GRUNDFOS iSOLUTIONS
LC 231 & LC 241 SZINTVEZÉRLŐK

A SZIVATTYÚK VEZÉRLÉSE
MÉG SOHA NEM VOLT
ILYEN EGYSZERŰ
SZINTSZABÁLYOZÁS
ÜRÍTÉS ÉS TÖLTŐ
ALKALMAZÁSOKBAN

2

LC 231 & LC 241 SZINTVEZÉRLŐK

LC 231 & LC 241 SZINTVEZÉRLŐK

KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ, KONFIGURÁLHATÓ
ÉS CSATLAKOZTATHATÓ SZENNYVÍZ-,
ÉPÜLET- VAGY TARTÁLYALKALMAZÁS
INTELLIGENS SZINTSZABÁLYOZÁSÁHOZ
Az egy vagy két szivattyúval rendelkező berendezésekhez tervezett Grundfos LC szintvezérlő ideális a
kis szennyvízszállítással, kereskedelmi épületekkel és
tartályfeltöltéssel kapcsolatos ürítési és töltési alkalmazásokhoz.
A vezérlő előre konfigurált beállításokkal rendelkezik ezekhez
az alkalmazásokhoz, hogy megkönnyítse az üzembe helyezést.
A vezérlő képes akár öt vezérlési szint támogatására mind analóg szinttávadós, mind úszókapcsolós működés esetén.
A normál működéshez használt Indítási és leállítási jelek mellett
az opcionálisan alkalmazható szárazonfutás érzékelés védi meg
a szivattyút a szárazonfutástól. A vezérlő kétféle üzemmódban
használható: ÜRÍTÉSRE vagy TÖLTÉSRE. Ürítési alkalmazásnál ha
az akna vagy tározó teljesen megtelik a vezérlő mindkét szivattyút elindítja. Töltési alkalmazásoknál ennek az ellenkezője
érvényes; ha a tartály tele van, a szivattyúk nem járnak.
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A Grundfos LC szintvezérlők két változatban érhetők el:
LC 231 – egy kompakt kivitel tanúsított motorvédelemmel
LC 241 – egy egyéni igényre alakítható, szekrényes megoldás

EGYEDÜLÁLLÓAN KONFIGURÁLHATÓ BEMENETEK/KIMENETEK ÉS
RENDKÍVÜL INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET
A vezérlő Grundfos által konfigurálható
bemeneti/kimeneti sorkapcsokkal van
ellátva, így biztosítva teljes rugalmasságot
minden alkalmazáshoz. A napi szabályozás,
a felügyelet és az üzembe helyezés egyszerű
az intuitív és könnyen használható felhasználói felülettel. Ezzel értékes időt takarít
meg induláskor és a napi interakciók során a

szivattyúkkal, vezérlővel.
A vezérlő zökkenőmentesen integrálható
a Grundfos kommunikációs modulok
sorába, biztosítva, hogy könnyen beilleszthető legyen bármilyen felügyeleti
rendszerbe, mint például a SCADA.

A Grundfos GO a mobiltelefonos szivattyúvezérlés átfogó
platformja. A vezérlők Bluetooth kapcsolaton keresztül
érhetők el, így biztosítva az egyszerű és zökkenőmentes
kapcsolatot a vezérlő és az alkalmazás között.
Minden szivattyúbeállítás könnyen konfigurálható,
felügyelhető, és beállítható a Grundfos GO alkalmazással.
Ezzel lehetővé válik, hogy akár a szervizautóból csatlakozzon
a szivattyúkhoz. Az indítás varázsló lépésről lépésre
végigvezeti Önt a beállításokon, így biztosítva, hogy
új szivattyútelepe azonnal működőképes legyen.

Az egyszerű és intuitív kezelőfelület mutatja a telepítés
állapotát. Itt egy szempillantás alatt áttekintheti az aknát
és a szivattyúkat, a riasztásokhoz és figyelmeztetésekhez,
a kézi szivattyúvezérléshez és a szivattyúk részletes
állapotához tartozó parancsikonokkal.
A telepítés beállításait és állapotát tartalmazó teljes
jelentést is létrehozhat helyben és azonnal.
Opcionális funkciók, mint például a lerakódás mentesítést
vagy a bekapcsolási késleltetés is beállíthatóak. Továbbá,
a Grundfos GO alkalmazás arra is használható, hogy a
szivattyútelep beállításait tárolja (biztonsági mentés),
vagy több telepítés esetén újra és újra beillessze
ugyanazt a beállítást, csökkentve a munkaterhelést.
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TEKINTSE MEG, MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ LC
SZINTVEZÉRLŐ TELEPÍTÉSE
A Grundfos LC 231 és LC 241 szintvezérlők átfogó funkciókat kínálnak az egész szivattyútelep felügyeletéhez és vezérléséhez.
Ezek közül néhány magasra emeli a lécet, a szivattyútelep szabályozás iránti elvárások területén:

Intuitív felhasználói felület

Konfigurálható bemenetek és kimenetek (CIO)

A vezérlő felhasználói felülete egyszerű
és intuitív, amely használható a napi
állapotfigyeléshez, mint például az akna
szintje, a szivattyúk állapota és a szivattyúk
kézi vezérlése.. Egyszerű alkalmazásoknál a
felhasználói felület gyors telepítési és üzembe
helyezési varázslót biztosít. Riasztás esetén
a riasztási kód megjelenik az interfészen.

