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WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje, zalecenia, opisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej dokumentacji są oparte na doświadczeniu 
i ocenie firmy Eaton Corporation („Eaton”) i mogą nie obejmować wszystkich okoliczności. Jeśli wymagane są dodatkowe 
informacje, należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy Eaton. Sprzedaż produktów przedstawionych w niniejszej 
instrukcji spełnia warunki określone w odpowiednich zasadach sprzedaży firmy Eaton lub innej umowie pomiędzy firmą Eaton 
a nabywcą.
NIE ISTNIEJĄ POROZUMIENIA, UMOWY, GWARANCJE WYRAŻONE BEZPOŚREDNIO LUB DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC 
W TO GWARANCJE PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU LUB W CELU SPRZEDAŻY, INNE NIŻ SZCZEGÓŁOWO 
OKREŚLONE W DOWOLNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWIE POMIĘDZY STRONAMI. KAŻDA TAKA UMOWA OKREŚLA 
CAŁKOWITE ZOBOWIĄZANIA FIRMY EATON. ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE MOŻE STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ 
UMOWY LUB NIE MOŻE ZMIENIAĆ ŻADNEJ INNEJ UMOWY POMIĘDZY STRONAMI.
W żadnym przypadku firma Eaton nie ponosi odpowiedzialności przed nabywcą lub użytkownikiem czy to umownej, czy 
deliktowej (łącznie z zaniedbaniem), ani żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe lub 
wtórne, a w szczególności za szkody lub straty w użytkowaniu urządzenia, instalacji lub systemu zasilania, koszty kapitału, 
utraty zasilania, dodatkowe wydatki dotyczące użytkowania istniejących jednostek zasilających lub roszczenia klientów 
względem nabywcy lub użytkownika, które wynikły z użytkowania informacji, zaleceń i opisów tutaj zawartych. Informacje 
zawarte w niniejszym podręczniku podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
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1.0 Wprowadzenie
1.1 Bezpieczeństwo
Niniejszy dokument techniczny zawiera omówienie 
większości zagadnień związanych z instalacją, stosowaniem, 
obsługą i konserwacją sterownika pompy pożarowej 
EPCT. Jest to przewodnik przeznaczony wyłącznie 
dla autoryzowanego i wykwalifikowanego personelu 
jedynie w przypadku wyboru i stosowania sterownika 
EPCT. Jeżeli nabywca potrzebuje dalszych informacji na 
temat konkretnych przypadków instalacji, zastosowania 
lub konserwacji, prosimy o kontakt z autoryzowanym 
przedstawicielem handlowym firmy EATON lub z 
wykonawcą instalacji.

1.2 Gwarancja
Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych lub 
dorozumianych, w tym gwarancji przydatności do 
określonego celu, przydatności handlowej lub gwarancji 
wynikających z prowadzonej działalności handlowej lub 
postępowania, w odniesieniu do informacji, zaleceń i opisów 
zawartych w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku 
firma EATON nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy 
lub użytkownika w ramach umowy, czynu niedozwolonego 
(w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka 
lub w inny sposób za jakiekolwiek specjalne, pośrednie, 
przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty, w tym, ale 
nie wyłącznie, za szkody lub straty w korzystaniu ze sprzętu, 
instalacji lub systemu energetycznego, koszty kapitału, 
utratę mocy, dodatkowe wydatki związane z korzystaniem 
z istniejących urządzeń energetycznych lub roszczenia 
wobec nabywcy lub użytkownika ze strony jego klientów 
wynikające z korzystania z informacji i opisów zawartych w 
niniejszym dokumencie.

1.3 Środki bezpieczeństwa
Podczas montażu, eksploatacji i konserwacji tego urządzenia 
należy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów, norm i/lub 
zasad bezpieczeństwa.

 UWAGA 
Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub użytkowania 
urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć 
materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie. Ponadto 
możliwość wykonywania wszelkich prac związanych z tym 
urządzeniem mogą mieć tylko wykwalifikowane osoby. 
Wszelkie instrukcje dotyczące okablowania zamieszczone w 
niniejszym dokumencie muszą być dokładnie przestrzegane. 
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować 
trwałe uszkodzenie sprzętu.

1.4 Przegląd produktu
Sterownik EPCT jest wszechstronnym, wielofunkcyjnym 
mikroprocesorowym kontrolerem pompy pożarowej.
Zaprojektowany z myślą o potrzebach rynków na całym 
świecie, sterownik EPCT spełnia wymagania następujących 
organów i jest przez nie certyfikowany: Underwrites 
Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of Canada 
(ULC), zgodność z UL 218 i UL 1008 (jeśli jest wyposażony 
w samoczynne załączanie rezerwy SZR), Factory Mutual 
1321/1323 (FM), ANSI/NFPA 20, art. 695 ANSI/NFPA 
70, National Electrical Code (NEC), Canadian Standards 
Association (CSA), standard CSA-C22.2 dla sterowników 
pomp pożarowych i systemów samoczynnego załączania 
rezerwy oraz spełnia wymagania sejsmiczne U.S.B. / 
C.B.C. Rodzaje rozruchu sterownika pompy pożarowej 
EPCT obejmują: FD/FT30-Across the Line (bezpośrednie), 
FD/FT40-Part Winding (częściowe uzwojenie), FD/FT50-
Primary Resistor (rezystancja podstawowa), FD/FT60-
Autotransformer (autotransformator), FD/FT70-Wye-Delta 
(Star-Delta) Open Transition (gwiazda-trójkąt, przejście 
otwarte), FD/FT80-Wye-Delta (Star-Delta) Closed Transition 
(gwiazda-trójkąt, przejście zamknięte), FD/FT90-Soft Start 
(łagodny rozruch) oraz FDM30-Medium Voltage Across 
the Line (średnie napięcie, bezpośrednie). Wszystkie 
produkty, z wyjątkiem FDM30, mogą być oferowane jako 
system dodatków (spieniających) i/lub z automatycznym 
przełącznikiem zasilania. 
Nominalny impuls jest wstanie wytrzymać napięcie 
znamionowego tego zespołu wynoszące 10kV.
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2.0 Instalacja i połączenia elektryczne
2.1 Sposób montażu
Ostrożnie rozpakować sterownik i dokładnie go sprawdzić.
Sterownik powinien być umieszczony jak najbliżej silnika, 
którym steruje, i znajdować się w najlepiej w odległości 
maksymalnie 3 m (10 stóp) od niego.
Sterownik EPCT jest przeznaczony do montażu na 
ścianie lub na podłodze; należy użyć śrub klasy 5. Należy 
pamiętać, że sterownik nie jest wolnostojący i musi być 
zamontowany na nóżkach lub bezpiecznie przykręcony 
do ściany. Dane dotyczące wymiarów i wagi znajdują się 
w odpowiednich kartach katalogowych różnych typów 
sterowników pomp pożarowych.

2.2 Przyłącza przełączników ciśnieniowych

UWAGA
Przewody wodne do przełącznika ciśnieniowego muszą być 
wolne od zanieczyszczeń

Sterownik EPCT jest wyposażony w czujnik ciśnienia. 
Sterownik jest dostarczany z przyłączem ciśnieniowym 
żeńskim 1/2” NPT umieszczonym u dołu po zewnętrznej 
stronie obudowy. Podłączenie powinno być wykonane 
zgodnie z NFPA, broszura nr 20.
Rzeczywiste ciśnienie jest wyświetlane na wyświetlaczu 
głównym. W sterowniku można zaprogramować precyzyjne 
punkty nastawy ciśnienia rozruchu i zatrzymania. Instrukcje 
programowania znajdują się w rozdziale 5.
Maksymalne ciśnienie robocze czujnika ciśnienia i 
elementów instalacji wewnętrznej jest podane na tabliczce 
znamionowej sterownika.

2.3 Przyłącza elektryczne

UWAGA
Zaleca się, aby wszystkie złącza przewodów do sterownika 
były zainstalowane na spodzie sterownika. Należy skorzystać 
z dołączonego rysunku wymiarowego. Wiercenie lub 
montaż przewodu nad płytkami mikroprocesorowymi może 
unieważnić gwarancję.

Wszystkie połączenia elektryczne powinny spełniać krajowe 
i lokalne przepisy i normy elektryczne.
Sterownik powinien być tak umiejscowiony lub 
zabezpieczony, aby nie został uszkodzony przez wodę 
wydostającą się z pomp lub ich przyłączy. Elementy 
sterowników przewodzące prąd powinny znajdować się co 
najmniej 305 mm (12 cali) nad podłogą.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić wszystkie dane 
na tabliczce znamionowej, takie jak: numer katalogowy, 
napięcie sieci prądu przemiennego, moc i częstotliwość.

Należy sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, 
komponenty i okablowanie pod kątem widocznych 
uszkodzeń. Wykonać konieczne naprawy. Przed włączeniem 
zasilania należy się upewnić, że wszystkie połączenia 
elektryczne są dokręcone.
Wszystkie informacje dotyczące oprzewodowania zasilania 
sieciowego i silnika znajdują się na schemacie elektrycznym 
umieszczonym na drzwiach obudowy.
Zainstalować niezbędny przewód, używając odpowiednich 
metod i narzędzi. Zalecany punkt wejścia znajduje się u 
dołu obudowy.
Napięcie wejściowej linii prądu przemiennego jest wyraźnie 
oznaczone jako L1, L2, L3 i uziemienie, umieszczone w 
górnej części obudowy.

2.3.1 Rozmiary oprzewodowania
W przypadku przewodów sterowania należy użyć przewodu 
14 AWG dla wszystkich połączeń elektrycznych.
Informacje na temat rozmiarów przewodów zasilających 
znajdują się w załączniku Q. 

2.3.2 Instrukcje dotyczące kontroli elektrycznej
Sterownik EPCT został zaprojektowany tak, aby uwzględniać 
fazy. Przewody L1, L2 i L3 powinny być podłączone 
odpowiednio do A, B i C. Zasilić sterownik przez zamknięcie 
odłącznika (MIS) i wyłącznika (CB). Jeśli fazy są podłączone 
nieprawidłowo, na ekranie zostaną wyświetlone alarm 
„Odwrócenie faz” i odpowiednia grafika. Informacje na 
temat korygowania tego stanu znajdują się w załączniku H. 
Sterownik EPCT ma procedurę konfiguracji odwrócenia faz, 
która wyjaśnia krok po kroku proces programowania rotacji 
faz. Przy włączonym zasilaniu sterownika należy uruchomić 
funkcję „Bump Motor” (szybkie włączenie i wyłączenie 
silnika), wybierając opcję Ustawienie odwrócenia faz na karcie 
Uruchomienie na wyświetlaczu w celu sprawdzenia obrotów 
silnika. Jeśli obrót jest nieprawidłowy, należy odłączyć 
zasilanie i odwrócić podłączenie złączy obciążenia styczników 
T1, T2 i T3 silnika. Jeśli sterownik jest wyposażony w funkcję 
samoczynnego załączania rezerwy SZR, zostanie wyświetlony 
monit o uruchomienie generatora, przełączenie oraz szybkie 
włączenie i wyłączenie silnika. 

Uaaaa:U  W modelach Primary Resistor (FD/FT40), Wye Delta 
(Star-Delta) Open (FD/FT70) i Wye Delta (Star-Delta) 
Closed (FD/FT80) należy zmienić połączenie w obu 
stycznikach: 1M i 2M.

