп при мин. 

налягане) с  или  и натиснете , за да 
активирате/деактивирате функцията.

7. Маркирайте Time delay of function at start-up (Времево 
забавяне на функцията при пуск) с  или . Задайте 
време с  или  и го запаметете с .

8. Маркирайте Time delay of function during operation 
(Времево забавяне на функцията по време на работа) с 

 или . Задайте време с  или  и го запаметете 
с .

Фабрично зададени настройки
Функцията е деактивирана.

TM
03

 2
32

1 
40

05

TM
03

 2
31

6 
40

05
43



8.7.38 Max. pressure (Макс. налягане) (4.4.3)

Фиг. 65 Макс. налягане
Описание
Възможно е да се контролира налягането на изхода, така че 
CU 351 да може да реагира, ако налягането се качи над 
зададена минимална стойност.
В определени ситуации високото налягане на изхода може да 
предизвика повреда. Може, следователно, да е наложително 
да се спрат всички помпи за къс интервал от време, ако 
налягането стане прекалено високо. 
Възможно е да се зададе дали Hydro MPC да се рестартира 
автоматично, след като налягането спадне под максималната 
стойност, или нулирането да стане ръчно. Рестартирането ще 
бъде забавено с програмируемо време, вижте Min. time 
between start/stop (Минимално време между старт/стоп) 
(4.2.1).

Обхват на настройване
• Активиране на функцията.
• Максимално ниво на налягането в рамките на обхвата на 

датчика за налягане.
• Ръчно или автоматично рестартиране след неизправност.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте Max. pressure (Макс. налягане) с  или 

 и натиснете .
4. Маркирайте Activated (Активиран) с  или  и 

натиснете , за да активирате/деактивирате функцията.
5. Маркирайте Max. pressure (Макс. налягане) с  или 

. Задайте налягането с  или  и го запаметете с 
.

6. Маркирайте Manual (Ръчен) или Auto (Автоматичен) с 
 или . Активирайте функцията с .

Фабрично зададени настройки
Функцията е деактивирана.

8.7.39 External fault (Външна неизправност) (4.4.4)

Фиг. 66 Външна неизправност

Описание
Функцията се използва, когато CU 351 трябва да може да 
получава сигнал за наизправност от външен контакт. В случай 
на външна неизправност, CU 351 ще активира 
предупреждение или аларма. В случай на аларма, напорната 
система ще се превключи на друг ръчен режим на работа, 
например Stop (Стоп).

Обхват на настройване
• Избиране на цифров вход за функцията.
• Задаване на закъснение от затварянето на контакта до 

реагирането на CU 351.
• Реакция в случай на външна неизправност: 

Предупреждение или аларма и промяна на режима на 
работа.

• Рестартиране след алармата: ръчно или автоматично.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Monitoring functions (Функции за 

мониторинг) с  или  и натиснете .
3. Маркирайте External fault (Външна неизправност) с  

или  и натиснете .
4. Маркирайте Go to setting of digital input (Отидете на 

настройка на цифровите входове) с  или  и 
натиснете . Появява се екранът Overview of digital 
inputs (Преглед на цифровите входове) (4.3.7). Изберете 
входа за External fault (Външна неизправност). Върнете 
се с .

5. Маркирайте Time delay, fault indication (Времево 
забавяне на индикацията за неизправност) с  или 

. Задайте време с  или  и го запаметете с .
6. Маркирайте Warning (Предупреждение) с  или , 

ако в случай на външна неизправност се изисква само 
предупреждение. Активирайте функцията с .

7. Изберете режим на работа с  или , ако напорната 
система трябва да активира аларма и да смени режима на 
работа в случай на външна неизправност. Активирайте 
функцията с .

8. Маркирайте Manual (Ръчен) или Auto (Автоматичен) с 
 или . Активирайте функцията с .

Фабрично зададени настройки
Функцията е деактивирана. Ако функцията се активира, 
фабрично са заложени следните настройки:
• Закъснение: 5 секунди
• Режим на работа в случай на аларма: Stop
• Рестартиране: Manual (Ръчен)
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8.7.40 Functions (Функции), CU 351 (4.5)

Фиг. 67 Функции, CU 351

Описание
Това подменю позволява да се направят основните настройки 
на CU 351.
CU 351 идва с повечето от тези настройки или те се правят 
при първоначално включване и при нормални обстоятелства 
не се налага да бъдат променяни.
Езикът за сервиз, английски, може да се активира за 
сервизни нужди. Ако в продължение на 15 минути не бъдат 
докосвани бутони, дисплеят се връща към зададения при 
първоначалното включване език или към езика, зададен в 
8.7.41 Display language (Език при работа) (4.5.1).
Бележка: Ако е бил избран език за сервиз, най-вдясно на 
най-горните редове на всички екрани ще се изобразява 
символът .

