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DISCLAIMER VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, aanbevelingen, beschrijvingen en veiligheidsnotities in dit document zijn gebaseerd op de ervaring en het 
oordeel van Eaton Corporation („Eaton”) en dekken mogelijk niet alle onvoorziene gebeurtenissen. Als meer informatie 
vereist is, moet een verkoopkantoor van Eaton om advies worden gevraagd. De verkoop van het product dat in deze 
literatuur wordt getoond, is onderworpen aan de algemene voorwaarden die zijn beschreven in het juiste verkoopbeleid van 
Eaton of een andere contractuele overeenkomst tussen Eaton en de koper.

ER ZIJN GEEN AFSPRAKEN, OVEREENKOMSTEN, GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERHANDELBAARHEID, ANDERS DAN DIE WELKE SPECIFIEK ZIJN 
VASTGELEGD IN EEN BESTAAND CONTRACT TUSSEN DE PARTIJEN. EEN DERGELIJK CONTRACT VERMELDT DE 
VOLLEDIGE VERPLICHTING VAN EATON. DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT MAAKT GEEN DEEL UIT VAN OF WIJZIGT EEN 
CONTRACT TUSSEN DE PARTIJEN.

Onder geen voorwaarde is Eaton verantwoording verschuldigd aan de koper of gebruiker in contract, door onrechtmatige 
daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voor enige vorm van speciale, indirecte, 
incidentele of gevolgschade of welk verlies dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan of verlies van het 
gebruik van apparatuur, fabriek of powersysteem, kapitaalkosten, vermogensverlies, aanvullende kosten bij het gebruik 
van bestaande stroomvoorzieningen of claims tegen de inkoper of gebruiker van klanten resulterend uit het gebruik van 
de informatie, aanbevelingen en beschrijvingen die hierin zijn opgenomen. De informatie in dit handboek kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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1.0 Inleiding

1.1 Veiligheid
Dit technische document omvat de meeste aspecten 
van installatie, gebruik, bediening en onderhoud van de 
EPCT-brandpompbesturing. Het fungeert als handleiding 
voor alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel bij de 
selectie en het gebruik van de EPCT-besturing. Indien 
de koper meer informatie nodig heeft met betrekking 
tot specifieke activiteiten bij installatie, bediening of 
onderhoud, kan deze contact opnemen met een bevoegde 
verkoopvertegenwoordiger van EATON of met de aannemer 
die de installatie verzorgt.

1.2 Garantie
Er worden geen garanties gegeven, uitdrukkelijk noch 
impliciet, met inbegrip van garanties van geschiktheid voor 
een bepaald doel of van verhandelbaarheid, of garanties die 
voortvloeien uit de nasleep van verkoop of handelsgebruik 
met betrekking tot de informatie, aanbevelingen en 
beschrijvingen die hierin zijn opgenomen. Onder geen 
voorwaarde is EATON verantwoording verschuldigd aan de 
koper of gebruiker in contract, door onrechtmatige daad 
(met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid 
of anderszins voor enige vorm van speciale, indirecte, 
incidentele of gevolgschade of welk verlies dan ook, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan of verlies 
van het gebruik van apparatuur, fabriek of powersysteem, 
kapitaalkosten, vermogensverlies, aanvullende kosten bij 
het gebruik van bestaande stroomvoorzieningen of claims 
tegen de inkoper of gebruiker van klanten resulterend uit 
het gebruik van de informatie en beschrijvingen die hierin 
zijn opgenomen.

1.3 Veiligheidsmaatregelen
Alle veiligheidscode, veiligheidsnormen en/of voorschriften 
dienen strikt te worden nageleefd bij installatie, bediening 
en onderhoud van dit apparaat.

 LET OP
Lees het in dit document gepresenteerde materiaal in 
zijn geheel door en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt 
voordat u probeert de apparatuur te installeren, bedienen of 
gebruiken. Bovendien mag alleen gekwalificeerd personeel 
enige werkzaamheden in verband met deze apparatuur 
uitvoeren. Eventuele bedradingsinstructies in dit document 
moeten nauwgezet worden opgevolgd. Als dit niet gebeurt, 
kan dit leiden tot permanente schade aan de apparatuur.

1.4 Productoverzicht
De EPCT-besturing is een uitgebreide, multifunctionele, op 
een microprocessor gebaseerde brandpompbesturing.

De EPCT-besturing die is ontworpen om te voorzien in 
wereldwijde marktbehoeften, voldoet aan de vereisten 
van en is gecertificeerd door de volgende autoriteiten: 
Underwrites Laboratories (UL), Underwriters Laboratories 
of Canada (ULC), voldoet aan UL 218 en UL 1008 (indien 
de apparatuur is uitgerust met een Automatic Transfer 
Switch (automatische omzetschakelaar - ATS)), Factory 
Mutual 1321/1323 (FM), ANSI/NFPA 20, artikel 695 van 
ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), Canadian 
Standards Association (CSA), norm CSA-C22.2 voor 
brandpompbesturingen en automatische omzetschakelaars, 
en voldoet aan de vereisten voor U.S.B. / C.B.C 
Seismic-goedkeuringen. Tot de inschakeltypen voor de 
EPCT-brandpompbesturing behoren de volgende: FD/
FT30-Over de lijn, FD/FT40-Deelwikkeling, FD/FT50-Primaire 
weerstand, FD/FT60-Spaartransformator, FD/FT70-Y-
driehoek (Ster-Driehoek) open overgang, FD/FT80-Y-driehoek 
(Ster-Driehoek) gesloten overgang, FD/FT90-Softstart en 
FDM30-Middenspanning over de lijn. Alle producten, met 
uitzondering van de FDM30, kunnen worden aangeboden 
als een additief (schuim)systeem en/of met een 
automatische stroomomzetschakelaar. 

De nominale stootspanning van deze samenstelling is 10 kV.



2

Installatie en elektrische aansluitingen

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

2.0  Installatie en elektrische 
aansluitingen

2.1 Montage
Pak de besturing voorzichtig uit en inspecteer deze 
zorgvuldig.

De besturing dient zich zo dicht als praktisch mogelijk is 
bij de motor die hiermee wordt bestuurd te bevinden en 
moet binnen het gezichtsveld van de elektromotor worden 
geplaatst, bij voorkeur op 3 meter afstand of minder.

De EPCT-besturing is ontworpen voor wand- of 
vloermontage. Gebruik bouten van klasse 5. Let op: de 
besturing is niet vrijstaand en moet op voetjes worden 
geplaatst of veilig met bouten aan een muur bevestigd. 
Voor gegevens over afmetingen en gewicht raadpleegt u 
de bijbehorende databladen voor de verschillende typen 
brandpompbesturingen.

2.2 Aansluitingen voor drukschakelaars

KENNISGEVING
Waterleidingen naar de drukschakelaar moeten vrij van vuil 
en verontreinigingen zijn

De EPCT is uitgerust met een druksensor. De besturing 
wordt geleverd met een 1/2” NPT vrouwelijke 
systeemdrukaansluiting onder aan en aan de achterzijde van 
de behuizing. De aansluiting dient te worden geïnstalleerd 
volgens NFPA, pamfletnr. 20.

De werkelijke druk wordt weergegeven op het hoofddisplay. 
Nauwkeurige setpoints voor in- en uitschakeldruk kunnen in 
de besturing worden geprogrammeerd. Raadpleeg paragraaf 
5 voor programmeerinstructies.

De maximale bedrijfsdruk van de druksensor en het 
interne leidingwerk wordt vermeld op het typeplaatje van 
de besturing.

2.3 Elektrische verbindingen

KENNISGEVING
Het wordt geadviseerd alle leidingaansluitingen voor 
de besturing aan de onderkant van de besturing te 
installeren. Raadpleeg de bijbehorende maatschets ter 
referentie. Boren of het plaatsen van leidingen boven de 
microprocessorborden kan de garantie ongeldig maken.

Alle elektrische aansluitingen moeten voldoen aan nationale 
en lokale elektrische normen en voorschriften.

De besturing dient zodanig te worden geplaatst of te 
worden beschermd dat deze niet kan worden beschadigd 
door water dat ontsnapt uit pompen of pompaansluitingen. 
Stroomvoerende onderdelen van besturingen moeten zich 
minimaal 305 mm boven de vloer bevinden.

Controleer, voordat u van start gaat, alle gegevens op het 
typeplaatje, zoals catalogusnummer, AC-netspanning, aantal 
paardekrachten en frequentie.

Inspecteer alle elektrische aansluitingen, onderdelen en 
bedrading op zichtbare schade. Corrigeer waar nodig. 
Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten 
voordat u de stroom inschakelt.

Raadpleeg het bedradingsschema dat aan de deur van 
de behuizing is bevestigd voor alle bedradingsinformatie 
met betrekking tot de inkomende AC-netspanning en de 
bedrading van de motor.

Installeer eventueel benodigde installatiebuizen via 
correcte methoden en met de juiste gereedschappen. 
Het aanbevolen toegangspunt is aan de onderkant van de 
behuizing.

De inkomende AC-netspanning is duidelijk gemarkeerd als 
L1, L2, L3 en aarde, aan de bovenkant van de behuizing.

2.3.1 Draaddiameters

Maak, voor besturingsbedrading, gebruik van 14 AWG draad 
voor alle elektrische verbindingen.

Raadpleeg bijlage Q voor de diameter van voedingsdraden. 

2.3.2 Elektrische uitcheckinstructies

De EPCT-besturing is fasegevoelig. L1, L2 en L3 moeten 
worden verbonden met respectievelijk A, B en C. Schakel 
de stroom van de besturing in door de isolatieschakelaar 
(MIS) en de beveiligingsschakelaar (CB) te sluiten. Als de 
fasen niet correct zijn verbonden, worden het alarm en 
de afbeelding voor ‘Faseomkering’ weergegeven op het 
scherm. Deze toestand kan worden gecorrigeerd door 
bijlage H te raadplegen voor correctie van de instelling 
voor faseomkering. 

De EPCT bevat een instellingsprocedure voor faseomkering 
die de gebruiker door een stapsgewijs proces voor het 
programmeren van de faserotatie leidt. Gebruik, terwijl 
de besturing is ingeschakeld, de functie ‘Motorbump’ bij 
Instelling faseomkering op het tabblad Opstarten op het 
display om de draairichting van de motor te controleren. 
Als de draairichting onjuist is, schakelt u de stroom uit 
en keert u de verbinding van de lastaansluitingen van 
de magneetschakelaar van de motor T1, T2 en T3 om. 
Als de besturing is uitgerust met een automatische 
omzetschakelaar (ATS), geeft de handleiding de gebruiker 
opdracht om de generator te starten en de motor om te 
zetten en te bumpen. 

pmerking:O Bij modellen Primaire weerstand (FD/FT40), 
Y-driehoek (Ster-Driehoek) open (FD/FT70) en 
Y-driehoek (Ster-Driehoek) gesloten (FD/FT80) 
moet de aansluiting worden gewijzigd op 
beide magneetschakelaars, 1M en 2M.

Pas de setpoints voor de druk aan die worden vermeld in 
bijlage E.
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Schakel, nadat de besturing is geïsoleerd en de 
waarden voor ‘Inschakeldruk’ en ‘Uitschakeldruk’ zijn 
geprogrammeerd, de stroom van de besturing in. Als de 
systeemwaterdruk lager is dan de inschakeldruk, schakelt 
de besturing de pomp in. Als de besturing is ingesteld voor 
volautomatisch bedrijf, schakelt de besturing de pomp uit 
als de druk boven het uitschakelpunt komt en de timer 
voor de looptijd (RPT) zijn tijdsinterval heeft voltooid. De 
systeemdruk moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de 
geprogrammeerde waarde voor de uitschakeldruk, ander 
wordt de pomp alleen uitgeschakeld als op de drukknop 
wordt gedrukt. Als de besturing niet is ingesteld voor 
automatische uitschakeling (geprogrammeerd voor de 
handmatige uitschakelmodus), moet op de uitschakelknop 
worden gedrukt om de pomp uit te schakelen.

De beveiligingsschakelaar is in de fabriek ingesteld en 
mag niet worden aangepast.
Indien nodig, moet de timer voor de looptijd (RPT) 
worden ingesteld voor een minimaal van tien (10) 
minuten. Raadpleeg bijlage F voor het programmeren 
van de RPT.

Als de sequentiële inschakeltimer (SST) is vereist, raadpleegt 
u bijlage F. Als deze niet is vereist, stelt u de SST in op 
Uitgeschakeld. Indien nodig, moet de voorloop-SST van de 
pomp worden ingesteld op uitgeschakeld en de vertragings-
SST op vijf (5) tot tien (10) seconden. Als het systeem meer 
dan twee pompen bevat, moet u een vertraging van tien (10) 
seconden instellen tussen de pompen.

De versnellingstimer (AT) wordt uitsluitend gebruikt voor 
besturingen met verlaagde inschakelstroom. De AT wordt 
in de fabriek ingesteld, maar wordt automatisch aangepast 
afhankelijk van de inschakelmethode die is geprogrammeerd 
in de besturing. Als blijkt dat er meer tijd nodig is om de 
pomp op toeren te laten komen, kan de timer worden 
aangepast tot maximaal 10 seconden. Raadpleeg bijlage F 
voor het programmeren van de AT.

Als de alarmen voor onderspanning/overspanning 
aanwezig zijn, controleert u de geprogrammeerde 
waarden door bijlage H te raadplegen. Als de waarden zijn 
geprogrammeerd op het maximum en de alarmen blijven 
doorgaan, controleert u de netvoeding om er zeker van te 
zijn dat de beschikbare voeding betrouwbaar is conform de 
normen van NFPA, pamflet 20.
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3.0 Hardwarebeschrijving

3.1 Algemeen
Het doel van deze sectie is de lezer vertrouwd te maken 
met de hardware van de EPCT-besturing, de terminologie en 
de specificaties het apparaat.

3.2 Displaybord
Het displaybord is toegankelijk vanaf de buitenkant van de 
deur. Het voorpaneel biedt een mogelijkheid om:

 • De gebruiker te waarschuwen voor specifieke condities

 • De besturing te programmeren

 • De bedieningsparameters in te stellen en te controleren

3.2.1 Geheugen

De EPCT is uitgerust met niet-vluchtig geheugen, 
waardoor tot 65.000 events kunnen worden vastgelegd en 
opgeslagen.

