Servisnípříručkapro
automatickéexpanzniodplyňovacínádoby LoGo
Hc25l70l2o0 S05 (+ vysokotlakánádobaHD)
4.í Pohled na: ovládací panel řídícíjednotky
obr.: Řídícíjednotka Hc€ 0 5

Popis displeje:
(í) Stav
jednotka.
stav provozu've kterémse nacházířídící
Znázorňujeprávěexistující
(2)Ukazate|é
ov|ádacíchprvků
P,Y2, Y3, Y4 jsou e|ektromagnetické
venti|yčerpad|a,
kteréje řízenéřídící
jednotkou.
(3)Ls (Leve|switch. spínačhladiny}
Tentoukazate|znázorňujeve|kýmipísmeny(L, H),Že h|adinaje mezioběma
polohami(oběkontrolyjsou uzavřené)
meznímip|ovákovými
a malýmipísmeny
je otevřený).
(|,h),
Že nádobaje p|náneboprázdná(edenkontakt
(a)volič programů
(Sommer=Léto,
program)
FULL PRo=kompletní
(5)P.Systém
v zaÍízení
v místěměření(tlakuvedenv bar).
Ukazatelt|aku
(6)Kontrolkaporuchy / t|ačítko
Reset
(7)Kontrolkaprovozu
4.2.Nastaveníčasu
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Servisnípříručkapro
automatickéexpanzníodplyňovacínádoby LoGo

s05 (+
HC251701200

provozníhotlaku
4.3.Nastavení

x Pomoci} přejítaŽk,B",
pod B nastavitprovoznít|ak.
NeměnitA a AX!
t|akuB
xx Po nastaveníprovozního
pomociOK.
potvrdit
xxx V případěSP neměnit!

4.4.Nastavenímnožstvídoplňování(např.200 l) je aktivnípouze s impulzním
měřiěemvody

x lmpulzynastavit,je{i na menu
bodON (=10 I na jedenimPulz).
oFF a cnt neměnit.

Servisnípříručkapro
automatickéexpanzniodplyňovacínádoby LoGo
s05 (+vysokotlakánrádobaHD)
HC 251701200
6.0 Schéma zapojení

Vysvětlivky:
P t|akové
čerpad|o
K1 ochranat|akového
čerpadla
ventilna vstupu
Y2 magnetický
Y3 magnetickýventi|od|ehčovací/výpustný
venti|napájecívody
Y4 magnetický
reléjističeminimá|ního
K6 spojovací
t|aku
porucha provozního
KST re|épro hlášení
stavu
jednotky
řídící
CPU počítač
51 Voliěprogramu- provoz|éto/zima
R ttačítko
Reset
provozního
H1 H1 kontro|ka
h|ášení
stavu
poruch
H2K2 Kontrolka
h|ášení
výstupů
H3-H6Kontro|ky
výškyh|adiny
H7' H8 Kontro|ky
F1 2AT jištění
výstupů
Pl senzortlaku

minimá|ního
t|aku
PS h|ídač
. do|e
spÍnač
LSL p|ovákový
LSH p|ovákouý
spínaě- nahoře
(přímona místě),
zatiŽen|
Spínaě
Q1*
provypnutívšechpÓ|ů,musíbýtzajištěn
protineÚmys|nému
vypnutí!
15 odp|yňování
Čas1
3 min.
16 odp|yňováníČas2
30 min.
18 odp|yňování
Čas3 120min.
pouzeudrŽovánítlaku
|10 Předvo|ba
prasknutípotrubí
|11 Předvo|ba
bez jištění
l12 Předvo|baodp|yňování

Servisnípříručkapro
automatickéexpanzníodplyňovacínádoby LoGo
HC25l70l200 S05 (+ vysokotlakánrídobaHD)
6.í Schéma zapojení' dodatečnéhlášení poruch (dodatečná možnost)

Pozor: max. zatížení
kontaktů2A

DMB 12124R
Q2 H1 PORUCHA 1OO
Q3 H2 PORUCHA2,IO
Q4 H3 PORUCHA 320
Možnost:
Q1 H4PORUCHA33O
Q2 H5 PORUCHA510
Q3 H6 PORUCHA 7OO
Q4 H7 PORUCHA770
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7.0 Ruění řízení(ruěníov|ádání)
t|ak)'ventilů
Tento programs|ouŽímontérovipro různézkoušky,např. zkouškyčerpad|a(na nejvyšší
tlaku.
a nejvyššího
(na těsnost)nebo pro nastaveníjištěnínejniŽšího
Tento program se vyvolá nás|edovně:

7.1 Nastavenípřepouštěcíhoventilu
0ištěnímaximá|níhotlaku)
přípustného
přet|akupřed otevřením
Přepouštěcíventi|by mě| - jako pos|ednípojistkanejvyššího
pojistnéhoventi|uzatízení_ Vymezovatpřípustnýpřet|ak.
Je]i rozdí|mezi provoznímtlakema tlakem,při kterémreagujepojistnýventilmenšíneŽ 0,3 bar, mě|y
by bý.tpři nastavováníuzavřeny uzavíracíventi|y,resp. servisníventi|na přívodu a odtoku. Jest|iŽe
se tak nepostupuje,můŽedojítk otevřenípojistnéhoventi|upři nastavování'
Návrat do normá!níhoprogramu:
Pozor:
Pro návratdo normálníhoprogramumusíbýtvšechnyspínačenastavenyna oFF (Vypnuto).
Doporučení:
o Nyníse dá v programu,,Ruční
ov|ádání..
zapnoutt|akovéčerpad|o(čerpad|a).
Přitom se musípři
nastavitpřepouštěcíventi|.
běŽícímt|akovémčerpadle(čerpad|ech)
.
Potéje potřeba zkontrolovat uzavíracía udrŽovacít|ak. To znamená, Že se přepouštěcíventi|
nesmí otevřít (při t|aku v zaíízenl+ 0,4 bar), přitom se však musí spo|eh|ivěotevíratv případě
překročení
(t.j.t|akv zaíízeni+ více neŽ 0,5 bar.)
.
pok|esu t|aku (díky otevřenípřepouštěcíhoventi|u)musí být dosaŽeno
Během nás|edujícího
alespoň uzavíracíhotlaku (t|akv zaiízení+ 0,2 bar)'
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tlaku
7.2 Nastavenípojistkyminimá|ního
jednotky,a sice tak, že se
t|akuje jištěnímpro případnějakéhose|hánířídící
Pojistkaminimá|ního
protí
poklesut|aku.Pojistka
nepřípustnému
přeruší
a ce|ézařÍzenise tak zajistí
napájecínapětíventi|ů
pomoci
pomocného
programu
ovládání.,.
se
nastavuje
t|aku
minimá|ního
"Ruční
Postup:
mezích(= statickávýška+ 0,5 bar. + 0,9 bar),je
Jest|iŽese tlak v zařízenipohybujev přípustných
ještěsepnul Y2. Potomse
tlačítka
tlakutak, aby se při stisknutí
potřebanastavitspínačminimá|ního
k|esá tak dlouholdokud
zapne Y3' Přitommusíbýt nyníotevřenyoba ventily(Y2^/3).T|akv zaÍízení
Jest|iŽeby při tomtopostupukles|tlak
tlaku nepřeruší
napětí(Y2N3 bez napětí).
spínačminimá|ního
aŽ pod statickouvýšku,musíse proces sniŽovánít|akuokamŽitěpřerušit.Tlakov.ýmčerpadlemse
t|akusám vypne
musít|akmovu alýšit.Tentopostupse opakujetak často,aŽ se spínačminimá|ního
při pok|esut|akupod statickouvýšku.(Výimka:ZaÍizenis vyššímitep|otami.)
informace:
Důležité
Příznak:
azapina1Í,
Venti|yse rych|evypínají
Příěina:
tlaku)pod nastavenouhodnotu.
t|akk|esáv místěměření(kontrolaminimá|ního
Hydrau|ický
(í) Ucpaný|apačnečistot.
(2)Škrticí
k|apka(za Y3) přílišotevřena.
kapa|inydo HC poddimenzován.
Přívod
(3)
RešenÍ:
(í)Vyčistit
lapačnečistot.
(2) Pomoci škrticík|apkyzredukovatprůtokna správnémnoŽství'
(3a)JestliŽeje moŽnézyýšitpracovnít|ak(pozorna pojistkumaximá|ního
t|akua t|akna
pojistném
ventilu),|ze takto závadu vyřešit.
(3b)Musíse změnitinstálace.
8.0Diagnostika
poruchu.ovšemje třebabrát
kteréjednoznačně
označujepřís|ušnou
KaŽdéporušeje přiřazenočís|o,
závad,týo mohoubýtzpůsobenyrůznýmipříčinami.
v úvahu,Že navzdorypřesnémuoznačení
Příklad:
Při chybnéinterpretacitétoávady by na
Porucha320 znamená únikkapa|iny(časté
doplňování).
(porucha
se
neprojeví
zák|adě d|ouhodobého
okamŽitě)by|o moŽnédiagnostikovat
-pozorování
jinýmipříčinami,
závadujakonetěsnost.Castějije všaktatozávada způsobena
např.:
.
Ucpanýfi|trnapájecívody.
o Pří|iš
nízkýtlak napájecívody.
.
právě jen to|ik
Neotvíráse venti|Y4 napájecívody a skrz přepouštěcí
venti|protékáze zaíízení
vodydo nádrŽe(běhemdobyotevřeníY4),Že se překročí
do|níh|adinaběhem pojistné
doby'
9.0 Hlášeníporuch, diagnostika poruch, odstraňováníporuch
9.í Kontro|at|aku
Poruchaí00
Výnam:
Měření tlaku ukáza|o překročenípovo|enémeze směrem dolů(pří|išnízký měřicí proud) nebo
přerušení
| zkrat.
Příčina:
Negativnítlaková maxima, která se nacházď1í
aŽ mimo hranici měřenéhorozmezi (např. podt|ak
zapínáním
oběhouýchčerpade|).
odstranění:
na 4 vteřiny).
Stisknout"REsEr (nejméně
Reakceí:
provéstopatřeníkjejímu
Přístrojopět pracuje,indikacet|akuje opět vpořádku. Výasnit příčinu.,a
odstranění'
Reakce 2:
Příshojnepracuje,poruchase opakuje.
odstranění1:Výáhnout kabe|čidla,nasaditnouýsenzor,stisknout
"RESET".
Jest|iŽeměřenít|akuukazuje,,0,0"bar,dá|epodle(í).
JestliŽeměřenít|akuukazujeo-,-.bar,dá|epod|e(2).
(í) odstranění:
Vyměnitčidlo.
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jednotku.
(2)odstranění:
Zkontro|ovat
vodič,případně
ho vyměnitneboVyměnit
řídící
9.2Kontrolahladiny(Level)
Porucha2í0
nahorunebodo|ůse h|ásísoučasně(obakontaktyjsou otevřené).
Poruchahladinypřekročením
Vyh|edánízávadyz
Vizuá|níkontro|ah|adinyvodyv zásobnínádrŽi'
odstranění:
je
Jest|iŽese při vizuálníkontro|ezjistí,Že je nádrŽ prázdná a indikaceukazuje "vo||..,
tj. ,,p|ná",
potřebazkontro|ovat
spínač
horníh|adiny,případněho vyměnit.
Je-li nádrŽplná a indikaceukazuje"|eeť,t'j' "prázdná",musíse nádrŽvyprázdnit,potomzkontro|ovat
spínač
dolníhladinya případněho vyměnit'
jednotce,případněna spojovacízástrčce.
svorkyna řídící
Kromětohoje potřebazkontro|ovat
9.3 Kontro!anetěsnosti
Porucha320
Během30 minutse doplňova|a
napájecívodačastějineŽjenjednou.
Příčina:
(í)Pří|iš
má|onapájecívody.
(2)MenšíŽráta vody.
(3)Při uvedenído provozuby|aběhem30 minutpodruhé
dop|něnanapájecívoda.
odstranění:
(1)Zkontro|ovat
mnoŽsfuí
dop|ňované
napájecívody,zkontro|ovat
t|aknapájecívody,vyčistit
filtr10.
(2)Zjistitmístoúnikuvodyze systémua závadunechatodstranit'
(3)Stisknoutt|ačítko
Reset.
Porucha 330
Do|níh|adinyvodynebylodosaŽenoani po 6 minutáchdop|ňování.
Příčina:
napájecívodou,protoŽe
Nenasta|odop|ňování
(í)magnetický
proudk cívce
venti|jevadný,je přerušený
(2)zasek|ase membránav magnetickém
venti|u
(3)ucpanýfi|tr,je uzavřenpřívodvody
p|ováku
(4)vadnýspínač
odstranění
(1) zkontro|ovat
cívku,příp.ji vyměnit,změřitnapětína magnetickém
venti|u
(2) vyměnitopotřebovaný
dí|
(3) vyčistit
fi|tr,případnějej vyměnit
p|ovák,případnějej vyměnit
(4) zkontro|ovat
9.4 Kontrolačerpadel
Porucha5í0
Překročení