Обхват на настройване
• Активиране на език за сервиз, британски английски.
• Повторно активиране на съветника при първоначално 

включване.
(След първоначалното включване, съветникът е 
неактивен.)

• Избор на езика при работа.
• Избор на мерните единици.
• Задаване на дата и час.
• Избор на парола за менюта Operation (Работа) и Settings 

(Настройки).
• Настройване на Ethernet (мрежова) комуникация.
• Задаване на номер на GENIbus.
• Четене на състоянието на софтуера. 

8.7.41 Display language (Език при работа) (4.5.1)

Фиг. 68 Език при работа

Описание
Тук се избира езика за изобразяване на информацията на 
екрана на дисплея на CU 351 по време на работа.

Обхват на настройване
• English (английски)
• German (немски)
• French (френски)
• Italian (италиански)
• Spanish (испански)
• Portuguese (португалски)
• Greek (гръцки)
• Netherlands (холандски)
• Swedish (шведски)
• Finnish (финландски)
• Danish (датски)
• Polish (полски)
• Russian (руски)
• Chinese (китайски)
• Korean (корейски).

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Functions (Функции), CU 351 с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте Display language (Език при работа) с  

или  и натиснете .
4. Изберете език с  или  и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Езикът при работа е английски. Той може да бъде сменен при 
първоначално включване.

8.7.42 Display units (Мерни единици) (4.5.2)

Фиг. 69 Мерни единици

Описание
На този екран е възможно да се избират мерните единици за 
различните параметри.
Основната настройки позволява избор между СИ и 
американските единици. Възможно е обаче да се избират 
различни единици за индивидуалните параметри.
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Обхват на настройване

Бележка: Ако мерните единици се сменят от СИ на US или 
обратно, всички индивидуално настроени параметри ще се 
сменят в основните мерни единици за тях.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Functions (Функции), CU 351 с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте Display units (Мерни единици) с  или  

и натиснете .
4. Изберете мерната единица с  или  и я запаметете с 

.
Отметката показва текущо избраната мерна единица.

5. Изберете параметър за измерване с  или  и 
натиснете , за да отворите екрана за измервания 
параметър.
Вижте примера.

Фиг. 70 Пример на задаване на мерни единици
6. Изберете мерната единица с  или  и я запаметете с 

.
Отметката показва текущо избраната мерна единица.

Фабрично зададени настройки
CU 351 е фабрично настроен на мерни единици от СИ.

8.7.43 Date and time (Дата и час) (4.5.3)

Фиг. 71 Дата и час

Описание
Това меню позволява да се задават дата и час и да се избира 
как да бъдат показвани на екраните.
Часовникът има вградена акумулаторна батерия, която може 
да захранва часовника в продължение на 20 дни, ако бъде 
прекъснато захранването на Hydro MPC.
Ако часовникът остане без захранване по-дълго от 20 дни, 
той трябва да бъде настроен отново.

Обхват на настройване
Датата може да бъде зададена като ден, месец, година. 
Часът може да бъде зададен във формат 24 часа с показване 
на часове и минути.
Има три формата.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
1. Маркирайте Secondary functions (Вторични функции) с 

 или  и натиснете .
2. Маркирайте Date and time (Дата и час) с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте Day, Month и Year (Ден, месец и година) с 

 или  и задайте датата с  или . Запаметете с 
.

4. Маркирайте Hours и Minutes (Часове и минути) с  или 
 и настройте часа с  или . Запаметете с .

5. Изберете формата с  или  и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Местно време. 
Бележка:
Ако напорната система бъде оставена без захранване по-
дълго от 20 дни след излизането й от завода, часовникът 
може да се върне в оригиналната си настройка: 01-01-2005 
0:00.
Датата и часът може да се променени по време на 
настройването на Hydro MPC. 
Няма автоматично отчитане на смяната от лятно към зимно 
време и обратно.

