4.2 Nastaveníprovozníhot|aku

x Pomocib prejítažk,B",
pod B nastavitprovoznít|ak.
NemenitA a AX!
xx Po nastaveníprovozního
tlakuB
potvrdit
pomociOK.
xxx V prípadeSP nemenit!

4.3. Nastavenímnožstvídoplňování(např.200 t)je aktivnípouze s imputzním
měřičemvody

x lmpulzynastavit,je-lina menu
bod ON (=10 | najedenimpulz).
OFF a cnt nemenit.
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6.0 Schéma zapojeni

Vysvětlivky:
P t|akové
cerpad|o
K1 ochranat|akového
cerpadla
Y2 magnetický
venti|na vstupu
venti|odIehcovací/výpustný
Y3 magnetický
Y4 magnetický
venti|napájecívody
jisticeminimá|ního
re|é
K6 spojovací
t|aku
porucha provozního
KST re|épro h|ášení
stavu
jednotky
CPU pocítacrídící
S,| Vo|icprogramu- provoz|éto/zima
R tlacítkoReset
Hí H1 kontro|ka
hlášeníprovozního
stavu
poruch
H2K2 Kontrolka
hlášení
H3-H6.Kontro|ky
výstupu
H7, HB Kontrolkyvýškyhladiny
F1 2AT jištení
výstupu
Pl senzortlaku

PS h|ídac
minimálního
tlaku
LSL plovákouýspínac- do|e
LSH plovákovýspínac- nahore
(prímona míste),
Q,l*SpínaczatíŽení
provypnutívšechpólu,musíbýtzajišten
protineúmys|nému
vypnutí!
|5 odplynováníCas1
3 min.
|6 odp|ynování
Cas2
30 min.
|8 odp|ynování
Cas3 120min.
|10 Predvo|ba|ouze udrŽování
tlaku
|11 Predvolbabezjištení
prasknutí
potrubí
l12 Predvo|ba
odplynování

6.í Schémazapojeni,dodateěnéhlášeníporuch (dodatečnámoŽnost)

Pozor: max.zatiŽeníkontaktů2A

DMB 1A24 R
Q2 H1 PORUCHA 1OO
Q3 H2 PORUCHA 210
Q4 H3 PORUCHA 320
Možnost:
Q1 H4PORUCHA33O
Q2 H5 PoRUCHA 5í0
Q3 H6 PORUCHA 7OO
Q4 H7 PORUCHA 770
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7.0 RučnířÍzení(ručníov|ádání)
pro ruznézkoušky,napr.zkouškycerpad|a(na nejvyšší
Tentoprograms|ouŽímontérovi
tlak),venti|u
(natesnost)nebopro nastaveníjištení
nejnižšího
a nejvyššího
tlaku.
Tento programse vyvolá následovně:

7.í Nastavenípřepouštěcíhoventilu ,
$ištěnímaximálníhotlaku)
\
venti|by mel _ jako pos|ednípojistkanejvyššího
prípustného
pret|aku.předotevrením
Prepouštecí
- vymezovatprípustný
pojistného
ventiIuzarízení
pret|ak.
provozním
Je-|irozdí|mezi
t|akema tlakem,pri kterémreagujepojistnýventi|menšíneŽ0,3 bar,me|y
by byt pri nastavování
uzavrenyuzavírací
venti|y,resp. servisníventi|na přívodua odtoku. Jest|iže
muŽedojítk otevrenípojistného
se tak nepostupuje,
venti|upri nastavování'
programu:
Návratdo normá|ního
Pozor:
programumusíbýtvšechnyspínacenastavenyna oFF (Vypnuto)'
Pro návratdo normálního
Doporuěeni=
o Nyníse dá v programu'Rucníov|ádání"
zapnoutt|akové
cerpad|o.(cerpad|a).
Pritomse musípri
t|akovém
beŽícím
cerpad|e(cerpad|ech)
nastavitprepouštecí
ventil.
o Potéje potrebazkontrolovatuzavírací
a udrŽovacít|ak.To znamená,Že se prepouštecí
venti|
nesmíotevřít(pri tlakuv zarizeni+ 0,4 bar),pritomse všakmusíspo|eh|ive
otevíratv prípade
prekrocení
(t.j.t|akv zarizení+ víceneŽ0,5 bar.)
.
pok|esut|aku(díkyotevreníprepouštecího
Behem nás|edujícího
venti|u)musíbýt dosaŽeno
a|esponuzavíracího
t|aku(t|akv zarizeni+ 0,2 bar).