dobyčerpání.
T|akové
čerpadlo
běŽe|odé|eneŽ8 minutbez nárůstutlaku.
Příčina:
(1)Přepouštěcí
venti|HC je nastavenna pří|iš
nízkouhodnotu:
Zkontrolovat
nastavení
přepouštěcího
ventiIu.
(2)T|akové
(P1)nevytváiiŽádnýt|ak:Vzduchv čerpad|e
čerpad|o
jiŽ
(P1)?Je čerpad|o
mechanickyopotřebované?
(3)Čerpadlo
(P1)nepracuje:
je spečený
je
Bez napětí,
kontaktre|é
/ nespíná,
čerpadlo
zaseknuté
nebovadné?
(4)Vodníh|adinaje indikovánanesprávně:Spínač
p|ovákunespíná(zkrat)?
- najítmísto,kde
(5)Únik vodyze systému:
Spínač
do|níhladinyvadný?Zkontroiovatzařízéni
unikávoda.
(6)Zůsta|y
visetzpětnéventi|yzůsta|y?
odstranění:
příčiny
provéstpříslušná
Po vyjasnění
potomstisknout,,REsET"'
opatřeník jejímuodstranění,
(1)Přepouštěcí
ventilHC nastavitna vyššíhodnotu.
(2)odvzdušnit
(P1).Kontro|ovat
čerpad|o
nárůst
t|aku,případně
vyměnít
(Pl).
čerpad|o
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jednotcea V e|.
re|év řídící
Zkontro|ovat
Vyměnitpojistku.
(3)
. . Zajistitdodávkunapětí,
(P1)'případně
čerpad|o
zkontrolovat
vyměnit.Mechanickyi e|ektricky
zášuvce,případně
vyměnit.
p|ováku,případněvyměnit.
(4)Vyčistitspínač
(5)odstranitmístoúnikuvodyze systému,utěsnit.
t|akovéexpanznínádrŽe,můŽese porucha
membránové
Úóozornení: Jest|iŽejsou nainsta|ované
510takéspustit.
odstranění:
trubky.
kontro|yprasknutí
Vypnoutjištění
9.6 Kontrolaventi|ů
Porucha 700
Význam:
t|aku...
s udrŽováním
běhemprogramu"odp|yňování
t|akupři odplyňování
ruáoostoke sníŽení
Příčina:
pojistného
vysoké,uzavřenéšoupátko,ucpanýfi|tr,zavřená škrtící
tlaku pří|iš
Nastaveníminimá|ního
klapka,vadnýventilY2 nebo Y3' Senzor zůstávástát na reá|néhodnotě(např. na 3 bar),která je
v mezíchhranicpro odp|yňování.
odstranění:
k|apku,opravit
fi|tr,správně nastavitškrtící
pojistnýtlak, otevřítšoupátko,vyčistit
Nastavitminimá|ní
senzor.
vyměnit
venti|/y,
jištění
trubky)
kontrolyprasknutí
|11 = vypnuté
pouzev případě,kdyje přemostěno
Porucha700(p|atí
Význam:
při odplyňování
s řízenímt|aku(neudrŽujese
delšíneŽ 30 minut(nelzenat|akovat)
Průběhčerpání
t|ak!),protoŽepři tétočinnostijeotevřenýventi|Y2.
Příčina:
venti|,nebo pojistnýventi|odpouštítlak ze
otevřený magnetickýventi|Y3, otevře|se přepouštěcí
je
stát na reá|néhodnotě(např.na 3 bar),
zŮstává
Senzor
tlakové
čerpad|o.
vadné
nebo
zaÍízeni,
pro
je
hranic
odplyňování.
v
mezích
která
Odstranění:
venti|u,případněho
nastavenípřepouštěcího
venti|Y3, případněho opravit,zkontro|ovat
Zkontro|ovat
pojistnýventi|zařízení,
případněho vyměnit,zkontro|ovat
t|akovéčerpad|o,
nastavitjinak,odvzdušnit
provozovate|e
o nutnostivyměnitpojistnýventi|.
zaŤizení
informovat
Porucha770
Význam:
30 minut.
t|akupřerušila
Kontrolaminimálního
Příčina:
vysokéhodnotě.
vysoko.Senzorzůstávástát na příliš
t|akuje nastavenopří|iš
minimálního
Jištění
odstranění:
senzor.
t|aku.Vyměnit
minimálního
Nastavitsprávnějištění
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