Параметър
Основна 
настройка Възможни 

мерни единици
СИ US

Налягане bar psi kPa, MPa, mbar, 
bar, m, psi

Диференциално 
налягане m psi kPa, MPa, mbar, 

bar, m, psi
Напор m ft m, cm, ft, in
Ниво m ft m, cm, ft, in

Дебит mі/h gpm
mі/s, mі/h, l/s, 
gpm, ydі/s, ydі/
min, ydі/h

Обем mі gal l, mі, gal, ydі

Специфична енергия kWh/mі Wh/gal
J/mі, kWh/mі, Wh/
gal, Wh/kgal, BTU/
gal, HPh/gal

Температура °C °F K, °C, °F
Диференциална 
температура K K K

Мощност kW HP W, kW, MW, HP

Енергия kWh kWh J, kWh, MWh, 
BTU, HPh
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8.7.44 Passwords (Пароли) (4.5.4)

Фиг. 72 Пароли

Описание
На този екран е възможно да се ограничи с парола достъпа 
до менюта Operation (Работа) и Настройки. Ако достъпът е 
ограничен, не е възможно да се преглеждат или настройват 
параметри в менютата.
Паролата трябва да се състои от четири цифри и може да 
бъде използвана и за двете менюта.
Бележка: Ако забравите една или повече пароли, свържете 
се с Grundfos.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Functions (Функции), CU 351 с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте Password (Парола) с  или  и 

натиснете .
4. Маркирайте паролата, която да бъде активирана, и 

натиснете .
5. Маркирайте Enter password (Въведете паролата) и 

натиснете .
Започва да мига първата цифра на паролата.

6. Изберете цифрата с  или  и я запаметете с . 
Започва да мига втората цифра на паролата.

7. Повторете точки 4 до 6, за да активирате другата парола.

Фабрично зададени настройки
И двете пароли са деактивирани. Ако има активирана парола, 
фабрично зададената настройка за нея е "1234".

8.7.45 Ethernet (4.5.5)

Фиг. 73 Ethernet

Описание
CU 351 е окомплектован с Ethernet връзка за комуникация с 
компютър, пряко или през интернет. За повече информация 
вижте 8.8.1 Ethernet.

8.7.46 GENIbus number (Номер на GENIbus) (4.5.6)

Фиг. 74 Номер на GENIbus

Описание
CU 351 може да комуникира с външни устройства по RS-485 
интерфейс (по избор). За повече информация вижте фиг. 76 и 
8.8.2 GENIbus.
Комуникацията се извършва в съответствие с протокола на 
Grundfos за обмен на данни по шина, GENIbus и дава 
възможност за връзка със системата за управление на 
сградата или друга външна система за управление.
Работните параметри от рода на работна точка и режим на 
работа могат да се задават със сигнал по шината. Нещо 
повече, от CU 351 може да се чете информация за 
състоянието на важни параметри като текуща стойност, 
консумирана мощност и неизправности. Свържете се с 
Grundfos за повече информация.

Обхват на настройване
Може да се избере число в обхвата от 1 до 64.

Настройване през контролния панел
1. Маркирайте меню Settings (Настройки) с .
2. Маркирайте Functions (Функции), CU 351 с  или  и 

натиснете .
3. Маркирайте GENIbus number (Номер на GENIbus) с  

или  и натиснете .
4. Изберете номера с  или  и го запаметете с .

Фабрично зададени настройки
Няма зададен номер ("-").

8.7.47 Software status (Състояние на софтуера) (4.5.9)

Фиг. 75 Състояние на софтуера

Описание
Този екран показва състоянието на инсталирания в CU 351 
софтуер. Показват се още кодът на версията и 
производствените номера на записаните в устройството 
конфигурационни файлове (.gsc).
Понеже това е екран за състояние, настройки не могат да се 
правят.

TM
03

 2
89

9 
40

05
TM

03
 2

29
8 

40
05

TM
03

 2
29

7 
40

05
TM

03
 2

29
6 

40
05
47



8.8 Data communication (Обмен на данни)
CU 351 е окомплектован с хардуер, позволяващ комуникация 
с външни устройства, например компютър, по външна 
GENIbus или Ethernet връзка.

Фиг. 76 Обмен на данни по външна GENIbus и Ethernet връзка

8.8.1 Ethernet
Ethernet е най-широко използвания стандарт за локални 
мрежи (LAN). Стандартизирането на тази технология дава 
възможност за най-евтините и най-лесни начини за 
създаване на връзка между електронни устройства, например 
между компютри или между компютри и управляващи 
устройства. 
Уеб сървърът на CU 351 позволява свързването на компютър 
към CU 351 по Ethernet. По този начин потребителският 
интерфейс може да бъде експортиран от CU 351 на 
компютър, така че в резултат CU 351, а през него и напорната 
система Hydro MPC, да бъдат контролирани и управлявани 
отвън.
За да бъде използван уеб сървърът, трябва да знаете IP 
адреса на CU 351. Всички мрежови устройства трябва да 
притежават уникален IP адрес, за да бъдат в състояние да 
комуникират едно с друго.. Фабрично заложеният IP адрес на 
CU 351 е 192.168.0.102.
Алтернативно на фабрично заложения IP адрес се допуска 
използването и на динамично присвояване на IP адрес. Това 
става възможно чрез активиране на DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) или пряко в CU 351, или през уеб 
сървъра. Вижте примера на фиг. 77.