Należy wyregulować nastawy ciśnienia wyszczególnione w 
załączniku E.
Po wyłączeniu sterownika i zaprogramowaniu wartości 
„Ciśnienie rozruchowe” i „Ciśnienie zatrzymania” należy 
włączyć zasilanie sterownika. Jeśli ciśnienie wody w 
systemie jest niższe niż ciśnienie rozruchowe, sterownik 
uruchomi pompę. Jeśli sterownik jest ustawiony do pracy 
w pełni automatycznej, sterownik zatrzyma pompę, gdy 
ciśnienie przekroczy punkt zatrzymania, a przekaźnik 
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czasowy (RPT) zakończy swój interwał. Ciśnienie w 
systemie musi być równe lub większe od zaprogramowanej 
wartości ciśnienia zatrzymania, w przeciwnym razie pompa 
zatrzyma się tylko po naciśnięciu przycisku. Jeśli sterownik 
nie jest przystosowany do automatycznego wyłączania 
(zaprogramowany do trybu zatrzymania ręcznego), należy 
użyć przycisku zatrzymania, aby zatrzymać pompę.

Wyłącznik jest ustawiony fabrycznie i nie powinien być 
regulowany.
W razie potrzeby należy ustawić przekaźnik czasowy 
(RPT) na co najmniej dziesięć (10) minut. Informacje na 
temat programowania RPT znajdują się w załączniku F.

Jeżeli wymagany jest sekwencyjny przekaźnik czasowy 
(SST), należy zapoznać się z załącznikiem F. Jeśli nie jest 
to wymagane, należy ustawić moduł SST na wyłączony. W 
razie potrzeby przekaźnik SST dla ruchu lead należy ustawić 
na wyłączony, a przekaźnik SST dla ruchu lag na pięć (5) do 
dziesięciu (10) sekund. Jeżeli w systemie znajdują się więcej 
niż dwie pompy, należy dopuścić dziesięciosekundowe (10) 
opóźnienie między pompami.
Przekaźnik czasowy sterujący przyspieszeniem (AT) 
jest stosowany tylko w przypadku sterowników ze 
zredukowanym prądem rozruchowym. AT będzie ustawiony 
fabrycznie, ale automatycznie dostosuje się w zależności 
od metody uruchamiania, na którą jest zaprogramowany 
sterownik. Jeśli okaże się, że potrzeba więcej czasu, aby 
pompa mogła osiągnąć prędkość obrotową, przekaźnik 
czasowy może być regulowany do 10 sekund. Informacje na 
temat programowania AT znajdują się w załączniku F.
Jeśli występują alarmy sygnalizujące zbyt niskie/wysokie 
napięcie, należy sprawdzić zaprogramowane wartości 
zgodnie z załącznikiem H. Jeśli wartości są zaprogramowane 
jako maksymalne i alarmy nadal występują, należy sprawdzić 
zasilanie sieciowe, aby się upewnić, że dostępne zasilanie 
jest niezawodne zgodnie ze standardami NFPA, broszura 20.
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STEROWNIK POMPY POŻAROWEJ SERII EPCT FIRE   MN124016PL   Sierpnia 2019   www.eaton.com

3.0 Opis sprzętu
3.1 Informacje ogólne
Celem tej sekcji jest zapoznanie użytkownika ze sprzętem 
sterownika EPCT, jego nazewnictwem oraz specyfikacją 
urządzenia.

3.2 Tablica wyświetlacza
Tablica wyświetlacza jest dostępna na zewnątrz drzwi. 
Przedni panel umożliwia:
 • Powiadamianie użytkownika o wystąpieniu określonych 

warunków

 • Programowanie sterownika

 • Ustawianie i monitorowanie parametrów pracy

3.2.1 Pamięć
Sterownik EPCT ma pamięć nieulotną, która umożliwia zapis 
i przechowywanie do 65 000 zdarzeń.

3.2.2 Podtrzymanie bateryjne
Akumulator litowy z możliwością wymiany przez dziesięć 
(10) lat pozwala utrzymać działanie zegara w przypadku 
awarii zasilania. Usunięcie akumulatora nie wpływa na 
programowanie.

3.2.3 Specyfikacja kolorowego ekranu dotykowego
Współczynnik proporcji: 5:3
Rozdzielczość: 800x480 WQVGA
Typ: Wyświetlacz LCD
Obszar wyświetlania: przekątna 7 cali
Stopień ochrony: NEMA 4/4X

3.2.4 Port USB
Znajdujący się na drzwiach port USB służy do pobierania 
historii komunikatów sterownika, statystyk, diagnostyki, 
uruchamiania i plików konfiguracyjnych. Oprogramowanie 
sprzętowe sterownika można załadować, a konfigurację 
sterownika można zarówno załadować, jak i pobrać. 
Kompatybilne formaty pamięci flash USB to FAT16 i FAT32.

3.3 Płyta we/wy zasilania
Płyta we/wy zasilania jest używana do wszystkich połączeń 
związanych z pracą sterownika. Ze zdalnych wejść, 
warunków rozruchu i wyjść przekaźnika alarmowego.
Patrz schemat zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi 
sterownika dla wszystkich punktów przyłączeniowych 
specyficznych dla sterownika.

3.4 Płyta SZR (jeśli jest)
Płyta SZR jest używana dla wszystkich punktów 
przyłączeniowych, odnoszących się tylko do samoczynnego 
załączania rezerwy. Te punkty przyłączeniowe sterują 
uruchomieniem zapasowego silnika/generatora i przekaźnika 
wyjściowego dla odłączonego źródła 2.
Patrz schemat zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi 
sterownika dla wszystkich punktów przyłączeniowych 
specyficznych dla sterownika.

3.5 Główny odłącznik / przerywacz obwodu
Główny odłącznik (MIS) służy do izolowania obwodu 
elektrycznego od źródła zasilania. Nie ma on zdolności 
wyłączania i musi być dostępny z zewnątrz.
Przerywacz obwodu (CB) służy do odłączenia pracującego 
silnika pompy, jeśli to konieczne. CB zapewnia również 
ochronę przeciwzwarciową sterownika i silnika pompy oraz 
działa w połączeniu z zabezpieczeniem wirnika z blokadą 
(LRP). W przypadku zwarcia CB natychmiast wyłączy obwód. 
W przypadku zatrzymania pompy lub silnika podczas rozruchu 
lub pracy LRP w ciągu dwudziestu (20) sekund uruchomi 
wyłącznik bocznikowy CB zgodnie z normą NFPA 20.
W razie potrzeby w dolnej części CB można zamontować 
przystawkę ogranicznika prądu w celu zwiększenia 
zdolności przerywania.
Jeśli jeden lub więcej bezpieczników ogranicznika prądu 
ulegnie przepaleniu, usterka musi zostać natychmiast 
naprawiona, a po zakończeniu naprawy należy zainstalować 
nowe ograniczniki prądu.
Odłącznik i przerywacz obwodu są zblokowane w taki 
sposób, że drzwi obudowy nie mogą być otwierane, 
gdy dźwignia jest w położeniu On (wł.), chyba że przez 
wykwalifikowany personel elektryczny. Osiąga się to dzięki 
zastosowaniu śruby ryglowej umieszczonej z boku dźwigni.

Uaaaa:U  Odłącznik nie jest wymagany w przypadku 
sterowników o ograniczonym zakresie działania. 
Zostanie zastosowany wyłącznik automatyczny z 
nastawą wyzwalania magnetycznego.

3.6 Styczniki
Styczniki (M w sterownikach bezpośredniego i łagodnego 
rozruchu; 1M i 2M w uzwojeniu częściowym; M i A w 
rezystancji podstawowej; R, S i Y w autotransformatorze; 
1M, 2M, 1S i 2S w układzie gwiazda-trójkąt) łączą silnik 
pompy z zasilaniem pod kontrolą czujnika ciśnienia, 
przycisku uruchamiania, zdalnych wejść rozruchu lub 
dźwigni awaryjnej.
Cewki stycznika są podłączone do zasilania sterownika. 
Jeśli kiedykolwiek będzie potrzebna wymiana cewki, należy 
zamówić cewkę o prawidłowym napięciu.
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3.7 Przyciski zewnętrzne
 • Start — przycisk Start służy do ręcznego lokalnego 

inicjowania rozruchu silnika pompy.

 • Stop — przycisk Stop służy do inicjowania sekwencji 
zatrzymania silnika pompy pożarowej. Zwolnienie 
przycisku Stop spowoduje, że sterownik wróci do trybu 
automatycznego. Jeśli są spełnione warunki rozruchu, 
silnik pompy uruchomi się ponownie po zwolnieniu 
przycisku zatrzymania (Stop).

3.8 Komponenty przełącznika źródła zasilania
Opis komponentów przełącznika źródła zasilania znajduje się 
w rozdziale 6.
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4.0 Działanie
4.1 informacje ogólne
W tym rozdziale opisano szczegółowo działanie i 
zastosowanie sterownika EPCT. Omówiono tu również 
praktyczne zastosowanie i działanie w ramach każdej 
kategorii. W tej sekcji przyjęto, że operator zapoznał się 
z wcześniejszymi rozdziałami niniejszej instrukcji oraz ma 
podstawową wiedzę na temat sprzętu.

4.2 Ekran powitalny
Po pierwszym włączeniu zasilania sterownika EPCT zostanie 
wyświetlony ekran powitalny (patrz punkt 4.2.1.1). 
Z poziomu ekranu powitalnego sterownik nie uruchomi pompy, 
niezależnie od występujących warunków rozruchu; warunki 
te zostaną jedynie wyświetlone. Na ekranie powitalnym jest 
wyświetlany pięciominutowy (5) licznik czasu. Po upływie tego 
czasu sterownik przejdzie z ekranu powitalnego do karty Strona 
główna i wznowi normalną pracę.
Na tym ekranie znajdują się trzy (3) przyciski: ZAMKNIJ 

I WYŁĄCZ EKRAN POWITALNY, ZAMKNIJ EKRAN 
POWITALNY I WYŚWIETL GO PO NASTĘPNYM 
URUCHOMIENIU oraz SZYBKA KONFIGURACJA. Ich 
działanie jest następujące:
 • Zamknij i wyłącz ekran powitalny — powoduje przejście 

sterownika do karty Strona główna, a po ponownym 
włączeniu zasilania sterownika ekran powitalny nie będzie 
już wyświetlany.

 • Zamknij ekran powitalny i wyświetl go po następnym 
uruchomieniu — powoduje przejście do karty Strona 
główna, a po ponownym włączeniu zasilania sterownika 
ekran powitalny zostanie wyświetlony ponownie.

 • Szybka konfiguracja — powoduje przejście bezpośrednio 
do menu szybkiej konfiguracji, gdzie można ustawić 
takie parametry, jak: godzina, data, ciśnienie rozruchowe, 
ciśnienie zatrzymania, włączenie lub wyłączenie 
automatycznego zatrzymania oraz minimalny przekaźnik 
czasowy. Akceptując lub odrzucając programowanie w 
tym menu, użytkownik wróci do ekranu powitalnego. 

4.2.1 Ekran powitalny i ekran strony głównej 

4.2.1.1. Ekran powitalny
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4.2.1.2 Karta Strona główna bez SZR 

Rysunek 1. — Karta Strona główna (pompa bezczynna)

Rysunek 2. — Karta Strona główna (pompa pracuje)
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Na stronie głównej widoczne są napięcie i częstotliwość 
sieci zasilającej oraz stan styczników i silnika. Na stronie 
głównej będzie wyświetlany bieżący odczyt ciśnienia 
w systemie wraz z zaprogramowanymi wartościami 
zadanymi Start i Stop. U dołu strony głównej znajduje się 
obszar powiadomień, w którym są wyświetlane wszystkie 
wskazania stanu, alarmów i przekaźników czasowych wraz 
z wizualizacjami pokazującymi, które sygnały generują alarm 
dźwiękowy; data, godzina i tryb pracy są wyświetlane 
poniżej obszaru powiadomień. 

Po odebraniu przez sterownik sygnału uruchomienia i 
udanym uruchomieniu silnika pompy pojawią się wizualny 
wskaźnik pokazujący styk „M” w stanie zamkniętym, 
obramowanie wokół silnika/pompy oraz grafika obracania się 
silnika. W obszarze powiadomień będzie też wyświetlany 
status Pompa pracuje.