3.2.2 Batterijnoodvoeding

Een vervangbare lithiumbatterij die tien (10) jaar 
meegaat, zorgt ervoor dat de klok blijft doorlopen tijdens 
stroomstoringen. Verwijdering van de batterij heeft geen 
gevolgen voor de programmering.

3.2.3 Specificaties van kleurentouchscreen

Breedte-/hoogteverhouding 5:3

Resolutie: 800x480 WQVGA

Type: LCD-scherm

Weergavegebied: 7 inch diagonaal

Classificatie: NEMA 4/4X

3.2.4 Usb-poort

De usb-poort op de deur is bedoeld voor het downloaden 
van de berichtgeschiedenis, statistieken, inschakelgegevens 
en configuratiebestanden van de besturing. De firmware van 
de besturing kan worden geüpload en de configuratie van 
de besturing kan zowel worden geüpload als gedownload. 
Tot de compatibele indelingen voor usb-flashstations 
behoren FAT16 en FAT32.

3.3 Voedings-I/O-bord
Het voedings-I/O-bord wordt gebruikt voor alle 
aansluitingen die verband houden met de werking van de 
besturing. Voor de externe ingang, inschakelcondities en 
alarmrelaisuitgangen.

Raadpleeg het diagram aan de binnenzijde van de 
besturingsdeur voor alle aansluitpunten voor de besturing.

3.4 ATS-bord (indien aanwezig)
Het ATS-bord wordt gebruikt voor alle aansluitingspunten 
die alleen verband houden met de automatische 
omzetschakelaar. Deze aansluitpunten regelen het 
inschakelen van de reservemotor/-generator en 
uitgangsrelais voor bron 2 Niet verbonden.

Raadpleeg het diagram aan de binnenzijde van de 
besturingsdeur voor alle aansluitpunten voor de besturing.

3.5 Hoofdisolatieschakelaar/circuitonderbreker
De hoofdisolatieschakelaar (MIS) is bedoeld voor het 
isoleren van een elektrisch circuit van de voedingsbron. 
Deze schakelaar heeft geen nominaal uitschakelvermogen 
en moet extern bedienbaar zijn.

De circuitonderbreker (CB) wordt gebruikt voor het 
loskoppelen van een werkende pompmotor, indien 
nodig. De CB biedt tevens kortsluitbescherming voor de 
besturing en pompmotor en werkt in combinatie met de 
vergrendelde rotorbescherming (LRP) In het geval van 
een kortsluiting wordt onmiddellijk de CB geactiveerd. In 
het geval van vastlopen van de pomp of de motor tijdens 
inschakeling of bedrijf activeert de LRP de CB, via een 
shuntschakelaar, binnen twintig (20) seconden, conform de 
NFPA 20-normen.

Wanneer nodig, kan een stroombegrenzer aan de onderkant 
van de CB worden gemonteerd om de uitschakelcapaciteit 
te vergroten.

Als een of meer van de zekeringen van de stroombegrenzer 
doorbranden, moet de oorzaak onmiddellijk worden 
weggenomen en moeten nieuwe stroombegrenzers worden 
geïnstalleerd nadat reparaties zijn voltooid.

De isolatieschakelaar en circuitonderbreker zijn zodanig aan 
elkaar gekoppeld dat de behuizingsdeur niet kan worden 
geopend terwijl de handgreep in de positie Aan staat, 
behalve door gekwalificeerde elektrovakkrachten. Dit wordt 
bereikt via het gebruik van een defeaterschroef aan de 
zijkant van de bedieningshendel.

pmerking:O De isolatieschakelaar is niet vereist 
voor besturingen met beperkte service. 
Er wordt gebruikgemaakt van een 
beveiligingsschakelaar met een puur 
magnetische uitschakelinstelling.

3.6 Magneetschakelaar(s)
De magneetschakelaar(s) (M, in besturingen met 
maximumspanning en softstartbesturingen; 1M en 
2M, in deelwikkeling; M en A, in primaire weerstand; 
R, S en Y, in spaartransformator; 1M, 2M, 1S en 2S, in 
Y-driehoek) verbinden de pompmotor met de voeding, 
onder besturing van de druksensor, inschakelknop, externe 
inschakelingangen of noodhendel.

De spoel(en) van de magneetschakelaar(s) is/zijn verbonden 
met de voedingsspanning van de besturing. Als ooit een 
vervangingsspoel nodig is, moet een spoel met het juiste 
voltage worden besteld.
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3.7 Externe drukknoppen
 • Inschakelen - De inschakelknop wordt gebruikt voor het 

initiëren van een lokale handmatige inschakeling van de 
pompmotor.

 • Uitschakelen - De uitschakelknop initieert de 
uitschakelsequentie van de brandpompmotor. Als de 
uitschakelknop wordt losgelaten, wordt de besturing 
weer in de automatische stand geplaatst. Als een 
inschakelconditie optreedt, wordt de pompmotor opnieuw 
ingeschakeld nadat de uitschakelknop is losgelaten.

3.8 Onderdelen van omzetschakelaar
Raadpleeg paragraaf 6 voor de beschrijving van de 
onderdelen van de omzetschakelaar.
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4.0 Bedrijf

4.1 Algemeen
In deze sectie worden specifiek de bediening en het 
functionele gebruik van de EPCT-besturing besproken. Het 
praktische gebruik en de bediening in elke categorie komen 
aan bod. In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat eerdere 
secties van deze handleiding zijn doorgenomen en dat de 
operator over elementaire kennis van de hardware beschikt.

4.2 Beginscherm
Als de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld voor de 
EPCT-besturing, wordt het beginscherm weergegeven 
(raadpleeg 4.2.1.1). 

Terwijl het beginscherm actief is, wordt de pomp niet 
ingeschakeld door de besturing ongeacht de huidige 
inschakelcondities. Dit scherm bevat alle huidige 
inschakelcondities. Het scherm is uitgerust met een afteltimer 
van vijf (5) minuten waarmee, nadat deze is afgelopen, het 
beginscherm wordt afgesloten, wordt teruggegaan naar het 
tabblad HOME en het normale bedrijf wordt hervat.

De drie (3) knoppen op dit scherm zijn BEGINSCHERM 
SLUITEN EN UITSCHAKELEN, BEGINSCHERM SLUITEN 
EN UITVOEREN BIJ VOLGENDE INSCHAKELING en 
SNELLE SETUP. De werking is als volgt:

Het scherm Beginscherm sluiten en uitschakelen voert de 
besturing naar het tabblad Home, waarna bij herstel van 
de stroomtoevoer voor de besturing niet het beginscherm 
wordt weergegeven.

Het scherm Beginscherm sluiten en uitvoeren bij volgende 
inschakeling voert de besturing naar het tabblad Home, 
waarna bij herstel van de stroomtoevoer voor de besturing 
wel het beginscherm wordt weergegeven.

Snelle setup brengt de gebruik direct naar het menu Snelle 
setup, waar de tijd, datum, inschakeldruk, uitschakeldruk, 
functie voor automatische uitschakeling in- of uitschakelen 
en timer voor minimale looptijd kunnen worden 
geprogrammeerd. Nadat de gebruiker de programmering in 
dit menu heeft geaccepteerd of genegeerd, gaat hij of zij 
terug naar het beginscherm.

4.2.1 Beginscherm en afbeeldingen op Home-scherm 

4.2.1.1. Beginscherm
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4.2.1.2 Tabblad Home zonder ATS 

Afbeelding 1. Tabblad HOME (inactief)

Afbeelding 2. Tabblad HOME (pomp in bedrijf)
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Op het tabblad HOME worden de inkomende netspanning en 
frequentie samen met de status van de magneetschakelaar(s) 
en motor weergegeven. Op het tabblad HOME worden de 
huidige systeemdrukwaarde samen met de geprogrammeerde 
setpoints voor in- en uitschakeling weergegeven. Onder aan 
het tabblad HOME bevindt zich het meldingsgebied met alle 
statusgegevens, alarmen en timeraanduidingen met visuele 
elementen om aan te geven welke signalen de alarmtoon laten 
afgaan. De datum, tijd en bedrijfsmodus worden weergegeven 
onder het meldingsgebied. 

Als de besturing een inschakelsignaal ontvangt en de motor 
van de pomp inschakelt, wordt een visuele aanduiding 
verstrekt in de vorm van een “M”-contact in gesloten 
toestand, een rand rond de motor/pomp en een afbeelding 
van een draaiende motor. In het meldingsgebied wordt de 
status Pomp draait weergegeven

4.2.1.3. Home-scherm van een besturing zonder ATS (motor in bedrijf)

Afbeelding 3. Tabblad HOME met ATS

Op het tabblad HOME worden de inkomende spanning 
en frequentie voor beide bronnen plus de status van de 
omzetschakelaars, de externe ontkoppelingshendel voor 
bron 2 en de motor weergegeven. Op het tabblad HOME 
worden de huidige systeemdrukwaarde samen met de 
geprogrammeerde setpoints voor in- en uitschakeling 
weergegeven. Onder aan het tabblad HOME bevindt zich 
het meldingsgebied met alle statusgegevens, alarmen 
en timeraanduidingen met visuele elementen om aan 
te geven welke signalen de alarmtoon laten afgaan. De 
datum, tijd en bedrijfsmodus worden weergegeven onder 
het meldingsgebied.

Als de besturing een inschakelsignaal ontvangt en de motor 
van de pomp inschakelt, wordt een visuele aanduiding 
verstrekt in de vorm van een rand rond de motor/pomp 
en een afbeelding van een draaiende motor. In het 
meldingsgebied wordt de status Pomp draait weergegeven.

4.3 Automatische in-/uitschakeling
De EPCT-besturing schakelt de motor van de brandpomp 
automatisch in en uit zoals bepaald door de beschikbare 
functies en hun geprogrammeerde setpointwaarden. 
Een overzicht van de besturingsintelligentie en de 
controlecircuits die continu de toestand van de 
systeemdruk, ingangen en systeemalarmpunten in de gaten 
houden is beschikbaar.

4.3.1 Handmatige inschakelsequentie

Handmatige inschakeling is gedefinieerd als een lokale 
inschakeling, een handmatige inschakeling op afstand, 
een handmatige in-/uitschakeling op afstand of een 
noodinschakeling. Telkens wanneer de motor werkt via 
een handmatige inschakeling, moet deze handmatig 
worden uitgeschakeld via de uitschakelknop op de flens 
van de behuizing.



9

Bedrijf

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

4.3.2 Automatische inschakelsequentie

Automatische inschakeling is gedefinieerd als een toestand 
van lage druk, inschakeling van delugeklep of automatische 
inschakeling op afstand. Wanneer de motor werkt via 
automatische inschakeling, kan de motor automatisch worden 
uitgeschakeld wanneer alle inschakelcondities weer normaal 
zijn en de RPT zijn tijdcyclus heeft voltooid. Als de besturing 
is geprogrammeerd voor handmatige uitschakeling, moet 
de motor handmatig worden uitgeschakeld via de lokale 
uitschakelknop op de flens van de behuizing.

4.4 Stuuringangen
De EPCT heeft tien (10) programmeerbare ingangen.

 LET OP
Er kan ernstige schade aan de microprocessorborden 
ontstaan als deze ingangen onder spanning worden gezet. 
Zij worden intern van stroom voorzien.

4.4.1 Beschrijvingen van stuuringangen

De volgende statusdefinities worden gehanteerd voor de 
stuuringangen.

Verbonden - Als de ingang wordt kortgesloten door een 
extern contact of een externe verbinding.

Niet verbonden - Als de ingang NIET wordt kortgesloten 
door een extern contact of een externe verbinding.

De volgende bewerkingen zijn gedefinieerd voor de 
stuuringangen.

pmerking:O Klem 49 is gelijk voor alle hieronder 
beschreven ingangen.

4.4.1.1. Handmatige inschakeling op afstand

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, initieert 
de besturing de handmatige inschakelsequentie. 
Bij inschakeling op afstand worden de sequentiële 
inschakeltimer (SST) en timer voor minimale looptijd (RPT) 
genegeerd en is een handmatig uitschakelsignaal vereist om 
de pomp uit te schakelen. 

4.4.1.2. Handmatige uitschakeling op afstand

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, staat de 
besturing het inschakelen van de pomp niet toe behalve 
bij noodinschakeling, en wordt de pomp uitgeschakeld als 
deze al in werking is getreden. Het op afstand uitschakelen 
van een volledig actieve brandpompbesturing moet door de 
lokale autoriteiten worden goedgekeurd.

4.4.1.3. Handmatige in-/uitschakeling op afstand

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, initieert 
de besturing de handmatige inschakelsequentie. 
Bij inschakeling op afstand worden de sequentiële 
inschakeltimer (SST) en timer voor minimale looptijd (RPT) 
genegeerd en is een handmatig uitschakelsignaal vereist om 
de pomp uit te schakelen. Als deze ingang de status “Niet 

verbonden” heeft, schakelt de besturing de pomp uit als 
deze al in werking is getreden. Het op afstand uitschakelen 
van een volledig actieve brandpompbesturing moet door de 
lokale autoriteiten worden goedgekeurd.

4.4.1.4. Automatische inschakeling op afstand

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, initieert 
de EPCT-besturing een automatische inschakelsequentie. 
Als de besturing is geprogrammeerd voor automatische 
uitschakeling van de pomp, schakelt de besturing de pomp 
uit als de ingang de status “Niet verbonden” heeft en de 
RPT is afgelopen.  Deze ingang wordt gewoonlijk met een 
aparte drukschakelaar verbonden als het gebruik van een 
drukmeetomvormer niet gewenst is.

pmerking:O Als de besturing is geprogrammeerd voor 
werken met schuim, is de externe ingang 
voor automatisch inschakelen een normaal 
gesloten ingang die wordt geopend om een 
inschakeling te initiëren.

4.4.1.5. Delugeklep start

Als deze ingang de status “Niet verbonden” heeft, initieert 
de EPCT-besturing een automatische inschakelsequentie. 
Als de besturing is geprogrammeerd voor automatische 
uitschakeling van de pomp, schakelt de besturing de pomp 
uit als de ingang de status “Verbonden” heeft en de RPT 
is afgelopen.  Deze ingang is gewoonlijk verbonden met 
externe waterregelapparatuur die de besturing inschakelt 
voordat de drukmeetomvormer dit doet. 