Фиг. 77 Пример на настройка на Ethernet

Динамичното присвояване на IP адрес на CU 351 изисква в 
мрежата да има DHCP сървър. DHCP сървърът присвоява IP 
адреси на електронните устройства и се грижи никои две от 
тях да нямат един и същи IP адрес.
За връзка с уеб сървъра на CU 351 се използва традиционен 
интернет браузър.
Ако искате да използвате фабрично заложения IP адрес, не 
се налага да правите никакви промени в този екран. Отворете 
интернет браузъра и въведете IP адреса на CU 351.
За да използвате динамичното присвояване, функцията 
трябва да бъде активирана. Щракнете върху  Use DHCP 
(Използвай DHCP) в реда от менюто. Появата на отметка до 
реда на менюто показва, че активирането е извършено. 
След активирането на екрана, отворете интернет и вместо IP 
адрес въведете име на хоста за CU 351. Сега интернет 
браузърът ще се опита да се свърже с CU 351. Името на 
хоста може да се прочете на екрана, но то може да бъде 
променено с .gsc-файл (конфигурационен файл) или през уеб 
сървър, вижте Промяна на мрежовите настройки на стр. 49. 
Бележка: За да използвате DHCP, нужно е име на хоста.
Това е първият екран, който се показва след свързване с 
CU 351.

Фиг. 78 Свързване с CU 351
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Фабрично зададени настройки
Потребителско име: admin
Парола: admin
Когато бъдат въведени потребителското име и паролата, в CU 
351 се стартира Java Runtime Environment приложение, стига 
да е било инсталирано на компютъра, с който се 
осъществява връзка. Ако не е така, но компютърът е свързан 
към интернет, тогава може да се използва връзката на екрана 
за изтегляне и инсталиране на приложението на Java Runtime 
Environment.

Фиг. 79 Екран с връзка към програмата на JavaScript®
След това приложенеито на Java Runtime Environment ще 
експортира потребителския интерфейс от CU 351 
(включително екраните и панела за работа) на екрана на 
компютъра. Сега вече е възможно да се контролира и 
управлява CU 351 от компютъра.

Фиг. 80 Мрежови настройки

Промяна на мрежовите настройки
Мрежовите настройки могат да бъдат променяни, след като 
се установи връзка с уеб сървъра на CU 351.

Фиг. 81 Промяна на мрежовите настройки
1. Щракнете върху иконата >Network admin. 

(Администриране на мрежата).
2. Въведете промените.
3. Щракнете върху Submit (Потвърди), за да активирате 

промените.

Смяна на паролата

Фиг. 82 Смяна на паролата
1. Щракнете върху иконата >Change password (Промяна на 

паролата).
2. Въведете новата парола.
3. Щракнете върху Submit (Потвърди), за да активирате 

новата парола.

8.8.2 GENIbus
Чрез инсталирането на GENIbus модул е възможно да 
свържете CU 351 към външна мрежа. Връзката може да се 
осъществи през базирана върху GENIbus мрежа или по 
мрежа, базирана на друг протокол, през шлюз, вижте фиг. 76. 
За повече информация, свържете се с  Grundfos.
Шлюзът може да бъде Grundfos G100 или на друг 
производител. За повече информация относно шлюза G100, 
вижте спецификацията на G100 (публикация номер 
V7139522).
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9. Настройване на външен честотен 
преобразувател

Външните честотни преобразуватели, използвани в напорни 
системи Hydro MPC, варианти F, EF и EDF, се доставят с 
фабрични настройки на производителя, вижте таблицата по-
долу.
При първоначално включване, фабричните настройки трябва 
да се сменят с настройките на Grundfos, дадени в таблицата 
по-долу.

9.1 VLT 2800
Натиснете [QUICK MENU (Бързо меню)] + [+] за достъп до всички параметри.

* Функцията на термистора се използва за термична защита 
на LC филтъра.

