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Opis Systemu
Kontrolery ES 2050 (mocowane do ściany) i ES 2051 (mocowane na panelu) zostały zaprojektowane do
monitorowania i sterowania instalacji do zmiękczania wody typu simplex (pojedyncza kolumna wymiany)
oraz duplex (podwójna kolumna wymiany).
Podczas, gdy instalacja typu simplex nie może zapewnić zmiękczonej wody do instalacji, kiedy kolumna
wymiany jest w trakcie regeneracji, instalacja typu duplex ma możliwość zapewnienia oczyszczonej
wody z jednej kolumny, kiedy druga jest regenerowana. Instalacje typu Duplex mogą być obsługiwane
albo w trybie aktywnym /czuwania (jedna jednostka działa, druga albo w trakcie regeneracji lub czeka na
przywołanie do działania), lub w trybie równoległym (obie jednostki działają poza tą, która się
regeneruje). Na regenerację kolumny wymiany ma wpływ albo jeden centralny zawór regulacyjny lub
system pilotażowy kontrolujący poszczególne zawory.
Regeneracja jest zazwyczaj inicjowana po przepuszczeniu odmierzonej ilości wody przez instalację,
ilość ta jest automatycznie obliczana, kiedy wydajność wymiany i twardość dostarczanej wody zostaną
zaprogramowane w kontrolerze. Ewentualnie cykl regeneracji może być również zainicjowany albo po
wstępnie określonym czasie lub w skutek działania zewnętrznego styku np. urządzenia do
monitorowania twardości wody, przycisku, lub w oparciu o zegar czasu rzeczywistego. Ponieważ,
zwłaszcza w instalacjach typu simplex, mogą być okresy dnia, kiedy regeneracja byłaby niepożądana,
np. okresy dużego zapotrzebowania, sterowanie może być tak zaprogramowane, że regeneracja nie
może zachodzić między pewnymi czasami. Kiedy ta funkcja opóźnionej regeneracji jest w użyciu, każdy
sygnał inicjalizacji jest zachowywany a wyświetlacz wskazuje najwcześniejszy czas, w którym może się
zacząć już zainicjowany cykl regeneracji.
Zewnętrzny styk może być używany do:
a) powstrzymania lub zatrzymania cyklu regeneracji
b) otwarcia lub zamknięcia zaworu serwisowego.
W celu zapobieżenia degradacji mikrobiologicznej jednostki z powodu wydłużonych okresów, w których
ona nie działa, jednostka standby w instalacji do zmiękczania wody typu duplex może być
zregenerowana natychmiast przed rozpoczęciem jej użytkowania.
Można ustawić minimalny odstęp czasowy między kolejnymi cyklami regeneracji, w ten sposób
umożliwiając systemom solankowym powrót do normalnego stanu między regeneracjami, jeżeli to
konieczne.
Pięciowoltowe, wolne styki przekaźnika są dostępne do sterowania zaworów, pomp, lampek, itp. lub
mogą być używane do zdalnego monitoringu.
1.

Dodatkowy przekaźnik programowy (programowalny):
a) dostępny przed, w czasie lub po części cyklu regeneracji.
b) może być używany do otwierania zaworu samoczynnego, przepłukującego instalację, w celu
drenowania za każdym razem, gdy wyprodukowana zostanie wstępnie ustalona ilość oczyszczonej
wody.
c) umożliwia sterowaniem zaworem lub pompą w czasie regeneracji lub działania.
2.
Przekaźnik regeneracyjny:
Styk dostępny w czasie cyklu regeneracji.
3.
Przekaźnik impulsów przepływu (programowalny):
a) powtarza styk wodomierza dla zdalnego monitorowania użytej wody.
b) używany do kontrolowania zaworu napełniania zbiornika z substancjami chemicznymi.
4.
Przekaźnik ostrzegawczy:
Programowalny styk ostrzegawczy.
5.
Przekaźnik alarmu:
Programowalny styk awarii.
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Jednostka serwisowa 1
Jednostka regeneracyjna 1
Alarmy
Ostrzeżenia
Bezpiecznik
Główny przełącznik
Start regeneracji

8
9
10
11
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14

Kursor pozycji
15 Wejście numeryczne
Twardość dostarczanej wody
16 Programowanie
Kolejny program
17 jednostka serwisowa 2
Czas rzeczywisty
18 LED Display
Poprzedni program
19 Jednostka regeneracji 2
Odblokowanie
20 Ekran LCD
Informacje
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Komunikaty o stanie i regeneracji
LED – ekran

.

m³
Kiedy jednostka działa, ekran LED pokazuje pozostałą ilość wody, która może być zmiękczona przed
tym, kiedy wymagana będzie kolejna regeneracja.
Podczas działania bez wodomierza, tzn. w sterowaniu czasowym, wyświetlacz zazwyczaj pokazuje
pełną pojemność między regeneracjami.
W czasie regeneracji stacji typu simplex ekran pokaże "0 m3 ".
Jeżeli maksymalna wartość wynosząca 9999 zostanie przekroczona, ekran LED pokaże tekst "OFL" tak
długo, jak wartość będzie zbyt wysoka.
NB! Istnieje dodatkowy "punkt dziesiętny" w prawym dolnym rogu ekranu. Miga on, kiedy rozpoczęte
zostanie płukanie (zobacz krok 15 w podstawowym programie).

LED – lampki kontrolne
Kolorowe lampki są stosowane do podania najważniejszych wskazań
stanu.:
Jednostka 1 działa (zielony)
Jednostka 2 działa (zielony)
Jednostka 1 w trakcie regeneracji (żółta)
Jednostka 2 w trakcie regeneracji (żółta)
Komunikat (czerwony)
Awaria (czerwony)
Dodatkowe informacje są zapewniane przez ekran LCD

LCD – ekran.
Stan działania.
Pierwsza linia ekranu LCD pokazuje aktualny stan instalacji, np. jednostka 1 w trakcie serwisowania.

Service unit 1
200mg/l
17:00
Zazwyczaj w trakcie cyklu pracy podawane są następujące informacje w drugiej linii ekranu LCD:
Po lewej stronie pokazywane są twardość dostarczanej wody, która została zaprogramowania w
jednostce.
Aktualny czas jest pokazywany po prawej stronie.
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Jednakże w niektórych warunkach działania pokażą się inne komunikaty:albo:



Service unit 1
Reg18:00
17:00
Podczas działania ze sterowaniem ustawionym na zakazanie regeneracji między pewnymi
czasami (sekcja 3 instrukcji programowania), jeżeli regeneracja jest wymagana będzie ona
opóźniona a sygnał inicjacji zachowany do czasu zakończenia okresu zakazu. Druga linia ekranu
pokaże czas, w którym jednostka rozpocznie regenerację i aktualny czas.

lub:



Service unit 1
Reg 72h
17:00
Jeżeli sterowanie zostało ustawione na zainicjowanie regeneracji po stałym odstępie czasowym
druga linijka ekranu pokaże ilość godzin pozostała do czasu, gdy rozpoczęta będzie regeneracja i
aktualny czas.

lub:



Service unit 1
Flush-time
20s
Sterowanie może być zaprogramowane na podanie sygnału, np. dla zaworu upustowego, za
każdym razem, kiedy zostanie dostarczona wstępnie ustalona ilość wody. Kiedy to wyjście jest
aktywne, druga linia ekranu pokaże pozostały czas trwania sygnału.

Stan regeneracji.
Pierwsza linia ekranu LCD pokazuje aktualny stan instalacji, np. jednostka 1 w trakcie regeneracji.

Regen. unit 1
Phase : 2 15 Min.Druga linia ekranu LCD pokazuje: trwający krok lub fazę regeneracji, czas pozostały w kroku i wskazuje,
kiedy została wybrana dodatkowa procedura (sekcja 15 instrukcji programowania), czy wyjście jest
aktywne. "-" pokazuje aktywne "l" pokazuje nieaktywne. Jeżeli wyświetlany jest "Krok: 0" oznacza to, że
zanim będzie mogła się rozpocząć regeneracja będzie działała dodatkowa procedura. Podobnie "Krok:
6" pokazuje, że dodatkowa procedura będzie trwała po zakończeniu cyklu regeneracji. Jeżeli jest to
wymagane, czas trwania i pozostały czas dodatkowej procedury mogą być wyświetlane krótko poprzez
wciśnięcie przycisku INFO (zobacz stronę 6).
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Zmienianie i wskazania wartości programu.
Najważniejsze wartości programu mogą być przywoływane i zmieniane, jeżeli jest to wymagane poprzez
wciśnięcie przycisku.

Twardość dostarczanej wody.
Wcisnąć przycisk "Twardość", wskazywany za pomocą symbolu
dostarczanej wody.

, w celu pokazania twardości

Water hardness:
220mg/l
Gdyby była konieczna zmiana zaprogramowanych wartości; można skorzystać z przycisku strzałki "8"
do przesunięcia migającego kursora na cyfrę, która ma być zmieniona a przycisku numerycznego "#" do
dokonania zmiany.
Można wybrać pożądaną jednostkę pomiaru twardości (sekcja 8 instrukcji programowania), dostępne są
następujące:Jednostki twardości

Programowalny zakres

°D
°F
°E
mg/l CaCO3
gpg

2 – 99
4 - 199
2 - 99
40 - 1990
2 - 99

niemieckie stopnie twardości
francuskie stopnie twardości
angielskie stopnie twardości
Miligramy na litr jako CaCO3
Grany na galon

Kontroler automatycznie przelicza pojemności między regeneracjami z użyciem nowej wartości, w
czasie inicjacji kolejnego cyklu regeneracji, w następujący sposób:3

3

Pojemność kolumny [ grms CaCO3 /m żywicy x m żywicy]
= Pojemność zmiękczonej wody [m3]
Twardość dostarczonej wody [mg/l ~ CaCO3]

Jeżeli wynikowa wartość przekracza maksymalną wartość ekranu LED (9999 m³), pojawi się ekran
"przekroczona maksymalna wartość".
Ważna uwaga! Jeżeli zastosowane będzie obejście do mieszania twardej wody tak, że wodomierz
pokaże pojemność zmieszanej wody, ważne jest odjęcie końcowej, zmieszanej twardości wody od
wartości wejściowej dostarczanej wody.
Przykład:
twardość dostarczanej wody = 300 mg/l CaCO3 , twardość zmieszanej wody = 120 mg/l CaCO3
Stąd wartość 180 mg/l CaCO3 (300 mg/l CaCO3 - 120 mg/l CaCO3) musi być zaprogramowana w
kontrolerze.
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Aktualny Czas.
Wciśnij przycisk "Czas" wskazany przez symbol

, w celu wyświetlenia aktualnego czasu.

Current Time
Mo 16:48
Gdyby było konieczne zmienienie zaprogramowanej wartości; można użyć przycisku strzałki "8" do
przesunięcia migającego kursora na cyfrę, która ma być zmieniona a przycisku numerycznego "#" do
wprowadzenia zmiany.

EKRANY informacyjne.
Przycisk "INFORMACJE" umożliwia uzyskanie informacji, np. wartości z pamięci. Za każdym razem,
gdy wciśnięty jest przycisk "INFORMACJE", oznakowany symbolem
, wyświetlane są inne
informacje:Czas płukania.

Flushing
500l 350l 20s
Wyświetlane są ilość zaprogramowana między kolejnymi sygnałami płukania, ilość pozostała do
kolejnego sygnału płukania i czas trwania sygnału płukania.
Czas regeneracji .