4.4.1.6. Lage zuiging

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft de 
EPCT-besturing een visuele indicatie in het meldingsgebied 
voor Lage zuiging. Als de besturing is geprogrammeerd voor 
uitschakeling bij lage zuiging, wordt de uitschakelsequentie 
gestart. Raadpleeg paragraaf 5 voor het programmeren van 
Uitschakeling bij lage zuiging. 

4.4.1.7. Laag schuimniveau

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, 
geeft de EPCT-besturing een visuele indicatie in het 
meldingsgebied voor Laag schuimniveau. Als de besturing is 
geprogrammeerd voor uitschakeling bij laag schuimniveau, 
wordt de uitschakelsequentie gestart. Raadpleeg paragraaf 
5 voor het programmeren van Uitschakeling bij lage zuiging. 

4.4.1.8. Drukschakelaar testen

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft de 
EPCT-besturing een visuele indicatie in het meldingsgebied 
voor Drukschakelaar testen. Als Drukschakelaar testen is 
ingeschakeld, vereist de besturing dat deze ingang de status 
“Verbonden” krijgt voordat een inschakelsequentie wordt 
toegestaan.  Raadpleeg paragraaf 5 voor het programmeren 
van Drukschakelaar testen. 
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4.4.1.9. Lage ruimte temperatuur

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft 
de EPCT-besturing een visuele indicatie op het 
hoofddisplaybord voor Lage ruimte temperatuur. Het 
algemene alarmrelais wordt eveneens gedeactiveerd voor 
externe bewaking van dit alarm.

4.4.1.10. Hoge ruimte temperatuur

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft 
de EPCT-besturing een visuele indicatie op het 
hoofddisplaybord voor Hoge ruimte temperatuur. Het 
algemene alarmrelais wordt eveneens gedeactiveerd voor 
externe bewaking van dit alarm.

4.4.1.11. Vergrendeling

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, staat de 
EPCT-besturing geen inschakeling van de motor toe, met 
uitzondering van een noodinschakeling. Deze ingang wordt 
gewoonlijk gebruikt in back-upsystemen. Zo zijn bijvoorbeeld 
de contacten voor draaiende motor van de back-upbesturing 
voor de dieselmotor verbonden met deze ingang. Als de 
dieselmotor in werking is, vergrendelt deze het EPCT-paneel 
om inschakeling hiervan te voorkomen.

4.4.1.12. Laag reservoir

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft 
de EPCT-besturing een visuele indicatie op het 
hoofddisplaybord voor Laag reservoir. Het algemene 
alarmrelais wordt eveneens gedeactiveerd voor externe 
bewaking van dit alarm.

4.4.1.13. Hoog reservoir

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, geeft 
de EPCT-besturing een visuele indicatie op het 
hoofddisplaybord voor Hoog reservoir. Het algemene 
alarmrelais wordt eveneens gedeactiveerd voor externe 
bewaking van dit alarm.

4.4.1.14. Ga naar bron 1

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, zet de EPCT-
besturing de omzetschakelaar om naar bron 1, als deze 
nog niet op bron 1 is ingesteld, ongeacht de status van 
de inkomende spanning. Bij instelling op de status “Niet 
verbonden” hervat de besturing de normale werking van de 
omzetschakelaar.

4.4.1.15. Ga naar bron 2

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft, zet de EPCT-
besturing de omzetschakelaar om naar bron 2, als deze 
nog niet op bron 2 is ingesteld, ongeacht de status van 
de inkomende spanning. Bij instelling op de status “Niet 
verbonden” hervat de besturing de normale werking van 
de omzetschakelaar.

4.4.1.16. Serie start inschakelen

Als deze ingang de status “Verbonden” heeft en de 
timer is geprogrammeerd, vertraagt de besturing alle 
automatische inschakelingen totdat de geprogrammeerde 
timer is afgelopen.

4.5 Uitgangsrelais
De primaire besturingsuitgangen van de EPCT-besturing 
zijn droge relaiscontacten. Deze relais bestaan uit twee 
aparte “C-vormige” uitgangen voor Stroom-/fasestoring, 
Faseomkering, Algemeen alarm en Pomp in werking. 
De alarmrelais zijn goedgekeurd volgens UL/CSA voor 8 A 
250 Vac/30 Vdc.

Elk relais heeft een groene led op het I/O-bord om de 
relaisstatus aan te geven. Als de led “Aan” is, staat 
het relais onder spanning en als deze “Uit” is, is het 
relais spanningsloos.

4.5.1 Inschakelrelais (1CR)

Het inschakelrelais (1CR) is het inschakelrelais voor de motor. 
Dit wordt onder stroom gezet bij een inschakelverzoek. Als 
het relais wordt gesloten, biedt het volledige spanning aan de 
magneetschakelaar voor inschakeling/uitvoering. Dit is geen 
herprogrammeerbaar relais.

4.5.2 Versnelling (2CR)

Het versnellingsrelais (2CR) wordt uitsluitend gebruikt 
op besturingen met beperkte inschakelspanning. 
Het wordt ingeschakeld nadat de geprogrammeerde 
tijdsvertraging voor versnelling is verstreken. Als het 
relais wordt gesloten, biedt het volledige spanning aan 
de magneetschakelaar(s) voor uitvoering. Dit is geen 
herprogrammeerbaar relais. 

4.5.3 Algemeen alarm (3CR)

Het algemene alarmrelais (3CR) is een relais dat 
normaliter onder spanning staat en dat wordt gebruiken 
voor het geven van alarm onder verschillende 
alarmcondities. Het relais wordt spanningsloos 
(toestandswijziging) als een van de events die in de 
algemene alarminstellingen zijn geprogrammeerd op het 
tabblad Paneelinstelling waar wordt.

4.5.4 Stroom-/Fasestoring (4CR)

Het relais voor stroom-/fasestoring (4CR) is een relais dat 
normaliter onder spanning staat en wordt gebruikt om 
een alarm af te geven als er een spannings- of fasestoring 
optreedt. Het relais wordt spanningsloos als de spannings- 
of faseniveaus de toegestane geprogrammeerde 
drempelwaarde overschrijden.
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4.5.5 Faseomkering (5CR)

Het relais voor faseomkering (5CR) wordt gebruikt voor 
bewaking op afstand van een faseomkeringsconditie. Het 
alarm voor faseomkering is in de fabriek ingesteld op een 
ABC-configuratie.

4.5.6 Pomp in werking (6CR)

Het relais voor pomp in werking (6CR) wordt gebruikt 
voor bewaking op afstand als de pomp in werking is. Als 
de netstroom 20% van de geprogrammeerde motor-FLA 
overschrijdt, wordt dit relais onder spanning gezet.
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5.0 Programmering

5.1 Inleiding
De EPCT-besturing is volledig programmeerbaar vanaf 
het voorpaneel van het apparaat.  Gebruikers kunnen 
setpoints en andere parameters programmeren. De tijd, 
datum en setpoints kunnen alleen worden gewijzigd via 
het menusysteem.

Het menusysteem bestaat uit verschillende tabbladen. 
Deze omvatten: Home, Opstarten, Paneelinstelling, 
Help, Drukinstellingen, Timerwaarden, ATS-instellingen 
(indien beschikbaar), Alarmsetpoints, Ingangen/Uitgangen, 
Geschiedenis/Statistieken/Diagnose en Optionele 
uitvoerkaart(en) (indien beschikbaar).

5.2 Navigatie
U kunt door het besturingssysteem van de besturing 
navigeren door op de tabbladen boven aan het scherm te 
drukken om het menu door te bladeren. Als het wachtwoord 
voor het hoofdmenu is ingeschakeld, wordt de gebruiker 
gevraagd het wachtwoord in te voeren om toegang tot een 
van de tabbladen te krijgen met uitzondering van Help en 
Geschiedenis/Statistieken/Diagnose.

KENNISGEVING
Het wordt aanbevolen een wachtwoord voor het hoofdmenu 
in te stellen om onbevoegde toegang tot de besturing te 
helpen voorkomen. Dit helpt voorkomen dat de besturing 
opnieuw wordt geprogrammeerd om de werking van de 
brandpompbesturing te ontregelen.

De besturing wordt geleverd met de mogelijkheid om 
het display te “vergrendelen” na dertig (30) minuten van 
inactiviteit om onopzettelijke invoer tot een minimum te 
beperken. Deze functie zal de normale werking van de 
besturing niet verstoren. De gebruiker kan het display 
ontgrendelen door “EPCT” in te voeren.

Teneinde de levensduur van het displaybord te 
verlengen, wordt de schermbeveiliging voor de besturing 
geactiveerd na dertig (30) minuten van inactiviteit. De 
schermbeveiliging zorgt ervoor dat het scherm zwart 
wordt en een bewegend EATON-logo vertoont. U kunt de 
schermbeveiliging uitschakelen door op een willekeurige 
locatie op het scherm te drukken.

Alle programmeerbare functies en bijbehorende instellingen 
voor setpoints van de EPCT-besturing worden weergegeven 
in Tabel 1.

Tabel 1 
Beschrijving Bereik

Paneelinstelling

Taal
Engels / Frans / Spaans / Portugees / Turks 
/ Italiaans / Pools / Vereenvoudigd Chinees / 
Nederlands

Tijd instellen 24 uur
Datum instellen Willekeurige geldige datum

Beschrijving Bereik

Dag van de week instellen Willekeurige geldige dag van de week

Inschakelmethode
Over de lijn / Deelwikkeling / Primaire 
weerstand / Spaartransformator / Y-driehoek 
open / Y-driehoek gesloten / Softstart

Eénfase-inschakeling Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Automatische uitschakeling Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Motor-PK 0-9999 PK
Nominale spanning 200-7200 V
Fasen Eénfase of driefasen
Systeemfrequentie 50 Hz / 60 Hz

CT-verhouding 50:0,1 / 100:0,1 / 150:0,1 / 300:0,1 / 500:0,1 / 
800:0,1 / 1200:0,1

Motor-FLA 1-999 A
Schuimbesturing Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Wachtwoord voor menu Eén (1) tot zeven (7) cijfers numeriek / 
Uitgeschakeld

Serienummer besturing Standaard toetsenbordinvoer met ruimte voor 
vijftig (50) cijfers - Numeriek en alfabetisch

Serienummer pomp Standaard toetsenbordinvoer met ruimte voor 
vijftig (50) cijfers - Numeriek en alfabetisch 

Helderheid scherm 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
Beginscherm inschakelen Ingeschakeld / Uitgeschakeld 
Schermvergrendeling Inschakelen/Uitschakelen 
Contactpersoon 
klantenservice  

Wachtwoordbeveiliging 
inschakelen

Eén (1) tot zeven (7) cijfers numeriek / 
Uitgeschakeld

Bedrijfsnaam Standaard toetsenbordinvoer met ruimte voor 
vijftig (50) cijfers - Numeriek en alfabetisch 

Naam van contactpersoon Standaard toetsenbordinvoer met ruimte voor 
vijftig (50) cijfers - Numeriek en alfabetisch 

Telefoonnummer Numerieke invoer met ruimte voor 15 cijfers

E-mail Standaard toetsenbordinvoer met ruimte voor 
vijftig (50) cijfers - Numeriek en alfabetisch 

activering voor 
servicebericht  

Aantal werkuren 1-999 uur
Aantal inschakelingen 1-999 pompinschakelingen
Specifieke tijd en datum 24 uur - Elke geldige datum
Algemeen alarm bij 
spanningsloosheid Ingeschakeld / Uitgeschakeld

drukinstellingen

Inschakeldruk 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Uitschakeldruk 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Alarm bij lage druk 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Alarm bij hoge druk 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Bovendruk bij inschakeling 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Opname drukverschil 1-999 PSI / Uitgeschakeld
Opname druk per uur Ingeschakeld / Uitgeschakeld
uitschakeling bij lage 
zuiging Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Vertraging bij uitschakeling 0-99 seconden / Uitgeschakeld
Modus resetten Automatisch/Handmatig
Vertraging automatische reset 0-99 seconden / Uitgeschakeld
uitschakeling bij weinig 
schuim Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Vertraging bij uitschakeling 0-99 seconden / Uitgeschakeld
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Beschrijving Bereik

Modus resetten Automatisch/Handmatig
Vertraging automatische reset 0-99 seconden / Uitgeschakeld
Drukschakelaar testen Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Drukeenheden PSI / BAR / kPa
Drukmeetomvormer Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Drukmeetomvormer kalibreren Kalibreren bij 0 PSI / Kalibreren met huidige 
druk / Resetten naar fabrieksinstellingen

Timerwaarden

Minimale looptijd Numerieke invoer van vier (4) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Versnellingstimer 0-10 seconden / Uitgeschakeld
Sequentiële inschakeltimer 0-999 seconden / Uitgeschakeld
Timer mislukte inschakeling 0-999 seconden / Uitgeschakeld
Timer mislukte uitschakeling 0-999 seconden / Uitgeschakeld
Timer wekelijkse 
motortest Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Dag van de week Willekeurige geldige dag van de week
Tijd van de dag 24 uur
Testinterval 1-52 weken

Looptijd Numerieke invoer van vier (4) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Magnetische afvoerklep Ingeschakeld / Uitgeschakeld
aTs-instellingen (indien beschikbaar)

Tijdsvertraging S1 naar S2 Numerieke invoer van drie (3) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Tijdsvertraging S2 naar S1 Numerieke invoer van drie (3) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Tijdsvertraging neutraal Numerieke invoer van drie (3) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Tijdsvertraging bij 
motorinschakeling 

Numerieke invoer van drie (3) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Tijdsvertraging storing S2 0-9 seconden / Uitgeschakeld
Tijdsvertraging bij afkoelen 
van motor

Numerieke invoer van drie (3) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

dubbel gebruik Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Voorkeursbron Bron 1 / Bron 2
Timer wekelijks 
motortest Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Dag van de week Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag 
/ Vrijdag / Zaterdag / Zondag

Tijd van de dag 24 uur
Testinterval 1-52 weken

Looptijd Numerieke invoer van vier (4) cijfers in 
minuten:seconden / Uitgeschakeld

Omzetting lading Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Alarmsetpoints
Faserotatie ABC / CBA / Uitgeschakeld
Setpoint voor alarm bij 
fasefout 0-100% / Uitgeschakeld

Setpoint motoroverbelasting 100-999%
Pomp inschakelen bij fout in 
meetomvormer Ingeschakeld / Uitgeschakeld

Motortest afbreken bij lage 
spanning Ingeschakeld / Uitgeschakeld

instellingen voor 
spanningsalarm  

Onderspanning bron 1 0-100% / Uitgeschakeld (Dropout)

