GRUNDFOS LC STYRENHETER

DET HAR ALDRIG VARIT
ENKLARE ATT STYRA
PUMPARNA
SMART NIVÅSTYRNING

FÖR TÖMNINGS- OCH FYLLNINGSAPPLIKATIONER MED STYRENHET
LC 231 OCH LC 241

Enkel att installera,
konfigurera och ansluta
till CTS
Grundfos LC-styrenheter är avsedda för installationer
med en eller två pumpar och idealisk för tömning av
spillvattenbrunnar samt fyllning av bassänger eller tankar.
Styrenheten har fördefinierade inställningar för sådana
applikationer, vilket gör att igångkörning i den aktuella
applikationen går snabbare och lättare. Styrenheten
stöder både analoga tryckgivare och nivåvippor.
Start- och stoppsignaler används för normal drift och
pumparna skyddas mot torrkörning med valfri signal.
Styrenheten stöder upp till fem reglernivåer, inklusive
torrkörning, för både analoga tryckgivare och nivåvippor.
Vid val av tömningsapplikation tvångsstartar styrenheten
båda pumparna vid eventuellt högnivålarm. Vid val av
fyllningsapplikation startas inte pumparna när den
översta nivån nås.
Grundfos LC-styrenheter finns i två varianter:
LC 231 - en kompakt lösning, komplett med
certifierat motorskydd
LC 241 - en moduluppbyggd panellösning med
möjlighet till användaranpassning.

Unika funktioner med konfigurerbara in-/utgångar
samt intuitivt användargränssnitt
Styrenheten är försedd med Grundfos konfigurerbara
in- och utgångar, som ger full flexibilitet för alla
användningsområden. Daglig styrning, övervakning
och igångkörning är lika enkelt, tack vare det
användarvänliga gränssnittet. Det sparar värdefull tid
vid igångkörning och i den dagliga interaktionen med
pumpar och styrenhet.
Styrenheten kan enkelt byggas ut med kommunikationsmoduler från Grundfos, vilket gör den smidig att
använda i övervakningssystem som SCADA eller
Grundfos Remote Mangement (GRM).

Styrenhet LC 231 och LC 241

Enkel konfigurering med appen Grundfos GO Remote (via Bluetooth)

Appen
Grundfos GO Remote
finns i App Store och
på Google Play

Pump- och systemskydd
Styrenheten avger ett larm vid överström, pumpöverhettning, torrkörning, fasföljdsfel eller fasbortfall,
motstridiga givarsignaler eller defekt givare, inbrott/
intrång, vatten på golv, för många omstarter eller fukt i
pumpen.

Konfigurerbara in- och utgångar
(CIO)
Styrenheten har flera lediga in- och utgångar för extra
givare, som lyfthöjden från brunnen. Grundfos CIOportar (konfigurerbara in-/utgångar) kan konfigureras
för nästan alla slags signaler på samma fysiska plintar.
CIO-portar kan användas som digital in-/utgång,
analog ingång eller Pt 100-/1000-ingång för flexibel

Enkel CTS-integrering

användning, beroende på den aktuella applikationen.

Styrenheten använder öppna standardprotokoll för

Grundfos GO och kan visa en mängd statusinformation

anslutning till alla SCADA‑system. Därmed får du

på ett övervakningssystem eller PLC.

fjärråtkomst till dina pumpstationer eller tankar. Du
kan styra pumparna, ändra inställningar och få åtkomst
till information som larm- och driftsdata. Om du väljer
WebAccess via Grundfos Remote Management (GRM) kan
du kommunicera via dator eller mobiltelefon.

Inbyggt motorskydd samt
strömmätning (LC 231)
Den kompletta och kompakta styrenheten LC 231 är försedd
med certifierat motorskydd och strömmätning.
I lösningen LC 241 är strömmätning tillval och det externa
motorskyddet är monterat på en DIN-skena.

De två reläutgångarna kan konfigureras med hjälp av
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KONFIGURATIONSÖVERSIKT
Grundfos LC-styrenheter för nivåreglering
finns i två varianter, LC 231 och LC 241

•
•

Drift av en eller två pumpar
1-fas 110-240 VAC (50/60 Hz)
230 V med start- och driftskondensator för DP, EF, SE1, SEV eller SEG
3-fas 380-460 VAC (50/60 Hz)
Direktstart för två pumpar upp till 8,5 A
Direktstart upp till 12 A

•
•
•**

Direktstart upp till 23 A
Y/D-start upp till 59 A
Mjukstart upp till 72 A
Separat matning för varje pump (tillval)
Motorskydd
Överhettningsskydd

Elektronisk DIN-skenmodul

•

•
•

Ytterligare IO 2 st. DI, 2 st. DI/DO, 4 st. CIO + 2 reläutgångar

Kommunikationsgränssnitt (CIM-moduler) *
Plastskåp

Tillval

•
•
•

Metallskåp

•

IP 54/NEMA 3R
Strömmätning
Inbyggd summer
Stöder Grundfos GO via Bluetooth

Renskörningsfunktion:
Pumpen startas regelbundet för att motverka igensättning
Max. antal omstarter för motorskydd vid igensättning
Driftstimräknare för planering av service
PIN-kodsskydd mot obehörig användning
Larm- och varningslogg samt driftsanalysöversikt

•
•
•
•

Inbyggt

Tillval

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundanpassade lösningar
Uppdatera till nya funktioner via USB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inbyggt

Standard-IO 4 st. DI, 1 st. AI/DI + 2 reläutgångar

Ytterligare IO 2 st. DI, 2 st. DI/DO, 2 st. CIO + 2 reläutgångar

LC 241
En moduluppbyggd panellösning med
möjlighet till användaranpassning

•
•
•
•
•
•

* moduler som stöds: CIM 150 Profibus, CIM 200 Modbus RTU, CIM 260 3G/4G, CIM 280 GiC/GRM 3G/4G och CIM 500 Modbus TCP/ProfiNet
** Direktstart vid en pump
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LC 231
En kompakt lösning med
certifierat motorskydd