Regen.time [min]
Σ
125 rest 15
Wyświetlane są czas trwania kompletnego cyklu regeneracji i możliwy dodatkowy czas, który może być
zaprogramowany.
Ograniczenia regeneracji.

NoReg16:00-18:00
IntRg72 MinRg4
NoReg 16:00-18:00 jeżeli sterowanie zostało ustawione na zakazanie regeneracji między pewnymi
czasami (sekcja 3 instrukcji programowania), ta część ekranu pokazuje czas, w jakim regeneracja jest
zakazana. W przeciwnym wypadku ekran pokaże: NoReg--- (brak regen.).
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IntRg 72 jeżeli sterowanie zostanie ustawione na zainicjowanie regeneracji po zaprogramowanej
przerwie czasowej (sekcja 4 instrukcji programowania), ta część ekranu pokazuje zaprogramowane
przerwy czasowe w godzinach. W przeciwnym wypadku ekran pokaże: IntRg -.
MinRg 4 jeżeli sterowanie zostanie ustawione na podawanie minimalnego okresu między kolejnymi
regeneracjami (sekcja 5 instrukcji programowania), ta część ekranu pokaże zaprogramowaną przerwę
czasową w godzinach.
W przeciwnym wypadku ekran pokaże: MinRg -.
Dodatkowy program.

Additional progr.
Step:2
26 Min.
Jeżeli został wybrany dodatkowy program (sekcja 15 instrukcji programowania), wyświetlone zostaną
wybrany czas rozpoczęcia i czas trwania dodatkowego programu. Jeżeli wyświetlany jest "Step 0"
dodatkowa procedura zacznie działać zanim będzie się mogła rozpocząć regeneracja. Podobnie "Krok:
E" wskazuje na to, że dodatkowa procedura będzie nadal działała po zakończeniu cyklu regeneracji.
Jeżeli program zostanie uaktywniony, ekran pokaże ile mu zostało czasu do uruchomienia.
Jeżeli nie został wprowadzony dodatkowy program, na ekranie pojawi się "Brak dodatkowego
programu".
Pojemność jednostki.

Unit capacity
150 m3
Wyświetlana jest obliczona pojemność między regeneracjami.
Wytworzona oczyszczona woda.

Treated water
45367 m3
Całkowita ilość wody, która została oczyszczona przez instalację.
Ostrzeżenie: Ten licznik może być zresetowany do zera przez inżyniera serwisu, przed zresetowaniem
należy sprawdzić logowania serwisowe w celu uzyskania szczegółów wartości przed zresetowaniem.
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Wejścia.

Input
WM0 RC0 WA0 RS0
Wskazuje aktualny stan każdego wejścia, wejścia są następujące:WM = wodomierz
regeneracji

RC = subst. chem. do regeneracji WA = oczekiwanie RS = rozpoczęcie

Wejścia WM, WA, i RS są pokazywane jako aktywne, kiedy zewnętrzne styki są zamknięte, RC jest
aktywne, kiedy otwarty jest zewnętrzny styk. Aktywne stany są wskazywane przez "1" po numerze
referencyjnym wejścia, nieaktywne przez "0".
Wyjścia.

Out123456789AB
|---------Wskazuje aktualny stan każdego wyjścia, " l " pod numerem wyjścia wskazuje na aktywne wyjście a " - "
na nieaktywne.
Serwis – numer telefonu.

Service
0031 73 443755
Aby zmienić numer telefonu.
Wybrać cyfrę z użyciem przycisku "8", cyfrę można następnie zmienić za pomocą albo przycisku "6"
lub "t".
Konserwacja .

Maintenance
500m3
20m3
Jeżeli zostanie zaprogramowane wymagane ostrzeżenie o automatycznej konserwacji, wyświetlona
zostanie domyślnie ustawiona przerwa między konserwacjami z lewej strony drugiej linii a ilość wody
oczyszczonej od ostatniej konserwacji jest wyświetlana z prawej strony drugiej linii.
Wersja oprogramowania

Software-version
ES2050 3.03.06
Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane w fabryce. Modyfikacje są wprowadzane w celu
przystosowania produktu do zmian technologicznych i wedle żądań klientów. Ekran pokazuje, która
wersja oprogramowania została wczytana.
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Alarmy / ostrzeżenia.
Kiedy urządzenie działa, na ekranie mogą pojawić się różne komunikaty, ta funkcja może być użyta do
kierowania wyjściami przekaźników lub do wywołania alarmów lub ostrzeżeń. Pozycje przekaźników są
pokazywane przez czerwone lampki kontrolne oznaczone symbolami "Uwaga" dla komunikatów i "Stop"
dla alarmów. Programowanie tych funkcji zostało opisane w sekcjach 5, 10,15 i 18 instrukcji
programowania.
Tekst opisowy pojawia się na ekranie LCD poza wskazaniami o awariach lub ostrzeżeniach.
Przekroczono zaprogramowaną pojemność.

Installation
exceeded
Ten komunikat może być tylko wyświetlony podczas sterowania instalacją typu duplex i pojawia się,
kiedy jednostka robocza wymaga regeneracji podczas, gdy jednostka niedziałająca (w trybie offline)
znajduje się w trakcie regeneracji.
Możliwe przyczyny, kiedy instalacja jest sterowana za pomocą wodomierza:
 Źle zaprogramowana wydajność.
 Źle zaprogramowana twardość dostarczanej wody.
 Wodomierz jest wadliwy lub niewłaściwego typu.
 Nadmierne zapotrzebowania na wodę np. duży zbiornik jest napełniany bardzo szybko.
Możliwe przyczyny, kiedy regeneracja jest inicjowana zdalnie za pomocą sygnału pochodzącego z
urządzenia do analizy wody:
 Wadliwe urządzenie analityczne.
 Niewłaściwe działanie urządzenia do analizy.
 Urządzenie do analizy wody jest zbyt czułe lub daje błędne odczyty.
 Niewłaściwa regeneracja jednostki prowadząca do niedoboru pojemności.
WAŻNE! W tych warunkach, jeżeli inicjacja regeneracji zależy od ilości, tzn. od wodomierza, jednostka
w trybie on-line zacznie się regenerować jak tylko druga jednostka zakończy swoją regenerację.
Jeżeli używany jest nasycalnik soli i nie ma dostępnej wystarczającej ilości solanki dla drugiej
regeneracji, należy zapobiec cyklowi drugiej regeneracji albo przez wyłączenie sterowania lub poprzez
włączenie sygnału "czekaj". Kiedy dostępna będzie wystarczająca ilość solanki, można umożliwić
regenerację drugiej jednostce.
Wcisnąć przycisk "ODBLOKUJ", oznakowany symbolem
, w celu zresetowania przekaźnika
ostrzeżenia lub alarmu. Jeżeli przycisk będzie wciśnięty drugi raz, ekran LCD zostanie również
zresetowany pod warunkiem, że również nie będzie już obecny sygnał inicjacji. Wtedy regeneracja
drugiej jednostki nie będzie miała miejsca.
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Awaria zasilania prądem.

Message
Supply failure
Jeżeli nastąpi awaria zasilania, informacje odnośnie
stanów nie zostaną utracone. Panel sterowania "pamięta" stan, w którym się znajdował, kiedy zasilanie
zostało przerwane.
NB. Aktualny czas zostanie utracony i musi być wprowadzony ponownie.
WAŻNE! Jeżeli instalacja znajduje się w trakcie cyklu regeneracji, możliwe jest, kiedy nastąpi awaria
zasilania, że jednostka ulegnie częściowemu opróżnieniu przez przepływ wody do odpływu, jeżeli w
czasie awarii zasilania utrzymany będzie dopływ wody
W tej sytuacji cykl regeneracji powinien być zakończony a nowy cykl zainicjowany najpierw zapewniając,
że dostępnych będzie dość substancji chemicznych.
Wciśnij przycisk "ODBLOKUJ", oznakowany symbolem
ostrzeżenia lub alarmu i następnie zresetuj aktualny czas.

, w celu zresetowania przekaźnika

Napełnianie zbiornika na chemikalia.

Refill
chemical tank
UWAGA: Ten komunikat może się pojawić tylko, kiedy podłączone jest wejście "substancji chemicznych
do regeneracji".
Chemikalia należy dodać do zbiornika na substancje chemiczne.
WAŻNE! Po pojawieniu się tego komunikatu, wykonany będzie jeden cykl regeneracji a regeneracja
może być nadal inicjowana poprzez wciśnięcie przycisku "START REGENERACJI" oznaczonego
symbolem .
Wcisnąć przycisk "ODBLOKOWANIA", oznaczony symbolem
, w celu wyzerowania (reset)
przekaźnika ostrzeżenia lub alarmu. Następnie ten komunikat zniknie, kiedy dostępne będą substancje
chemiczne.
W przypadku instalacji typu duplex działającej w trybie czuwania, jednostka w trybie czuwania będzie
automatycznie włączona nawet, gdy regeneracja opróżnionej kolumny nie może się odbyć.
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Oczekiwanie na regenerację.

Message
Wait
Ten komunikat pojawia się w czasie cyklu regeneracji wyłącznie, gdy dojdzie do uruchomienia
"Oczekiwania", na przykład przez przełącznik ciśnienia wody, który ma na celu zapobiec regeneracji,
kiedy nie jest podłączone wystarczające ciśnienie wody.
Wcisnąć przycisk "ODBLOKUJ", oznaczony symbolem
, w celu zresetowania przekaźnika
ostrzeżenia alarmu. To anuluje wszelkie cykle regeneracji, które są w trakcie.
Ważna uwaga: Jeżeli przycisk manualnej regeneracji, oznakowany symbolem
, zostanie wciśnięty
sygnał "Oczekiwania" zostanie tymczasowo zneutralizowany a cykl regeneracji będzie miał miejsce.
Przekaźniki alarmu i ostrzeżenia oraz sygnały LCD znikną, jak tylko usunięty zostanie sygnał
"oczekiwania". W celu zapobieżenia anulowaniu ostrzeżenia przed usunięciem awarii nie można
manualnie zresetować przekaźnika komunikatów.
W przypadku instalacji duplex, działających w trybie czuwania, jednostka znajdująca się w trybie
czuwania zostanie przywrócona do działania jeżeli pojawi się sygnał "oczekiwania", kiedy cykl
regeneracji zostanie zainicjowany.
WAŻNE Jeżeli "EURO" zostanie wybrane w kroku 12.4 sekwencji programowania, wyjściowe
(prowadzące) zawory elektromagnetyczne będą zamknięte w trakcie działania.
WAŻNE Każdy dodatkowy program (zobacz stronę 31) będzie unieruchomiony.

Wstępny styk (ostrzeżenie o regeneracji przed inicjacją).

Message
Pre contact
Ten komunikat pojawi się tylko, jeżeli zostanie on wybrany (sekcja 10 instrukcji programowania).
Wcisnąć przycisk "ODBLOKOWANIA", oznaczony symbolem
, w celu zresetowania ekranu i
przekaźnika alarmu, jeżeli zostały one zaprogramowane. Jeżeli przekaźnik ostrzeżenia został
zaprogramowany, nie można go anulować manualnie. Ma to na celu zapobieżenie przedwczesnemu
odłączeniu, na przykład, urządzenia do analizy wody.
Ekran i przekaźnik są automatycznie anulowane, kiedy cykl regeneracji zostanie zainicjowany.
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Minimalny limit czasu między regeneracjami.