Beschrijving Bereik

  0-100% / Uitgeschakeld (Pickup)
Overspanning bron 1 100-999% / Uitgeschakeld (Dropout)
  100-999% / Uitgeschakeld (Pickup)
Onderspanning bron 2 0-100% / Uitgeschakeld (Dropout)
  0-100% / Uitgeschakeld (Pickup)
Overspanning bron 2 100-999% / Uitgeschakeld (Dropout)
  100-999% / Uitgeschakeld (Pickup)
instellingen 
frequentiealarm  

Onderfrequentie bron 1 0-100% / Uitgeschakeld (Dropout)
  0-100% / Uitgeschakeld (Pickup)
Overfrequentie bron 1 100-999% / Uitgeschakeld (Dropout)
  100-999% / Uitgeschakeld (Pickup)
Onderfrequentie bron 2 0-100% / Uitgeschakeld (Dropout)
  0-100% / Uitgeschakeld (Pickup)
Overfrequentie bron 2 100-999% / Uitgeschakeld (Dropout)
  100-999% / Uitgeschakeld (Pickup)
ingangen/uitgangen

Ingang 1 Zie tabel 2 
Ingang 2 Zie tabel 2 
Ingang 3 Zie tabel 2
Ingang 4 Zie tabel 2
Ingang 5 Zie tabel 2
Ingang 6 Zie tabel 2
Ingang 7 Zie tabel 2
Ingang 8 Zie tabel 2
Ingang 9 Zie tabel 2
Ingang 10 Zie tabel 2 
Vertragingstimer voor  
Ingang AAN 0-999 seconden / Uitgeschakeld

Vertragingstimer voor Ingang 
UIT 0-999 seconden / Uitgeschakeld

Vergrendelen tot reset Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Failsafe Ingeschakeld / Uitgeschakeld
3CR-relais Zie tabel 3
4CR-relais Zie tabel 3
5CR-relais Zie tabel 3
6CR-relais Zie tabel 3
Druk boven 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Druk onder 0-999 PSI / Uitgeschakeld
Inschakelvertraging 
lastafschakeling besturing 0-10 seconden / Uitgeschakeld

Vertragingstimer voor  
Relais AAN 0-999 seconden / Uitgeschakeld

Vertragingstimer voor Relais UIT 0-999 seconden / Uitgeschakeld
Vergrendelen tot reset Ingeschakeld / Uitgeschakeld
Failsafe Ingeschakeld / Uitgeschakeld
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5.3 Tabblad opstarten
Raadpleeg bijlage B voor de menustructuur van het tabblad 
Opstarten. 

5.3.1 Snelle setup

Snelle setup is een stapgewijs proces waarmee de 
gebruiker de tijd, de dag van de week, de datum, 
de inschakeldruk, de uitschakeldruk, automatische 
uitschakeling en minimale looptijd (als automatische 
uitschakeling is ingeschakeld) kan programmeren. Als alle 
instellingen juist zijn, drukt de gebruiker op Accepteren om 
de wijzigingen op te slaan.

5.3.2 Instelling faseomkering

Leidt de gebruiker door een stapsgewijs proces om te 
verifiëren of de motor al dan niet in de juiste richting 
draait. Als op “Motorbump” wordt gedrukt, start een 
afteltimer van vijf (5) seconden en, zodra deze afgelopen 
is, bumpt de motor gedurende één (1) seconde. Als de 
draairichting juist is, slaat de besturing het setpoint voor 
faseomkering op in de programmering. Als de draairichting 
van de motor niet juist is, wordt er een prompt 
weergegeven door de besturing om aan te geven welke 
wijzigingen zijn vereist.

Voor besturingen die zijn uitgerust met een ATS wordt de 
sequentie voortgezet. Als op “Start generator/omzetting” 
wordt gedrukt, wordt een inschakelaanroep geïnitieerd 
op de generator en wordt, zodra er spanning beschikbaar 
is op de ingang voor bron 2, een omzetting naar bron 
2 uitgevoerd door de ATS.  Als op “Motorbump” wordt 
gedrukt, start een afteltimer van vijf (5) seconden en, zodra 
deze afgelopen is, bumpt de motor gedurende één (1) 
seconde. Als de draairichting juist is, slaat de besturing het 
setpoint voor faseomkering op in de programmering. Als de 
draairichting van de motor niet juist is, wordt er een prompt 
weergegeven door de besturing om aan te geven welke 
wijzigingen zijn vereist.

5.3.3 Stroomtest

Legt de spanning, stroom, druk en stroom (indien 
aanwezig) voor een bepaald debiet vast. Deze informatie 
wordt opgeslagen in het opstartbestand dat kan worden 
gedownload naar een usb-station of kan worden bekeken op 
het tabblad Geschiedenis/Statistieken/Diagnose.

5.3.4 Handmatige/Automatische inschakeling 

Legt het aantal keren en de duur van elke 
inschakeling vast, zowel automatisch als handmatig, in 
het opstartbestand.

Bij handmatige inschakelingen wordt een knop Inschakelen 
en een knop Uitschakelen aangeboden op het scherm om 
handmatige inschakelingen te initiëren. Op het scherm 
worden de spanning, frequentie, stroom en druk, plus het 
aantal inschakelingen weergegeven. 

Automatische inschakelingen voorziet in een knop “Druk 
verlagen” waarmee de magnetische afvoerklep wordt 
bekrachtigd voor het verlagen van de druk binnen de 

meetlijn. Als de besturing lage druk registreert, wordt 
de afvoerklep gesloten en initieert de besturing een 
automatische aanroep voor inschakeling. Als het activeren 
van de magnetische afvoerklep niet ideaal is, kan de 
gebruiker handmatig de druk verlagen via de meetlijn om 
hetzelfde resultaat te verkrijgen.

Bij gebruik van een ATS wordt de mogelijkheid geboden 
op zowel het scherm Handmatig inschakelen als het 
scherm Automatisch inschakelen om de generator te 
starten en een omzetting naar de secundaire bron uit te 
voeren zonder dat de normale voeding hoeft te worden 
uitgeschakeld.

5.3.5 Testalarm

Er worden knoppen gebruikt voor het activeren van 
specifieke uitgangsrelais om alarmverbindingen en de 
algemene werking van de relais te controleren. De relais 
blijven vergrendeld totdat de knop opnieuw wordt ingedrukt 
of totdat de gebruiker het scherm verlaat.

5.3.6 Usb-download

Hiermee kan de gebruiker de statistieken, 
diagnosegegevens, berichtgeschiedenis, inschakel- en 
configuratiebestanden opslaan op een usb-apparaat.

5.4 Tabblad Paneelinstellingen
Raadpleeg bijlage C voor de menustructuur van het tabblad 
Paneelinstellingen.

5.4.1 Taal

Er worden standaard negen (9) talen aangeboden: 
Chinees, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, 
Portugees, Spaans en Turks. Raadpleeg bijlage B voor 
programmering.

5.4.2 Tijd instellen

Af fabriek ingesteld op Mountain Standard Time (MST). 
Met deze menuoptie kan de gebruiker de tijd aanpassen in 
24-uursinstelling

5.4.3 Datum instellen

In de fabriek ingesteld, maar kan zo nodig door de gebruiker 
worden aangepast.

5.4.4 Dag van de week instellen

In de fabriek ingesteld, maar kan zo nodig door de gebruiker 
worden aangepast.

5.4.5 Inschakelmethode

Gebruikt om te bepalen voor welke inschakelmethode 
de besturing is gebouwd. Als de inschakelmethode 
wordt gewijzigd, verandert ook de versnellingstimer. De 
versnellingstimer kan tevens worden aangepast op het 
tabblad Timerwaarden. Dit zijn de standaardinstellingen voor 
de versnellingstimer bij elke inschakelmethode:
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Over de lijn – Uitgeschakeld
Deelwikkeling – 2 seconden
Primaire weerstand – 2 seconden
Spaartransformator – 2 seconden
Y-driehoek open – 2 seconden
Y-driehoek gesloten– 2 seconden
Softstart – 4 seconden

5.4.6 Eénfase-inschakeling

Uitgeschakeld in fabriek. Als deze functie is uitgeschakeld, 
staat de besturing geen inschakeling toe bij een 
éénfaseconditie; hiermee wordt de motor niet uitgeschakeld 
als deze een geldige pompuitvoeringsconditie heeft 
geregistreerd voorafgaand aan de éénfaseconditie. Als deze 
functie is ingeschakeld, probeert de besturing de motor in te 
schakelen bij een éénfaseconditie.

5.4.7 Automatische uitschakeling

De modus voor automatische uitschakeling kan door 
de gebruiker worden geselecteerd; uitgeschakeld in 
fabriek. Als de modus voor automatische uitschakeling is 
uitgeschakeld, moet de pompmotor worden uitgeschakeld 
via de lokale uitschakelknop, ongeacht of de motor is 
ingeschakeld via een automatische inschakeling. Als de 
modus voor automatische uitschakeling is ingeschakeld, 
schakelt de besturing de pompmotor automatisch uit nadat 
alle inschakelcondities weer normaal zijn (uitschakeldruk is 
bereikt) en de timer voor de looptijd is afgelopen.

5.4.8 Besturings-PK

In de fabriek ingesteld. Gebruikt voor instelling van 
motor-PK.

5.4.9 Nominale spanning

In de fabriek ingesteld. Gebruikt om de nominale 
systeemspanning in te stellen. Deze waarde wordt tevens 
gebruikt om te bepalen of er sprake is van onderspanning of 
overspanning of faseverlies.

5.4.10 Fasen

In de fabriek ingesteld. Gebruikt voor het selecteren van het 
aantal fasen dat met de besturing wordt verbonden.

5.4.11 Systeemfrequentie

In de fabriek ingesteld. Gebruikt om de frequentie van de 
voedingsspanning in te stellen.

5.4.12 CT-verhouding

In de fabriek ingesteld. Gebruikt voor het instellen van de 
stroomtransformator.

5.4.13 Motor-FLA

In de fabriek ingesteld. Gebruikt voor instelling van motor-
FLA. Deze waarde kan ter plekke worden ingesteld op de 
waarde op het typeplaatje van de motor. 

5.4.14 Algemene alarminstellingen

De gebruiker kan specifieke condities in- of uitschakelen 
waarmee het algemene alarmrelais wordt geactiveerd. De 
gebruiker kan ook het geluidsalarm in- of uitschakelen voor 
specifieke condities via hetzelfde menu. 

5.4.15 Instellingen meldingsgebied

De gebruiker kan de weergave van specifieke events in het 
meldingsgebied op het tabblad Home in- of uitschakelen. 
De volgende kleuren kunnen worden geselecteerd voor de 
leds: groen, rood, blauw, geel, oranje en paars. De gebruiker 
kan selecteren of de led voor een specifiek event moet 
knipperen terwijl deze actief is in het meldingsgebied.

5.4.16 Schuimbesturing

Deze moet zijn ingeschakeld als de besturing moet worden 
gebruikt in een schuimsysteem. Bepaalde ingangen worden 
automatisch gewijzigd en de drukmeetomvormer wordt 
uitgeschakeld nadat deze optie is ingeschakeld.

5.4.17 Wachtwoord voor menu

Indien ingeschakeld, vraagt de besturing de gebruiker het 
wachtwoord in te voeren als deze probeert door de menu’s 
van de besturing te navigeren.

5.4.18 Serienummer besturing

In de fabriek ingesteld. Gebruikt voor het instellen van het 
serienummer van de besturing. Het serienummer van de 
besturing staat vermeld op het typeplaatje op de hoofddeur.

5.4.19 Serienummer pomp

Gebruikt voor het instellen van het serienummer van de 
pomp. Het serienummer van de pomp bevindt zich op het 
typeplaatje op de pompbehuizing.

5.4.20 Configuratie opslaan naar usb

De configuratie van de besturing kan worden opgeslagen 
op een usb-station. De configuratie kan vervolgens 
worden gebruikt op andere besturingen die dezelfde 
configuratie-instellingen vereisen. De configuratie past geen 
functionaliteitsinstellingen aan.

5.4.21 Configuratie laden naar usb

Er wordt een configuratiebestand geüpload naar de 
besturing vanaf een usb-station. De gegevens in het 
configuratiebestand wijzigen specifieke geprogrammeerde 
setpoints in de besturing.

5.4.22 Instellingen opslaan als fabrieksinstellingen

De huidige besturingsinstellingen kunnen als 
fabrieksinstellingen voor de besturing worden opgeslagen. 
Als de gebruiker de standaard fabrieksinstellingen wil 
wijzigen, moet deze contact opnemen met de fabriek. 
Dit dient uitsluitend te worden uitgevoerd door bevoegde 
servicevertegenwoordigers.
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5.4.23 Fabrieksinstellingen herstellen

De besturing wordt teruggezet naar de geprogrammeerde 
standaard fabrieksconfiguratie.

5.4.24 Helderheid scherm

De helderheid van het scherm kan worden aangepast in 
stappen van 20%.

5.4.25 Beginscherm

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het beginscherm 
weergegeven als de besturing wordt bekrachtigd.

5.4.26 Schermvergrendeling

Als deze optie is ingeschakeld en na dertig (30) minuten 
van inactiviteit, wordt het scherm vergrendeld om de kans 
op onopzettelijke invoer tot een minimum te beperken. 
Deze functie zal de normale werking van de besturing niet 
verstoren. De gebruiker kan het display ontgrendelen door 
“EPCT” in te voeren.

5.4.27 Contactpersoon klantenservice

Hiermee kan de gebruiker specifieke contactinformatie 
programmeren, zoals bedrijfsnaam, contactpersoon, 
telefoonnummer en e-mailadres. Met deze menuoptie 
kan een wachtwoord worden geprogrammeerd om deze 
informatie te beschermen tegen wijziging. Dit is een ander 
wachtwoord dan het wachtwoord voor het menu. Deze 
informatie wordt weergegeven op het tabblad Help onder 
Contactinformatie service. 

Het servicebedrijf kan ook triggers voor specifieke 
serviceberichten instellen om aan de eindgebruiker te 
melden dat service is vereist. Deze meldingen worden 
weergegeven in het meldingsgebied op het tabblad Home. 