** За повече информация относно поддържаните езици 
вижте съответната документация.

***Използвайте данните от напорната система Hydro MPC.

Фабрични настройки на VLT 2800
За да възстановите фабричните настройки на всички 
параметри, следвайте една от описаните по-долу процедури:
1. Установете параметър 620 на (3).
2. Разкачете захранването.
3. Свържете отново захранването. 
4. Сега всички параметри са с фабрично заложените си 

стойности, с изключение на дневника на неизправностите.
или
1. Разкачете захранването.
2. Натиснете и задръжте [] + [+] + [CHANGE DATA (Промяна 

на данните)] и свържете отново захранването.
3. Всички параметри са фабрично настроените, включително 

списъка с неизправностите.

Параметъ
р

Фабрична настройка Настройка на Grundfos

Функция

Стойност или число
на екрана за VLT

Функция

Стойност или число
на екрана за VLT

Стойност Номер на функция Стойно
ст Номер на функция

001 Език - - Език -** -

101 Постоянен въртящ 
момент - 1 Променлив въртящ 

момент, среден - 3

102 Мощност на мотора - - Мощност на мотора -*** -

103 Захр. напрежение на 
мотора 230/400V - Захр. напрежение на 

мотора -*** -

104 Честота 50 Hz Честота 50 Hz -
105 Ток на мотора - - Ток на мотора -*** -

106 Номинални обороти на 
мотора - - Номинални обороти на 

мотора -*** -

128 Без термична защита* - 0

Изключване през 
термистор,
има LC филтър*

- 2

Без термична защита*
без LC филтър* - 0

202 Макс. честота 132 Hz Макс. честота 51 Hz -
205 Макс. опорна честота 50 Hz Макс. опорна честота 51 Hz -

207 Време за влизане в 
режим 3 сек. Време за влизане в 

режим 1 сек. -

208 Време за излизане от 
режим 3 сек. Време за излизане от 

режим 1 сек. -

303 Реверс - 9

Термистор,
има LC филтър* - 25

Няма функция,
без LC филтър* - 0

405 Ръчно нулиране - 0 Автоматично нулиране х 
10 - 10

412 Без LC филтър - 2
Има LC филтър - 3
Без LC филтър - 2
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9.2 VLT 6000
Натиснете [EXTEND MENU (Разширено меню)] + [+] за достъп до всички параметри.

* Функцията на термистора се използва за термична защита 
на LC филтъра.

** За повече информация относно поддържаните езици 
вижте съответната документация.

***Използвайте данните от напорната система Hydro MPC.

Фабрични настройки на VLT 6000
За да възстановите фабричните настройки на всички 
параметри, следвайте една от описаните по-долу процедури:
1. Установете параметър 620 на (3).
2. Разкачете захранването.
3. Свържете отново захранването. 
4. Сега всички параметри са с фабрично заложените си 

стойности, с изключение на дневника на неизправностите.
или
1. Разкачете захранването.
2. Натиснете и задръжте [DISPLAY MODE (Режим на 

дисплея) ] + [CHANGE DATA (Промяна на данните)] + 
[OK] и свържете отново захранването.

3. Всички параметри са фабрично настроените, включително 
списъка с неизправностите.

Параметъ
р

Фабрична настройка Настройка на Grundfos

Функция

Стойност или число
на екрана за VLT

Функция

Стойност или число
на екрана за VLT

Стой-
ност Номер на функция Стой-

ност Номер на функция

001 Език - - Език -** -
102 Мощност на мотора - - Мощност на мотора -*** -

103 Захр. напрежение на 
мотора - - Захр. напрежение на 

мотора -*** -

105 Ток на мотора - - Ток на мотора -*** -

106 Номинални обороти на 
мотора - - Номинални обороти на 

мотора -*** -

117 Изключване 1 на реле 
ETR - 4

Изключване през 
термистор,
има LC филтър*

- 2

Без термична защита
без LC филтър* - 0

202 Макс. честота 50 Hz - Макс. честота 51 Hz -
205 Макс. опорна честота 50 Hz - Макс. опорна честота 51 Hz -
206 Време за влизане в режим - - Време за влизане в режим 1 сек. -

207 Време за излизане от 
режим - - Време за излизане от 

режим 1 сек. -

303 Реверс - 1 Няма функция - 0
323 Аларма - 8 Готов - 1

400 Ръчно нулиране - 0 Автоматично нулиране х 
10 - 6

408
ASFM, модулиране 
на превключващата 
честота

- 0
Има LC филтър - 2

Без LC филтър - 0
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10. Таблица на неизправностите

Преди да направите каквито и да са връзки 
към помпите, клеморедите или шкафа на 
прекъсвачите, уверете се, че 
електрическото захранване е било 
изключено поне за 5 минути и че не 
съществува опасност случайно да бъде 
включено.