Minimum regeneration period
Ten komunikat pojawi się tylko, jeżeli zaprogramowania została minimalna przerwa między
regeneracjami (sekcja 5 instrukcji programowania).
Możliwe przyczyny, kiedy instalacja jest kontrolowana przez wodomierz:
Źle zaprogramowania wydajność.
Błędnie zaprogramowana twardość dostarczanej wody.
Wodomierz jest wadliwy lub niewłaściwego typu.
Nadmierne zapotrzebowanie na wodę np. duży zbiornik napełniany szybko.
Możliwe przyczyny podczas aktywacji przez zewnętrzny sygnał z urządzenia do analizy wody:
Słaba jakość wody z kolumny, która przez pewien czas była w stanie czuwania, ze względu na efekt
przeciwstawnych jonów. Można sobie z tym poradzić poprzez zamocowanie zaworu spłukującego lub
pompy cyrkulacyjnej w systemie lub poprzez zredukowanie wrażliwości urządzenia analitycznego.
WAŻNE Regeneracja nie jest inicjowana. To musi być wykonane manualnie, zapobiega to powtórzeniu
regeneracji z powodu wadliwego funkcjonowania.
Wcisnąć przycisk "ODBLOKOWANIA" oznaczony symbolem , w celu przywrócenia ekranu i
zresetowania przekaźnika alarmu, jeżeli został on zaprogramowany.

Przekroczona maksymalna zaprogramowana wartość.

Max display
value exceeded
Wskazuje to, że wynik automatycznej kalkulacji wydajności wymiany / twardości leży poza dozwolonym
zakresem (0.1 - 9999). (Sekcja 9 instrukcji programowania)

Komunikat: Konserwacja.

Maintenance
0031 73 443755
Ten komunikat może się pojawić tylko, kiedy w sekcji 18 sekwencji programowania została wybrana
funkcja umożliwiająca podanie automatycznego ostrzeżenia o tym, że nadszedł czas konserwacji.
Wcisnąć przycisk "Reset", oznaczony symbolem
, w celu zresetowania przekaźnika alarmu, jeżeli
został on zaprogramowany i wezwać firmę zajmującą się konserwacjami. Ekran LCD może być
wyzerowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
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Manualna inicjacja regeneracji.
Regeneracja może być zainicjowana manualnie w dowolnym czasie. Wcisnąć przycisk "INICJACJA
REGENERACJI" oznaczony symbolem

, po 2 sekundach regeneracja jednostki online zostaje

zainicjowana.



W przypadku instalacji typu duplex, działających w trybie standby, jednostka w trybie
standby jest uruchamiana.



Jeżeli podejmowana jest próba manualnej inicjacji w okresie, w którym kontroler został
zaprogramowany w celu zapobieżenia regeneracji (sekcja 3.1 instrukcji programowania)
czas, w którym regeneracja będzie zainicjowana pojawi się razem z aktualnym czasem na
ekranie LCD. W instalacji typu duplex, działającej w trybie standby, jednostka standby jest
uruchamiana.



Jeżeli zabroniona funkcja czasu została już aktywowana, regeneracja będzie zainicjowana,
tzn. funkcja zakazanego czasu będzie unieważniona.



Licznik zostanie zresetowany do obliczonej pojemności po regeneracji.



Jeżeli jednostka została ustawiona na inicjację regeneracji po upływie ustalonego czasu,
(sekcja 4.1 instrukcji programowania), zegar przerwy zostanie zresetowany do swojej
zaprogramowanej wartości i ponownie uruchomiony.



Jeżeli został zaprogramowany minimalny czas między regeneracjami (sekcja 5.1 instrukcji
programowania), wskazanie zegara zostanie unieważnione i zostanie on zresetowany.

ES 2050/51

Zdalne sterowanie

14

Zdalne sterowanie.
Następujące funkcje mogą być zdalnie sterowane za pomocą styków przełącznika podłączonych do
listwy zaciskowej kontrolera:-

Sygnał wejściowy "wodomierz" .
Wodomierze z zestykiem magnetycznym/ z nadajnikiem impulsów dają impuls za każdym razem, kiedy
zostanie zarejestrowana stała ilość wody np. co 100 litrów. Te impulsy są liczone przez kontroler i po
dostarczeniu obliczonej ilości rozpoczynana jest regeneracja.
Kontroler nie może przyjąć więcej niż 5 impulsów na sekundę.
Przyjęcie impulsu wodomierza jest wskazywane symbolem "
stronę 3.)

*

" w drugim rzędzie ekranu LCD. (zobacz

Sygnał wejściowy "niski poziom chemikaliów" .
Ten sygnał wejściowy może być użyty do monitorowania zbiornika z chemikaliami i zapobieżenia
regeneracji, jeżeli nie będzie wystarczającej ilości dostępnych chemikaliów.
To ostrzeżenie nie zapobiegnie natychmiast regeneracji, ponieważ zakłada się, że będzie wystarczająca
ilość chemikaliów dla jednej regeneracji. Poprzez wciśnięcie przycisku "INICJACJA REGENERACJI",
, będzie można unieważnić ostrzeżenie i zainicjować regenerację.
oznaczonego symbolem
WAŻNE! Funkcja sygnału wejściowego nie monitoruje zbiornika z chemikaliami w czasie do 3 godzin po
tym, kiedy miała miejsce regeneracja. Jednakże, jeżeli w tym czasie zostanie zainicjowana regeneracja,
to zbiornik z chemikaliami jest sprawdzany. Ta funkcja jest unieruchomiona w czasie regeneracji.

Sygnał wejściowy "oczekiwanie" .
Ten sygnał wejściowy może być zastosowany dla jednej z dwóch różnych funkcji (zobacz sekcję 17
sekwencji programowania).
Albo: Aktywny w czasie regeneracji
Sygnał wejściowy może być użyty do powstrzymania lub zatrzymania cyklu regeneracji. Wejście jest
aktywne wyłącznie w czasie cyklu regeneracji.
W przypadku instalacji typu duplex, kiedy sygnał jest aktywny, regeneracja opróżnionej jednostki nie
może być zainicjowana. Jednakże, jeżeli instalacja działa w trybie standby, jednostka standby zostanie
uruchomiona.
Po zniknięciu sygnału "OCZEKIWANIE", cykl regeneracji jest rozpoczynany lub kontynuowany.
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, sygnał
"OCZEKIWANIA" będzie zawieszony na czas trwania cyklu regeneracji.
Kiedy korzysta się z funkcji przycisku szybkiego programu, (zobacz specjalne funkcje na stronie
16) można przejść do przodu do kolejnego kroku regeneracji.

Kiedy wciśnięta zostanie "INICJACJA REGNERACJ" oznaczona symbolem

WAŻNE Jeżeli "EURO" zostanie wybrane w kroku 12.4 sekwencji programowania, zawory
elektromagnetyczne wyjścia (pilotażowe) zostaną zamknięte w trakcie działania.
WAŻNE Każdy dodatkowy program (zobacz stronę 31) będzie zablokowany.
lub: aktywny w czasie działania.
Zawory serwisowe będą się otwierać lub zamykać w odpowiedzi na sygnał.
ZASTOSOWANIE: Sterowanie poziomem zbiornika oczyszczonej wody.

Sygnał wejściowy "start".
Ten sygnał wejściowy może być używany do inicjowania regeneracji instalacji za pomocą zdalnego
sterowania, np. przycisku lub urządzenia do monitorowania wody. Kiedy instalacja typu duplex działa w
trybie standby, jednostka znajdująca się w trybie standby będzie uruchomiona. Opóźnienie
uruchomienia można ustawić w kroku 18.2 programu.
Jeżeli podjęta będzie próba zdalnego uruchomienia w czasie, kiedy kontroler został zaprogramowany na
powstrzymanie regeneracji (sekcja 3.1 instrukcji programowania) czas, w którym zainicjowana będzie
regeneracja, pojawi się wraz z aktualnym czasem na ekranie LCD. W instalacjach typu duplex
działających w trybie standby, jednostka znajdująca się w trybie standby zostanie uruchomiona.
Regeneracja nie będzie zainicjowana.
Jeżeli zaprogramowana zostanie minimalna przerwa między regeneracjami (sekcja 5 instrukcji
programowania) i podjęta będzie próba zainicjowania regeneracji w czasie tej przerwy, wyświetlony
zostanie "minimalny czas regeneracji ". Regeneracja nie będzie zainicjowana, wymagana będzie
manualna inicjacja a alarm musi być manualnie zresetowany. (zobacz stronę 12.)
W instalacjach typu simplex, wejście jest unieruchomione w czasie regeneracji i staje się dopiero
dostępne ponownie po zakończeniu regeneracji i upływie czasu wprowadzonego w kroku 18.1
programu.
W systemach z dwoma filtrami, wejście jest blokowane po rozpoczęciu regeneracji na czas
wprowadzony w kroku 18.1 programu. Wtedy, jeżeli będzie obecny sygnał start, pokazany zostanie
raport "przeładowania systemu", ponieważ wyraźnie oba filtry zostały opróżnione.
UWAGA Czas wprowadzony w kroku 18.1 programu jest również aktywowany po utracie zasilania w
celu umożliwienia dokonania nowego pomiaru przez przyrząd pomiarowy.
UWAGA Jeżeli kontroler został zaprogramowany na odwęglanie (zobacz tekst kroku 7 programu),
nie mają zastosowania wspomniane powyżej czasy blokady. Zamiast tego, czas z kroku 18.1 programu
zostaje uaktywniony jako opóźnienie uruchomienia dla pierwszego pobrania próbek zgodnie z czasem z
kroku 18.2 programu. Zakłada się, że istnieje urządzenie pomiarowe, które pokazuje jakość wody
bezpośrednio (pomiar pH).

Wprowadzenie sygnału “zmiana pracy bez regeneracji”.
Jeżeli zostaną uaktywnione oba wejścia "chemikalia do regeneracji" i "Oczekiwanie" (36-37 otwarte a
38-39 zamknięte) w czasie 1 sekundy, instalacja wykona "zmianę pracy bez funkcji regeneracji". Po
wykonaniu zmiany przez instalację musi zostać przywrócony styk między 36 a 37.
WAŻNE Kiedy korzysta się z tej funkcji, Krok 16.8 i 16.12 programu musi być ustawiony na "N".
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Funkcje specjalne.
Z tych funkcji mogą korzystać wyłącznie przeszkoleni specjaliści. Niewłaściwe korzystanie z tych funkcji
spowoduje problemy z działaniem.

Zmiana pracy bez regeneracji.
Wcisnąć jednocześnie przycisk "ODBLOKOWANIA"
i przycisk "INFORMACJE"
duplex zmiana pracy zachodzi po opóźnieniu wynoszącym 2 sekundy.

. W instalacji typu

WAŻNE Dla każdej kolumny wymiany istnieją osobne liczniki. Jeżeli prawie opróżniona kolumna
zostanie uruchomiona, wtedy ta jednostka może wymagać regeneracji podczas, gdy druga jednostka
będzie w trakcie regeneracji. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie "przekroczona okresowa pojemność".

Regeneracja jednostki w trybie standby.

Wcisnąć przycisk "CZAS"
jednocześnie z przyciskiem "ODBLOKUJ"
. W instalacjach typu duplex
regeneracja jednostki w trybie inicjowana jest po opóźnieniu wynoszącym 2 sekundy.

Zatrzymanie regeneracji.

Wcisnąć jednocześnie przycisk "INICJACJA REGENERACJI"
i "ODBLOKOWANIE"
. Trwająca
regeneracja będzie przerwana po 2 sekundach a instalacja powróci do stanu normalnego działania.
WAŻNE Automatyczny sterownik pilotowy typu stager dla wielu zaworów może nie mieć funkcji
automatycznego "powrotu do działania ", kiedy sterowanie powraca do stanu działania. Tego typu stager
zatrzyma instalację w trybie regeneracji i nie będzie już zsynchronizowany z kontrolerem.
WAŻNE Jeżeli chemikalia zostały wprowadzone do instalacji, konieczne będzie ich wypłukanie przed
umożliwieniem zaopatrzenia w wodę przez instalację.
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Funkcja szybkiego programu.