5.4.27.1. Configuratie opslaan

Hiermee wordt een hoofdconfiguratiebestand gedownload. 
Een vereenvoudigde configuratie van de besturing kan 
worden opgeslagen op een usb-schijf. De configuratie kan 
vervolgens worden gebruikt op andere besturingen die 
dezelfde configuratie-instellingen vereisen. De configuratie 
past geen functionaliteitsinstellingen aan.

5.4.27.2. Configuratie laden

Hiermee wordt het hoofdconfiguratiebestand geladen. 
Er wordt een configuratiebestand geüpload naar de 
besturing vanaf een usb-station. De gegevens in het 
configuratiebestand wijzigen specifieke geprogrammeerde 
setpoints in de besturing. 

5.4.28 Firmware updaten

Indien nodig, kan de firmware worden bijgewerkt via 
deze menuoptie. Firmware moet worden aangevraagd 
bij de fabriek en wordt uitsluitend aan bevoegde 
servicevertegenwoordigers verstrekt.

5.4.29 Talen updaten

Indien nodig, kunnen talen worden geüpload via deze 
menuoptie. Taalbestanden moeten worden aangevraagd 
bij de fabriek en worden uitsluitend aan bevoegde 
servicevertegenwoordigers verstrekt.

5.5 Tabblad help
Raadpleeg bijlage D voor de menustructuur van het tabblad 
Help.

5.5.1 Producthandleiding

Er wordt een scanbare QR-code gegenereerd op het scherm 
om de gebruiker in staat te stellen de IOM-handleiding te 
downloaden naar een mobiel apparaat.

5.5.2 Contactinformatie service

De contactinformatie voor de contactpersoon bij de 
klantenservice wordt weergegeven op dit scherm.

5.5.3 Contactinformatie fabriek

De contactinformatie voor de fabriek wordt weergegeven op 
dit scherm.

5.6 Tabblad drukinstellingen
Raadpleeg bijlage E voor de menustructuur van het tabblad 
Drukinstellingen.

5.6.1 Inschakeldruk

De geprogrammeerde waarde bepaalt bij welke druk de 
besturing een inschakelsequentie initieert. De besturing 
schakelt de pomp in als de gemeten druk gelijk is aan of 
lager is dan deze instelling.

5.6.2 Uitschakeldruk

Als de besturing is geprogrammeerd voor automatische 
uitschakeling, bepaalt de geprogrammeerde waarde de 
systeemdruk die moet worden bereikt voordat de besturing 
de brandpompmotor automatisch uitschakelt in combinatie 
met het aflopen van de RPT. Als de systeemdruk niet hoger 
is dan het geprogrammeerde setpoint voor uitschakeldruk, 
blijft de brandpompmotor doorwerken.

5.6.3 Alarm bij lage druk

Er kan een setpoint voor alarm bij lage druk worden 
geselecteerd dat wordt vastgelegd in de geschiedenis van 
de besturing en wordt weergegeven in het meldingsgebied 
bij inschakeling.

5.6.4 Alarm bij hoge druk

Er kan een setpoint voor alarm bij hoge druk worden 
geselecteerd dat wordt vastgelegd in de geschiedenis van 
de besturing en wordt weergegeven in het meldingsgebied 
bij inschakeling.
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5.6.5 Bovendruk bij inschakeling

De geprogrammeerde waarde bepaalt bij welke druk de 
besturing een inschakelsequentie initieert. De besturing 
schakelt de pomp in als de druk gelijk is aan of hoger is dan 
deze instelling.

5.6.6 Opname drukverschil

Er kan een drukinstelling worden geselecteerd 
waarbij een verandering in druk die groter is dan deze 
instelling wordt vastgelegd als drukschommeling in de 
geschiedenis van de besturing.

5.6.7 Opname druk per uur

De besturing kan zodanig worden ingesteld dat elke uur op 
het volle uur een drukmeting wordt vastgelegd.

5.6.8 Uitschakeling bij lage zuiging

De besturing kan zodanig worden geprogrammeerd dat 
deze wordt uitgeschakeld als er lage zuiging is. Indien 
gewenst, selecteert de gebruiker de optie Ingeschakeld. 
Er is ook een ingebouwde timer voor vertraging bij 
uitschakeling (bereik: 0-99 seconden, standaard: 0 
seconden) samen met de selectie van een handmatige of 
automatische reset. Als Handmatige reset is geselecteerd, 
moet “Indrukken om alle instellingen te resetten” 
worden geactiveerd in het meldingsgebied om het alarm 
te resetten. Als Automatische reset is geselecteerd 
(standaard resetmodus), moet een vertragingstimer 
(bereik: 0-99 seconden, standaard: 0 seconden) worden 
ingesteld. Nadat de ingang is gesloten, schakelt de 
besturing de vertragingstimer bij lage zuiging in. Als de 
timer is afgelopen, terwijl de ingang voor lage zuiging nog 
steeds gesloten is, schakelt de besturing de motor uit. 
Als de ingang wordt vrijgegeven, initieert de besturing 
de resettimer. Nadat de resettimer is afgelopen, wordt 
de automatische werking van de besturing hervat. Alle 
timers worden weergegeven in het meldingsgebied. 
Uitschakeling bij lage zuiging werkt niet voor lokale 
inschakelingen, handmatige inschakelingen op afstand 
of noodinschakelingen.

LET OP
Nfpa 20 verbiedt uitdrukkelijk de installatie van enig 
apparaat in de zuigleiding die de in- of uitschakeling 
van de brandpomp beperkt. Eaton accepteert geen 
aansprakelijkheid als deze functie wordt gebruikt.

5.6.9 Uitschakeling bij weinig schuim

De besturing kan zodanig worden geprogrammeerd dat 
deze wordt uitgeschakeld als er weinig schuim is. Indien 
gewenst, selecteert de gebruiker de optie Ingeschakeld. 
Er is ook een ingebouwde timer voor vertraging bij 
uitschakeling (bereik: 0-99 seconden, standaard: 0 
seconden) samen met de selectie van een handmatige of 
automatische reset. Als Handmatige reset is geselecteerd, 
moet “Indrukken om alle instellingen te resetten” 
worden geactiveerd in het meldingsgebied om het alarm 
te resetten. Als Automatische reset is geselecteerd 

(standaard resetmodus), moet een vertragingstimer 
(bereik: 0-99 seconden, standaard: 0 seconden) worden 
ingesteld. Nadat de ingang is gesloten, schakelt de 
besturing de vertragingstimer bij weinig schuim in. Als de 
timer is afgelopen, terwijl de ingang voor weinig schuim 
nog steeds gesloten is, schakelt de besturing de motor 
uit. Als de ingang wordt vrijgegeven, initieert de besturing 
de resettimer. Nadat de resettimer is afgelopen, wordt 
de automatische werking van de besturing hervat. Alle 
timers worden weergegeven in het meldingsgebied. 
Uitschakeling bij weinig schuim werkt niet voor lokale 
inschakelingen, handmatige inschakelingen op afstand 
of noodinschakelingen.

LET OP
Nfpa 20 verbiedt uitdrukkelijk de installatie van enig 
apparaat in de zuigleiding die de in- of uitschakeling 
van de brandpomp beperkt. Eaton accepteert geen 
aansprakelijkheid als deze functie wordt gebruikt.

5.6.10 Drukschakelaar testen

Een externe drukschakelaar kan worden geactiveerd voor 
een van de ingangen. Deze functie kan alleen worden 
ingeschakeld als de geprogrammeerde ingang voor 
Drukschakelaar testen gesloten is om de FPC in staat te 
stellen de motor in te schakelen.

5.6.11 Drukeenheden

De gebruiker kan selecteren welke maateenheid moet 
worden weergegeven voor de druk. Als eenheid kan PS, 
BAR of kPa worden ingesteld.

5.6.12 Drukmeetomvormer

Sommige toepassingen vereisen geen druksensor voor 
het meten van de systeemdruk om de pompmotor 
in te schakelen indien dit nodig is. Hiertoe kan de 
druksensor worden uitgeschakeld via deze menuoptie. 
Na uitschakeling worden de setpoints voor inschakelpunt 
voor druk, uitschakelpunt voor druk, alarm bij lage druk 
en alarm bij hoge druk verwijderd uit het menusysteem. 
Raadpleeg 4.3 voor de externe ingang voor automatisch 
inschakelen die moet worden gebruikt in plaats van 
de druksensor.

5.6.13 Meetomvormer kalibreren

De besturing staat drie (3) verschillende vormen van 
kalibratie toe.

Voor een volledige kalibratie moet de systeemdruk worden 
verlaagd tot een bekende waarde, meestal 0 PSI. Deze 
waarde wordt vervolgens in de besturing ingevoerd. De 
systeemdruk wordt dan verhoogd tot een hogere bekende 
waarde die ook in de besturing wordt ingevoerd. 

Kalibratie met huidige druk is een gedeeltelijke kalibratie. 
Het lage drukpunt wordt verondersteld correct te zijn. 
Het hoogste punt wordt aangepast op basis van de 
werkelijke systeemdruk. 
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Bij Resetten naar fabrieksinstellingen wordt de 
kalibratie van de meetomvormer teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen.

5.7 Tabblad timerwaarden
Raadpleeg bijlage F voor de menustructuur van het 
tabblad Timerwaarden.

5.7.1 Minimale looptijd (RPT)

De minimale looptijd wordt gebruikt om de besturing 
automatisch uit te schakelen na een geprogrammeerde tijd. 
De timer wordt geactiveerd zodra de pomp in werking is 
getreden. Als Automatische uitschakeling is uitgeschakeld, 
wordt de RPT niet actief. Deze start niet bij handmatige 
inschakelingen op afstand, lokale inschakelingen en 
noodinschakelingen. Terwijl de timer actief is, wordt de 
resterende tijd weergegeven in het meldingsgebied.

5.7.2 Versnellingstimer (AT)

De versnellingstimer kan worden geprogrammeerd om de 
besturing in staat te stellen te werken met een verlaagde 
spanning gedurende een bepaalde periode. De timer wordt 
actief nadat een inschakelsignaal is ontvangen en het 
inschakelrelais is bekrachtigd.

5.7.3 Sequentiële inschakeltijd

De timer voor sequentiële inschakeling kan worden ingesteld 
om de inschakeling van de pomp te vertragen als een 
automatische inschakelconditie bestaat. Als tijdens de 
werking van de sequentiële timer de druk stijgt tot boven het 
inschakelpunt voor de druk, wordt de timer gestopt en wordt 
de inschakelsequentie afgebroken. Terwijl de SST actief is, 
wordt de resterende tijd weergegeven in het meldingsgebied. 
De SST werkt niet bij handmatige inschakelingen op afstand, 
lokale inschakelingen en noodinschakelingen.

5.7.4 Timer mislukte inschakeling (FTS)

De besturing bepaalt dat de motor werkt als ten 
minste 20% van de stroom bij de geprogrammeerde 
maximale motorbelasting is bereikt. Als de besturing een 
inschakelsequentie initieert, handmatig of automatisch, 
en de berekende stroom heeft niet 20% van de stroom 
bij maximaal belaste motor bereikt nadat de timer voor 
mislukte inschakeling is afgelopen, wordt het alarm Start 
niet gegenereerd.

5.7.5 Timer mislukte uitschakeling

De besturing bepaalt dat de motor is uitgeschakeld als de 
berekende stroom daalt tot onder de drempel van 20% 
na het initiëren van een oproep tot uitschakeling. Als de 
besturing een uitschakelsequentie initieert, handmatig of 
automatisch, en de berekende stroom is niet tot onder 20% 
van de stroom bij maximaal belaste motor gedaald nadat de 
timer voor mislukte uitschakeling is afgelopen, wordt het 
Stop-alarm niet gegenereerd.

5.7.6 Timer wekelijkse motortest

Er kan een timer voor de wekelijkse motortest worden 
geprogrammeerd waarmee de brandpompmotor automatisch 
en met specifieke tussenpozen wordt geactiveerd. De 
wekelijkse timer wordt ingesteld door de dag, het uur en de 
minuut van de gewenste wekelijkse looptijd, de tijdsduur van 
deze test en een testinterval (in weken) aan te passen. Terwijl 
de wekelijkste testtimer actief is, wordt de resterende tijd 
weergegeven in het meldingsgebied.

5.8 Tabblad alarmsetpoints

5.8.1 Faseomkering

De gebruiker kan het setpoint voor faseomkering wijzigen 
waarop de besturing het alarm voor faseomkering baseert.

5.8.2 Setpoint voor alarm bij fasestoring

Het alarm Stroom-/Fasestoring wordt geactiveerd als de 
spanning van één fase lager is dan de hoogste fase met het 
geprogrammeerde percentage. 

5.8.3 Setpoint motoroverbelasting

Het alarm voor motoroverbelasting wordt geactiveerd als 
het opgenomen ampèrage de geprogrammeerde waarde 
overschrijdt gedurende een periode van meer dan acht (8) 
seconden. 

5.8.4 Pomp inschakelen bij fout in meetomvormer

Van een fout in de meetomvormer is sprake als de waarde 
van de meetomvormer lager is dan 4 mA of hoger is 
dan 20 mA. Als deze instelling is ingeschakeld en de waarde 
van de meetomvormer zich buiten het toegestane bereik 
bevindt, schakelt de besturing de motor en het alarm voor 
fout in meetomvormer in.

5.8.5 Motortest afbreken bij lage spanning

Als deze functie is ingeschakeld, breekt de besturing 
de motortest af als onderspanning wordt gedetecteerd. 
Dit heeft gevolgen voor zowel de wekelijkse als de 
handmatige motortest. 

5.8.6 Instellingen voor spanningsalarm

Met deze menuoptie kan de gebruiker de dropout- en 
pickup-instellingen voor de spanning aanpassen. Als de 
besturing is uitgerust met een ATS, biedt het scherm de 
mogelijkheid om verschillende setpoints in te stellen voor 
elke bron.