4.2.1.3 Strona główna sterownika bez SZR (Silnik pracuje)

Rysunek 3. — Karta Strona główna z SZR

Na stronie głównej widoczne są napięcie wejściowe i 
częstotliwość obu źródeł wraz ze stanem przełączników 
źródła zasilania, zewnętrzną dźwignią rozłącznika źródła 2 oraz 
silnikiem. Na stronie głównej będzie wyświetlany bieżący 
odczyt ciśnienia w systemie wraz z zaprogramowanymi 
wartościami zadanymi Start i Stop. U dołu strony głównej 
znajduje się obszar powiadomień, w którym są wyświetlane 
wszystkie wskazania stanu, alarmów i przekaźników 
czasowych wraz z wizualizacjami pokazującymi, które sygnały 
generują alarm dźwiękowy; data, godzina i tryb pracy są 
wyświetlane poniżej obszaru powiadomień.
Gdy sterownik otrzyma sygnał uruchomienia i uruchomi 
silnik pompy, pojawią się wskaźnik pokazujący granicę wokół 
silnika/pompy oraz grafika obracania się silnika. W obszarze 
powiadomień zostanie wyświetlony status Pompa pracuje.

4.3 Automatyczny rozruch/zatrzymanie
Sterownik EPCT automatycznie uruchamia i zatrzymuje 
silnik pompy pożarowej zgodnie z jego funkcjami i 
zaprogramowanymi wartościami zadanymi. Dostępne jest 
podsumowanie informacji na temat obwodów analitycznych 
i nadzoru sterownika, które stale monitorują stan ciśnienia w 
systemie, wejść i punktów alarmowych.

4.3.1 Ręczna sekwencja rozruchowa
Ręczny start jest definiowany jako lokalny, zdalny ręczny, 
zdalny ręczny start/stop lub awaryjny. Gdy silnik pracuje 
po ręcznym uruchomieniu, należy go zatrzymać ręcznie 
za pomocą przycisku zatrzymania umieszczonego na 
kołnierzu obudowy.
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4.3.2 Automatyczna sekwencja rozruchowa
Automatyczny start jest definiowany jako stan niskiego 
ciśnienia, uruchomienie zaworu zalewowego lub 
zdalny automatyczny start. Gdy silnik pracuje w trybie 
automatycznego rozruchu, może się automatycznie 
zatrzymać, gdy wszystkie warunki rozruchu wrócą do 
normy, a RPT zakończy swój cykl pracy. Jeżeli sterownik 
jest zaprogramowany na ręczne zatrzymanie, silnik musi 
zostać zatrzymany ręcznie za pomocą lokalnego przycisku 
zatrzymania znajdującego się na kołnierzu obudowy.

4.4 Wejścia sterujące
Sterownik EPCT ma dziesięć (10) programowalnych wejść.

UWAGA 
W przypadku przyłożenia napięcia do tych wejść może dojść 
do poważnych uszkodzeń płyt mikroprocesorowych. Są one 
zasilane wewnętrznie.

4.4.1 Opisy wejść sterujących
Definicje wejść stanów sterujących:
Connected	(Połączone) — gdy wejście jest zwarte przez 
zewnętrzny styk lub połączenie zewnętrzne.
Disconnected (Rozłączone) — gdy wejście NIE jest zwarte 
przez zewnętrzny styk lub połączenie zewnętrzne.
Działania na wejściach stanów sterujących opisano poniżej.

Uaaaa:U  Zacisk 49 jest wspólny dla wszystkich wejść 
opisanych poniżej.

4.4.1.1. Zdalny rozruch ręczny
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik uruchamia ręczną sekwencję 
rozruchową. Po zdalnym rozruchu sekwencyjny przekaźnik 
czasowy (SST) i minimalny przekaźnik czasowy (RPT) 
zostaną zignorowane i do wyłączenia pompy będzie 
wymagany ręczny sygnał zatrzymania. 

4.4.1.2. Zdalne zatrzymanie ręczne
Gdy to wejście znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik nie zezwoli na uruchomienie pompy, 
z wyjątkiem Emergency Start (Rozruch awaryjny), i wyłączy 
pompę, jeśli ta już pracuje. Zdalne zatrzymanie sterownika 
pełnozakresowej pompy pożarowej musi być zatwierdzone 
przez władze lokalne.

4.4.1.3. Zdalny rozruch ręczny/zdalne zatrzymanie ręczne
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik uruchamia ręczną sekwencję 
rozruchową. Po zdalnym rozruchu sekwencyjny przekaźnik 
czasowy (SST) i przekaźnik czasowy minimalnego czasu 
pracy (RPT) zostaną zignorowane i do wyłączenia pompy 
będzie wymagany ręczny sygnał zatrzymania. Jeśli wejście 
to znajduje się w stanie „Disconnected” (Rozłączone), 

sterownik wyłączy pompę, jeśli ta już pracuje. Zdalne 
zatrzymanie sterownika pełnozakresowej pompy pożarowej 
musi być zatwierdzone przez władze lokalne.

4.4.1.4. Zdalny rozruch automatyczny
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT uruchamia automatyczną 
sekwencję rozruchu. Jeśli zaprogramowano automatyczne 
wyłączanie pompy, gdy wejście jest w stanie 
„Disconnected” (Rozłączone), a czas RPT upłynął, sterownik 
wyłączy pompę. Wejście to jest zazwyczaj podłączane do 
oddzielnego wyłącznika ciśnieniowego, gdy zastosowanie 
przetwornika ciśnienia nie jest pożądane.

Uaaaa:U  Gdy sterownik jest zaprogramowany do obsługi 
piany, wejście zdalnego automatycznego rozruchu 
jest wejściem normalnie zamkniętym, które 
otwiera się, aby zainicjować start.

4.4.1.5. Rozruch zaworu zalewowego
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Disconnected” 
(Rozłączone), sterownik EPCT uruchamia automatyczną 
sekwencję rozruchową. Jeśli zaprogramowano 
automatyczne wyłączanie pompy, gdy wejście jest w stanie 
„Connected” (Podłączone) i upłynie czas RPT, sterownik 
wyłączy pompę. Wejście to jest zazwyczaj podłączone 
do zdalnej aparatury sterowania wodą, która uruchamia 
sterownik przed przetwornikiem ciśnienia. 

4.4.1.6. Niski poziom ssania
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie 
w obszarze powiadamiania niski poziom ssania. Jeśli 
sterownik jest zaprogramowany do pracy w trybie Low 
Suction Shutdown (Wyłączenie przy niskim poziomie ssania), 
rozpocznie sekwencję wyłączania. Informacje na temat 
programowania wyłączenia przy niskim poziomie ssania 
znajdują się w rozdziale 5. 

4.4.1.7. Niski poziom piany
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie w 
obszarze powiadamiania niski poziom piany. Jeśli sterownik 
jest zaprogramowany do wyłączania przy niskim poziomie 
piany, rozpocznie sekwencję wyłączania. Informacje na 
temat programowania wyłączenia przy niskim poziomie 
ssania znajdują się w rozdziale 5. 

4.4.1.8. Przełącznik ciśnienia testowego
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie w 
obszarze powiadamiania działanie przełącznika ciśnienia 
testowego. Jeśli przełącznik ciśnienia testowego jest 
włączony, sterownik wymaga, aby to wejście było w 
stanie „Connected” (Podłączone) przed umożliwieniem 
wykonania sekwencji rozruchu. Informacje o programowaniu 
przełącznika ciśnienia testowego znajdują się w rozdziale 5. 
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4.4.1.9. Niska temperatura pomieszczenia
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie 
na ekranie głównym wyświetlacza niską temperaturę 
pomieszczenia. Przekaźnik wspólnego alarmu wyłączy również 
zasilanie w celu zdalnego monitorowania tego alarmu.

4.4.1.10. Wysoka temperatura pomieszczenia
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie 
na ekranie głównym wyświetlacza wysoką temperaturę 
pomieszczenia. Przekaźnik wspólnego alarmu wyłączy również 
zasilanie w celu zdalnego monitorowania tego alarmu.

4.4.1.11. Blokada
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT nie zezwoli na rozruch 
silnika, z wyjątkiem stanu Emergency Start (Rozruch 
awaryjny). Wejście to jest zazwyczaj używane w systemach 
podtrzymania zasilania. Na przykład styki pracującego 
silnika sterownika rezerwowego silnika wysokoprężnego są 
podłączane do tego wejścia. Gdy silnik wysokoprężny działa, 
blokuje panel sterownika EPCT, aby zapobiec rozruchowi.

4.4.1.12 Niski poziom w zbiorniku
Gdy wejście to jest w stanie „Connected” (Podłączone), 
sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie na ekranie 
głównym wyświetlacza niski poziom w zbiorniku. Przekaźnik 
wspólnego alarmu wyłączy również zasilanie w celu 
zdalnego monitorowania tego alarmu.

4.4.1.13 Wysoki poziom w zbiorniku
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT zasygnalizuje wizualnie na 
ekranie głównym wyświetlacza wysoki poziom w zbiorniku. 
Przekaźnik wspólnego alarmu wyłączy również zasilanie w 
celu zdalnego monitorowania tego alarmu.

4.4.1.14 Przejdź do źródła 1
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT przestawi przełącznik źródła 
zasilania na źródło 1, jeśli nie został on jeszcze przestawiony 
na to źródło, bez względu na stan napięcia wejściowego. 
Odłączenie tego wejścia spowoduje przywrócenie 
normalnego działania przełącznika źródła zasilania.

4.4.1.15 Przejdź do źródła 2
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone), sterownik EPCT przestawi przełącznik źródła 
zasilania na źródło 2, jeśli nie został on jeszcze przestawiony 
na to źródło, bez względu na stan napięcia wejściowego. 
Odłączenie tego wejścia spowoduje przywrócenie 
normalnego działania przełącznika źródła zasilania.

4.4.1.16 Włącz rozruch sekwencyjny
Gdy wejście to znajduje się w stanie „Connected” 
(Podłączone) i przekaźnik czasowy jest ustawiony, sterownik 

opóźni wszystkie automatyczne czynności rozruchu zgodnie 
z ustawieniem przekaźnika czasowego.

4.5 Styczniki wyjściowe
Podstawowymi wyjściami sterującymi sterownika EPCT są 
beznapięciowe styki przekaźnika. Przekaźniki te składają się 
z dwóch oddzielnych wyjść „Form C” dla awarii zasilania/
fazy, odwrócenia faz, wspólnego alarmu i pracy pompy. 
Przekaźniki alarmowe spełniają normy UL/CSA, a ich 
parametry znamionowe to 8 A 250 V AC / 30 V DC.
Na płytce we/wy każdego przekaźnika znajduje się zielony 
wskaźnik LED sygnalizujący stan przekaźnika. Jeśli wskaźnik 
LED jest włączony, przekaźnik jest zasilany, a jeśli jest 
wyłączony, oznacza to odcięcie zasilania przekaźnika.

4.5.1 Uruchomienie (1CR)
Przekaźnik uruchomienia (1CR) to przekaźnik rozruchu 
silnika. Będzie zasilany po wywołaniu rozruchu. Zamknięcie 
przekaźnika spowoduje przekazanie pełnego napięcia do 
stycznika rozruchu/działania. Nie można zmienić ustawienia 
tego przekaźnika.

4.5.2 Przyspieszenie (2CR)
Przekaźnik przyspieszenia (2CR) występuje tylko w 
sterownikach rozruchowych o ograniczonym napięciu. 
Jest zasilany, gdy upłynie ustawiony czas opóźnienia 
przyspieszenia. Zamknięcie przekaźnika spowoduje 
przekazanie pełnego napięcia do styczników działania. Nie 
można zmienić ustawienia tego przekaźnika. 

4.5.3 Wspólny alarm (3CR)
Przekaźnik wspólnego alarmu (3CR) jest normalnie 
aktywny i służy do informowania o wystąpieniu różnych 
warunków alarmu. Przekaźnik wyłączy się (zmieni stan), gdy 
wystąpi jakiekolwiek zdarzenie zaprogramowane na karcie 
Konfiguracja panelu w Ustawieniach wspólnego alarmu).