Wcisnąć jednocześnie przycisk "INICJACJA REGENERACJI"
i przycisk "INFORMACJE"
. Po 2
sekundach opóźnienia wewnętrzny zegar przełączy z minut na sekundy dla pozostałej części aktualnego
kroku programu, pod koniec aktualnego kroku zegar powróci do normy, kolejny etap regeneracji będzie
zachodził normalnie.
WAŻNE Podczas przechodzenia między krokami regeneracji, należy zapewnić wystarczający czas
między nimi w celu umożliwienia zsynchronizowania zaworu sterowania regeneracją z kontrolerem.
WAŻNE Jeżeli chemikalia zostały wprowadzone do instalacji, konieczne będzie ich wypłukanie przed
umożliwieniem zaopatrzenia w wodę przez instalację.

Płukanie WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE.
Wcisnąć jednocześnie przycisk "Odblokowania"

, i przycisk "ENTER".

Po 2 sekundach opóźnienia rozpocznie się płukanie. Jeżeli płukanie już jest w trakcie, łączne użycie
tych dwóch przycisków zakończy okres płukania.

Regeneracja bez wyzerowania licznika.
Do celów konserwacyjnych, można zainicjować regenerację, która nie wyzeruje licznika ani nie przeliczy
pojemności roboczej.
Wcisnąć przycisk "TWARDOŚĆ"

jednocześnie z przyciskiem "ODBLOKUJ"

.

W instalacjach typu simplex, regeneracja jest inicjowana bez resetowania licznika i bez przeliczania
pojemności jednostki.
W instalacjach typu duplex inicjowana jest regeneracja jednostki standby. Jeżeli wymagana jest
regeneracja działającej jednostki, najpierw wybrać należy zmianę pracy jak opisano powyżej (zobacz
"Zmiana pracy bez inicjacji regeneracji"). W tym cyklu regeneracji dostępne są zarówno funkcje
"Zatrzymanie regeneracji" i "Szybki program".
WAŻNE Kiedy substancja chemiczna zostanie wprowadzona do instalacji, konieczne będzie wypłukanie
chemikaliów przed umożliwieniem zaopatrzenia w wodę przez instalację.
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Ustawianie i zmienianie wartości
początkowych.
W czasie przekazania do eksploatacji zmiękczacza wody, w kontrolerze należy zaprogramować
podstawowe parametry dla instalacji. Te wartości mogą być modyfikowane później, ale nie zostaną one
zmienione ani utracone w przypadku awarii zasilania prądem.
Zmiany podstawowych wartości powinny być dokonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
Należy zanotować podstawowe wartości w miejscach wyznaczonych w planie programowania i
zachować ten podręcznik w bezpiecznym miejscu do użytku przez pracowników obsługi i serwisu.
 Zmiana podstawowych wartości jest możliwa w dowolnym czasie. Jednakże większość zmian
zacznie obowiązywać dopiero po inicjalizacji kolejnego cyklu regeneracji.
 Niektóre przyciski mają podwójne funkcje.



1. Wcisnąć przycisk "ENTER". W celu wprowadzenia zmian w istniejącym programie. Ten przycisk
musi być wciśnięty przez 4 sekundy, a następnie podstawowe wartości będą gotowe do modyfikacji.
#
Enter

Na ekranie pojawi się następujący komunikat

Następujący komunikat pojawi się po czterech
sekundach

ATTENTION !
Change Program

START
Change Program

UWAGA Przycisk "ENTER" powinien być wciśnięty w krokach 2 i 3.
2. Aby zmienić język na ekranie LCD, należy wcisnąć przycisk "#" i użyć przycisku "4" w celu
ustawienia kursora na kraj wybranego języka.
3. Pierwszy i kolejne kroki programowania mogą być wprowadzone wciskając przycisk " 6".
4. Za pomocą przycisku " 5 " można powrócić do poprzedniego kroku.
Uwaga: Kontroler nadal znajduje się w trybie programowania. Nie należy trzymać nadal wciśniętego
przycisku "ENTER". Aby zakończyć programowanie należy nacisnąć przycisk "ENTER" w dowolnym
czasie. Nastąpi natychmiastowe wyjście z trybu programowania, jeżeli przez około dwie minuty nie
zostanie wciśnięty żaden przycisk.
5. Kursor można przemieszczać za pomocą przycisku "8", wybory można zatwierdzać za pomocą
TAK/NIE poprzez przesunięcie kursora na przycisk T, i odrzucać poprzez przesunięcie go na przycisk N.
6. W celu zmodyfikowania wartości numerycznych, należy przesuną kursor na cyfrę, która ma być
zmodyfikowana i następnie użyć przycisku "#" w celu zmiany wartości.
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Step nr:
Single unit

1.1
Y/N
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1.1
Tak

Nie

Instalacja typu simplex (składa się tylko z) jednej jednostki. Podłączenia dla
jednostki numer 2 są nieużywane.

Step nr:
1.2
2-tank alter.Y/N

3.1
1.2
Tak

Nie

Instalacja typu duplex zazwyczaj działa w trybie standby (jedna jednostka
daje oczyszczoną wodę, druga znajduje się w trakcie regeneracji lub w trybie
standby).
2.0

Step nr:
1.3
Parallel servY/N
Jeżeli wymagany jest duży przepływ oczyszczonej wody, możliwe jest
równoległe działanie instalacji duplex. Kiedy instalacja nie znajduje się w
trakcie regeneracji, może ona zapewniać oczyszczoną wodę z obu kolumn.

1.3
Tak

Nie

3.1

1.4

Step nr:
valve 9000

1.4
Y/N

Ten program jest przeznaczony wyłącznie dla centralnego zaworu
regulacyjnego Fleck 9000.
UWAGA Kiedy korzysta się z tego zaworu, instrukcja będzie się różnić w kilku
szczegółach.

Tak

3.1

2. Regeneracja przed działaniem.
Step nr:
2.0
Pre regen.
Y/N
Jeżeli oczyszczana woda jest używana jako woda pitna, wtedy ważne jest
zapobieganie rozwojowi bakterii. Jednostka w trybie standby (czuwanie)
mogłaby potencjalnie spowodować zanieczyszczenie ze względu na rozwój
bakterii w czasie długich okresów przestoju. Regeneracja może być
zaprogramowana zaraz przed uruchomieniem jednostki. Regeneracja jest
utrzymywana w zawieszeniu do czasu "opróżnienia” działającej jednostki.

Nie

1.2

2.0
Tak

Nie

3.1

Ważne Dodatkowa woda, która będzie dostarczana pod koniec okresu pracy,
musi być uwzględniona w ustawianiu pojemności operacyjnej, jeżeli używana jest ta funkcja.
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3. Okres zakazu regeneracji.
Step nr:
3.1
Time Delayed Y/N

3.1
Tak

Regeneracja może być rozpoczęta o dowolnej porze dnia, ale, ze względów
operacyjnych, mogą być czasy, kiedy regeneracja byłaby niepożądana np.
ciśnienie wody może być za niskie lub zapotrzebowanie może być wysokie.
W trybie standby duplex, jednostka znajdująca się w stanie standby będzie
uruchomiona a opróżniona jednostka będzie zregenerowana pod koniec
zakazanego okresu.

Mo Tu We Th Fr Sa Su
- - - - - - -

3.2

Po Wt Śr Cz Pt So Nd

3.3

:

Wybierz dzień, kiedy funkcja “okres zakazu regeneracji” musi być aktywna.
“-“ = nieaktywna, “|” = aktywna

Step no:
Start time

3.3
6:30

3.4

Wpisz czas, kiedy ma się

:

zacząć okres zakazu.

Step no:
Stop time

Nie

3.4
18:30

Wpisać czas, kiedy ma się zakończyć okres zakazu.

Step no:
3.5
Main valve on Y/N

3.5
Tak

Nie

W przypadku instalacji typu simplex, można wybrać, czy zawór
wylotowy/zasilający (SV) pozostanie otwarty do czasu rozpoczęcia
regeneracji czy też będzie on natychmiast zamknięty.
Jeżeli zawór wylotowy pozostanie otwarty, ważne jest zapewnienie aby
kolumna wymiany
mogła dostarczać oczyszczoną wodę, jeżeli zostanie podane ostrzeżenie o
regeneracji przed opróżnieniem kolumny, (zobacz kroki programowania 10.1 – 10.3).

3.6

Jeżeli zawór wylotowy zostanie zamknięty natychmiast, należy uwzględnić brak wody lub zapewniony
musi być zbiornik oczyszczonej wody wystarczający dla okresu zakazu oraz okresu regeneracji.
W przypadku instalacji typu duplex działającej równolegle, podjęta musi być decyzja, czy zawór
wylotowy dla opróżnionej kolumny powinien pozostać otwarty do czasu rozpoczęcia regeneracji czy
powinien on być zamknięty pozostawiając działającą tylko jedną jednostkę.
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3. Rozpoczęcie od zegara czasu rzeczywistego
Step no.:
Time start

3.6
Y/N

3.1 / 3.5

3.6
Tak

Nie

Regeneracja może być rozpoczęta w zależności od zegara
czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość zaprogramowania dwóch
czasów rozpoczęcia w ciągu jednego dnia
3.7

Mo Tu We Th Fr Sa Su
- - - - - - -

7Pn

Wybierz dzień (dni) dla rozpoczęcia regeneracji serwisowanej
jednostki w czasie zaprogramowanym
w kroku 3.8. “-“ = nieaktywny, “|” = aktywny

Step no.:
Start time

Wt Śr Cz Pt So Nd

3.8

:

3.8
00:30
3.9

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Wprowadź czas, w którym serwisowana jednostka
przejdzie w regenerację.

Mo Tu We Th Fr Sa Su
- - - - - - Wybierz dzień (dni) rozpoczęcia regeneracji serwisowanej jednostki
w czasie zaprogramowanym w kroku 3.10. “-“ = nieaktywny, “|” = aktywny

Step no.:
Start time

3.10

:

3.10
05:30
4.1

Wprowadź czas, w którym serwisowana jednostka przejdzie do regeneracji.
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4. Regeneracja sterowana czasem
3.1 / 3.6

Step nr:
4.1
Interim startY/N
Regeneracja może być inicjowana w ustalonych odstępach czasu. Ten tryb
działania jest wybierany, jeżeli wodomierz jest niepożądany albo ze względu na to,
że zużycie wody jest regularne i przewidywalne lub ze względów operacyjnych.
Czasami ten tryb działania jest wybierany, kiedy istnieje zagrożenie tworzenia się
mikroorganizmów w jednostce z powodu wydłużonego okresu przestoju (tryb standby).
Ta funkcja jest używana do unieważnienia inicjacji zależnej od ilości lub jakości.

4.1
Tak

Nie

5.1

4.2

h

W przypadku każdej regeneracji sterowanej czasowo, licznik wodomierza zostaje
zresetowany.

Step nr:
Period

4.2
72h

5.1

Można zaprogramować okres czasu między 1 a 999 godzin między regeneracjami.
WAŻNE! W przypadku instalacji korzystających ze zbiorników z solanką, może być konieczne
odczekanie na dostępność pełnowartościowej solanki. Wtedy aktualny czas zależeć będzie od typu
używanego systemu solankowego, ale może on przekroczyć 4 godziny.
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5. Minimalny czas między regeneracjami
4.1 / 4.2

Step nr:
Min.reg.time

5.1
Y/N

5.1
Tak

Nie

W oparciu o pojemność instalacji, twardość dostarczanej wody i szybkość przepływu,
można obliczyć minimalny czas między dwoma cyklami regeneracji.