5.8.7 Instellingen voor frequentiealarm

Met deze menuoptie kan de gebruiker de dropout- en 
pickup-instellingen voor de frequentie aanpassen. Als de 
besturing is uitgerust met een ATS, biedt het scherm de 
mogelijkheid om verschillende setpoints in te stellen voor 
elke bron.
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5.9 Tabblad Ingangen/Uitgangen

5.9.1 Ingangen

De optionele ingangen kunnen worden geprogrammeerd 
met vooraf bepaalde waarden of aangepaste waarden. In 
het menu Ingang worden elke ingang en waarvoor deze is 
geprogrammeerd weergegeven en de mogelijkheid om een 
vertraging te programmeren, de ingang te vergrendelen als 
het ingangssignaal wordt ontvangen, de ingang als failsafe 
te programmeren (als deze functie is ingeschakeld, wordt 
het contact als normaal gesloten beschouwd) en de virtuele 
lampjes in het meldingsgebied aan de ingang te koppelen. 
Raadpleeg Tabel 2, Labels voor algemene ingangen, voor de 
algemene waarden die voor de optionele ingangen kunnen 
worden geprogrammeerd. Als deze ingang een bericht 
ontvangt, wordt dit in het geheugen opgeslagen onder de 
geprogrammeerde label. De ingang kan aan het algemene 
alarm worden gekoppeld in het menu Paneelinstellingen. 

Tabel 2 
Programmeerbare ingangsalarmen

Handmatige inschakeling op afstand
Handmatige uitschakeling op afstand
Handmatige in-/uitschakeling op afstand
Automatische inschakeling op afstand
Delugeklep start
Lage zuiging
Laag schuimniveau
Drukschakelaar testen
Lage ruimte temp
Hoge ruimte temp
Laag reservoir
Hoog reservoir
Vergrendeling
Ga naar bron 1
Ga naar bron 2
Serie start inschakelen
Algemene ingang
Onbepaald

5.9.2 Uitgangen

De optionele uitgangsrelais kunnen worden 
geprogrammeerd voor activering op basis van de gewenste 
functie. Het menu Algemene uitgang bevat elke uitgang en 
waarvoor deze is geprogrammeerd, en maakt het mogelijk 
een vertraging te programmeren, het relais te vergrendelen 
als dit bekrachtigd is en de uitgang voor failsafe te 
programmeren (als deze functie is ingeschakeld, wordt 
het relais normaal bekrachtigd). Raadpleeg Tabel 3 voor de 
algemene waarden die voor de optionele uitgangen kunnen 
worden geprogrammeerd. 

Tabel 3 

Programmeerbare uitgangsalarmen

Opstarten
Versnelling
Druk onder
Druk boven
Algemeen alarm
Motorstart contacten
Inschakeling
Pomp draait
Lokale inschakeling
Noodinschakeling
Onderdruk bij inschakeling
Bovendruk bij inschakeling
Alarm bij lage druk
Alarm bij hoge druk
Handmatige inschakeling op afstand
Automatische inschakeling op afstand
Delugeklep start
Fout in hardware
Fout van meetomvormer
Motor overbelast
Laag reservoir
Hoog reservoir
Lage ruimte temp
Hoge ruimte temp
Lage zuiging
Laag schuimniveau
Start niet
Stopt niet
Lastafschakeling
Ingang 1
Ingang 2
Ingang 3
Ingang 4
Ingang 5
Ingang 6
Ingang 7
Ingang 8
Ingang 9
Ingang 10
Uitvoering motortest
Motortest mislukt
Uitvoering motortest
Motortest fout
ATS-omzetting mislukt
Bron 2 ontkoppeld
S1 beschikbaar
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Programmeerbare uitgangsalarmen

S2 beschikbaar
S1 fasefout
S2 fasefout
S1 onderspanning
S2 onderspanning
S1 overspanning
S2 overspanning
S1 onderfrequentie
S2 onderfrequentie
S1 overfrequentie
S2 overfrequentie
S1 faseomkering
S1 faseomkering
ATS verbonden met S1
ATS verbonden met S2
Uitgeschakeld

5.10 Tabblad geschiedenis, statistieken, diagnose

5.10.1 Berichtgeschiedenis

De EPCT-besturing legt een aantal items vast in het 
geheugen als hulpmiddel bij de probleemoplossing in het 
systeem en/of de brandpompbesturing. De besturing legt 
tot 65.000 alarm-/statusmeldingen vast in het geheugen 
die kunnen worden bekeken op het hoofddisplay of 
kunnen worden opgeslagen op een usb-opslagapparaat. Er 
kunnen tot tien (10) events worden bekeken op het scherm 
Berichtgeschiedenis. Ook worden de datums en tijden van 
events weergegeven.

Met de pijlknoppen Omhoog en Omlaag kan één voor één 
door meldingen worden gebladerd die zijn opgeslagen in 
het geheugen. 

Met de pijlknoppen Pagina omhoog en Pagina omlaag 
kan door 10 meldingen tegelijk worden gebladerd die zijn 
opgeslagen in het geheugen. 

Door de pijlknoppen Omhoog, Omlaag, Pagina omhoog of 
Pagina omlaag ingedrukt te houden, kunnen alle meldingen 
die in het geheugen zijn opgeslagen continu worden 
doorgebladerd. De bladersnelheid neemt toe naarmate de 
knop langer ingedrukt wordt gehouden.

Gegevens over de berichtengeschiedenis worden 
opgeslagen in CSV-indeling (door komma’s gescheiden 
waarden).

5.10.2 Statistieken van besturing

De EPCT-besturing legt verschillende statistische waarden 
vast die kunnen worden bekeken op het hoofddisplay of 
kunnen worden opgeslagen op een usb-opslagapparaat. 
De statistieken kunnen worden gewist door op de knop 
“Alle statistieken van besturing wissen” te drukken. 
Raadpleeg Tabel 4 voor de statistische waarden die 
worden vastgelegd.

Tabel 4 

statistieken

Totaal aangedreven tijd

Totale motor looptijd

Laatste motor looptijd

Inschakeloproepen

Motorinschakelingen

Maximale inschakelstroom A

Maximale inschakelstroom B

Maximale inschakelstroom C

Maximale uitvoeringsstroom A

Maximale uitvoeringsstroom B

Maximale uitvoeringsstroom C

Laatste LR-spanning A

Laatste LR-spanning B

Laatste LR-spanning C

Laatste LR-stroom A

Laatste LR-stroom B

Laatste LR-stroom C 

Minimale systeemdruk 

Maximale systeemdruk

Minimale S1-spanning AB

Minimale S1-spanning BC

Minimale S1-spanning CA

Maximale S1-spanning AB

Maximale S1-spanning BC

Maximale S1-spanning CA

Minimale S2-spanning AB

Minimale S2-spanning BC

Minimale S2-spanning CA

Maximale S2-spanning AB

Maximale S2-spanning BC

Maximale S2-spanning CA

Minimale S1-frequentie 

Maximale S1-frequentie 

Minimale S2-frequentie 

Maximale S2-frequentie 

Laatste systeeminschakeling

Laatste motorinschakeling

Laatste inschakeling bij lage druk

Laatste vergrendelde rotortrip
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statistieken

Laatste S1-fasefout 

Laatste S2-fasefout

Laatste S1-faseomkering

Laatste S2-faseomkering 

Laatste S1-overspanning

Laatste S1-onderspanning 

Laatste S2-onderspanning 

Laatste S2-overspanning 

Laatste S1-onderfrequentie 

Laatste S1-overfrequentie 

Laatste S2-onderfrequentie 

Laatste S1-overfrequentie 

Laatste inschakeling generator

Laatste uitschakeling generator

Laatste omzetting naar S1

Laatste omzetting naar S2

Laatste loskoppeling S2 

5.10.3 Besturingsdiagnose

De EPCT-besturing geeft een aantal diagnosewaarden weer 
die kunnen worden bekeken op het hoofddisplay of kunnen 
worden opgeslagen op een usb-opslagapparaat. 

Op de hoofddiagnosepagina worden de firmwareversie, 
voltages, ampèrages en gegevens over de 
drukmeetomvormer weergegeven. 

Op de pagina met de status van de ingangen wordt de 
toestand van elk ingangscontact weergegeven. Als op de 
ingangsknoppen wordt gedrukt, negeert de besturing de 
toestand van die ingang gedurende één minuut. Als de 
knop een tweede keer wordt ingedrukt, hervat de ingang de 
normale werking. Als het scherm wordt gesloten, hervat de 
ingang de normale werking.

Op de pagina met de status van de uitgangen wordt 
de toestand van elk uitgangsrelais op het I/O-bord of 
ATS-bord (indien aanwezig), de magneetklep en het 
alarm weergegeven. Als op de uitgangsknoppen wordt 
gedrukt, negeert de besturing de toestand van die uitgang 
gedurende één minuut. Als de knop een tweede keer 
wordt ingedrukt, hervat de uitgang de normale werking. 
Als het scherm wordt gesloten, hervat de ingang de 
normale werking. De zoemer kan worden uitgeschakeld 
voor een periode van tien (10) minuten die niet wordt 
gereset door het verlaten van het scherm.

De besturing is uitgerust met geïntegreerde functies voor 
communicatiediagnose. Op de laatste pagina van het 
menu Besturingsdiagnose, kan de gebruiker de omzet- en 
ontvangstfuncties van het displaybord testen. Op het scherm 
verschijnt een aanwijzing dat de test geslaagd of mislukt is.

5.10.4 Inschakelinformatie

De EPCT-besturing legt alle taken die zijn voltooid/
geprogrammeerd vast in een apart bestand via het 
tabblad OPSTARTEN. Hiermee kan de gebruiker 
specifiek alle voltooide activiteiten tijdens het opstart-/
ingebruiknameproces identificeren.

5.10.5 Opslaan naar usb

Data kunnen worden opgeslagen op een extern 
usb-geheugenapparaat via de usb-poort die in de deur van 
de besturing is aangebracht. Als een geldig usb-apparaat is 
geplaatst, verandert de knoptekst van “USB PLAATSEN” 
in “DRUKKEN OM OP TE SLAAN”. Nadat de data zijn 
opgeslagen op het usb-apparaat, wordt de gebruiker 
verzocht het usb-apparaat te verwijderen via een melding op 
het display.

Berichtgeschiedenis, statistieken, diagnose, configuratie en 
het opstartbestand worden in CSV-indeling (door komma’s 
gescheiden waarden) opgeslagen op het usb-apparaat. 



22

Automatische omzetschakelaar (ATS)

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

6.0 Automatische omzetschakelaar (ATS)

6.1 Algemeen
Omzetschakelaars worden gebruikt om cruciale elektrische 
ladingen te beschermen tegen stroomstoringen. De lading 
van voedingsbron 1 heeft een back-up in de vorm van 
voedingsbron 2. Een omzetschakelaar is verbonden met 
zowel voedingsbron 1 als voedingsbron 2 en levert stroom 
vanuit een van beide bronnen. Bij stroomuitval vanuit bron 
1, zet de omzetschakelaar de last om naar voedingsbron 
2. Nadat voedingsbron 1 is hersteld, wordt automatisch 
teruggegaan naar voedingsbron 1.

De omzetschakelaar schakelt over naar de back-upbron 
als de voeding van bron 1 daalt tot onder of stijgt tot 
boven een vooraf ingestelde spanning of frequentie, of in 
het geval van een faseomkering. Als voedingsbron 2 een 
stand-bygenerator is, initieert de ATS een inschakeling 
van de generator. Vervolgens wordt omgeschakeld naar 
voedingsbron 2 zodra voldoende generatorspanning 
beschikbaar is. Als voedingsbron 1 is hersteld, schakelt de 
ATS automatisch terug naar bron 1 en wordt uitschakeling 
van de generatormotor geïnitieerd.

De omzetschakelaar bestaat uit vier basiselementen:

1. Hoofdcontacten voor het koppelen en ontkoppelen 
van de last van de voedingen van bron 1 en bron 2.

2. Het elektrische regelcircuit van de ATS dat 
het omzetmechanisme van stroom voorziet voor 
omschakeling van de hoofdcontacten.

3. Het mechanische omzetmechanisme voor het 
omzetten van de hoofdcontacten. 

4. Het ATS-regelbord en touchscreendisplay dat de 
toestand van de voedingsbronnen controleert en 
intelligente beslissingen biedt voor de bediening van 
de omzetschakelaar. 

6.2 Hoofdcontacten
De verbinding van de ATS-last met een van de 
twee voedingsbronnen wordt beheerd via een stel 
isolatieschakelaars. De normale isolatieschakelaar regelt 
bron 1 terwijl de noodisolatieschakelaar bron 2 regelt. Het 
mechanische samenstel dat de isolatieschakelaars bedient is 
ontworpen om te voorkomen dat beide bronnen tegelijkertijd 
als voedingsbronnen kunnen fungeren. Het I/O-bord van 
de brandpompbesturing en het ATS-regelbord controleren 
de spanning van bron 1 en bron 2 aan de lijnzijde van de 
isolatieschakelaars. Een set van hulpschakelaars die in elk 
van de isolatieschakelaars zijn geïnstalleerd biedt positionele 
feedback aan de ATS-besturing over welke bron momenteel 
de voeding levert. Deze hulpschakelaars zijn verbonden met 
klem 68 (common), 70 (ATS Normaal) en 71 (ATS Nood). Als 
de ATS zich in de positie voor bron 1 bevindt, zijn klemmen 
68 en 70 gesloten, en klemmen 68 en 71 open. Als de ATS 
zich in de positie voor bron 2 bevindt, zijn klemmen 68 en 
71 gesloten, en klemmen 68 en 70 open.

6.3 Elektrisch regelcircuit van ATS
Als het ATS-regelbord een omzetting initieert naar bron 
2 of bron 2, wordt het 9CR-relais op het ATR-regelbord 
bekrachtigd. Bekrachtiging van dit relais resulteert in 
de sluiting van het contact tussen klemmen 72 en 73 
op het ATS-bord. Sluiting van dit contact bekrachtigt 
de ATS-motor en de motorrem. De motor wordt van 
voeding voorzien via een van twee 120 VAC secundaire 
stuurstroomtransformatoren die worden gevoed 
door bron 1 en bron 2. De primaire spanning van de 
stuurstroomtransformatoren wordt bepaald door de lijnzijde 
van de ATS-isolatieschakelaars. De transformatoren in 
de eenheid zijn afhankelijk van de netspanning van de 
toepassing van de klant. Om wederzijdse tegenstroom 
bij de transformatoren te voorkomen, wordt een door de 
fabriek geleverd relais (KV) gebruikt om de transformatoren 
van elkaar te scheiden. Dit KV-relais wordt bekrachtigd 
telkens wanneer bron 2 beschikbaar is.