4.5.4 Awaria zasilania/fazy (4CR)
Przekaźnik awarii zasilania/fazy (4CR) jest normalnie aktywny 
i służy do alarmowania o braku równowagi napięcia lub fazy. 
Przekaźnik wyłącza się, gdy wartości napięcia lub danej fazy 
przekroczą dopuszczalny ustawiony zakres.

4.5.5 Odwrócenie faz (5CR)
Przekaźnik odwrócenia faz (5CR) służy do zdalnego 
monitorowania stanu odwrócenia faz. Alarm odwrócenia faz 
jest ustawiany fabrycznie w konfiguracji ABC.

4.5.6 Działanie pompy (6CR)
Przekaźnik działania pompy (6CR) służy do zdalnego 
monitorowania, czy pompa pracuje. Przekaźnik włączy się, 
gdy prąd w linii przekroczy 20% wartości zaprogramowanej 
dla FLA silnika.
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5.0 Programowanie
5.1 Wprowadzenie
Sterownik EPCT jest w pełni programowalny z poziomu 
panelu czołowego urządzenia. Użytkownicy mogą 
programować wartości zadane i inne parametry. Godzinę, 
datę i wartości zadane można zmienić jedynie w 
systemie menu.
System menu jest podzielony na systemy kart. Są to 
między innymi karty Strona główna, Uruchomienie, 
Konfiguracja panelu, Pomoc, Ustawienia ciśnienia, 
Ustawienia przekaźników czasowych, Ustawienia SZR (jeśli 
jest), Wartości zadane alarmów, Wejścia/wyjścia, Historia/
statystyka/diagnostyka i Karty opcjonalnych wyjść) (jeśli są).

5.2 Nawigacja
Aby nawigować po systemie operacyjnym sterownika 
EPCT i poruszać się po menu, należy klikać zakładki w 
górnej części ekranu. Jeśli hasło do menu głównego 
jest aktywne, użytkownik zostanie poproszony o jego 
wprowadzenie, aby przejść do kart innych niż Pomoc i 
Historia/statystyka/diagnostyka.

UWAGA
Zaleca się ustawienie hasła do menu głównego, aby 
zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do sterownika. 
Pomoże to zapobiec przeprogramowaniu sterownika, które 
utrudni działanie sterownika pompy pożarowej.

Istnieje możliwość „zablokowania” wyświetlacza 
sterownika po trzydziestu (30) minutach bezczynności, 
aby zapobiegać przypadkowym zmianom danych. 
Funkcja ta nie blokuje normalnej pracy sterownika. Aby 
odblokować wyświetlacz, użytkownik zostanie poproszony 
o wprowadzenie hasła w „EPCT”.
Aby przedłużyć żywotność płytki wyświetlacza, sterownik 
włączy wygaszacz ekranu po trzydziestu (30) minutach 
bezczynności. Wygaszacz ekranu zmieni kolor ekranu na czarny 
i wyświetli ruchome logo EATON. Aby wyłączyć wygaszacz 
ekranu, wystarczy dotknąć ekranu.
Wszystkie programowalne funkcje sterownika EPCT i 
powiązane z nimi możliwe wartości zadane znajdują się 
w tabeli 1.

Tabela 1 

Opis Zakres

Konfiguracja panelu

Język
angielski / francuski / hiszpański / 
portugalski / turecki / włoski / polski / 
chiński uproszczony / niderlandzki

Ustaw czas 24 godziny

Ustaw datę Dowolna poprawna data

Ustaw dzień tygodnia Dowolny poprawny dzień tygodnia

Opis Zakres

Metoda rozruchu

Across the Line (bezpośrednia) / Part 
Winding (częściowe uzwojenie) / Primary 
Resistor (rezystancja podstawowa) / 
Autotransformer (autotransformator) / 
WYE-Delta Open (otwarte trójkąt-gwiazda) 
/ Wye-Delta Close (zamknięte trójkąt-
gwiazda) / Soft Start (łagodny start)

Rozruch jednofazowy Włączony / Wyłączony

Automatyczne wyłączanie Włączony / Wyłączony

Moc silnika (KM) 0–9999 KM

Napięcie znamionowe 200–7200 V

Fazy Jedna faza / trzy fazy

Częstotliwość systemu 50 Hz / 60 Hz

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

FLA silnika el. 1–999 A

Sterownik piany Włączony / Wyłączony

Hasło do menu Od jednej (1) do siedmiu (7) cyfr / Wyłączone

Numer seryjny sterownika Miejsce na pięćdziesiąt (50) liter i/lub cyfr 
ze standardowej klawiatury

Numer seryjny pompy Miejsce na pięćdziesiąt (50) liter i/lub cyfr 
ze standardowej klawiatury 

Jasność ekranu 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

Włączenie ekranu powitalnego Włączony / Wyłączony 

Blokada ekranu Włącz / Wyłącz 

Kontakt z obsługą klienta  
Włączone zabezpieczenie 
hasłem Od jednej (1) do siedmiu (7) cyfr / Wyłączone

Nazwa firmy Miejsce na pięćdziesiąt (50) liter i/lub cyfr 
ze standardowej klawiatury 

Osoba do kontaktu Miejsce na pięćdziesiąt (50) liter i/lub cyfr 
ze standardowej klawiatury 

Numer telefonu Miejsce na wpisanie 15 cyfr

E-mail Miejsce na pięćdziesiąt (50) liter i/lub cyfr 
ze standardowej klawiatury 

Przełącznik komunikatów 
serwisowych  

Liczba godzin pracy 1–999 godzin

Liczba rozruchów 1–999 uruchomień pompy

Określona data i godzina 24 godziny, dowolna poprawna data

Wyłączenie wspólnego alarmu Włączony / Wyłączony

Ustawienia ciśnienia

Ciśnienie rozruchowe 0–999 PSI / Wyłączone

Ciśnienie zatrzymania 0–999 PSI / Wyłączone

Alarm niskiego ciśnienia 0–999 PSI / Wyłączony

Alarm wysokiego ciśnienia 0–999 PSI / Wyłączony

Ciśnienie inicjujące rozruch 0–999 PSI / Wyłączone
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Opis Zakres

Rejestracja wahań ciśnienia 1–999 PSI / Wyłączona

Rejestracja godzinowa ciśnienia Włączona / Wyłączona
Wyłączenie przy niskim 
poziomie ssania Włączone / Wyłączone

Opóźnienie wyłączania 0–99 sekund / Wyłączone

Tryb resetowania Automatyczny / Ręczny
Opóźnienie automatycznego 
resetowania 0–99 sekund / Wyłączone

Wyłączenie przy niskim 
poziomie piany Włączony / Wyłączony

Opóźnienie wyłączania 0–99 sekund / Wyłączone

Tryb resetowania Automatyczny / Ręczny
Opóźnienie automatycznego 
resetowania 0–99 sekund / Wyłączone

Przełącznik ciśnienia testowego Włączony / Wyłączony

Jednostki ciśnienia PSI / bar / kPa

Przetwornik ciśnienia Włączony / Wyłączony

Kalibracja przetwornika 
ciśnienia

Kalibracja przy użyciu 0 PSI / Kalibracja przy 
użyciu bieżącego ciśnienia / Reset do wartości 
domyślnych

Wartości przekaźnika czasowego

Minimalny czas pracy Pozycja składająca się z czterech (4) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączony

Zegar przyspieszenia 0–10 sekund / Wyłączony

Zegar sekwencyjnego rozruchu 0–999 sekund / Wyłączony

Zegar błędu rozruchu 0–999 sekund / Wyłączony

Zegar błędu zatrzymania 0–999 sekund / Wyłączony
Tygodniowy zegar 
testowy silnika el. Włączony / Wyłączony

Dzień tygodnia Dowolny poprawny dzień tygodnia

Godzina 24 godziny
Częstotliwość wykonywania 
testu 1–52 tygodnie

Czas pracy Pozycja składająca się z czterech (4) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączony

Elektromagnetyczny zawór 
spustowy Włączony / Wyłączony

Ustawienia SZR (jeśli jest)

Opóźnienie czasowe S1 do S2 Pozycja składająca się z trzech (3) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączone

Opóźnienie czasowe S2 do S1 Pozycja składająca się z trzech (3) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączone

Neutralne opóźnienie czasowe Pozycja składająca się z trzech (3) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączone

Opóźnienie czasowe rozruchu 
silnika 

Pozycja składająca się z trzech (3) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączone

Opis Zakres

Awaria opóźnienia czasowego 
S2 0–9 sekund / Wyłączone

Opóźnienie czasowe 
schłodzenia silnika

Pozycja składająca się z trzech (3) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączone

Podwójna funkcjonalność Włączony / Wyłączony

Preferowane źródło Źródło 1 / Źródło 2
Tygodniowy zegar 
testowy silnika Włączony / Wyłączony

Dzień tygodnia Poniedziałek / Wtorek / Środa / Czwartek / 
Piątek / Sobota / Niedziela

Godzina 24 godziny
Częstotliwość wykonywania 
testu 1–52 tygodnie

Czas pracy Pozycja składająca się z czterech (4) cyfr w 
formacie minuty:sekundy / Wyłączony

Przeniesienie obciążenia Włączony / Wyłączony

Wartości zadane alarmów

Kolejność faz ABC / CBA / Wyłączona
Wartość zadana alarmu awarii 
fazy 0–100% / Wyłączona

Wartość zadana przeciążenia 
silnika 100–999%

Awaria przetwornika podczas 
rozruchu pompy Włączony / Wyłączony

Przerwij test silnika el. przy 
niskim napięciu Włączony / Wyłączony

Ustawienia alarmu 
napięcia  

Niskie napięcie źródła 1 0–100% / Wyłączone, rozłączenie

  0–100% / Wyłączone, załączenie

Wysokie napięcie źródła 1 100–999% / Wyłączone, rozłączenie

  100–999% / Wyłączone, załączenie

Niskie napięcie źródła 2 0–100% / Wyłączone, rozłączenie

  0–100% / Wyłączone, załączenie

Wysokie napięcie źródła 2 100–999% / Wyłączone, rozłączenie

  100–999% / Wyłączone, załączenie
Ustawienia alarmu 
częstotliwości  

Niska częstotliwość źródła 1 0–100% / Wyłączone, rozłączenie

  0–100% / Wyłączone, załączenie
Wysoka częstotliwość źródła 
1 100–999% / Wyłączone, rozłączenie

  100–999% / Wyłączone, załączenie

Niska częstotliwość źródła 2 0–100% / Wyłączone, rozłączenie

  0–100% / Wyłączone, załączenie
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Opis Zakres

Wysoka częstotliwość źródła 
2 100–999% / Wyłączone, rozłączenie

  100–999% / Wyłączone, załączenie

Wejścia/wyjścia

Wejście 1 Patrz tabela 2 

Wejście 2 Patrz tabela 2 

Wejście 3 Patrz tabela 2

Wejście 4 Patrz tabela 2

Wejście 5 Patrz tabela 2

Wejście 6 Patrz tabela 2

Wejście 7 Patrz tabela 2

Wejście 8 Patrz tabela 2

Wejście 9 Patrz tabela 2

Wejście 10 Patrz tabela 2 
Zegar opóźnionego załączania 
wejścia 0–999 sekund / Wyłączony

Zegar opóźnionego wyłączania 
wejścia 0–999 sekund / Wyłączony

Blokada do zresetowania Włączony / Wyłączony

Odporny na uszkodzenia Włączony / Wyłączony

Przekaźnik 3CR Patrz tabela 3

Przekaźnik 4CR Patrz tabela 3

Przekaźnik 5CR Patrz tabela 3

Przekaźnik 6CR Patrz tabela 3

Ciśnienie powyżej 0–999 PSI / Wyłączone

Ciśnienie poniżej 0–999 PSI / Wyłączone
Opóźnienie rozruchu 
sterownika zrzutu obciążenia 0–10 sekund / Wyłączony

Zegar opóźnionego załączenia 
przekaźnika 0–999 sekund / Wyłączony

Zegar opóźnionego wyłączenia 
przekaźnika 0–999 sekund / Wyłączony

Blokada do zresetowania Włączony / Wyłączony

Odporny na uszkodzenia Włączony / Wyłączony

5.3 Karta uruchomienie
Informacje o strukturze menu karty Uruchomienie znajdują 
się w załączniku B. 

5.3.1 Szybka konfiguracja
szybka konfiguracja to proces, który pozwala użytkownikowi 
zaprogramować godzinę, dzień tygodnia, datę, ciśnienie 
rozruchu, ciśnienie zatrzymania, automatyczne wyłączenie 
i minimalny czas pracy (jeśli aktywowano automatyczne 
wyłączenie). Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, należy 
nacisnąć przycisk Accept (Akceptuj), aby zapisać zmiany.