A vezérlő számos szabad bemenettel és kimenettel rendelkezik az extra
érzékelőkhöz, mint például a nyomó oldali nyomásérték. A Grundfos CIO
portok (Konfigurálható bemenet/kimenet) úgy konfigurálhatók, hogy szinte
bármilyen típusú jel csatlakoztatható ugyanazon a fizikai csatlakozón. A
CIO portok használhatók digitális be/kimenetként, analóg bemenetként
és Pt 100/1000 bemenetként a rugalmas felhasználás érdekében. A két
relékimenet konfigurálható a Grundfos GO applikációval, hogy különféle
állapotinformációkat jelenítsenek meg egy felügyeleti rendszeren vagy PLC-n.
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Letapadásgátló

Újraindítások maximális száma

A vezérlő letapadásgátló funkcióval
rendelkezik, amely megóvja a
szivattyúk eltömődését vagy
letapadását a lerakódásoktól.
A letapadásgátló funkció olyan
aknákban használatos, amelyekben
hosszú ideig nem volt hozzáfolyás.
A letapadásgátló funkció biztosítja,
hogy a szivattyúk meghatározott
időközönként elinduljanak és néhány
másodpercig járjanak.

A vezérlő rendelkezik egy „maximális számú újraindítás” funkcióval, hogy
megakadályozza a szivattyúk sorozatos újraindítását blokkolás vagy egyéb sérülés
esetén. Ez megvédi a szivattyúkat és energiát takarít meg. Ez a funkció nagyon hasznos
azokban az alkalmazásokban, ahol a terhelés egyenlőtlenül oszlik el az év során.

PIN-kóddal védett

Riasztások és
figyelmeztetések napló

Előzményi működési
adatnapló

A vezérlő részletes riasztási
és figyelmeztető naplót vezet
az utolsó 20 riasztásról. A
riasztási napló elérhető távolról
a SCADA vagy a Grundfos
iSOLUTIONS CLOUD segítségével.
A Grundfos GO segítségével is
megvizsgálhatja a lokalizált,
lefordított szövegű naplókat a
szivattyútelepen történő egyszerű
hibaelhárításhoz és javításhoz.

A vezérlő korábbi adatokat

A biztonság a legfontosabb. A
telepítés védelme érdekében
különféle módokat alkalmaztunk
a vezérlő lezárására/az illetéktelen
használat elleni védelemre. A kijelző
két szinten zárható le, és még a
Grundfos GO beállítási menüjéhez
való hozzáférés is védhető PIN-kóddal.

Karbantartási jelzés a felhasznált órák számáról
A vezérlő beépített szervizelésjelző funkcióval rendelkezik, amely
segít nyomon követni, hogy mikor van szükség szervizelésre. Csak
adja meg a kívánt időintervallumot, és a vezérlő figyelmeztetést
fog generálni, ha a szivattyú a megadott ideig üzemelt.

szolgáltat a szivattyútelep hatékony
működésének biztosításához. A
szivattyúkat a motoráram vagy az
indítások/leállások száma alapján
szűrheti, hogy megállapítsa, szükség
van-e karbantartásra. A következő
adatok állnak rendelkezésre:
o Szivattyúrendszer: Teljes üzemidő,
működési idő és energiafogyasztás
o Szivattyúk egyenként: Üzemórák,
legutóbbi üzemidő, üzemórák az utolsó
24 órában, az indítások száma átlagban
óránként, az utolsó 24 órában történt
indítások száma és az energiafogyasztás

Szivattyú és rendszervédelem

Egyszerű SCADA integráció

A vezérlő riasztással figyelmeztetést ad
áramtúlterhelés, szivattyú túlmelegedése,
szárazonfutás, magas vízszint, helytelen fázissorrend
vagy fáziskimaradás, érzékelő ellentmondás vagy
hiba, behatolás észlelés, víz a padlón, túl sok
újraindítás és nedvesség a szivattyúban esetén.

A vezérlő nyílt protokollokat használ bármely SCADArendszerhez való csatlakozáshoz. Ezek lehetővé teszik a
szivattyútelepek vagy töltőállomások távoli elérését. Vezérelheti
a szivattyúkat, módosíthatja a beállításokat és hozzáférhet az
olyan információkhoz, mint a riasztások és az üzemadatok.