6.1

W przypadku instalacji korzystających ze zbiorników z solanką, może być konieczne
uwzględnienie czasu na wytworzenie pełnowartościowej solanki, rzeczywisty czas
zależeć będzie od zastosowanego typu systemu solankowego, ale nie powinien
przekroczyć 4 godzin.
Kiedy są bardzo duże zapotrzebowania na wodę, na przykład podczas napełniania
dużego zbiornika, jeżeli ten wymóg minimalnego czasu nie będzie wzięty pod uwagę,
instalacja może być niewystarczająco zregenerowana ze względu na nienasyconą
solankę.

5.2

Jeżeli instalacja do zmiękczania wody jest również wyposażona w urządzenie do
monitorowania twardości wody, musi być zaprogramowany minimalny okres czasu
między regeneracjami. W przeciwnym wypadku, gdyby wystąpił defekt np. urządzenia
do monitoringu, jednostka będzie nadal się regenerować.

Step nr:
Period

5.2
4h

h

5.3
Tak

Nie

Minimalny czas między dwoma regeneracjami może wynosić od 1 do 999 godzin.

Step nr:
Alarm

5.3
Y/N

Jeżeli cykl regeneracji zostanie zainicjowany przed osiągnięciem zaprogramowanego
czasu, wtedy na ekranie LCD pokazywane jest ostrzeżenie. Przekaźnik ostrzeżenia
może być również aktywny, jeżeli jest to pożądane.
Jeżeli
cykl
regeneracji
zostanie
zainicjowany
przed
osiągnięciem
zaprogramowanego czasu, wtedy na
ekranie LCD pokazywany jest alarm.
Przekaźnik alarmu może być również be aktywny, jeżeli jest to potrzebne.

Step nr:
Warning

5.4
Y/N

Zobacz również: Minimalny limit czasu między regeneracjami, strona 12.

5.4
Tak

Nie

6.1
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6. Wodomierz
Podczas korzystania z wodomierzy z
Step nr:
6.1
zestykiem
magnetycznym/
z
nadajnikiem
impulsów,
mierzona
jest
Watermeter
Y/N
ilość oczyszczonej wody a regeneracja
rozpocznie się, kiedy zostanie dostarczona wstępnie zaprogramowana ilość wody.
Ekran LED pokazuje zazwyczaj pozostałą pojemność tzn. ilość wody, która może być
oczyszczona przed tym, kiedy będzie wymagana regeneracja.
UWAGA: Jeżeli nie jest używany wodomierz (np. regeneracja ma miejsce tylko w
odstępach czasowych), zawsze pokazywana jest pełna pojemność systemu.

Step nr:
6.2
Pulse peri 100,0l

Szybkość
impulsów
(czynnik
k)
wodomierza
może
być
zaprogramowana dla wartości między 1
a 9999,9 litrów na impuls /sygnał

5.1 / 5.4

6.1
Tak

Nie

7.1
6.2

l

sterowania.

7. Czasy Przepływ-impuls (Standardowy Program).
Dla każdego impulsu wodomierza
przekaźnik
impulsów
K9
działa
jednokrotnie. Czas trwania styku może
być zaprogramowany w zakresie od 0,2
do 999,9 sekund.
Te impulsy wyjściowe mogą być używane do kontrolowania pompy dozującej lub
system monitorowania dozowania lub do obsługi zdalnego pomiaru prędkości
przepływu / systemu sterowania.
Jeżeli odstęp między kolejnymi impulsami wodomierza /stykami jest mniejszy niż
zaprogramowany wyjściowy czas trwania, impulsy są przechowywane przez
sterowanie i przekaźnik i wyjścia reaktywowany odpowiednią ilość razy. Między
impulsami wyjściowymi jest przerwa 0,5 sek..

Step nr:
Flow pulse

7.1
1,0s

7.1

s

7. Czasy Przepływ –impuls (Dealkalizacja).
Jeżeli
została
wybrana
opcja
oprogramowania
do
dealkalizacji,
Przekaźnik K9 jest używany do 7.2
kontrolowania
zaworu
napełniania
chemikaliami zbiornika na chemikalia.
m
Ten zawór działa przez wstępnie zaprogramowany okres czasu, kiedy regeneracja
jest inicjowana przed rozpoczęciem cyklu regeneracji. Czas napełniania może być
zaprogramowany dla wartości między 5 a 60 minut.
Jak tylko system poziomu zbiornika na chemikalia zasygnalizuje, że w zbiorniku
obecna jest wymagana ilość substancji chemicznych, poprzez zamknięcie wejścia
8.1
“Chemikalia”, rozpocznie się cykl regeneracji nawet, gdy nie upłynął wstępnie
zaprogramowany czas. Kiedy wejście “substancje chemiczne” nie jest obsługiwane przed upływem
wstępnie zaprogramowanego czasu, wtedy dojdzie do wywołania alarmu.

Step nr:
Refill time

7.1
20m

Step nr:
SV open

7.2
Y/N

Można określić, czy zawór operacyjny systemów z
pojedynczym filtrem ma być zamknięty czy otwarty w
czasie trwania napełniania.

WAŻNE

Sterowanie może obsługiwać kilka różnych typów instalacji. Jeżeli
wciśnięty zostanie przycisk “Twardość”, kiedy włączone jest zasilanie, sterowanie oferuje wybór programu "Standardowy"
zmiękczacz wody /filtr lub programu "Dealkalizacja, wybierany przyciskiem "#"-. Jeżeli wybrane zostanie standardowo "T" a
przycisk "#"- zostanie wciśnięty ponownie dostępna będzie opcja "zaworu motorowego" (zaworu MV) ( zobacz stronę 27:
sterowanie elektryczne)
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8. Twardość dostarczanej wody.
Każda z poniższych jednostek miary może być użyta do pomiaru twardości wody podczas obsługi
kontrolera:
°D = niemiecka twardość wody
°F = francuska twardość wody
°E = angielska twardość wody

mg/l = części na milion CaCO3
gpg = gran na galon

Poniżej zamieszczono tabelę do przeliczenia tych jednostek twardości wody:
°D

°F

°E

mg/l CaCO3

mmol/l

17,85

gpg
(USA)
1,04

°D

1

1,78

1,25

°F

0,56

1

0,70

10,00

0,58

0,10

°E

0,80

mg/l CaCO3 0,056

1,43

1

14,30

0,83

0,14

0,10

0,07

1

0,058

0,01

0,18

gpg (USA)

0,96

1,71

1,2

17,1

1

0,17

mmol/l

5,60

10

7,02

100

5,82

1

7.1

8.1

WAŻNE! Twardość dostarczanej wody nie została uwzględniona w ramach tej
podstawowej procedury programu. Szczegóły dotyczące tego, jak
zaprogramować twardość zostały przedstawione na stronie 5.

Tak

Nie

9.1

Step nr:
8.1
Hardness [°D]Y/N
Step nr:
8.2
Hardness [°F]Y/N

8.2
Tak

9.1
8.3
Tak

Step nr:
8.3
Hardness [°E]Y/N
Step nr:
8.4
Hardness mg/lY/N
Step nr:
8.5
Hardness[gpg]Y/N

Nie

Nie

9.1
8.4
Tak

Nie

9.1
8.5
Tak

9.1

Nie
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9. Wydajność wymiany.
Step nr:
Capacity

8.*

9.0
1800

9.1

Capacità

Jednostka
wydajności
wymiany
3
zależy od jednostki wybranej w kroku 8. Podaje ona ilość zmiękczonej wody w m
jak wskazano w wybranej jednostce twardości.
10.1

Ilość wody, którą można zmiękczyć za pomocą każdej
automatycznie przeliczana w następujący sposób:

jednostki, jest

Wydajność wymiany [mg CaCO3 ] x 1000
= Pojemność zmiękczonej wody
3
[m ]
Twardość wody [mg/l CaCO3]

Przykład 1:
36000mg CaCO3 x 1000

3

=100 m
360mg (/l CaCO3 }

lub
Przykład 2:

2020 °F m3
3

= 50 ,5m
40 °F

Wydajność wymiany może być wprowadzona jako wartość numeryczna w zakresie między 10 a
655,350.
WAŻNE Niezależnie od tego, czy instalacja jest typu simplex czy duplex, należy wprowadzić tylko
pojemność jednej kolumny wymiany.
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10. Sygnalizacja przed regeneracją
Step nr:
10.1
Pre contact Y/N

8.*

10.1
Tak

Nie

Czasami konieczne jest ostrzeżenie lub zasygnalizowanie innej jednostce przed
opróżnieniem działającego zmiękczacza wody.
11.0

Step nr:
Capacity

10.2
[%] 80

Można wybrać wartość graniczną wynoszącą między 1% a 99% wydajności
3
operacyjnej. Na przykład, z pojemnością równą 180m między regeneracjami i
3
wybranym limitem 80% do styku dojdzie przy 144m .

10.2
%

10.3
Tak

Step nr:
Reg.start

Nie

10.3
Y/N

Ta funkcja może być użyta do zainicjowania regeneracji instalacji typu simplex, i jest
używana w połączeniu z okresem zakazu regeneracji. (Sekcja 3 powyżej.)
Regeneracja rozpocznie się o ustalonym czasie, pod koniec czasu zakazu
regeneracji, ale tylko po oczyszczeniu wstępnie określonej ilości wody.
Umożliwia to na utrzymanie pewnej ilości oczyszczonej wody w rezerwie do
3
wykorzystania następnego dnia. Na przykład z pojemnością równą 180 m i
wstępnym stykiem równym 80% utworzona zostanie rezerwa oczyszczonej wody w
ilości 36 m3. Kiedy pozostanie mniej niż 36 m3 wydajności oczyszczonej wody, do
regeneracji dojdzie, kiedy zostanie osiągnięty kolejny dozwolony czas regeneracji.
WAŻNE Nie można pozwolić na to, aby nieoczyszczona woda doszła do
użytkownika. Ważne jest, aby była wystarczająca wielkość rezerwowa umożliwiająca
zapewnienie wody w czasie między wstępnym stykiem a opóźnionym cyklem
regeneracji.

Step nr:
Alarm

10.4
Y/N
10.4

Step nr:
Warning

10.5
Y/N

Jeżeli start regeneracji nie został wybrany, na ekranie LCD pojawi się komunikat
"WSTĘPNY STYK". Można uruchamiać przekaźniki alarmów lub ostrzeżeń. Dlatego
też można zainicjować przygotowania zewnętrzne np. przygotować substancje
chemiczne. Ewentualnie, monitor twardości wody może być aktywny przez pozostałą
część okresu pracy.

Tak

Nie

10.5
Tak

Nie

capacity - pojemność
11.0
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11. Ilość impulsów przełączania zaworów.
Step nr:
Stage

11.0
4

10.*

11.0
Stopni

Zawory zdalnie sterowane i automatyczne sterowniki pilotowe typu stager są
dostępne z maksymalną ilością 9 stopni.
W tej sekcji programowania należy wpisać ilość kroków przełącznika
regulacyjnego.
WAŻNE Producenci często opisują swoje produkty jako 5-stopniowy zawór z 4
etapami przełączania. Kiedy występuje zmiana funkcji, zazwyczaj na etapie
wtrysku chemikaliów, mogą być wówczas osiągalne dwie różne funkcje w jednej
pozycji zaworu tzn. wtrysk i wolne płukanie.
Wprowadzić wymaganą ilość stopni przełączania z użyciem przycisku # (?).