7.2 Nastavenípojistkyminimálníhot|aku
jednotky,a sice tak, Že se
tlaku je jištenímpro prípadnejakéhose|hánírídící
Pojistkaminimá|ního
pok|esut|aku.Pojistka
preruší
se tak zajistíprotineprípustnému
napájecínapetíventi|ua celézarízení
programu
t|akuse nastavujepomocipomocného
ov|ádání".
minimá|ního
"Rucní
Postup:
mezích(= statickávýška+ 0,5 bar. + 0,9 bar),je
Jest|iŽese tlak v zarízenípohybujev prípustných
ještesepnu|Y2. Potom se
potrebanastavitspínacminimá|ního
t|akutak, aby se pri stisknutít|acítka
zapne Y3. Pritommusíbýtnyníotevrenyoba venti|vU2N3). Tlak v zarízeníklesá tak d|ouho,dokud
t|akunepreruší
napetí(Y2N3 bez napetí).
Jest|iŽeby pri tomtopostupuk|eslt|ak
spínacminimá|ního
aŽ pod statickouvýšku,musíse proces snižovánít|akuokamžiteprerušit.T|akovýmcerpad|emse
musít|akznovua{šit. Tentopostupse opakujetak casto,aŽ se spínacminimálního
tlakusám vypne
pri poklesut|akupod statickouvýšku.(Výjimka:Zarizenís vyššímitep|otami.)
informace:
Dúležité
Přiznak:
Venti|yse rych|evypínajía zapínEí.
Příčina:
tlak k|esáv místemerení(kontrolaminimá|ního
tlaku)pod nastavenouhodnotu.
Hydrau|ický
(í) Ucpanýlapac necistot.
(zaY3) prí|iš
(2)Škrticík|apka
otevrena.
(3)Prívodkapalinydo HC poddimenzován.
Rešení:
(í) Vycistitlapac necistot.
(2) Pomociškrticí
k|apkyzredukovatprutokna správnémnoŽství.
pracovnít|ak(pozorna pojistkumaximá|ního
(3a)Jest|iŽeje moŽnéz\rýšit
t|akua ťakna
pojistnémventilu),|ze takto závadu vyrešit.
(3b)Musíse zmenitinsta|ace'
8.0 Diagnóza
poruchu.ovšemje trebabrát
Každéporušeje prirazenocís|o,kteréjednoznacneoznacujeprís|ušnou
v úvahu,že navzdorypresnémuoznacenízávad,tytomohoubýtzpusobenyruznýmiprícinami.
Příklad:
Pri chybnéinterpretacitétoávady by na
Porucha 320 znamená únikkapa|iny(castédop|nování).
zák|ade dlouhodobéhopozorování(porucha se neprojevíokamŽite)býo moŽnédiagnostikovat
závadujakonetesnost.Castejijevšaktatozávada zpusobenajinýmiprícinami,
napr.:
o Ucpanýfiltrnapájecívody.
o Prílišnízkýt|aknapájecívody.
.
ventil protékáze zarízenípráve jen to|ik
Neotvíráse ventiIY4 napájecívody a skrz prepouštecí
vody do nádrže(behemdobyotevrení
Y4), Že se prekrocídolníh|adinabehempojistné
doby.
9.0 H|ášeníporuch, diagnostika poruch, odstraňováníporuch
9.í Kontro|atlaku
Poruchaí00
Význam:
Merenítlaku ukáza|o prekrocenípovolenémeze smerem dolu (prí|išnízký mericíproud) nebo
prerušení
l zkrat'
Příčina:
Negativníťaková maxima,která se nacházejíaŽ mimo hranici merenéhorozmezí(napr. podt|ak
obehovýchcerpade|).