Неизправност Възможна причина Начин на отстраняване

Помпите не заработват при стартиране.

Текущото налягане е по-високо или равно 
на зададеното в работната точка.

Изчакайте налягането да падне или 
понижете налягането откъм изхода на 
Hydro MPC и проверете, че помпите се 
задействат.

Прекъснато електрическо захранване. Свържете електрическото захранване.
Главният прекъсвач е изключен. Включете главния прекъсвач.
Главният прекъсвач е дефектирал. Сменете главния прекъсвач.
Активирана е защитата на мотора. Свържете се с Grundfos.
Моторът е дефектирал. Поправете или сменете мотора.

Неизправен датчик на налягане
- Датчикът на налягане е дефектирал.

Сменете датчика на налягане. Hydro MPC 
може да работи с датчици с изходен ток 
0-20 mA или 4-20 mA.

- Кабелът е прекъснат или окъсен. Поправете или сменете кабела.

Помпите се стартират, но веднага спират. 
Не е достигнато работното налягане.

Работа на сухо или няма налягане на 
входа.

Възстановете подаването на вода към 
Hydro MPC. Когато се възстанови 
налягането на входа, помпите ще се 
стартират след 15 секунди.

Hydro MPC е спряла и не може да се 
рестартира.

Неизправен датчик на налягане
- Датчикът на налягане е дефектирал.

Сменете датчика на налягане. Hydro MPC 
може да работи с датчици с изходен ток 
0-20 mA или 4-20 mA.

- Кабелът е прекъснат или окъсен. Поправете или сменете кабела.
Неизправност в CU 351
- Прекъснато електрическо захранване. Свържете електрическото захранване.

- Дефектирал CU 351. Свържете се с Grundfos.

Неравномерно подаване на вода от 
Hydro MPC (отнася се и до неравномерно 
подаване на вода).

Налягането на входа е прекалено ниско. Проверете смукателната тръба и 
евентуалния филтър (сито) на входа.

Смукателната тръба или помпите са 
частично блокирани от замърсители. Изчистете смукателната тръби и помпите.

Помпите засмукват въздух. Проверете смукателната тръба за 
пукнатини (утечки).

Дефектен датчик на налягане. Сменете датчика.

Помпите работят, но не изпомпват вода.

Клапаните са затворени. Отворете клапаните.
Смукателната тръба или помпите са 
блокирани от замърсители. Изчистете смукателната тръба и помпите.

Възвратният клапан е блокирал в 
затворено положение.

Почистете възвратния клапан. 
Възвратният клапан трябва да се движи 
свободно.

Смукателната тръба тече. Проверете смукателната тръба за 
пукнатини (утечки).

В смукателната тръба или помпите има 
въздух.

Обезвъздушете и установете помпите в 
изходно състояние. Проверете 
смукателната тръба за пукнатини 
(утечки).

Hydro MPC не може да стигне до 
работната точка. Прекалено голяма консумация на изхода.

- Намалете консумацията (ако е 
възможно).
- Използвайте по-голяма напорна система 
Hydro MPC.

През уплътнението на вала капе.
Уплътнението на вала е дефектно. Сменете уплътнението на вала.
Неточна регулировка на височината на 
вала на помпата. Регулирайте отново височината на вала.

Шум.

Помпите създават кавитация. Почистете смукателната тръба/помпа и 
евентуално филтъра на входа.

Помпите не се въртят свободно (има 
съпротивление на триене) заради 
неточна регулировка на височината на 
вала.

Регулирайте отново височината на вала.

Помпата се стартира и спира твърде 
често.

Грешно предналягане в разширителния 
съд. Задайте правилното предналягане.
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11. Поддръжка

11.1 Помпи
Лагерите на помпите и уплътнението на вала не се нуждаят 
от поддръжка.

11.2 Лагери на мотора
Мотори без гресьорки не се нуждаят от поддръжка.
Моторите с гресьорки трябва да се смазват с 
високотемпературна литиева грес (вижте инструкциите на 
капака на вентилатора при моторите на Grundfos).
При сезонна експлоатация (моторите не работят повече от 6 
месеца в течение на една година), препоръчва се смазване 
на моторите, когато помпата се изважда от експлоатация.

11.3 CU 351
CU 351 не се нуждае от поддръжка. Трябва да се пази чист и 
сух. Освен това, CU 351 не трябва да работи извън обхвата 
на стайните температури, вижте 14. Технически данни.