12. Sterowanie elektryczne.
Zawory zdalnie sterowane i automatyczne sterowniki typu stager dostępne na
rynku mogą być sterowane na różne sposoby, istnieją ważne różnice:
Jeżeli kontroler jest zaprogramowany dla Fleck9000 (krok 1.4 Tak) sterowanie
elektryczne będzie automatycznie ustawione na "Zmianę "
3. Zdalne sterowanie
1. Przełączenie ze zmianą
2. Przełączanie impulsowe
4. sterowanie EURO
WAŻNE!
Kiedy zawór działa przy 24 V, obciążenie prądowe może być bardzo wysokie zwłaszcza, jeżeli
zawór regeneracyjny i kilka zaworów serwisowych zostanie włączonych jednocześnie.
Możliwe jest włączenie silnika (ów) i zaworu (ów) z opóźnieniem czasowym 30 sekund.
Opcja opóźnienia czasowego może być wybrana w następujący sposób:
1. Włączyć zasilanie do kontrolera podczas, gdy wciśnięty jest przycisk - "Twardość".
Ekran pokazuje "Standard" lub "De-alkalizację" (Zobacz stronę 23).
2. Wcisnąć dwukrotnie przycisk "#"-, aż ekran pokaże zawór motorowy T/N.
3. Użyć przycisku “ " aby wybrać "T" dla opóźnienia czasowego i "N" dla jednoczesnego
przełączania silnika(ów) / zaworu (ów).
4. Wcisnąć przycisk - "Twardość" – ponownie.

Przełączanie ze zmianą
Za pomocą tego typu sterowania, zasilanie jest przełączane ze złącz 5-6 na 5-7
na głównej listwie zaciskowej jak tylko dojdzie do styku.

Step nr:
Changeover

12.1
Y/N

Następujące schematy ilustrują
działanie różnego rodzaju automatycznych sterowników typu stager
podłączonych w ten sposób. Wykres nie pokazuje stanu działania, który
następuje natychmiast po "zakończeniu regeneracji".

Przykład 2-stopniowy zawór

12.1
Tak

Nie

14.1

12.2
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Przykład 4-stopniowy zawór

Przykład 5-stopniowy zawór

WAŻNE W czasie korzystania z przełączania 5-stopniowego, 5-ty stopień jest aktywny z napięciem na
złączach 5-8.
Przełączanie impulsowe.

12.2

12.2

Step nr:
Pulse

12.2
Y/N

W tego typu sterowaniu impuls jest podawany wzdłuż złącz 5-7, jak tylko
kolejny stopień przełączania będzie aktywny.

Przykład 4-stopniowy zawór z sygnałem impulsowym

Tak

Nie

13.1

12.3
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Zdalne sterowanie.
Dzięki funkcji zdalnego sterowania, centralny zawór regulacyjny wymaga tylko
impulsu startowego na złączach 5-7 w celu wykonania kompletnego cyklu regeneracji.
Czasy dla różnych etapów regeneracji są, ogólnie rzecz biorąc, obsługiwane przez
możliwe ustawienia centralnego zaworu
regulacyjnego. Te same czasy muszą
być również wprowadzane w kroku 14
programowania, aby sterowanie mogło

Step nr:
External

12.3
Y/N

30
12.2

12.3
Tak

Nie

13.1

postępować zgodnie z cyklem regeneracji. Dokładna synchronizacja centralnego
zaworu regulacyjnego i wskazania na ekranie nie jest jednak możliwa

Sterowanie EURO

Step nr:
EURO

12.4
Y/N

Zawór EURO jest sterowany dwoma
zaworami elektrycznymi. Są one
używane do zmiany kolumn w czasie
inicjacji regeneracji. Przyłącza są
ponumerowane 5,7 i 3,8. 12,4 oraz 3,15

odpowiednio dla kolumny duplex.
Wprzypadku instalacji duplex w trybie wymiany (Krok 1.2 programu = TAK) można
przepłukać
strumień
spoczynkowy
przed przejściem do pracy. Możliwe to
jest
poprzez
otwarcie
zaworu
podłączonego między 3,8 i 3,15.
Długość
płukania
można
zaprogramować między 1 a 99 minut. Gdyby krok został zaprogramowany na wartość
0 (Zero), wtedy nie pojawi się płukanie.

Step nr:
Flush time

12.4
Tak

12.5
2m

Nie

12.1
12.5
m

13. Czas impulsu .
Jeżeli w trybie zdalnego sterowania zostanie wybrane sterowanie impulsowe, należy
również wprowadzić czas impulsu dla każdego okresu. Można zaprogramować
wartości w zakresie od 1 do 999 sekund.
WAŻNE. Podczas korzystania ze
sterowania impulsowego, czas trwania
impulsu nie powinien być dłuższy niż
czas najkrótszego kroku (zobacz sekcję
14, czasy regeneracji).
WAŻNE. Wybierz impuls, który ma być zaprogramowany korzystając z przycisku "#".
Następnie użyj przycisku " " w celu wybrania cyfry, która ma być zmieniona i użyj
przycisku "#" do zmiany wartości.

Step nr:
13.0
Pulse per.1 50s

13.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

s
s
s
s
s
s
s
s
s

14.1

ES 2050/51

Ustawianie i zmienianie wartości początkowych
Czasy regeneracji

31

14. Czasy regeneracji.
Czas trwania każdego etapu regeneracji musi być zaprogramowany. Ilość etapów została
wybrana w sekcji 11 programowania. Dla stanu " SERWISOWANIA” nie trzeba programować
czasów.
W tym kroku należy wprowadzić ilość i czas trwania kroku regeneracji.
Można zaprogramować dowolną wartość między 1 a 255 minut.

Step nr:
14.1
Time phase 1 10m

12.* / 13.1
14.1
1
2
3
4
5
6
7
8

m
m
m
m
m
m
m
m

Na przykład dla regeneracji 3 stopniowej.
15.1

Wypłukanie

Etap 1: 10 min.

Wtrysk/wolne płukanie Etap 2: 60 min.
Szybkie płukanie

Etap 3: 15 min.

W celu regulacji czasów trwania kroków, należy ustawić kursor na numer kroku z użyciem
przycisku “8”, wybrać wymagany krok z użyciem przycisku “#” a następnie ustawić liczbę, która
ma być zmieniona z użyciem przycisku “8” i zmienić wartość z użyciem przycisku “#”.
W celu regulacji innego czasu trwania kroku, należy ustawić kursor ponownie i postępować jak
powyżej.
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15. Program dodatkowy
(regeneracja-program dodatkowy,
płukanie, pompa wysokiego ciśnienia).
Step nr:
15.1
Outp.AD:AD|FL|HP

32

14.1
15.1
AD

FL

HP

Wyjście "AD" (Program Dodatkowy) może być użyte dla następujących funkcji:
albo:1. AD = Dodatkowy program w czasie
regeneracji. Umożliwia to sterowanie zaworem lub pompą przed, w
czasie lub po regeneracji. Możliwe jest zaprogramowanie wyjścia, aby
działało ono przez czas między 1 a 999 minut. (Krok programu 15.215.4)

15.2 15.5 16.1 16.1

lub:2. FL=A sygnał czasu płukania, który może być użyty do otwierania zaworu spustowego
płukającego instalację w celu odwodnienia za każdym razem, gdy zostanie wytworzona wstępnie
ustalona ilość oczyszczonej wody. Można zaprogramować czas trwania między 1 a 255 sekund i ilości
między kolejnymi płukaniami między 1 a 65 000 litrów (Krok 15.5-15.6 programu)
lub:3. HP= Pompa wysokiego ciśnienia umożliwia sterowanie zaworu lub pompy w czasie regeneracji
lub serwisowania. Inicjacja będzie sterowana sygnałem "WA".
WAŻNE
Zobacz krok programu 17 (Sygnał "Czekaj").
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AD = Dodatkowy program w czasie regeneracji

Step nr:
15.2
Start phase:
2
Można korzystać z dodatkowego programu przed rozpoczęciem faktycznej
regeneracji. Oznacza to, że zawór jest inicjowany przed regeneracją.

15.1

15.2

15.3

W tym przypadku faza rozpoczęcia programu to: 0
Ta funkcja może być również użyta do przepłukania jednostki standby w instalacji
typu duplex przed wprowadzeniem jej do użytku.
.

Program dodatkowy i cykl regeneracji mogą się również rozpocząć jednocześnie.
Dodatkowy program może być albo krótszy, taki sam lub nawet dłuższy niż program
regeneracji.
W takim przypadku program w fazie regeneracji ma się rozpocząć jednocześnie
z rozpoczęciem dodatkowego programu.

Dodatkowy program może nastąpić po cyklu regeneracji, aby, na przykład, zbiorniki z substancjami
chemicznymi mogły zostać napełnione, jeżeli jest to wymagane.
W tym przypadku faza rozpoczęcia programu to: E
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Step nr:
Time "ON"
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15.1

15.3
40m

15.3

Czas trwania dodatkowego programu
(Przekaźnik wł. / Przekaźnik wył.) może być zaprogramowany między 1 a 999
minut.

m

Step nr:
15.4
S.V.chng ovr Y/N

N

Stopni = 0

Jeżeli dodatkowy program jest aktywny przed rzeczywistą regeneracją (“wstępna
regeneracja” i “płukanie przed działaniem” nie są zaprogramowane) wtedy decyzja
musi być podjęta:

T

16.1

15.4

Dla instalacji simplex,
Kiedy zawór wyjściowy powinien być zamknięty? Czy na początku dodatkowego
programu? (Zmiana "T") Lub, kiedy zakończy się dodatkowy program, tzn. przy
inicjacji cyklu regeneracji? (Zmiana "N")

Tak

Nie

16.1

Dla instalacji typu duplex,
Działanie w trybie standby, gdyby jednostka standby została wprowadzona na początku
dodatkowego programu (Zmiana "T") lub na początku regeneracji jednostki opróżnionej
(Zmiana "N")
UWAGA: Jeżeli zawór wyjściowy zostanie zamknięty w czasie programu
dodatkowego przed rzeczywistą regeneracją, wtedy sprawdzenie mające na celu
umożliwienie regeneracji dokonane będzie przed rozpoczęciem dodatkowego programu.
W przeciwnym wypadku to sprawdzenie będzie dokonane po programie dodatkowym.
FL = Płukanie
Time “ON” – Czas – Włączony”
start phase – faza rozpoczęcia
seconds- sekundy
liters – litry
15.1

Czas płukania

Step nr:
Flush time

15.5

15.5
20s

s

Oblicz czas płukania (zakres od 0 do 255 sekund)
WAŻNE Jeżeli wprowadzone będzie "0", nie będzie zainicjowane płukanie.
15.6

Przerwa między płukaniami

Step nr:
15.6
Flush Interv.500l

l

To jest ustawienie dla ilości oczyszczonej
wody, która ma być dostarczana między
płukaniami.

Dopuszczalny zakres to od 1 do 65 000 litrów.