6.4 Mechanisch omzetmechanisme
Bij de kleinere besturingen met omzetschakelaars die 
gebruikmaken van de F-Frame (150 A) isolatieschakelaars 
zijn de brandpompbesturing en omzetschakelaar in 
dezelfde behuizing opgenomen. Het gedeelte van de 
besturing met de omzetschakelaar wordt gescheiden 
van de rest van de brandpompbesturing via een witte, 
metalen afscheiding. Een balkmechanisme verbindt de 
hendels van de isolatieschakelaars en de bedieningsarm 
van de motor met elkaar. De balk wordt bevestigd op 
een montageplaat op een scharnierpunt tussen de 
isolatieschakelaars. De bedieningsarm van de motor 
glijdt over een spoor aan het andere uiteinde van de balk. 
Door het draaien van de motorarm scharniert de balk 
op de aansluiting waardoor de hendels voor de normale 
en noodisolatieschakelaars omhoog of omlaag worden 
verplaatst. Hiermee worden bron 1 en bron 2 gekoppeld 
of losgekoppeld. De normale en noodbron zullen nooit 
tegelijkertijd verbonden zijn. Als u de motor handmatig 
wilt laten draaien, moet u eerst de stroom van de 
besturing uitschakelen. De motor bevindt zich achter de 
bedieningsarm op de montageplaat van het mechanisme. 
Zoek de koppelingsplaat onder op de motor aan de 
achterkant van de behuizing. Het is een rechthoekige, 
goudkleurige plaat die geringe bewegingen te zien 
geeft. Druk op de koppelingsplaat en houd deze tegen 
het motorframe. U kunt de motorarm nu draaien om de 
positie van de balk aan te passen. 

Bij de grotere besturingen met omzetschakelaar die 
gebruikmaken van K-Frame (300 A of 400 A), L-Frame (600 
A) of N-Frame (800 A of 1200 A) isolatieschakelaars is de 
omzetschakelaar opgenomen in een aparte behuizing. De 
aparte behuizing is rechtstreeks via bouten aan de behuizing 
van de brandpompbesturing bevestigd. De omzetschakelaar 
heeft een metalen draaihendel en een pijl die de positie 
van de omzetschakelaar (normaal/nood/neutraal) aangeeft. 
Het motorbedieningsmechanisme van de ATS bevindt zich 
achter de hendel voor handbediening en de afdekplaat. Het 
motorbedieningsmechanisme is verbonden met de hendels 
van de isolatieschakelaars. Terwijl het bedieningsmechanisme 
van de motor of de hendel voor handbediening draait, 
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worden de normale en noodisolatieschakelaar gekoppeld 
en ontkoppeld. De normale en noodbron zullen nooit 
tegelijkertijd verbonden zijn. Als u de omzetschakelaar 
handmatig wilt bedienen, moet u eerst de stroom op de 
besturing uitschakelen. Nadat dit is gebeurd, kunt u de hendel 
met de hand draaien totdat de pijl de gewenste positie van 
de omzetschakelaar aangeeft. 

6.5 ATS-regelbord en touchscreendisplay
Het ATS-regelbord is via een lintkabel verbonden met het 
hoofd-I/O-bord van de brandpompbesturing. Via deze kabel 
kunnen zowel voedings- als stuursignalen worden verzonden 
die nodig zijn voor de correcte werking van besturing en 
ATS bij voeding vanuit een van beide bronnen. Het ATS-bord 
wordt tevens geleverd met afsluiters voor een aantal 
belangrijke ingangen en uitgangen die specifiek voor de 
ATS-functionaliteit zijn. 

6.5.1 Ingangen

 • Ingangsvoedingsspanning bron 2  
Voorziet het ATS-bord en het I/O-bord vanuit bron 2 van 
stroom als bron 1 afwezig is.

 • Isolatieschakelaar voor bron 2 staat in UIT-stand  
Feedback van de hulpschakelaar die zich in de MIS van 
bron 2 bevindt om aan te geven of de onderbreker zich in 
de open of gesloten stand bevindt.

 • ATS staat in de stand NORMAAL  
Feedback van de hulpschakelaar in de 
ATS-isolatieschakelaar van bron 1 die aangeeft of de 
isolatieschakelaar in de open of gesloten stand staat.

 • ATS staat in de NOOD-stand  
Feedback van de hulpschakelaar in de 
ATS-isolatieschakelaar van bron 2 die aangeeft of de 
isolatieschakelaar in de open of gesloten stand staat.

6.5.2 Uitgangen

 • Shuntuitschakelaansluiting voor beveiligingsschakelaar 
voor noodbron. 
Biedt een signaal voor het 
shuntuitschakelmechanisme voor bron 2 voor 
activering van de onderbreker in het geval van een 
vergrendelde rotor.

 • Bron 2 ontkoppeld  
Het 7CR-relais wordt gebruikt om een indicatie te 
geven van de status van de MIS van bron 2. Als de 
MIS van bron 2 in de stand UIT wordt gezet, wordt het 
relais geactiveerd.

 • Contacten voor inschakeling van de motor  
Het 8CR-relais biedt een contact dat wordt geactiveerd 
bij vermogensverlies of als voedingsbron 1 niet langer 
beschikbaar is. Het 8CR-relais is verbonden met 
klemmen 51 en 52 in de ATS-sectie/-behuizing.

 • Besturing van omzettingsmotor/rem.  
Bij een omzettingsoproep wordt het 9CR-relais 
bekrachtigd om de ATS-motor te starten.

6.5.3 ATS-afbeeldingen op touchscreendisplay

Op de startpagina van het touchscreendisplay wordt de positie 
van de omzetschakelaar weergegeven. Als de ATS zich in de 
positie voor bron 1 bevindt, geeft het enkellijns diagram op 
het display aan dat het ATS-contact voor bron 1 gesloten en 
het ATS-contact voor bron 2 geopend is. Als de ATS zich in de 
positie voor bron 2 bevindt, geeft het enkellijns diagram op het 
display aan dat het ATS-contact voor bron 2 gesloten en het 
ATS-contact voor bron 1 geopend is. Als de omzetschakelaar 
in de neutrale stand staat, worden de ATS-contacten voor 
bron 1 en bron 2 aangegeven als geopend. Als de MIS 
voor bron 2 is geopend, worden een visueel signaal en 
geluidssignaal voor loskoppeling van bron 2 weergegeven en 
wordt de EMER getoond. DISC-contacten weergegeven als 
geopend in het enkellijns diagram op het display. 

6.6 Programmering
Raadpleeg bijlage G voor de menustructuur van het tabblad 
ATS-instellingen.

6.6.1 Tijdsvertraging S1 naar S2

Deze functie biedt een tijdvertraging bij overschakeling van 
bron 1 naar bron 2. De timer wordt gestart als de besturing 
detecteert dat bron 2 beschikbaar komt.

6.6.2 Tijdsvertraging S2 naar S1

Deze functie biedt een tijdvertraging bij overschakeling van 
bron 2 naar bron 1. De timer wordt gestart als de besturing 
detecteert dat bron 1 beschikbaar komt.

6.6.3 Tijdsvertraging neutraal

Als deze functie is ingeschakeld, stopt de omzetschakelaar 
in de neutrale stand (beide onderbrekers staan in de 
open/ontkoppelde positie) en wacht totdat de TDN-timer 
is afgelopen. Nadat de timer is afgelopen, voltooit de 
omzetschakelaar de omzetting naar de doelbron.

6.6.4 Tijdsvertraging bij motorinschakeling 

De timer, indien ingeschakeld, vertraagt de inschakeling 
van de back-upgenerator totdat de timer is afgelopen. 
Dit wordt gewoonlijk gebruikt om ongewenste 
generatorinschakelingen te voorkomen bij geringe 
spanningsschommelingen.

6.6.5 Tijdsvertraging storing S2

Deze functie biedt een tijdsvertraging voor een alarm dat 
bron 2 (generator) niet is gestart omdat niet de volledige 
spanning is geregistreerd op de ingang voor bron 2.

6.6.6 Tijdsvertraging bij afkoelen van motor

Deze functie biedt een tijdsvertraging van het signaal om 
de cyclus voor uitschakeling van de motor/generator te 
initiëren nadat de besturing heeft teruggeschakeld naar bron 
1. Hierdoor kan de motor/generator afkoelen door onbelast 
te werken. De timers wordt gestart zodra de besturing heeft 
teruggeschakeld naar bron 1.



24

Automatische omzetschakelaar (ATS)

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

6.6.7 Dubbel gebruik

Deze functie maakt het mogelijk de besturing te 
programmeren voor een systeem met dubbel gebruik. 
Als deze functie is ingeschakeld, geeft de besturing een 
alarm af als de spanning van een van beide bronnen wordt 
onderbroken. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een 
voorkeursbron te programmeren. De voorkeursbron is de 
bron die standaard wordt gebruikt door de besturing als 
beide voedingsbronnen beschikbaar zijn.

6.6.8 Timer wekelijkse motortest

Er kan een timer voor de wekelijkse motortest worden 
geprogrammeerd waarmee de generator automatisch 
en met specifieke tussenpozen wordt geactiveerd. De 
wekelijkse timer wordt ingesteld door de dag, het uur 
en de minuut van de gewenste wekelijkse looptijd, de 
tijdsduur van deze test, een testinterval, (in weken) en de 
mogelijkheid om de last om te zetten naar bron 2 aan te 
passen. Terwijl de wekelijkste testtimer actief is, wordt de 
resterende tijd weergegeven in het meldingsgebied. 

Raadpleeg paragraaf 5.8 en bijlage G.
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7.0 Optionele uitbreidingsborden
De EPCT-besturing kan worden geleverd met vier (4) extra 
optiekaarten: Relaisbord, Secundair 4-20 mA-apparaat, 
MODBUS en Alarmoptiebord De EPCT zal via een fimware-
update in de toekomst nieuwe optieborden kunnen 
gebruiken. De maximaal toegestane stroom door het relais 
bedraagt 8 A 250 VAC/30 VDC.

Als een kaart is geïnstalleerd, wordt het 
programmeringstabblad voor dat bord zichtbaar. 
Programmeringswaarden blijven behouden op optiekaart.

7.1 Relaisuitgangsbord
Dit bevat vier (4) relais met 1 set C-vormige contacten per 
relais die zijn verbonden met klemmenblokken. De relais 
zijn bemeten voor 8 A, 250 VAC en 30 VDC. Het bord bevat 
twee (2) klemmenblokken met trekontgrendeling en zes 
(6) pennen. 

7.1.1 Programmering

i. Raadpleeg bijlage K. 

7.2 Secundair 4-20 mA-apparaat

Dit bevat een klemmenblok met trekontgrendeling en 
tweepolige (2) 4-20 mA-invoerschroef. Het bevat tevens 
vier (4) relais met 1 set C-vormige contacten per relais 
die zijn verbonden met klemmenblokken. De relais zijn 
bemeten voor 8 A, 250 VAC en 30 VDC en bevatten twee (2) 
klemmenblokken met trekontgrendeling en zes (6) pennen. 

7.2.1 Programmering:

ii. Raadpleeg bijlage L. 

7.3 MODBUS-bord 
Dit bevat een achtpolige (8) set dipschakelaars die zijn 
ontworpen om te schakelen tussen RS422 en RS485 met 
of zonder afsluitweerstanden. Bevat een (1) klemmenblok 
met trekontgrendeling en zes (6) pennen voor TXD0, 
TXD1, RXD0, RXD1, Common en een lege klem. Bevat 
twee (2) opbouw-leds, een (1) voor verzenden en een (1) 
voor ontvangen.

7.3.1 Programmering:

i. Raadpleeg bijlage M.

7.3.2 Instellingen voor MODBUS-dipschakelaars 

  sW1 sW2 sW3 sW4 sW5 sW6 sW7 sW8

rs422 met open uiteinden UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

rs422 met rX-afsluiting UIT UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT

rs422 met TX-afsluiting AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

rs422 met rX-/TX-afsluiting AAN UIT AAN UIT AAN AAN UIT UIT

rs485 met open uiteinden UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

rs485 met afsluiting AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

7.4 Bord voor controlealarmoptie
Deze bevat een piëzo-elektrische zoemer met een minimale 
classificatie van 90 dB. Bevat een (1) klemmenblok met 
trekontgrendeling en zes (6) pennen, waarbij twee (2) 
klemmen worden gebruikt voor een 120 VAC ingang (niet‐
polariteitsspecifiek), twee (2) klemmen voor een externe 
120 VAC lichtaansluiting van minimaal 50 mA en twee (2) 
klemmen voor een externe en uitschakeldrukknop.

7.4.1 Programmering:

i. Raadpleeg bijlage N.
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Bijlage A: Menustructuur

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage B: Menustructuur van tabblad Opstarten

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage C (a): Menustructuur van tabblad Paneelinstellingen

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage C (b): Menustructuur van tabblad Paneelinstellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage C (c): Menustructuur van tabblad Paneelinstellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage C (d): Menustructuur van tabblad Paneelinstellingen (vervolg) 

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage C (e): Menustructuur van tabblad Paneelinstellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage D: Menustructuur van tabblad Help

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage E (a): Menustructuur van tabblad Drukinstellingen

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage E (b): Menustructuur van tabblad Drukinstellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage E (c): Menustructuur van tabblad Drukinstellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage F: Menustructuur van tabblad Timerwaarden 

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage G (a): Menustructuur van tabblad ATS-instellingen

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage G (b): Menustructuur van tabblad ATS-instellingen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage H (a): Menustructuur van tabblad Alarmsetpoints

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage H (b): Menustructuur van tabblad Alarmsetpoints (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.