5.3.2 Konfiguracja odwrócenia faz 
prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces 
weryfikacji, czy silnik obraca się we właściwym kierunku. 
Naciśnięcie przycisku „Motor Bump” (chwilowe włączenie 
silnika el.) spowoduje uruchomienie zegara odliczającego 
pięć (5) sekund, a następnie chwilowe włączenie silnika 
el. na jedną (1) sekundę. Jeśli kierunek obrotu jest 
prawidłowy, sterownik zapisze wartość zadaną odwrócenia 
faz do programowania. Jeśli kierunek obrotu nie jest 
prawidłowy, sterownik wyświetli prośbę o wprowadzenie 
niezbędnych zmian.
W przypadku sterowników z SZR sekwencja będzie 
kontynuowana. Naciśnięcie przycisku „Start Generator/
Transfer” (Rozruch generatora/przełączenie) spowoduje 
zainicjowanie rozruchu na generatorze, a gdy na wejściu 
źródła 2 pojawi się napięcie, SZR spowoduje przełączenie na 
źródło 2. Naciśnięcie przycisku „Motor Bump” (chwilowe 
włączenie silnika el.) spowoduje uruchomienie zegara 
odliczającego pięć (5) sekund, a następnie chwilowe 
włączenie silnika el. na jedną (1) sekundę. Jeśli kierunek 
obrotu jest prawidłowy, sterownik zapisze wartość 
zadaną odwrócenia faz do programowania. Jeśli kierunek 
obrotu nie jest prawidłowy, sterownik wyświetli prośbę o 
wprowadzenie niezbędnych zmian.

5.3.3 Test przepływu 
zapisuje napięcie, natężenie prądu, ciśnienie i przepływ 
(jeśli dotyczy) dla danej prędkości przepływu. Informacje 
te są przechowywane w pliku Startup, który można 
pobrać na dysk USB lub wyświetlić na karcie Historia/
statystyki/diagnostyka.

5.3.4 Rozruch ręczny/automatyczny
zapisuje w pliku Startup liczbę uruchomień ręcznych i 
automatycznych oraz czasy ich trwania.
Rozruchy ręczne wykonuje się za pomocą przycisków Start 
i Stop na ekranie do inicjowania rozruchów ręcznych. Na 
ekranie jest wyświetlana liczba rozruchów oraz napięcie, 
częstotliwość, natężenie prądu i ciśnienie. 

Rozruchy automatyczne uruchamia się przyciskiem 
„Drop Pressure” (Spadek ciśnienia), który zasila 
elektromagnetyczny zawór spustowy w celu obniżenia 
ciśnienia w układzie pomiarowym. Gdy sterownik 
zarejestruje stan niskiego ciśnienia, zawór spustowy 
zostanie zamknięty, a sterownik rozpocznie automatyczne 
wywołanie rozruchu. Jeżeli aktywacja zaworu spustowego 
nie jest najlepszym rozwiązaniem, użytkownik może ręcznie 
obniżyć ciśnienie w układzie pomiarowym, aby osiągnąć ten 
sam skutek.

Jeśli jest zainstalowane SZR, na ekranach ręcznego 
i automatycznego rozruchu są dostępne narzędzia 
umożliwiające rozruch generatora i przejście na źródło 
pomocnicze bez konieczności odłączania normalnej mocy.
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5.3.5 Alarm testowy
przyciski służą do wyzwalania konkretnych przekaźników 
wyjściowych w celu weryfikacji połączeń alarmowych 
i ogólnego działania przekaźnika. Przekaźnik pozostaje 
podłączony, dopóki przycisk nie zostanie zwolniony lub 
użytkownik nie opuści ekranu.

5.3.6 Pobieranie na USB 
umożliwia użytkownikowi zapisywanie plików statystyk, 
diagnostyki, historii komunikatów, uruchomień i plików 
konfiguracyjnych na nośnikach USB.

5.4 Karta konfiguracja panelu
Informacje na temat struktury menu na karcie Konfiguracja 
panelu znajdują się w załączniku C.

5.4.1 Język 
standardowo jest dostępnych dziewięć (9) języków: 
angielski / francuski / włoski / hiszpański / portugalski / 
chiński / niderlandzki / polski / turecki. Informacje na temat 
programowania znajdują się w załączniku B.

5.4.2 Ustawiony czas
fabrycznie jest ustawiony czas MST (Mountain Standard 
Time). Ta pozycja menu umożliwia użytkownikowi 
ustawienie czasu w formacie 24-godzinnym.

5.4.3 Ustawiona data
ustawiona fabrycznie, ale użytkownik może ją zmienić w 
razie potrzeby.

5.4.4 Ustawiony dzień tygodnia 
ustawiony fabrycznie, ale użytkownik może go zmienić w 
razie potrzeby.

5.4.5 Metoda rozruchu
służy do wskazania metody rozruchu sterownika. Zmiana 
metody rozruchu powoduje ustawienie zegara przyspieszenia. 
Zegar przyspieszenia można dokładnie wyregulować na 
karcie Wartości przekaźnika czasowego. Domyślne zegary 
przyspieszenia dla wszystkich metod rozruchu:

Bezpośrednia — wyłączony
Częściowe	uzwojenie — 2 sekundy
Rezystancja	podstawowa — 2 sekundy
Autotransformator — 2 sekundy
Otwarte	trójkąt-gwiazda — 2 sekundy
Zamknięte	trójkąt-gwiazda — 2 sekundy
Łagodny	start — 4 sekundy

5.4.6 Rozruch jednofazowy
wyłączony fabrycznie. Jeśli jest wyłączony, sterownik nie 
pozwoli na rozruch, gdy występuje stan jednofazowy; jednak 
nie spowoduje to wyłączenia silnika, jeśli zarejestrował on 
prawidłowy stan pracy pompy przed stanem jednofazowym. 

Jeśli jest włączony, sterownik będzie próbował uruchomić 
silnik, gdy wystąpi stan jednofazowy.

5.4.7 Automatyczne wyłączanie
tryb automatycznego wyłączania jest wybierany przez 
użytkownika; fabrycznie jest wyłączony. Jeśli tryb 
automatycznego wyłączania jest wyłączony, silnik pompy musi 
zostać zatrzymany za pomocą lokalnego przycisku zatrzymania, 
bez względu na to, czy został uruchomiony automatycznie. 
Jeśli tryb automatycznego wyłączania jest włączony, sterownik 
automatycznie zatrzyma silnik pompy po tym, jak wszystkie 
przyczyny rozruchu powrócą do normy (zostanie osiągnięte 
ciśnienie zatrzymania) i upłynie ustalony czas pracy.

5.4.8 Sterownik KM
ustawiony fabrycznie. Używany do ustawienia mocy silnika 
w KM.

5.4.9 Napięcie znamionowe
ustawione fabrycznie. Służy do ustawiania napięcia 
znamionowego w systemie. Wartość ta będzie również 
używana do określenia wszelkich warunków zbyt niskiego 
lub wysokiego napięcia oraz warunków zaniku fazy.

5.4.10 Fazy
ustawione fabrycznie. Umożliwia wybór liczby faz, które 
będą podłączone do sterownika.

5.4.11 Częstotliwość systemu
ustawiona fabrycznie. Służy do ustawiania częstotliwości 
napięcia zasilania.

5.4.12 Przekładnia CT
ustawienie fabryczne. Służy do ustawiania przekładni 
przekładnika prądowego.

5.4.13 FLA silnika
ustawienie fabryczne. Służy do ustawiania FLA silnika. Tę 
wartość można ustawić na miejscu zgodnie z wartością 
podaną na tabliczce znamionowej silnika. 

5.4.14 Ustawienia wspólnego alarmu
użytkownik może włączyć lub wyłączyć określone warunki, 
które wyzwolą przekaźnik wspólnego alarmu. Z poziomu 
tego samego menu użytkownik może również włączyć lub 
wyłączyć alarm dźwiękowy dla określonych warunków. 

5.4.15 Ustawienia obszaru powiadomień
użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie 
określonych zdarzeń w obszarze powiadomień na karcie 
Strona główna. Dla wskaźnika LED można wybrać jeden z 
następujących kolorów: zielony, czerwony, niebieski, żółty, 
pomarańczowy i fioletowy. Użytkownik może wybrać, czy 
wskaźnik LED dla konkretnego zdarzenia powinien migać, 
gdy jest aktywny w obszarze powiadomień.
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5.4.16 Sterownik piany
powinien być włączony, jeśli sterownik ma być używany w 
układzie piany. Niektóre wejścia zmienią się automatycznie, 
a przetwornik ciśnienia zostanie wyłączony po włączeniu 
tego elementu.

5.4.17 Hasło do menu 
jeśli jest włączone, sterownik będzie wymagać od 
użytkownika wprowadzenia hasła podczas próby poruszania 
się po menu.

5.4.18 Numer seryjny sterownika
ustawiany fabrycznie. Służy do ustawiania numeru seryjnego 
sterownika. Numer seryjny sterownika znajduje się na 
tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczkach 
wejściowych.

5.4.19 Numer seryjny pompy
służy do ustawiania numeru seryjnego pompy. Numer 
seryjny pompy znajduje się na tabliczce znamionowej, która 
zazwyczaj znajduje się na obudowie pompy.

5.4.20 Zapisz konfigurację na nośniku USB
konfigurację sterownika można zapisać na nośniku USB. 
Konfigurację można następnie wykorzystać na innych 
sterownikach, które wymagają takiej samej konfiguracji. 
Konfiguracja nie zmienia ustawień funkcjonalności.

5.4.21 Załaduj konfigurację z USB
plik konfiguracyjny można załadować na sterownik 
z nośnika USB. Dane znajdujące się w pliku 
konfiguracyjnym zmienią określone zaprogramowane 
wartości zadane w sterowniku.

5.4.22 Zapisz ustawienia jako wartości fabryczne
bieżące ustawienia sterownika można zapisać jako fabryczne 
wartości domyślne. Aby zmienić fabryczne wartości 
domyślne, należy się skontaktować z fabryką. Czynność tę 
może wykonać tylko autoryzowany przedstawiciel serwisu.

5.4.23 Przywróć ustawienia fabryczne 
sterownik zostanie przywrócony do konfiguracji domyślnej 
zaprogramowanej fabrycznie.

5.4.24 Jasność ekranu 
jasność ekranu można ustawić w krokach co 20%.

5.4.25 Ekran powitalny
jeśli jest włączony, ekran powitalny będzie wyświetlany 
zawsze po włączeniu zasilania sterownika.

5.4.26 Blokada ekranu
jeśli jest włączona, po trzydziestu (30) minutach braku 
aktywności ekran zostanie zablokowany, aby zminimalizować 

możliwość przypadkowego wprowadzenia danych. 
Funkcja ta nie blokuje normalnej pracy sterownika. Aby 
odblokować wyświetlacz, użytkownik zostanie poproszony o 
wprowadzenie hasła w „EPCT”.