zapínáním
odstranění:
na 4 vteriny).
Stisknout"REsET" (nejméne
Reakceí:
Prístrojopet pracuje,indikacet|akuje opet vporádku. Výasnit prícinua provéstopatreníkjejímu
odstranení.
Reakce 2:
Prístrojnepracuje,poruchase opakuje.
odstranení1: Vytáhnoutkabe|cid|a,nasaditnovýsenzor,stisknout'RESET".
Jest|iŽemerenít|akuukazuje
bar,dá|epodle(í)'
"0,0"
Jest|iŽemerenít|akuukazujeo-,-"bar,dá|epod|e(2).
(í) odstranení:
Vymenitcid|o.
jednotku.
(2)odstranení:
Zkontro|ovat
vodic,prípadneho vymenitnebovymenitrídící
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9.2 Kontrolahladiny(Level)
Porucha 2í0
Poruchah|adinyprekrocením
nahorunebodo|use h|ásísoucasne(obakontaktyjsou otevrené).
Vyhledánízávady:
Yizuá|níkontro|ah|adinyvody v zásobnínádrŽi'
odstranění:
je
JestliŽe se pri vizuá|níkontro|ezjisti, Že je nádrŽ prázdná a indikace ukazuje 'vo|l', tj.
"p|ná",
potrebazkontro|ovat
spínachorníh|adiny,prípadneho vymeniť.
Je-|inádrŽp|náa indikaceukazuje'leeť,t'j' ,prázdná",musíse nádrŽvyprázdnit,
potomzkontro|ovat
spínacdo|níh|adinya prípadneho vymenit.
jednotce,prípadnena spojovacíástrcce.
Krome tohoje potrebazkontro|ovat
svorkyna rídící
9.3 Kontrola netěsnosti
Porucha 320
Behem 30 minutse doplnovalanapájecívodacastejineŽjen jednou.
Příčina:
(í) Prí|iš
má|onapájecí
vody.
(2)Menšíztrátavody.
(3)Pri uvedenído provozuby|abehem30 minutpodruhé
dop|nenanapájecívoda.
odstranění:
(í) Zkontro|ovat
mnoŽsfuí
dop|nované
napájecívody,zkontro|ovat
t|aknapájecívody,vycistit
filtr10.
(2)Zjistitmístoúnikuvodyze systémuazávadu nechatodstranit.
(3)Stisknoutt|acítko
Reset.
Porucha 330
vodyneby|odosaŽenoani po 6 minutáchdop|nování.
Do|níh|adiny
Příěina:
Nenasta|odop|nování
napájecívodou,protoŽe
(í) magnetickýventiljevadný,je prerušený
proudk cívce
(2)zasek|ase membránav magnetickém
venti|u
(3)ucpanýfi|tr'je uzavrenprívodvody
(4)vadnýspínacp|ováku
odstranění
(í) zkontro|ovat
cívku,príp.ji vymenit,zmeritnapetína magnetickém
venti|u
(2) vymenitopotrebovaný
dí|
jej vymenit
(3) vycistitfiltr'prípadne
jej vymenit
plovák,prípadne
(4) zkontrolovat
9.4 Kontro|ačerpadeI
Porucha5í0
dobycerpání.T|akové
Prekrocení
cerpad|obeŽelodé|enežB minutbez nárustutlaku.
Příčina:
(í) Prepouštecí
ventilHC je nastavenna príliš
nízkouhodnotu:Zkontro|ovat
nastavení
prepouštecího
ventiIu.
(2)T|akové
cerpad|o(P1) nevytváríŽádnýt|ak:Vzduchv cerpad|e(P1)?Je cerpad|ojiŽ
mechanickyopotrebované?
(3)Cerpad|o(Pl) nepracuje:Bez napetí,kontaktre|éje specený/ nespíná,cerpad|oje