42

Bijlage I (a): Menustructuur van tabblad Ingangen/Uitgangen 
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Bijlage I (a): Menustructuur van tabblad Ingangen/Uitgangen 

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage I (b): Menustructuur van tabblad voor Ingangen/Uitgangen (vervolg)
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Bijlage I (b): Menustructuur van tabblad voor Ingangen/Uitgangen (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie.
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Bijlage J: Menustructuur voor tabblad Geschiedenis/Statistieken/Diagnose
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Bijlage J: Menustructuur voor tabblad Geschiedenis/Statistieken/Diagnose

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 
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Bijlage K: Relaisoptiebord – Menustructuur van tabblad

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 
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Bijlage L (a): 4-20 mA-apparaat – Menustructuur van tabblad
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Bijlage L (a): 4-20 mA-apparaat – Menustructuur van tabblad

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 
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Bijlage L (a): 4-20 mA-apparaat – Menustructuur van tabblad
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Bijlage L (b): 4-20 mA-apparaat – Menustructuur van tabblad (vervolg)

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 



48

Bijlage M: MODBUS-bord – Menustructuur van tabblad

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

Bijlage M: MODBUS-bord – Menustructuur van tabblad

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 
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Bijlage N: Bord voor controlealarmoptie – Menustructuur van tabblad

EPCT Brand-sEriEs BrandsTofPomPBEsTuring   MN124016NL   Augustus 2019   www.eaton.com

Bijlage N: Bord voor controlealarmoptie – Menustructuur van tabblad

pmerking:O Als op de knop Terug of Annuleren wordt gedrukt als deze beschikbaar zijn, gaat het scherm terug naar de 
vorige optie. 
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Bijlage O: Alarm-/statusmeldingen 

melding Beschrijving 

ATS VERBONDEN MET S2 De automatische omzetschakelaar staat in de noodstand 
ATS VERBONDEN MET S1 De automatische omzetschakelaar staat in de normale stand
DELUGEKLEP START De besturing heeft de motor gestart nadat een inschakelsignaal voor de delugeklep werd ontvangen
NOODINSCHAKELING De hendel voor noodinschakeling is ingedrukt en de motor is ingeschakeld
START NIET Er is een aanvraag gedaan voor het inschakelen van de motor, maar het onttrokken ampèrage bereikte geen 20% 

van het geprogrammeerde ampèrage bij maximale belasting van de motor
STOPT NIET Als het onttrokken ampèrage niet tot minder dan 20% van het geprogrammeerde ampèrage bij maximale belasting 

van de motor is gedaan binnen twee (2) seconden na een uitschakelcommando, wordt dit alarm geactiveerd
VERGRENDELING Het vergrendelingssignaal is ontvangen 
INSCHAKELING Er verschijnt een melding als de besturing voeding tussen 200 en 600 VAC ontvangt
POMP DRAAIT Het opgenomen ampèrage van de motor heeft ten minste 20% van het geprogrammeerde ampère bij maximale 

belasting van de motor bereikt
LOKALE INSCHAKELING De inschakelknop op de behuizingsflens is ingedrukt waardop een inschakelsequentie is geïnitieerd
LOKALE UITSCHAKELING De uitschakelknop op de behuizingsflens is ingedrukt waardop een uitschakelsequentie is geïnitieerd
ONDERDRUK BIJ INSCHAKELING De pomp is beginnen te werken vanwege onderdruk
BOVENDRUK BIJ INSCHAKELING De pomp is beginnen te werken omdat de druk hoger was dan het setpoint voor bovendruk 
ALARM BIJ LAGE DRUK De systeemdruk is lager dan het geprogrammeerde alarmsetpoint bij lage druk
ALARM BIJ HOGE DRUK De systeemdruk is hoger dan het geprogrammeerde alarmsetpoint bij hoge druk
HANDMATIGE INSCHAKELING OP AFSTAND De pomp is ingeschakeld via een extern inschakelsignaal
HANDMATIGE UITSCHAKELING OP AFSTAND De pomp is uitgeschakeld via een extern uitschakelsignaal
AUTOMATISCHE INSCHAKELING OP AFSTAND Het signaal voor automatische inschakeling op afstand is ontvangen 
FOUT IN HARDWARE De besturing detecteert een hardwarestoring in een van de drie borden: ATS-bord, I/O-bord of logisch bord
FOUT VAN MEETOMVORMER De besturing heeft gedetecteerd dat de meetomvormer een storing heeft
MOTOR OVERBELAST Het opgenomen ampèrage bedraagt meer dan 125% van het geprogrammeerde ampèrage bij maximale belasting 

van de motor
LAAG RESERVOIR De besturing heeft een signaal voor laag reservoir ontvangen
HOOG RESERVOIR De besturing heeft een signaal voor hoog reservoir ontvangen 
LAGE RUIMTE TEMP De besturing heeft een signaal voor lage temperatuur in de ruimte ontvangen
HOGE RUIMTE TEMP De besturing heeft een signaal voor hoge temperatuur in de ruimte ontvangen
LAGE ZUIGING De besturing heeft een signaal voor lage zuiging ontvangen
LAAG SCHUIMNIVEAU De besturing heeft een signaal voor gering schuimniveau ontvangen
LASTAFSCHAKELING De timer voor lastafschakeling is geactiveerd en de uitgang voor lastafschakeling is gesloten
INGANG 1 Er is een signaal van ingang 1 ontvangen 
INGANG 2 Er is een signaal van ingang 2 ontvangen 
INGANG 3 Er is een signaal van ingang 3 ontvangen 
INGANG 4 Er is een signaal van ingang 4 ontvangen 
INGANG 5 Er is een signaal van ingang 5 ontvangen 
INGANG 6 Er is een signaal van ingang 6 ontvangen 
INGANG 7 Er is een signaal van ingang 7 ontvangen 
INGANG 8 Er is een signaal van ingang 8 ontvangen 
INGANG 9 Er is een signaal van ingang 9 ontvangen 
INGANG 10 Er is een signaal van ingang 10 ontvangen 
VERGRENDELDE ROTOR TRIP De ingebouwde activering van de besturing bij vergrendelde rotor als overstroombeveiliging is ingeschakeld
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING Automatische uitschakeling is ingeschakeld als de led voor het alarm groen is 
PERIODETIMER UITVOEREN De minimale tijdsduur voor het werken van de motor na een automatische inschakeling 
VERSNELLINGSTIMER Vertragingen zetten 2CR-relais onder spanning voor de aangesloten functie
SEQUENTIËLE INSCHAKELTIMER Er is een inschakelsequentie gestart, maar deze is vertraagd vanwege de geprogrammeerde  

sequentiële inschakeltimer
LAGE ZUIGING RESET TIMER Nadat de ingang voor lage zuiging is vrijgegeven, schakelt de besturing de timer in en zodra deze is afgelopen, 

kan de motor opnieuw worden ingeschakeld als aan de inschakelconditie wordt voldaan 
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melding Beschrijving 

LAAG SCHUIM RESET TIMER Nadat de ingang voor weinig schuim is vrijgegeven, schakelt de besturing de timer in en zodra deze is afgelopen, 
kan de motor opnieuw worden ingeschakeld als aan de inschakelconditie wordt voldaan 

TIMER MISLUKTE INSCHAKELING Er is een timer gestart voor detectie van 20% van het geprogrammeerde motorampèrage bij maximale belasting 
nadat een inschakelaanvraag is geïnitieerd 

TIMER MISLUKTE UITSCHAKELING Er is een timer gestart voor detectie van minder dan 20% van het geprogrammeerde motorampèrage bij 
maximale belasting nadat een uitschakelaanvraag is geïnitieerd

TD S1 NAAR S2 Timer voor de vertraging tussen omzetting van omzetschakelaar van S1 naar S2
TD S2 NAAR S1 Timer voor de vertraging tussen omzetting van omzetschakelaar van S2 naar S1
TD IN NEUTRAAL Als de automatische omzetschakelaar in de neutrale stand staat terwijl bron 1 en bron 2 beide open zijn, wordt 

de vertragingstimer omgezet van neutraal naar bron 1 of bron 2 wanneer deze beschikbaar komen 
TD MOTOR START Timer voor vertraging bij inschakeling van de motor als een inschakelsignaal voor de motor wordt ontvangen
TD S2 MISLUKT (TDS2F) Er wordt een aanvraag ontvangen om de generator in te schakelen en de timer wordt gestart voor detectie van 

geschikte spanning in bron 2 
TD MOTOR AFKOELEN Er wordt een aanvraag ontvangen om terug te gaan naar de normale bron en de timer start voor de vertraging 

voor terugkeer naar normaal zodat de motor kan afkoelen
UITVOERING MOTORTEST Wordt weergegeven als een aanroep voor uitvoering van een motortest wordt geïnitieerd, de besturing wordt 

bediend vanuit bron 2 en ten minste 20% van het geprogrammeerde ampèrage bij maximale belasting voor de 
motor wordt gedetecteerd

MOTORTEST MISLUKT Wordt weergegeven als de besturing wordt bediend vanuit bron 2, een aanroep voor uitvoering van een 
motortest wordt geïnitieerd, de timer voor de test is afgelopen en minder dan 20% van het geprogrammeerde 
ampèrage bij maximale belasting voor de motor wordt gedetecteerd

UITVOERING MOTORTEST Wordt weergegeven als een aanroep voor uitvoering van een motortest wordt geïnitieerd en ten minste 20% van 
het geprogrammeerde ampèrage bij maximale belasting voor de motor wordt gedetecteerd

MOTORTEST AFGEBROKEN Wordt weergegeven als de timer voor de test is afgelopen en er minder dan 20% van het geprogrammeerde 
ampèrage bij maximale belasting voor de motor wordt gedetecteerd

ATS-OMZETTING MISLUKT Als een omzetsignaal wordt ontvangen en de omzetschakelaar geen omzetting kan initiëren
BRON 2 ONTKOPPELD Loskoppeling van bron 2 is uitgeschakeld en er is geen spanning aanwezig in bron 2
S1 BESCHIKBAAR Besturing heeft spanning in bron 1 gedetecteerd
S2 BESCHIKBAAR Besturing heeft spanning in bron 2 gedetecteerd
S1 FASEFOUT Er is een fasefout gedetecteerd in bron 1
S2 FASEFOUT Er is een fasefout gedetecteerd in bron 2
S1 ONDERSPANNING De spanning die is gemeten door de besturing is lager dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

onderspanning voor de normale bron 
S2 ONDERSPANNING De spanning die is gemeten door de besturing is lager dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

onderspanning voor de noodbron 
S1 OVERSPANNING De spanning die is gemeten door de besturing is hoger dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

overspanning voor de normale bron
S2 OVERSPANNING De spanning die is gemeten door de besturing is hoger dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

overspanning voor de noodbron
S1 ONDERFREQUENTIE De frequentie die is gemeten door de besturing is lager dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

onderfrequentie voor de normale bron 
S2 ONDERFREQUENTIE De frequentie die is gemeten door de besturing is lager dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

onderfrequentie voor de noodbron 
S1 OVERFREQUENTIE De frequentie die is gemeten door de besturing is hoger dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

overfrequentie voor de normale bron
S2 OVERFREQUENTIE De frequentie die is gemeten door de besturing is hoger dan het geprogrammeerde alarmsetpoint voor 

overfrequentie voor de noodbron
S1 FASEOMKERING De besturing heeft een faseomkering gedetecteerd bij de systeemspanning van de normale bron
S2 FASEOMKERING De besturing heeft een faseomkering gedetecteerd bij de systeemspanning van de noodbron
TIMER VOOR UITSCHAKELING BIJ LAGE ZUIGING Als een signaal voor lage zuiging wordt geïnitieerd, wordt de timer gestart en als de ingang niet wordt 

vrijgegeven voordat de timer is afgelopen, wordt de motor uitgeschakeld
TIMER VOOR UITSCHAKELING BIJ WEINIG 
SCHUIM

Als een signaal voor weinig schuim wordt geïnitieerd, wordt de timer gestart en als de ingang niet wordt 
vrijgegeven voordat de timer is afgelopen, wordt de motor uitgeschakeld

UITSCHAKELING BIJ LAGE ZUIGING De besturing is uitgeschakeld vanwege lage zuiging
UITSCHAKELING BIJ WEINIG SCHUIM De besturing is uitgeschakeld vanwege laag schuimniveau
START/STOP OP AFSTAND Er is een extern ingangssignaal voor in-/uitschakeling ontvangen 
DRUKSCHAKELAAR TESTEN Er is een ingangssignaal voor testen van drukschakelaar ontvangen
SERIE START INSCHAKELEN De sequentiële inschakeling is via programmering ingeschakeld in de besturing
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melding Beschrijving 

GA NAAR BRON 1 Een ingangssignaal Ga naar bron 1 is ontvangen
GA NAAR BRON 2 Een ingangssignaal Ga naar bron 2 is ontvangen
MOTORTEST AFGEBROKEN Er wordt een aanvraag ontvangen voor het afbreken van de motortest door de besturing en er wordt minder dan 

20% van het motorampèrage bij vollast gedetecteerd door de besturing
WACHTEN OP S1 Als de besturing zich in bron 2 bevindt, geeft deze indicatie aan dat de besturing wacht op geschikte spanning in 

bron 1 om omzetting van bron 2 naar bron 1 te initiëren 
WACHTEN OP S2 Als een inschakeling van de motor wordt geïnitieerd, wacht de besturing totdat bron 2 geschikte spanning heeft 

voor het initiëren van een omzetting van bron 1 naar bron 2
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Bijlage P: Foutcodes I/O-bord 
Code naam Beschrijving

PO Alles is in orde Alles werkt naar verwachting

41 Communicatiefout Er is geen communicatie ontvangen van het displaybord

42 Frequentiefout Bij de frequentiemeting wordt geen geaccepteerde frequentie (40-72 Hz) ontvangen

43 Nuldoorgangsfout Het bord heeft geen AC-nuldoorgang ontvangen bij inschakeling

44 PSU-fout Een van de voedingsspanningen valt buiten de speciflcatie. Gecontroleerde voltages zijn: 5 V, 3,3 V, 1,25 V, -5 V, 24 V, 24 
V afvoerklep, 24 V optionele kaart

45 Fout 4-20 mA De 4-20 mA-stroom ligt onder 3,8 mA of boven 20,2 mA
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Bijlage Q: Kabelreferentie voor voedingsdraden 

 

Lijnaansluitingen op hoofdisolatieschakelaar (inkomende kabels)

Lijnspanning aantal en formaat van 
kabels

service-ingang gnd. aantal 
kabelschoenen en formaat van 
kabels200-208 V 220-240 V *380-415 V 440-480 V 550-600 V

maX HP 25 30 40 60 75 (1)#14-1/0 per Ø (CU/AL) (1)#14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1)#4-4/0 per Ø (CU) (1)#4-350MCM (CU/AL)

75 75 150 200 200 (1)#3-350MCM per Ø (CU/AL) (1)#4-350MCM (CU/AL)

100 125 200 250 300 (2)3/0-250MCM per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

150 200 300 400 400 (2)250-350MCM per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

200 - 350 450 550 (2)#1-500MCM per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

250 300 500 600 700 (3)3/0-400MCM per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

*Beschikbare spoelen: 380 V-50 Hz, 380 V-60 Hz, 415 V-50 Hz, 415 V-60 Hz
*Voor het juiste kabelformaat raadpleegt u de National Electrical Code NFPA-70 
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