5.4.27 Kontakt z obsługą klienta 
umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie informacji 
kontaktowych, takich jak nazwa firmy, osoba do kontaktu, 
numer telefonu i adres e-mail. Ta pozycja menu umożliwia 
zaprogramowanie hasła innego niż hasło menu w celu 
ochrony tych informacji przed zmianami. Te informacje 
będą wyświetlane na karcie Pomoc w obszarze Informacje 
kontaktowe obsługi. 
Firma serwisowa może również ustawić określone 
komunikaty serwisowe, aby powiadomić użytkownika 
końcowego, że wymagany jest serwis. Powiadomienia 
te będą wyświetlane w obszarze powiadomień na karcie 
Strona główna. 

5.4.27.1 Zapisz konfigurację
pobiera główny plik konfiguracyjny. Uproszczoną konfigurację 
sterownika można zapisać na nośniku USB. Konfigurację 
można następnie wykorzystać na innych sterownikach, które 
wymagają takiej samej konfiguracji. Konfiguracja nie zmienia 
ustawień funkcjonalności.

5.4.27.2 Załaduj konfigurację
ładuje główny plik konfiguracyjny. Plik konfiguracyjny można 
załadować na sterownik z nośnika USB. Dane znajdujące się 
w pliku konfiguracyjnym zmienią określone zaprogramowane 
wartości zadane w sterowniku. 

5.4.28 Aktualizuj oprogramowanie układowe
jeśli aktualizacja oprogramowania układowego jest 
wymagana, można ją przeprowadzić, korzystając z tej 
pozycji menu. Oprogramowanie układowe należy uzyskać 
z fabryki, a czynność może wykonać tylko autoryzowany 
przedstawiciel serwisu.

5.4.29 Aktualizuj języki
w razie potrzeby języki można pobrać, korzystając z tej opcji 
menu. Pliki języków należy uzyskać z fabryki, a czynność 
może wykonać tylko autoryzowany przedstawiciel serwisu.

5.5 Karta pomoc
Informacje o strukturze menu karty Pomoc znajdują się w 
załączniku D.

5.5.1 Podręcznik produktu
na ekranie zostanie wygenerowany możliwy do 
zeskanowania kod QR, który umożliwi użytkownikowi 
pobranie instrukcji obsługi IOM na urządzenie mobilne.

5.5.2 Informacje kontaktowe do serwisu
na tym ekranie będą wyświetlane informacje kontaktowe 
serwisu.
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5.5.3 Informacje kontaktowe do fabryki
na tym ekranie będą wyświetlane informacje kontaktowe 
fabryki. 

5.6 Karta Ustawienia ciśnienia
Informacje na temat struktury menu na karcie Ustawienia 
ciśnienia znajdują się w załączniku E.

5.6.1 Ciśnienie rozruchu
zaprogramowana wartość określa, przy jakim ciśnieniu 
sterownik zainicjuje sekwencję rozruchu. Sterownik 
uruchomi pompę, gdy zmierzone ciśnienie będzie równe lub 
mniejsze od tej wartości.

5.6.2 Ciśnienie zatrzymania
w przypadku zaprogramowania sterownika do 
automatycznego wyłączania zaprogramowana wartość 
określa ciśnienie, jakie system musi osiągnąć, zanim 
sterownik automatycznie zatrzyma silnik pompy pożarowej w 
połączeniu z upływem czasu RPT. Jeśli ciśnienie w systemie 
nie przekroczy zaprogramowanej wartości zadanej ciśnienia 
zatrzymania, silnik pompy pożarowej będzie nadal pracował.

5.6.3 Alarm niskiego ciśnienia
można wybrać punkt alarmowy niskiego ciśnienia, który 
zostanie zarejestrowany w historii sterownika i wyświetlony 
w obszarze powiadomień, jeśli zostanie włączony.

5.6.4 Alarm wysokiego ciśnienia
można wybrać punkt alarmowy wysokiego ciśnienia, który 
zostanie zarejestrowany w historii sterownika i wyświetlony 
w obszarze powiadomień, jeśli zostanie włączony.

5.6.5 Ciśnienie inicjujące rozruch
zaprogramowana wartość określa, przy jakim ciśnieniu 
sterownik zainicjuje sekwencję rozruchu. Sterownik 
uruchomi pompę, gdy ciśnienie będzie równe temu 
ustawieniu lub niższe.

5.6.6 Rejestracja wahań ciśnienia 
ustawienie ciśnienia można wybrać w taki sposób, aby 
każda zmiana ciśnienia większa od tego ustawienia 
powodowała rejestrację wahań ciśnienia w historii 
sterownika.

5.6.7 Rejestracja godzinowa ciśnienia 
sterownik można ustawić tak, aby rejestrował odczyt 
ciśnienia co godzinę.

5.6.8 Wyłączenie przy niskim poziomie ssania
sterownik można zaprogramować tak, aby się wyłączał, 
gdy występuje niski poziom ssania. Jeśli jest to pożądane, 
należy wybrać opcję Włączone. Dostępny jest również 
wbudowany przekaźnik czasowy (zakres: 0–99 sekund, 
domyślnie: 0 sekund) z trybem resetowania ręcznego lub 

automatycznego. Po wybraniu opcji reset ręczny należy 
aktywować przycisk „Naciśnij, aby zresetować wszystkie 
warunki” w obszarze powiadomień, aby zresetować alarm. 
Po wybraniu opcji reset automatyczny (domyślny tryb 
resetowania) należy ustawić zegar opóźnienia (zakres: 
0–99 sekund, domyślnie: 0 sekund). Po zamknięciu wejścia 
sterownik uruchomi opóźnienie niskiego poziomu ssania. 
Jeśli po upływie czasu zegara wejście niskiego poziomu 
ssania ciągle będzie zamknięte, sterownik wyłączy silnik. 
Jeśli wartość na wejściu zostanie wyczyszczona, sterownik 
zainicjuje zegar resetowania. Po upływie czasu zegara 
resetowania sterownik wznowi automatyczne działanie. 
W obszarze powiadomień zostaną wyświetlone wszystkie 
zegary. Ustawienie wyłączenia przy niskim poziomie ssania 
nie ma wpływu na rozruchy lokalne, zdalne rozruchy ręczne 
ani na rozruchy awaryjne.

UWAGA
Norma nfpa 20 zabrania instalowania w rurociągach 
ssących jakichkolwiek urządzeń, które utrudniają rozruch 
lub zatrzymanie pompy pożarowej. Eaton nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za korzystanie z tej funkcji.

5.6.9 Wyłączenie przy niskim poziomie piany
sterownik można zaprogramować tak, aby się wyłączał, 
gdy występuje niski poziom piany. Jeśli jest to pożądane, 
należy wybrać opcję Włączone. Dostępny jest również 
wbudowany przekaźnik czasowy (zakres: 0–99 sekund, 
domyślnie: 0 sekund) z trybem resetowania ręcznego lub 
automatycznego. Po wybraniu opcji reset ręczny należy 
aktywować przycisk „Naciśnij, aby zresetować wszystkie 
warunki” w obszarze powiadomień, aby zresetować alarm. 
Po wybraniu opcji reset automatyczny (domyślny tryb 
resetowania) należy ustawić zegar opóźnienia (zakres: 
0–99 sekund, domyślnie: 0 sekund). Po zamknięciu wejścia 
sterownik uruchomi opóźnienie niskiego poziomu piany. 
Jeśli po upływie czasu zegara wejście niskiego poziomu 
piany ciągle będzie zamknięte, sterownik wyłączy silnik. 
Jeśli wartość na wejściu zostanie wyczyszczona, sterownik 
zainicjuje zegar resetowania. Po upływie czasu zegara 
resetowania sterownik wznowi automatyczne działanie. 
W obszarze powiadomień zostaną wyświetlone wszystkie 
zegary. Ustawienie wyłączenia przy niskim poziomie piany 
nie ma wpływu na rozruchy lokalne, zdalne rozruchy ręczne 
ani na rozruchy awaryjne.

UWAGA
Norma nfpa 20 zabrania instalowania w rurociągach 
ssących jakichkolwiek urządzeń, które utrudniają rozruch 
lub zatrzymanie pompy pożarowej. Eaton nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za korzystanie z tej funkcji.

5.6.10 Przełącznik ciśnienia testowego
na jednym z wejść można aktywować zewnętrzny 
przełącznik ciśnienia. Włączenie tej funkcji wymaga, aby 
zaprogramowane wejście przełącznika ciśnienia testowego 
było zamknięte, aby umożliwić FPC rozruch silnika.
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5.6.11 Jednostki ciśnienia
użytkownik może wybrać jednostkę ciśnienia, która będzie 
wyświetlana. Dostępne jednostki to PSI, bar lub kPa.

5.6.12 Przetwornik ciśnienia
niektóre zastosowania nie wymagają czujnika ciśnienia, 
który wykrywa ciśnienie w systemie, aby w razie potrzeby 
uruchomić silnik pompy. W tym celu czujnik ciśnienia można 
wyłączyć za pomocą tej pozycji menu. Po wyłączeniu 
ustawienia punktu rozruchu ciśnienia, punktu zatrzymania 
ciśnienia, alarmu niskiego ciśnienia i alarmu wysokiego 
ciśnienia zostaną usunięte z menu. Informacje o stosowaniu 
wejścia Remote Auto Start (Zdalny rozruch automatyczny) 
zamiast czujnika ciśnienia znajdują się w sekcji 4.3.

5.6.13 Kalibracja przetwornika
sterownik udostępnia trzy (3) różne formy kalibracji.
Pełna kalibracja wymaga zmniejszenia ciśnienia układu 
do znanej wartości, zwykle 0 PSI. Tę wartość należy 
wprowadzić w sterowniku. Następnie ciśnienie układu jest 
zwiększane do wyższej znanej wartości, którą także należy 
wprowadzić w sterowniku. 
Kalibracja z użyciem bieżącego ciśnienia to kalibracja 
częściowa. Zakłada się, że punkt niskiego ciśnienia jest 
prawidłową wartością. Punkt wysokiego ciśnienia jest 
regulowany w oparciu o bieżące ciśnienie układu. 
Ustawienie Reset do fabrycznych wartości domyślnych 
przywraca kalibrację przetwornika do oryginalnych 
ustawień fabrycznych.

5.7 Karta wartości przekaźnika czasowego
Informacje o strukturze menu karty Wartości przekaźnika 
czasowego znajdują się w załączniku F.

5.7.1 Przekaźnik czasowy minimalnego czasu pracy (RPT)
służy do automatycznego zatrzymania sterownika po 
zaprogramowanym czasie. Zegar rozpoczyna odliczanie, gdy 
pompa zacznie normalnie pracować. Jeśli automatyczne 
wyłączenie jest wyłączone, zegar RPT nie będzie aktywny. 
Nie będzie uruchamiany podczas zdalnych rozruchów 
ręcznych, rozruchów lokalnych i rozruchów awaryjnych. Jeśli 
zegar działa, w obszarze powiadomień jest wyświetlany 
pozostały czas.

5.7.2 Zegar przyspieszenia 
zegar przyspieszenia można zaprogramować tak, aby 
umożliwić sterownikowi pracę w stanie obniżonego 
napięcia przez pewien czas. Ten zegar rozpoczyna odliczanie 
natychmiast po otrzymaniu sygnału uruchomienia i zasileniu 
przekaźnika rozruchu.

5.7.3 Czas sekwencyjnego rozruchu (SST)
zegar sekwencyjnego rozruchu można ustawić tak, 
aby opóźnił rozruch pompy, gdy są spełnione warunki 
automatycznego rozruchu. Jeśli podczas odliczania zegara 

sekwencyjnego ciśnienie wzrośnie powyżej punktu 
rozruchu, zegar zatrzyma odliczanie, a sekwencja rozruchu 
nie będzie kontynuowana. Podczas odliczania SST pozostały 
czas jest wyświetlany w obszarze powiadomień. Zegar SST 
nie będzie działać podczas zdalnych rozruchów ręcznych, 
rozruchów lokalnych i rozruchów awaryjnych.