16.1
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16. Wyjścia przekaźników alarmu i ostrzeżeń.
W czasie serwisowania i regeneracji dostępne są różne sygnały, które mogą być użyte do uruchomienia
albo przekaźników alarmu lub ostrzeżeń. Sygnały te zostały opisane całościowo wcześniej pod
nagłówkiem Alarmy/ostrzeżenia.
W kroku 5, w kroku 10 i w kroku 18, wyjścia przekaźników mogą być również wysłanymi sygnałami.
Jeżeli do wyjścia przekaźnika wysłany będzie więcej niż jeden sygnał, przekaźnik
15.*
obsługiwać będzie wspólny raport o awariach.
Jeżeli przekaźniki wyjściowe są już zajęte z powodu wyborów programu dokonanych
w sekcjach 5, 10 lub 18 programowania, przekaźnik będzie funkcjonował jako 16.1
Tak
Nie
zbiorczy przekaźnik alarmów lub ostrzeżeń.
Przekroczona pojemność .

Step nr:
16.1
Cap.exceeded Y/N

Ekrany 16.1 - 16.4 pojawiają
się tylko w systemach z 2 filtrami.

Step nr:
16.2
Main valve onY/N

W kroku 16.2, użytkownik
czy
zawór
ma
zadecydować,
wyjściowy pracującej kolumny ma być
zamknięty
jak tylko pojawi się komunikat
"Przekroczona pojemność”, czy ma
pozostać otwarty.

Step nr:
Alarm

16.3
Y/N

Step nr:
Warning

16.4
Y/N

16.2
Tak

Nie

16.3
Tak

Nie

16.4
Tak

Nie

Awaria zasilania.

Step nr:
16.5
Supply fail Y/N
Step nr:
Alarm

16.6
Y/N

Step nr:
Warning

16.7
Y/N

Jeżeli awaria zasilania pojawia się
regularnie, działanie przekaźnika
alarmu lub ostrzeżenia może być
niepożądane. Jeżeli w krokach 16.5,
16.6 16.7 udzielono odpowiedzi
odpowiednio TAK, NIE i NIE, wtedy
pokazany będzie tylko komunikat o
awarii
zasilania.
Należy
go
zresetować w czasie najbliższej
możliwości
wciskając
przycisk
"ODBLOKOWANIA".

16.5
Tak

Nie

16.8

16.6
Tak

Nie

16.7
Tak

Nie

16.8
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16.*

Napełnianie zbiornika chemicznego.

Step nr:
16.8
Reg.tank low Y/N
Step nr:
16.9
SV open
Y/N
Step nr:
Alarm

16.8
Tak

Nie

Można określić, czy zawór operacyjny
systemów z pojedynczym filtrem ma być
zamknięty czy otwarty w przypadku awarii.
16.9
Tak

16.10
Y/N

Nie

16.10
Tak

Step nr:
Warning

Nie

16.11
Y/N

Oczekiwanie na regenerację.

Step nr:
Wait
Step nr:
Alarm

16.12
Y/N
16.13
Y/N

16.11
Tak

16.12
Tak

Step nr:
Warning

Nie

Nie

16.14
Y/N
16.13
Tak

17. Sygnał “CZEKAJ”.

Nie

Sygnał "CZEKAJ" może być aktywny albo w czasie cyklu regeneracji lub serwisu.
W czasie regeneracji:
W instalacjach typu duplex jednostka
standby zacznie być używana, jeżeli
wejście będzie aktywne w czasie
rozpoczęcia regeneracji. Inicjacja regeneracji będzie wstrzymana.

Step nr:
17.1
Regener./Service

17.1
.

Wciskając przycisk "Start" oznaczony symbolem
, sygnał może być unieważniony
na czas regeneracji.
Korzystając z procedury szybkiego programu (zobacz stronę 17) można przejść do
kolejnego kroku programu.
Zastosowanie: wstrzymanie regeneracji
18.1
W czasie serwisowania:
Zawory serwisowe będą otwarte i, jeżeli w kroku 15.1 programu została wybrana HP (pompa), będzie
działało wyjście "AD".
Zastosowanie: kontrola poziomu zbiornika na oczyszczoną wodę.
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17.1

18. Sygnał "Start"

18.1

opóźnienie regeneracji 1
To ustawienie czasu (0-999 sekund)
określa ilość sekund, w czasie których
sygnał "Start" jest zablokowany po
nowej regeneracji lub wymianie filtra, na
przykład, aby zaczekać na nową analizę miernika twardości wody.
Zobacz stronę 15, sygnał "Start".

Step nr:
18.1
Reg. Delay 1 600s

s

UWAGA: Jeżeli kontroler został zaprogramowany na dekarbonizację, ten czas jest opóźnieniem
określonym w kroku 18.2 programu, ale jest aktywny tylko po regeneracji lub wymianie filtra, aby umożliwić
natychmiastowe przetestowanie jakości wody z użyciem np. miernika pH.

przerwa w regeneracji 2

18.2

To ustawienie czasu (0-999 sekund)
Step nr:
18.2
określa czas opóźnienia dla sygnału
"Start".
Reg. Delay 2 10s
UWAGA: Jeżeli sygnał "Czekaj" został
wybrany w kroku 17.1 programu dla
cyklu serwisowego, czas opóźnienia będzie zresetowany dopiero po otwarciu zaworu
serwisowego oraz, gdy sygnał nie będzie już aktywny, tzn. nie będzie żądania
regeneracji jeżeli zawór operacyjny jest otwarty.

s

19. Serwis
Można określić, czy komunikat "WYMAGANY SERWIS" zostanie pokazany na ekranie
LCD po ustawieniu dostarczanej ilości oraz, czy wyjścia przekaźników "ostrzeżenie" i
/lub "awaria" są aktywne, kiedy wyświetlany jest ten komunikat.
UWAGA: Ten krok programu może być przywołany tylko przez odpowiednią firmę
serwisową.

Step nr:
19.1
Maintenance Y/N
Step nr:
19.2
Interv. 50000m3
Step nr:
Alarm

19.3
Y/N

Step nr:
Warning

19.4
Y/N

19.1
Tak

Nie

Można ustawić przerwę serwisową od 1
do 650,000 m3.
Przekaźnik awarii może być aktywny
poza ekranem LCD.

1.1
19.2
l

Przekaźnik raportu może być aktywny
poza ekranem LCD.
19.3
Tak

Nie

19.4
Tak

Nie

1.1
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Typowy schemat instalacyjny.

pojedyncza instalacja

podwójna instalacja

Zdalne sterowanie monitoringowe
W celu umożliwienia zdalnego monitorowania jednostki do zmiękczania wody, dostępnych jest kilka
bezpotencjałowych styków przekaźnika. Dodatkowe styki można uzyskać poprzez podłączenie
dodatkowych przekaźników.
Wyjścia przekaźników AN = Ostrzeżenie i MF = Alarm mogą być użyte dla dowolnych z następujących
sygnałów:
1. Przekroczona pojemność.
2. Awaria zasilania.
3. Niski poziom chemikaliów w zbiorniku.
4. Oczekiwanie na regenerację.
5. Minimalny czas między regeneracjami.
6. Wstępny styk regeneracji.
Dostępne są również następujące wyjścia przekaźnika:
AD = Procedura dodatkowego programu (sygnał programowalny w czasie regeneracji)
RE = Regeneracja (ma miejsce regeneracja)
FL = Przepływ wody (impuls wodomierza).
Następujące styki mogą być powtórzone z użyciem zewnętrznego przekaźnika.
SV1 = Jednostka 1 zawór wyjściowy. (Jednostka 1 w serwisie)
SV2 = Jednostka 2 zawór wyjściowy. (Jednostka 2 w serwisie)
Korzystając z dwóch zewnętrznych przekaźników i wyjścia RE = regeneracja można uzyskać takie
sygnały, jak pokazano poniżej:
Jednostka 1 w regeneracji
Jednostka 2 w regeneracji
1

N

2

3

4

L1

n

l1

9

10

SV1

11

16

17

SV2

18

22

23

C

NO NC

24

K100

K100

K200

K200

WAŻNE Styki zewnętrznego przekaźnika nie powinny być używane do zapewniania zarówno sygnałów
bezpotencjałowych do monitorowania jak i potencjałowych do sterowania. Należy korzystać z
dodatkowych przekaźników.
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Typowe schematy połączeń elektrycznych.
które

Zawory zdalnie sterowane lub automatyczne sterowniki pilotowe typu stager,
normalnie nie powracają automatycznie do pozycji serwisowej.
Dwa lub cztery stopnie.
Sterowanie pozycjonowania za pomocą przełącznika.
Wyjście pod napięciem jest przełączane między zaciskami 6(13) a 7(14)
Zawory zdalnie sterowane lub automatyczne sterowniki pilotowe typu
stager, które automatycznie powracają do stanu serwisowego.
Dwa lub cztery stopnie.
Sterowanie pozycjonowania za pomocą przełącznika.
Wyjście pod napięciem jest przełączane między zaciskami 6(13) a 7(14). W stanie
serwisowym, zacisk 8(15) jest pod napięciem.
Zawory zdalnie sterowane lub automatyczne sterowniki pilotowe typu stager,
które normalnie nie powracają automatycznie do pozycji serwisowej.

.
Dwa, cztery lub pięć stopni.
Sterowanie pozycjonowania za pomocą przełącznika impulsowego.
Zawór zintegrowany z procedurą programu (sterowanie zewnętrzne).
Impulsowe wyjście pod napięciem na zacisku 7(14).
Utrzymane zasilanie napędu z zacisku 4.
Zawory zdalnie sterowane lub automatyczne sterowniki pilotowe typu stager,
które powracają automatycznie do pozycji serwisowej.
Dwa, cztery lub pięć stopni.
Impulsowe sterowanie pozycjonowania.
Impulsowe wyjście pod napięciem na zacisku 7(14).
W stanie serwisowym terminal 8(15) znajduje się pod napięciem.
Podłączenie lampki sygnalizacyjnej, klaksonu lub zaworu
elektromagnetycznego z wykorzystaniem bezpotencjałowego wyjścia
przekaźnika AD, RE, FL lub AN.
l1 i C mają być połączone mostkowo.
Ostrzeżenie Nie podłączać wyjścia przekaźnika alarmu (MF) w ten sposób.
Podłączenie lampki sygnalizacyjnej, klaksonu lub zaworu
elektromagnetycznego z wykorzystaniem bezpotencjałowego wyjścia
przekaźnika alarmu (MF).
l1 i C mają być połączone mostkowo.
Normalnie otwarte zawory elektromagnetyczne powinny być podłączane do
zacisku NC zamiast zacisku NO.
WAŻNE Wyjście przekaźnika alarmu (MF) korzysta z normalnie zamkniętego
styku
(NC) zamiast normalnie otwartego styku (NO).
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Może być wymagane podłączenie do wyjścia przekaźnika lokalnych
odłączników silników.
l1 i C mają być połączone mostkowo.

Podział wyjścia dodatkowego programu z podłączeniami dla dwóch
dodatkowych zaworów odcinających AD1 i AD2.
Za pomocą dwóch dodatkowych przekaźników, można podłączyć
wyjście dodatkowego programu do dwóch zaworów odcinających
zależnych od jednostki, jeżeli jest to wymagane.
Wyjścia przekaźników RE i FL mogą być potraktowane podobnie.