12. Защита от обледеняване
Помпите, които не се използват, когато навън е студено, 
трябва да бъдат източвани, за да се предпазят от 
повреждане. Източете помпите като развъртите клапана за 
обезвъздушаване в главата на помпата и свалите тапата за 
източване в основата й.

Не затягайте обезвъздушителния клапан и не слагайте отново 
тапата за оттичане, докато не се наложи да използвате 
помпата отново.

13. Изваждане от експлоатация
Изключете главния прекъсвач, за да извадите напорната 
система от експлоатация.

Индивидуалните помпи се изваждат от експлоатация като се 
изключва стартера на съответния мотор, автоматичния 
прекъсвач или се сваля бушона.

14. Технически данни

14.1 Налягане
Налягане на подаването
Напорните системи Hydro MPC могат да работят както с 
положително налягане на входа (система с предналягане), 
така и с отрицателно налягане на входа (т. е. когато в 
смукателния разпределител има вакуум).
Препоръчва се изчисляване на налягането на подаване, 
когато:
• от по-дългите тръби капе вода;
• се изсмуква вода от по-голяма дълбочина;
• условията на засмукване са лоши.
Бележка: В тази инструкция за монтаж и експлоатация, 
терминът "налягане на подаване" се дефинира като 
налягането/вакуумът, измерени точно пред напорната 
система.

За да се избегне кавитацията, уверете се, че има 
минималното налягане на подаване откъм смукателната 
страна на напорната система. Минималното налягане на 
подаване в бара може да се изчисли, както следва:

ps = Нужното минимално налягане на подаване в бара, 
което се отчита с манометър, монтиран на 
засмукващата страна на напорната система. 

Hv = Налягане на парите на изпомпваната течност в 
метри.

ρ = Плътност на изпомпваната течност в кг/м3.
g = Ускорението на земното притегляне в м/сек2.
NPSH = Net Positive Suction Head (общ положителен напор на 

входа) в метри напор.
NPSH може да бъде снет от кривата за NPSH в 
точката на максимален капацитет, при който помпата 
ще работи.
(Вижте инструкциите за монтаж и експлоатация за 
CR, CRI, CRN.)

Hs = Коефициент на сигурност = минимум 1 метър.
pb = Атмосферното налягане в метри.

Максимално налягане на подаване

Бележка: Максималното налягане на подаване се определя от 
конструкцията на помпата, например налягането на лагерите.
За повече информация относно други CR модели, вижте 
WebCAPS на www.grundfos.com.

Работно налягане
Стандартното максимално работно налягане е 16 бара.
По заявка, Grundfos предлага напорни системи Hydro MPC с 
максимално работно налягане, по-високо от 16 бара.

Преди да започнете работа по помпите, 
уверете се, че електрозахранването е 
изключено.
Заключете главния прекъсвач с катинар, за 
да сте сигурни, че няма да бъде включен 
случайно.

Трябва да внимавате изтичащата вода да не 
попадне върху хора и да не повреди мотора 
или други части. При инсталации с гореща 
вода, трябва да се обърне специално 
внимание на опасността от изгаряне с 
вряла вода.

Кабелите към прекъсвача остават под 
напрежение. Заключете главния прекъсвач с 
катинар, за да сте сигурни, че няма да бъде 
включен случайно.

Помпа Максимално налягане на 
подаване [бара]

50 Hz

CRI(E) 3-10 10
CRI(E) 5-4 до CRI(E) 5-10 10
CRI(E) 10-3 до CRI(E) 10-6 8
CRI(E) 15-5 10
CRI(E) 20-5 10
CR(E) 32-4 4
CR(E) 45-2 4
CR(E) 45-3 до CR(E) 45-4 10
CR(E) 64-4-2 10
CR(E) 90-3 15

60 Hz

CRI(E) 5-7 10
CRI(E) 10-3 8
CRI(E) 15-3 10
CRI(E) 20-3 10
CR(E) 32-2 4
CR(E) 45-2-1 10
CR(E) 64-2-1 10
CR(E) 90-2-1 15

ps Hv ρ g 10-5× NPSH Hs pb–+ +×+>
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14.2 Температура
Температура на течността: 0°C до +70°C
Температура на околната среда: 0°C до +40°C

14.3 Относителна влажност
Макс. относителна влажност: 95%

14.4 Звуково налягане
За нивото на звуковото налягане вижте инструкциите за 
монтаж и експлоатация на CR помпи.
Нивото на звуково налягане за няколко помпи може да се 
изчисли както следва:
Lмакс. = Lпомпа + (n – 1) x 3
Lмакс. = Максимално ниво на звуковото налягане.
Lпомпа = Ниво на звуковото налягане за една помпа.
n = Брой на помпите.