5.7.4 Zegar błędu rozruchu (FTS) 
sterownik określa, że silnik pracuje prawidłowo, gdy 
osiągnięte zostanie co najmniej 20% zaprogramowanego 
prądu pełnego obciążenia silnika. Jeżeli sterownik uruchamia 
sekwencję rozruchu, ręczną lub automatyczną, a obliczone 
natężenie prądu nie osiągnęło 20% natężenia prądu przy 
pełnym obciążeniu silnika po odliczeniu czasu przez zegar 
błędu rozruchu, zostanie wygenerowany alarm „Fail to 
Start” (Nieudany rozruch).

5.7.5 Zegar błędu zatrzymania
sterownik określa, że silnik zatrzymał się pomyślnie, 
gdy po rozpoczęciu wywołania zatrzymania obliczone 
natężenie prądu spadnie poniżej progu 20%. Jeżeli 
sterownik uruchamia sekwencję zatrzymania, ręczną lub 
automatyczną, a obliczone natężenie prądu nie spadło 
poniżej 20% natężenia prądu przy pełnym obciążeniu silnika 
po odliczeniu czasu przez zegar błędu zatrzymania, zostanie 
wygenerowany alarm „Fail to Stop” (Nieudane zatrzymanie).

5.7.6 Tygodniowy zegar testowy silnika el.
tygodniowy zegar testowy silnika el. można 
zaprogramować tak, aby inicjował automatyczny rozruch 
i uruchamiał silnik pompy pożarowej w określonych 
odstępach czasu. Zegar tygodniowy ustawia się 
przez dostosowanie dnia, godziny i minuty żądanego 
tygodniowego uruchomienia, czasu trwania tego testu 
oraz odstępu czasu (w tygodniach). Jeśli tygodniowy zegar 
testowy jest włączony, w obszarze powiadomień jest 
wyświetlany czas pozostały do testu.

5.8 Karta wartości zadane alarmów
5.8.1 Odwrócenie faz
użytkownik może zmienić wartość zadaną odwrócenia faz, na 
podstawie której sterownik generuje alarm odwrócenia faz.

5.8.2 Wartość zadana alarmu awarii fazy
alarm braku zasilania/fazy jest aktywowany, gdy napięcie 
jednej fazy jest niższe od najwyższego napięcia fazy o 
zaprogramowaną wartość procentową. 

5.8.3 Wartość zadana przeciążenia silnika
alarm przeciążenia silnika jest aktywowany, gdy pobór prądu 
będzie przekraczać zaprogramowaną wartość przez dłużej 
niż osiem (8) sekund. 
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5.8.4 Awaria przetwornika podczas rozruchu pompy
awaria przetwornika występuje, gdy odczyt przetwornika 
jest mniejszy niż 4 mA lub większy niż 20 mA. Jeśli to 
ustawienie jest włączone i odczyt przetwornika jest poza 
dopuszczalnym zakresem, sterownik uruchomi silnik i 
uruchomi alarm awarii przetwornika.

5.8.5 Przerwanie testu silnika przy niskim napięciu
włączenie ustawienia spowoduje, że sterownik przerwie 
test silnika po wykryciu zbyt niskiego napięcia. Ustawienie 
dotyczy zarówno cotygodniowych, jak i ręcznych testów 
silnika. 

5.8.6 Ustawienia alarmu napięcia
ta pozycja menu służy do ustawiania wartości granicznych 
zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia. Jeżeli sterownik 
jest wyposażony w SZR, na ekranie będzie można ustawić 
różne wartości zadane dla każdego ze źródeł.

5.8.7 Ustawienia alarmu częstotliwości 
ta pozycja menu służy do ustawiania wartości granicznych 
zbyt niskiej i zbyt wysokiej częstotliwości. Jeżeli sterownik 
jest wyposażony w SZR, na ekranie będzie można ustawić 
różne wartości zadane dla każdego ze źródeł.

5.9 Karta wejścia/wyjścia
5.9.1 Wejścia
dla wejść opcjonalnych można zaprogramować wcześniej 
ustalone wartości lub wartości niestandardowe. Menu 
Wejście wyświetla każde wejście, informację, do czego jest 
zaprogramowane, umożliwia zaprogramowanie opóźnienia, 
zamknięcie wejścia po odebraniu sygnału wejściowego, 
zaprogramowanie wejścia jako bezpiecznego w przypadku 
awarii (jeśli ustawienie jest włączone, stycznik będzie 
uważany za normalnie zamknięty) i powiązanie z wejściem 
wirtualnych wskaźników z obszaru powiadamiania. 
Informacje na temat wartości ogólnych, które można 
zaprogramować dla wejść opcjonalnych, znajdują się w 
tabeli 2 — Ogólne etykiety wejść niestandardowych. Po 
otrzymaniu sygnału z tego wejścia do pamięci zostanie 
zapisany komunikat z zaprogramowaną etykietą. Wejście 
to można połączyć ze wspólnym alarmem w menu 
Konfiguracja panelu. 

Tabela 2 

Programowalne alarmy dotyczące wejść

Zdalny rozruch ręczny
Zdalne zatrzymanie ręczne
Zdalny rozruch/zatrzymanie ręczne
Zdalny rozruch automatyczny
Rozruch zaworu zalewowego
Niski poziom ssania
Niski poziom piany

Przełącznik ciśnienia testowego
Niska temperatura pomieszczenia
Wysoka temperatura pomieszczenia
Niski poziom w zbiorniku
Wysoki poziom w zbiorniku
Blokada
Przejdź do źródła 1
Przejdź do źródła 2
Włącz rozruch sekwencyjny
Wejście niestandardowe
Niezdefiniowane

5.9.2 Wyjścia
opcjonalne przekaźniki wyjściowe można zaprogramować 
do działania na podstawie żądanej funkcji. Menu 
Niestandardowe wyjście wyświetla każde wyjście, 
informację, do czego jest zaprogramowane, umożliwia 
zaprogramowanie opóźnienia, zamknięcie wyjścia po 
zasileniu przekaźnika, zaprogramowanie wyjścia jako 
bezpiecznego w przypadku awarii (jeśli ustawienie 
jest włączone, przekaźnik będzie normalnie zasilany). 
Wartości ogólne, które można zaprogramować dla wyjść 
opcjonalnych, znajdują się w tabeli 3. 

Tabela 3 

Programowalne alarmy dotyczące wyjść

Uruchomienie
Przyspieszenie
Ciśnienie poniżej
Ciśnienie powyżej
Wspólny alarm
Styki uruchomienia silnika
WŁ. zasilania
Pompa pracuje
Lokalny rozruch
Rozruch awaryjny
Poniżej ciśnienia rozruchowego
Ciśnienie inicjujące rozruch
Alarm niskiego ciśnienia
Alarm wysokiego ciśnienia
Zdalny rozruch ręczny
Zdalny rozruch automatyczny
Rozruch zaworu zalewowego
Awaria osprzętu
Awaria przetwornika
Przeciążenie silnika el.
Niski poziom w zbiorniku
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Wysoki poziom w zbiorniku
Niska temperatura pomieszczenia
Wysoka temperatura pomieszczenia
Niski poziom ssania
Niski poziom piany
Błąd rozruchu
Błąd zatrzymania
Zrzut obciążenia
Wejście 1
Wejście 2
Wejście 3
Wejście 4
Wejście 5
Wejście 6
Wejście 7
Wejście 8
Wejście 9
Wejście 10
Przebieg próbny silnika
Test silnika zakończony niepowodzeniem
Przebieg próbny silnika el.
Test silnika el. zakończony niepowodzeniem
Niepowodzenie przełączenia SZR
Rozłączono źródło 2
Dostępne S1
Dostępne S2
Awaria fazy S1
Awaria fazy S2
Zbyt niskie napięcie S1
Zbyt niskie napięcie S2
Zbyt wysokie napięcie S1
Zbyt wysokie napięcie S2
Zbyt niska częstotliwość S1
Zbyt niska częstotliwość S2
Zbyt wysoka częstotliwość S1
Zbyt wysoka częstotliwość S2
Odwrócenie fazy S1
Odwrócenie fazy S1
SZR podłączone do S1
SZR podłączone do S2
Wyłączony

5.10 Karta historia/statystyka/diagnostyka 
(historia/statystyka/diagnostyka)
5.10.1 Historia komunikatów
sterownik EPCT zapisuje w swojej pamięci szereg pozycji, 
które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów systemu i/
lub sterownika pompy pożarowej. Sterownik może zapisać 
w swojej pamięci do 65 000 komunikatów alarmowych/
statusu, które mogą być wyświetlane na głównym 
wyświetlaczu lub zapisywane na nośnikach USB. Na ekranie 
Historia komunikatów można wyświetlić do dziesięciu (10) 
zdarzeń. Wyświetlane są również daty i godziny zdarzeń.
Naciśnięcie przycisków strzałek w górę lub w dół spowoduje 
przejście do poprzedniego lub następnego komunikatu 
zapisanego w pamięci. 
Naciśnięcie przycisków Page up lub Page down spowoduje 
przejście w górę lub w dół o 10 komunikatów zapisanych w 
pamięci. 
Naciśnięcie i przytrzymanie strzałek w górę, w dół, Page 
up lub Page down powoduje przewijanie komunikatów 
zapisanych w pamięci; im dłużej przycisk jest 
przytrzymywany, tym większa jest szybkość przewijania.
Dane historii komunikatów są przechowywane w pliku w 
formacie CSV (wartości są oddzielane przecinkami).

5.10.2 Statystyki sterownika
sterownik EPCT zapisuje pewne wartości statystyczne, 
które można następnie przeglądać na ekranie głównym 
lub zapisać na nośniku USB. Statystyki można wyczyścić, 
naciskając przycisk „Clear All Controller Statistics” (Wyczyść 
wszystkie statystyki sterownika). Informacje o zapisywanych 
wartościach statystycznych zawiera tabela 4.

Tabela 4 

Statystyki

Całkowity czas zasilania
Całkowity czas pracy silnika el.
Ostatni czas pracy silnika el.
Wezwania do rozruchu
Rozruchy silnika
Maksymalny prąd rozruchowy A
Maksymalny prąd rozruchowy B
Maksymalny prąd rozruchowy C
Maksymalny prąd pracy A
Maksymalny prąd pracy B
Maksymalny prąd pracy C
Ostatnie napięcie LR A
Ostatnie napięcie LR B
Ostatnie napięcie LR C
Ostatni prąd LR A
Ostatni prąd LR B
Ostatni prąd LR C 
Minimalne ciśnienie systemu 
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Maksymalne ciśnienie systemu
Minimalne napięcie S1 AB
Minimalne napięcie S1 BC
Minimalne napięcie S1 CA
Maksymalne napięcie S1 AB
Maksymalne napięcie S1 BC
Maksymalne napięcie S1 CA
Minimalne napięcie S2 AB
Minimalne napięcie S2 BC
Minimalne napięcie S2 CA
Maksymalne napięcie S2 AB
Maksymalne napięcie S2 BC
Maksymalne napięcie S2 CA
Częstotliwość minimalna S1 
Częstotliwość maksymalna S1 
Częstotliwość minimalna S2 
Częstotliwość maksymalna S2 
Ostatni rozruch systemu
Ostatni rozruch silnika el.
Ostatni rozruch przy niskim ciśnieniu
Ostatni zablokowany wyzwalacz wirnika
Ostatnia awaria fazy S1 
Ostatnia awaria fazy S2
Ostatnie odwrócenie fazy S1
Ostatnie odwrócenie fazy S2 
Ostatnie zbyt wysokie napięcie S1
Ostatnie zbyt niskie napięcie S1 
Ostatnie zbyt niskie napięcie S2 
Ostatnie zbyt wysokie napięcie S2 
Ostatnia zbyt niska częstotliwość S1 
Ostatnia zbyt wysoka częstotliwość S2 
Ostatnia zbyt niska częstotliwość S1 
Ostatnia zbyt wysoka częstotliwość S2 
Ostatni rozruch generatora
Ostatnie zatrzymanie generatora
Ostatnie przełączenie na S1
Ostatnie przełączenie na S2
Ostatnie rozłączenie S2 