zaseknuténebovadné?
(4)Vodníhladinaje indikovánanesprávne:Spínacp|ovákunespíná(zkrat)?
- najítmísto,kde
(5)Unikvodyze systému:
Spínacdo|níh|adinyvadný?Zkontrolovatzarízeni
unikávoda.
(5)Zusta|yvisetzpetnéventi|yzustaly?
odstranění:
potomstisknout'RESET".
Po vyjasneníprícinyprovéstprís|ušná
opatreník jejímuodstranení,
(í)Prepouštecí
venti|HC nastavitna vyššíhodnotu.
(2)odvzdušnitcerpad|o(P.1).Kontro|ovat
nárustt|aku,prípadne
vymenitcerpadlo(P1).
jednotcea v e|.
(3)Zajistitdodávkunapetí,vymenitpojistku'Zkontro|ovat
relév rídící
zásuvce,prípadnevymenit.Mechanickyi e|ektricky
zkontro|ovat
cerpadlo(P1),prípadne
vymenit.
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vymenit.
(4)Vycistitspínacp|ováku,prípadne
utesnit.
(5) odstranitmístoúnikuvodyze systému,
jsou
t|akovéexpanznínádrŽe,muŽe se porucha
membránové
nainstalované
Jest|iŽe
Upozornění:
510 takéspustit.
odstranění:
trubky'
Vypnoutjišteníkontrolyprasknutí
9.6 Kontrola ventilů
Porucha 700
Yýznam:
s udržováním
behemprogramu'odp|ynování
tlaku".
tlakupriodplynování
Nedošloke snížení
Příčina:
pojistného
vysoké,uzavrenéšoupátko,ucpanýfiltr,zavrená škrtící
t|akuprí|iš
minimálního
Naštavení
k|apka,vadný venti|Y2 nebo Y3. Senzor zustává stát na reálnéhodnote(napr.na 3 bar),která je
v mezíchhranicpro odp|ynování.
odstranění:
k|apku,opravit
Nastavitminimá|nípojistnýt|ak,otevrítšoupátko,vycistitfiltr,správne nastavitškrtící
ventil/y,vymenitsenzor.
jištení
kontro|yprasknutí
trubky)
kdyje premosteno111= vypnuté
Porucha 700 (p|atípouzev prípade,
Význam:
s rízenímtJaku(neudržuje
se
Prubeh cerpáníde|šíneŽ 30 minut(ne|zenatlakovat)pri odp|ynování
t|ak!),protoŽepri tétocinnostijeotevrenýventi|Y2.
Příěina:
venti|,nebo pojistnýventi|odpouštít|ak ze
otevrený magnetickýventi|Y3, otevre|se prepouštecí
je
zarízení,nebo vadnétlakovécerpad|o.Senzor zustává stát na reálnéhodnote(napr.na 3 bar),
kteráje v mezíchhranicpro odp|ynování.
odstranění:
prepouštecího
nastavení
ventilu,prípadneho
venti|Y3, prípadneho opravit,zkontro|ovat
Zkontro|ovat
cerpad|o,prípadneho vymenit,zkontrolovatpojistnýventi|zarízení,
t|akové
nastavitjinak,odvzdušnit
informovatprovozovate|ezarízenío nutnostivymenitpojistnýventi|.
Porucha 770
Význam:
30 minut.
t|akupreruši|a
Kontro|aminimálního
Příěina:
vysoko.Senzorzustávástát na príliš
vysokéhodnote.
tlakuje nastavenoprí|iš
Jišteníminimálního
odstranění:
senzor.
t|aku.Vymenit
minimá|ního
Nastavitsprávnejištení
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