Beépített motorvédelem és árammérés
A kompakt, összesített LC 231 vezérlő megoldás tanúsított beépített motorvédelmet és árammérést kínál. Az LC 241
szekrényes megoldás DIN sínre szerelt elektronikus motorvédelmet alkalmaz, és kiegészíthető árammérés opcióval is.
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KONFIGURÁCIÓ
ÁTTEKINTÉSE

TARTOZÉKOK A SZINTVEZÉRLÉSHEZ

A Grundfos LC szintvezérlők két változatban érhetők el.

Analóg szinttávadó

Egy- és kétszivattyús üzemmód
1 fázis 110- 240 V AC (50/60 Hz)

LC 231

LC 241

Kompakt megoldás

Moduláris és egyéni igényre alakítható

tanúsított motorvédelemmel

szekrényes megoldás

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Beépített

Túlterhelés védőrelé

•

•
•

Indító és üzemi kondenzátorok 1 fázisú rendszerekhez
3 fázis 380-460 V AC (50/60 Hz)
Direkt indítási mód 12A-ig
Direkt indítási mód 26 A-ig
Csillag-delta indítás 59 A-ig
Lágyindítás 72 A-ig
Motorvédelem
Túlmelegedés elleni védelem
IO 4xDI, 1xAI/DI alkalmazás
Kiegészítő I/O
IO 2xDI, 2xDI/Do, 2xCIO alkalmazás
Támogatja a Grundfos kommunikációs interfészmodult
(CIM)*
Műanyag szekrény

Áramerősség-mérés
Beépített hangjelzés
Grundfos GO támogatás Bluetooth Smart-on keresztül

•
•
•
•

•
•
•
•

Beépített

Opcióként

•
•

•
•
•
•

További opciók lehetőségek
Frissítés új funkciókra USB-n keresztül

Egészítse ki úszókapcsolókkal
vagy analóg nyomásérzékelőkkel,
vagy a kettő kombinációjával,
igényeinek megfelelően a riasztások
és figyelmeztetések, valamint
a szintellenőrző alkalmazás
napi ellenőrzése érdekében.

Opcióként

Fémszekrény
IP 54/NEMA 3R

Úszókapcsolók és
analóg szinttávadók

A Grundfos analóg szintjeladók széles
választékát kínálja a szennyvízakna
vagy víztartály megbízható és pontos
felügyeletéhez és szabályozásához.

•

*támogatott modulok:
CIM 150 Profibus
CIM 200 Modbus RTU
CIM 260 3G/4G
CIM 300 BACnet
CIM 500 Modbus TCP / ProfiNet
*A GIC/GRM jelenleg nem támogatott

Opciók
Az LC 241 szintvezérlők a következő, gyárilag
beépített opciókkal rendelhetők:

Külső főkapcsoló
Adjon hozzá egy külső főkapcsolót
a rendszerhez. A főkapcsoló
három különböző méretben
kapható (25 A, 40 A, 80 A).

• Hibajelző fényjelzés
• ON/OFF/AUTO kapcsoló
• Elektróda relé
• Tartalék akkumulátor
• Főkapcsoló
• Kismegszakító
• Áram-védőkapcsoló (RCD).

Csatlakoztathatóság
A Grundfos terepibusz koncepciója
ideális megoldás a Grundfos
LC szintvezérlőket használó
szivattyúrendszerek vezérlésére,
ami könnyen telepíthető, üzembe
helyezhető és használható. A
kommunikációs interfész modul
(CIM) vezetékes és vezeték nélküli
kapcsolatot tesznek lehetővé
egy sor, iparági szabványnak
megfelelő adatkommunikációs
protokoll révén, teljesen integrálva
a SCADA rendszerekbe és más
felhő szolgáltatásokba.
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GRUNDFOS iSOLTIONS
A Grundfos iSOLUTIONS egy holisztikus rendszermegközelítés, amely precíz, intelligens
technológia adaptáció révén optimális teljesítményt, átfogó energiahatékonyságot,
és felülmúlhatatlan megbízhatóságot ér el. A Grundfos iSOLUTIONS élenjáró
szabályozási és felügyeleti megoldásokat kínál a szivattyúrendszerek teljes
optimalizálására és okos megoldásokat javasol a már meglévő és az új rendszerek
kapacitásának maximalizálására, ugyanakkor minimalizálja a karbantartási igényt is.
A Grundfos piacvezető, nagy hatásfokú szivattyúkat és berendezéseket szállít a vízhálózatok
igényeinek kielégítésére, valamint a rendszer vezérlésének és megbízhatóságának
fokozására a szennyvizes alkalmazások szigorú munkakörnyezetében.

GRUNDFOS SOUTH EAST EUROPE KFT.
Tópark u. 8. 2045 Törökbálint Hungary
Tel: (+36) 23 511 110 Fax: (+36) 23 511 111
Email: info_ghu@grundfos.com
www.grundfos.hu
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