15. Електрически данни
Захранващо напрежение
Вижте фирмената табела на Hydro MPC.

Резервен предпазител
Вижте схемата на свързване, доставена с Hydro MPC.

Цифрови входове

Бележка: Всички цифрови входове са захранени с PELV 
напрежение (Protective Extra-Low Voltage).

Аналогови входове

Бележка:  Всички аналогови входове са захранени с 
напрежение PELV (защитно свръхниско напрежение).

Цифрови изходи (изходи за релета)

Всички цифрови изходи са контакти за релета с нулев 
потенциал.
Бележка: Някои изходи имат общ C извод. За повече 
информация вижте схемата на свързване, доставена с 
Hydro MPC.

Входове за PTC датчик/термичен превключвател
За PTC датчици към DIN 44082. Могат да бъдат включвани и 
термични превключватели.

Бележка: Входовете за PTC датчиците са галванично 
разделени от другите входове и изходи на Hydro MPC.

16. Други документи
Допълнителна информация за напорните системи Hydro MPC 
може да бъде намерена в следните документи:
Всички документи са достъпни в WebCAPS на страницата на 
Grundfos, www.grundfos.com.

* Отнася се само до напорни системи Hydro MPC-E, 
-ED и -ES.

** Отнася се само до напорни системи Hydro MPC с външен
честотен преобразувател.

17. Отстраняване на отпадъци
Отстраняването на този продукт или части от него, като 
отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, 
събразени с екологичните разпоредби:
1. Използвайте местната държавна или частна служба по 

събиране на отпадъците.
2. Ако това не е възможно, свържете се с найблизкият офис 

или сервиз на Grundfos.

Напрежение на отворена 
верига: 24 VDC

Ток на затворена верига: 5 mA, DC
Честотен обхват: 0-4 Hz

Входен ток и напрежение:
0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

Толеранс: ±3,3% от пълния 
обхват

Точност на повторение: ±1% от пълния обхват
Входно съпротивление, ток: < 250 ома
Входно съпротивление, напрежение, 
CU 351: 10 koм ±10%

Входно съпротивление, напрежение, 
IO 351: > 50 ком ±10%

Захранване на датчика: 24 V, максимум 50 mA, 
защита срещу късо

Максимален товар на контакта: 240 VAC, 2 A
Минимален товар на контакта: 5 VDC, 10 mA

Напрежение на отворена верига: 12 VDC ±15%
Ток на затворена верига: 2,6 mA, DC

Заглавие Честота Номер на 
публикацията

Брошури с данни

Grundfos Hydro MPC 50 Hz 96605939
Grundfos Hydro MPC 60 Hz 96605940

Инструкции за монтаж и експлоатация

CR, CRI, CRN 50/60 Hz 96462123
CRE, CRIE, CRNE, CRKE, 
SPKE, MTRE, CHIE * 50/60 Hz 96564245

Честотен преобразувател ** 50/60 Hz -
Резервоар - 96550312

Сервизни китове

Сервизни китове за 
Hydro MPC 50/60 Hz 96488862

Друга документация

Схема на свързване - -

Фирмата си запазва правото на технически промени.
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Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850  Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

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

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

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

Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220090 Минск ул.Олешева 14 
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil
GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhais - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Bulgaria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd. 
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia
GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Cebini 37, Buzin
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki) 
Phone: +358-9 878 9150 
Telefax: +358-9 878 91550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706/27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chamiers Road
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910/460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290/95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyakoda
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-484 1014

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Mexico 
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Nederland B.V. 
Postbus 104 
NL-1380 AC Weesp 
Tel.: +31-294-492 211 
Telefax: +31-294-492244/492299 

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, Школьная 39
Тел. (+7) 095 737 30 00,  564 88 00
Факс (+7) 095 737 75 36,  564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia and Montenegro
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877, 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB 
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 1 563 5338
Telefax: +386 1 563 2098
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Lunnagårdsgatan 6 
431 90 Mölndal 
Tel.: +46-0771-32 23 00 
Telefax: +46-31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 
3,
Bangna, Phrakanong
Bangkok 10260 
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС Украина
ул. Владимирская, 71, оф. 45
г. Киев, 01033, Украина,
Тел. +380 44 289 4050
Факс +380 44 289 4139

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Usbekistan
Представительство ГРУНДФОС в 
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й 
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
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