Wejścia:
WM
WA
RS

= wodomierz
= czekaj
= start regeneracji

Te wejścia są uaktywniane za pomocą zamkniętego styku
bezpotencjałowego.
Wejście:
RC= chemikalia do regeneracji
To wejście jest uaktywniane za pomocą otwartego styku
bezpotencjałowego.
Podłączenie pompy dozującej:
Musi być ustawiony czas trwania impulsu (sekcja 7 uwag dot.
programowania).
Wyjście potencjałowe:
Pompa dozująca z odpowiednim napięciem może być podłączona
bezpośrednio między zaciskami 3 a 26. Zaciski 4 i 25 muszą
być połączone.
Wyjście bezpotencjałowe:
Pompa dozująca może być podłączona bezpośrednio między zaciskami 25
a 26.
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Zalecenia dotyczące instalacji i
rozruchu
Informacje ogólne
Instalacji i rozruchu sterownika może dokonywać wyłącznie przeszkolony personel zapoznany z niniejszą
instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami w zakresie bezpiecznej pracy i zapobiegania
wypadkom. Należy zawsze uwzględniać i przestrzegać wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.
Celem zachowania gwarancji w zakresie działania i bezpieczeństwa konieczne jest przestrzeganie
wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
będące skutkiem nieprzestrzegania wytycznych.
Montaż
-

Nie montować pod wilgotnymi przewodami. Zastosować ewentualną osłonę.
Model do zabudowy wsunąć do otworu panelu o wymiarach 186 x 138 przy pomocy
odpowiednich zacisków i uszczelek.
Montować urządzenie na wysokości wzroku, w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

Podłączenie
Przed przystąpieniem do podłączenia należy zawsze odłączyć zasilanie od sterownika.
Podczas prac związanych z podłączeniem zasilanie musi być cały czas odłączone.
Utworzyć przyłącza elektryczne. Uwzględnić lokalne przepisy.
Napięcie zasilające i uziemienie podłączyć do zacisków wskazanych w schemacie
podłączeń.
Zapewnić nienaganne podłączenie uziemienia.
Płyta przednia jest połączona z przyłączem uziemiającym poprzez złącze wtyczki, które nie
może zostać przerwane w trakcie działania urządzenia.
Wszystkie przewody, przez które przebiega wyjątkowo niskie napięcie (wejścia cyfrowe,
pomiarowe), należy utrzymywać w miarę możliwości z dala od kabla zasilania.
Podłączenie bezpotencjałowego przekaźnika w połączeniu z 230 VAC i bardzo niskie
napięcie.
Model do zabudowy dostarczany jest bez wyłącznika głównego. Wyłącznik główny należy
samodzielnie zamontować w skrzynce rozdzielczej.
Niektóre zewnętrzne przekaźniki, przełączniki magnetyczne, zawory magnetyczne itp. mogą
powodować niepożądane impulsy podczas wyłączania.
Z tego powodu zaleca się z góry wyposażyć te elementy w tzw. sieć RC.
Informacje o odpowiednim typie sieci RC można uzyskać u dostawcy elementów.
Konserwacja
Sterownik nie zawiera elementów wymagających konserwacji ze strony użytkownika. Własnoręczne
modyfikacje i naprawy sterownika powodują wygaśnięcie praw gwarancyjnych i odpowiedzialności
producenta.
Uruchomienie
Pokrywa przednia musi być zawsze zamknięta.
Sterownik można uruchomić dopiero po pełnym i poprawnym podłączeniu wszystkich złączy.
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Specyfikacja techniczna
Zasilanie:

Obwód sterowania poborem mocy:
Wyjścia z napięciem:

230 V
115 V
24 V
230/24

± 10% 50-60 Hz bezpiecznik 4 A mT
± 10% 50-60 Hz bezpiecznik 4 A mT
± 10% 50-60 Hz bezpiecznik 4 A mT
± 10% 50-60 Hz bezpiecznik 4 A mT

11 VA
24 V, 115 V, 230 V Maks. całkowita obciążalność 4A (cont.)
115/24 V, 230/24 V, 240/24V
Maks. całkowita obciążalność 2A (cont.)

Wyjścia bezpotencjałowe:

Maks. obciążenie na stykach przekaźników 250V / 4A

Wejścia bezpotencjałowe:

Styki obciążone do maksymalnie 9V / 8mA

Klasa zabezpieczenia:

IP 65 (ES 2050)
IP 42 (ES 2051)

Temperatura otoczenia:

0 - 40ºC

Waga:

w przybliżeniu. 2,8 kg (ES2050 : 24V, 115V, 230V)
w przybliżeniu. 2,0 kg (ES2050 : 115/24V, 230/24V,
240/24V)
w przybliżeniu. 1,6 kg (ES2051)

Wymiary
Typ ES 2050 (mocowany do ściany):
Wymiary
Typ ES 2051 (mocowany na panelu):

Szer. x Wys. x Gł. = 263 x 216 x 142

DIN 43 700
przód192 x 144
głębokość zamocowania 122
+1,0
otwór panelu 186 x 138

Urządzenie jest zabezpieczone przed napięciem zerowym.
Zresetować aktualny czas po wystąpieniu awarii zasilania.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji technicznych
kontrolera bez wcześniejszego powiadomienia

Wersja oprogramowania 4.01

ES 2050/51

Deklaracja zgodnosci
ES 2050 and ES 2051

Declaration of conformity
Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive
89 / 336 / EEC.

Product description
Product name
Product type
Manufacturer

: Controller for water softening installations
: ES2050, ES2051
: EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.
Australiëlaan 12
NL-5232 BB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

Product environment
This product is intended for use in residential en light industrial environments.
Emission standard
: EN 61000-6-3, EN 55022
Immunity standard
: EN 61000-6-2
Low voltage directive : 2006/95/EG
Report
Report numbers

: EWS_ES2050_02 (ES2050)
EWS_ES2051_01 (ES2051)

This declaration was issued by :
Date

: 11 - 03 - 2020

Name

: V. Naeber

Signature

:
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PIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA KONTROLER

OGRANICZONA GWARANCJA
EWS International (zwana dalej EWS) gwarantuje, że jej produkty nie posiadają defektów materiałowych i
defektów w wykonaniu, zgodnie z następującymi warunkami.
W tej gwarancji, “Produkty” oznaczać będą wszystkie urządzenia dostarczane zgodnie z umową za wyjątkiem
oprogramowania
WAŻNOŚĆ GWARANCJI
Na wykonanie i części udziela się pięcioletniej gwarancji liczonej od daty pierwszego zakupu przez klienta. Ta
gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego nabywcy urządzenia.
Niezależnie od wspomnianego powyżej pięcioletniego okresu gwarancji– zachowując pozostałe postanowienia –
udziela się trzymiesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie.
ZAKRES GWARANCJI
Z zastrzeżeniem określonych poniżej wyjątków, ta gwarancja obejmuje wszystkie wady w materiale lub wykonaniu
w produktach EWS. Następujące przypadki nie są objęte gwarancją:
1) Produkty lub części, które nie zostały wyprodukowane przez EWS, ani nie są przez nią dystrybuowane.
EWS przekaże gwarancję udzieloną przez aktualnego producenta produktów lub części, których EWS
używa w produkcie.
2) Wszelkie produkty, w których numer seryjny został zniszczony, zmodyfikowany lub usunięty.
3)

Uszkodzenie, pogorszenie się lub wadliwe działanie wynikające z:
a) Wypadku, błędnego użytkowania, zaniedbania, pożaru, powodzi, uderzenia piorunu lub innego działania siły wyższej.
b) Modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji dostarczonych z produktami.
c) Naprawy lub próby naprawy przez osoby nieupoważnione przez EWS.
d) Wysyłki produktu (roszczenia muszą być skierowane do przewoźnika)
e) Usunięcia lub instalacji produktu.
f)
Innej przyczyny, która nie jest związana z wadą produktu.
g) Zastosowania opakowań kartonowych, zabudowy urządzenia, użycia kabli lub akcesoriów w połączeniu z produktem.

KONSEKWENCJE FINANSOWE
EWS pokryje jedynie koszty związane z robocizną i materiałami pozycji objętych gwarancją, koszty napraw i
aktualizacji wykonywanych przez EWS w lokalizacji EWS. EWS nie pokryje następujących kosztów:
1) Opłaty za odinstalowanie lub zainstalowanie u klienta i /lub w lokalizacji użytkownika końcowego.
2) Koszty początkowych regulacji technicznych (konfiguracji), wraz z korektami sterowania lub programowania przez użytkownika.
3) Opłaty za przesyłkę ze zwrotem towarów przez klienta. (Opłaty za przesyłkę – zwrot towarów do klienta są kosztami EWS).
Wszystkie koszty, które przekraczają zobowiązania EWS na mocy tej Gwarancji, takie jak: (bez ograniczeń) koszty podróży i zakwaterowania
oraz koszty montażu i demontażu są kosztami klienta i odbywają się na jego odpowiedzialność.

SERWIS GWARANCYJNY
W celu zachowania uprawnień do naprawy wad na mocy tej gwarancji, klient jest zobowiązany do:
1) Natychmiastowego dostarczenia skarg dotyczących oczywistych wad związanych z dostarczonymi produktami, w formie pisemnej
2)

w ciągu ośmiu dni od dostarczenia produktów i dostarczenia skarg dotyczących niedociągnięć związanych z dostarczonymi
produktami, które nie są widoczne, w ciągu ośmiu dni od ich znalezienia.
Zwrócenia wadliwych produktów na odpowiedzialność i ryzyko klienta. Koszty takiej wysyłki nie będą podlegać zwrotowi ze
strony EWS. Produkty mogą być zwracane wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą EWS. Zwrot produktów nie wpływa na
zobowiązanie do zapłacenia za zafakturowane kwoty.

3) Przedstawienia oryginału datowanej faktury (lub jej kopii), jako dowodu objęcia ochroną gwarancyjną, która musi być dołączona
do wszystkich przesyłek ze zwracanymi produktami. Prosimy również o powoływanie się w całej korespondencji na nazwisko
osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy i opisu problemu(ów).
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OGRANICZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI
Poza przypadkami, gdy zrzeczenie się odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności są
konkretnie zabronione na podstawie mającego zastosowanie prawa, powyższe zapisy określają jedyną
gwarancję mającą zastosowanie względem produktu i gwarancja jest udzielana wyraźnie i w zastępstwie
wszystkich innych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, lub gwarancji zbywalności i pasowania
produktu do konkretnego celu a wszystkie domniemane gwarancje, które przekraczają lub różnią się od
określonych tutaj gwarancji, są niniejszym wykluczone przez EWS.

WYKLUCZENIE ODSZKODOWANIA
Odpowiedzialność EWS za wadliwe produkty ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu wedle
jej własnego uznania. Poza przypadkami, gdy takie ograniczenia i wykluczenia są konkretnie zabronione
na podstawie mającego zastosowanie prawa, EWS nie będzie odpowiedzialna za:
1)
Uszkodzenia majątku spowodowane wadami w produktach EWS, uszkodzeniami wywodzącymi się z niedogodności,
utraty możliwości użytkowania produktu, straty czasu, strat handlowych lub:
2)
Szkód, powstałych w drodze wypadku, [w konsekwencji lub w inny sposób] celowych, pośrednich lub poważnych
szkód, obrażeń osób lub majątku, lub innych strat.
Pod żadnym pozorem, EWS nie będzie zobligowana do zapewnienia rekompensaty przekraczającej wartość bezpośrednich
szkód, na jakie narażony został klient, powyżej kwoty przekraczającej odszkodowanie możliwe do otrzymania od
ubezpieczyciela EWS, w związku ze szkodą.

MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO I SPORY
1)
Wszystkie oferty składane przez EWS i całość porozumień zawieranych między EWS a klientem
rządzić się będą prawem holenderskim. Ta gwarancja wyraźnie wyklucza zastosowanie Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu,
dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
2)
Wszelkimi sporami, które mogą powstać między stronami, zajmować się będzie wyłącznie
kompetentny sąd w Holandii, pod którego jurysdykcję podlega EWS. Jednakże, EWS zastrzega sobie
prawo do przekazania wszelkich sporów do kompetentnego sądu właściwego dla siedziby klienta.

Strona 2 z 2