5.10.3 Diagnostyka sterownika
sterownik EPCT wyświetli szereg wartości diagnostycznych 
na ekranie głównym lub zapisze je na nośniku USB. 
Na głównej stronie diagnostycznej wyświetlana jest wersja 
oprogramowania układowego oraz informacje o wartościach 
napięcia, natężenia i o przetworniku. 
Na stronie statusów wejść są wyświetlane stany 
wszystkich styków wejściowych. Po naciśnięciu przycisku 
wejścia sterownik zastąpi stan tego wejścia na jedną 
minutę. Po ponownym naciśnięciu przycisku wejście 
wznawia normalną pracę. Po opuszczeniu ekranu wejście 
wznawia normalną pracę.
Na stronie statusów wyjść jest wyświetlany stan każdego 
przekaźnika wyjściowego na płycie we/wy lub płycie SZR 

(jeśli dotyczy), zaworu elektromagnetycznego i alarmu. 
Po naciśnięciu przycisku wyjścia sterownik zastąpi stan 
tego wyjścia na jedną minutę. Po ponownym naciśnięciu 
przycisku wyjście wznawia normalną pracę. Po opuszczeniu 
ekranu wejście wznawia normalną pracę. Sygnał dźwiękowy 
można wyciszyć na okres dziesięciu (10) minut, przy czym 
opuszczenie ekranu nie spowoduje jego zresetowania.
W sterowniku jest dostępna wbudowana diagnostyka 
komunikacji. Na ostatniej stronie menu Diagnostyka 
sterownika można testować funkcje przekazywania i 
odbierania danych na karcie wyświetlacza. Na ekranie 
pojawi się komunikat z informacją o wyniku testu (sukces 
lub niepowodzenie).

5.10.4 Informacje o uruchomieniu 
sterownik EPCT będzie rejestrować wszystkie zadania 
zakończone/zaprogramowane na karcie URUCHOMIENIE 
w osobnym pliku. Umożliwia to użytkownikowi dokładną 
identyfikację wszystkich zakończonych czynności w 
procesie uruchamiania/rozruchu.

5.10.5 Zapis na nośniku USB
dane można zapisać na nośniku USB, korzystając z portu 
USB na drzwiach sterownika. Po włożeniu poprawnego 
nośnika USB napis na przycisku zmieni się z „WŁÓŻ USB” 
na „NACIŚNIJ, ABY ZAPISAĆ”. Po zapisaniu danych na 
nośniku USB na wyświetlaczu zostanie wyświetlona prośba 
o usunięcie nośnika.
Historia komunikatów, statystyki, diagnostyka, konfiguracja iplik 
startowy zostaną zapisane na nośniku USB w formacie CSV. 
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6.0 Samoczynne załączanie rezerwy (SZR)
6.1 Informacje ogólne
Przełączniki źródła zasilania służą do ochrony krytycznych 
odbiorników elektrycznych przed utratą zasilania. Źródło 
zasilania 1 odbiornika jest wspomagane przez źródło 
zasilania 2. Przełącznik źródła zasilania jest podłączony 
zarówno do źródła 1, jak i źródła 2 i zasila odbiornik z 
jednego z dwóch źródeł. Po utracie zasilania ze źródła 1 
przełącznik źródła zasilania przełącza odbiornik na źródło 
zasilania 2. Po odzyskaniu zasilania ze źródła 1 następuje 
automatyczny powrót do źródła zasilania 1.
Jeśli w źródle 1 częstotliwość lub napięcie będzie zbyt 
niskie lub zbyt wysokie albo fazy są odwrócone, nastąpi 
przełączenie na źródło rezerwowe. Jeśli źródło zasilania 2 
jest generatorem rezerwowym, SZR uruchomi generator. 
Po osiągnięciu wystarczającego napięcia generatora nastąpi 
powrót do źródła zasilania 2. Jeśli zasilanie źródła 1 zostanie 
przywrócone, SZR automatycznie przeniesie zasilanie do 
źródła 1 i zainicjuje wyłączenie silnika generatora.
Przełącznik źródła zasilania składa się z czterech 
podstawowych elementów:

1. Styki	główne	— załączają i odłączają zasilanie ze 
źródeł 1 i 2.

2. Elektryczny	obwód	sterujący	SZR, który zasila 
mechanizm przełączający główne styki.

3. Mechanizm	mechanicznego	przełączania, który 
przełącza główne styki. 

4. Płyta	sterująca	SZR	i	ekran	dotykowy służące do 
monitorowania stanu źródeł zasilania i wspierające 
podejmowanie inteligentnych decyzji dotyczących 
działania przełącznika źródła zasilania. 

6.2 Styki główne
Podłączenie obciążenia SZR do jednego z dwóch źródeł 
zasilania odbywa się z użyciem pary odłączników. Normalny 
odłącznik steruje źródłem 1, natomiast odłącznik awaryjny 
steruje źródłem 2. Mechaniczny zespół obsługujący 
odłączniki został zaprojektowany w taki sposób, aby oba 
źródła nie mogły jednocześnie zasilać odbiornika. Płyta 
we/wy sterownika pompy pożarowej i płyta sterująca 
SZR monitorują napięcie źródła 1 i źródła 2 po stronie 
odłączników. Zestaw wyłączników pomocniczych 
zainstalowanych w każdym z odłączników dostarcza 
sterownikowi SZR informacje zwrotne o tym, które źródło 
aktualnie zasila odbiornik. Wyłączniki pomocnicze są 
podłączone do zacisków 68 (wspólny), 70 (normalny SZR) 
i 71 (awaryjny SZR). Jeśli SZR znajduje się w pozycji źródła 
1, wówczas zaciski 68 i 70 są zamknięte, a 68 i 71 otwarte. 
Jeśli SZR znajduje się w pozycji źródła 2, wówczas zaciski 
68 i 71 są zamknięte, a 68 i 70 otwarte.

6.3 Elektryczny obwód sterujący SZR
Gdy płyta sterująca SZR zainicjuje przełączenie na źródło 
2 lub źródło 1, załączy przekaźnik 9CR znajdujący się na 

płycie sterującej SZR. Zasilenie tego przekaźnika spowoduje 
zamknięcie styku pomiędzy zaciskami 72 i 73 na płycie 
SZR. Zamknięcie tego styku zasila silnik SZR i hamulec 
silnika. Silnik zasilany jest z jednego z dwóch wtórnych 
transformatorów sterujących 120 V AC zasilanych przez 
źródło 1 i źródło 2. Napięcie pierwotne transformatora 
sterującego jest wyprowadzane od strony linii odłączników 
SZR. Transformatory dostarczane w ramach zespołu 
będą uzależnione od napięcia sieci zasilającej stosowanej 
przez klienta. Aby uniknąć wzajemnego zasilania się 
transformatorów, do ich izolacji używa się przekaźnika (KV) 
dostarczanego przez producenta. Przekaźnik KV będzie 
zasilany, gdy tylko źródło 2 będzie dostępne.

6.4 Mechanizm przełączenia mechanicznego
Mniejsze sterowniki przełączników źródła zasilania, 
wykorzystujące odłączniki F-Frame (150 A), mają sterownik 
pompy pożarowej i przełącznik źródła zasilania umieszczone 
w tej samej obudowie. Część przełącznika źródła zasilania 
sterownika jest oddzielona od reszty sterownika pompy 
pożarowej za pomocą białej, metalowej bariery. Belka łączy 
dźwignie odłącznika z ramieniem mechanizmu napędowego 
silnika. Belka jest mocowana do płyty montażowej w 
punkcie obrotu znajdującym się między odłącznikami. 
Ramię napędu silnika porusza się po torze na drugim końcu 
belki. Kiedy ramię silnika obraca belkę, ta obraca się w 
punkcie mocowania, co powoduje, że dźwignie zwykłych 
i awaryjnych odłączników poruszają się w górę lub w dół. 
Powoduje to załączanie lub odłączanie źródła 1 i 2. W 
żadnym momencie nie będą podłączone jednocześnie źródła 
normalne i awaryjne. Aby ręcznie obrócić silnik, należy 
najpierw odłączyć napięcie od sterownika. Silnik znajduje się 
za ramieniem napędu na płycie montażowej mechanizmu. 
Należy zlokalizować płytę sprzęgła na spodzie silnika w 
kierunku tylnej części obudowy. Jest to prostokątna płyta 
w kolorze złotym, o niewielkiej ruchomości. Nacisnąć i 
przytrzymać płytę sprzęgła na ramie silnika. Teraz można 
obrócić ramię silnika, aby przesunąć położenie belki. 
Większe sterowniki przełączników źródła zasilania, 
wykorzystujące odłączniki K-Frame (300 A lub 400 A), 
L-Frame (600 A) lub N-Frame (800 A lub 1200 A) mają 
przełącznik źródła zasilania umieszczony w oddzielnej 
obudowie. Oddzielna obudowa jest przykręcona 
bezpośrednio do obudowy sterownika pompy pożarowej. 
Przełącznik źródła zasilania ma obrotową metalową 
dźwignię i strzałkę, która wskazuje położenie przełącznika 
(normalny/awaryjny/neutralny). Mechanizm napędu 
silnika SZR znajduje się za dźwignią obsługi ręcznej i 
płytą pokrywy. Mechanizm napędowy silnika łączy się z 
dźwigniami odłączników. W miarę jak mechanizm napędu 
silnika lub dźwignia obsługi ręcznej obraca się, zwykłe i 
awaryjne odłączniki załączają się i rozłączają. W żadnym 
momencie nie będą podłączone jednocześnie źródła 
normalne i awaryjne. Aby ręcznie obsługiwać przełącznik 
źródła zasilania, należy najpierw odłączyć napięcie od 
sterownika. Po odłączeniu zasilania można ręcznie obracać 
dźwignię, aż do momentu, gdy strzałka ustawi się w 
żądanej pozycji przełącznika źródła zasilania. 
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6.5 Płyta sterująca i ekran dotykowy SZR
Płyta sterująca SZR jest podłączona do głównej płyty we/wy 
sterownika pompy pożarowej za pomocą kabla płaskiego. 
Dzięi temu jest w stanie odbierać i wysyłać zarówno sygnały 
zasilające, jak i sterujące niezbędne do prawidłowego 
działania sterownika i SZR przy zasilaniu z dowolnego źródła. 
Płyta SZR jest również wyposażona w zaciski wielu ważnych 
wejść i wyjść specyficznych dla funkcji SZR. 

6.5.1 Wejścia
 • Napięcie zasilania wejściowego źródła 2 Zasila płytę SZR i 

płytę we/wy ze źródła 2, gdy nie ma źródła 1.
 • Odłącznik źródła 2 znajduje się w pozycji OFF (wył.). 

Sprzężenie zwrotne z przełącznika pomocniczego 
znajdującego się w odłączniku źródła 2 w celu wskazania, 
czy odłącznik znajduje się w pozycji otwartej, czy 
zamkniętej.

 • SZR jest w pozycji NORMAL (normalna) Sprzężenie 
zwrotne dostarczane przez wyłącznik pomocniczy 
znajdujący się w odłączniku SZR źródła 1 w celu 
wskazania, czy odłącznik znajduje się w pozycji otwartej, 
czy zamkniętej.

 • SZR jest w pozycji EMERGENCY (awaryjna) Sprzężenie 
zwrotne dostarczane przez wyłącznik pomocniczy 
znajdujący się w odłączniku SZR źródła 2 w celu 
wskazania, czy odłącznik znajduje się w pozycji otwartej, 
czy zamkniętej.

6.5.2 Wyjścia
 • Połączenie stykowe wyłącznika awaryjnego źródła 

zasilania z wyłącznikiem bocznikowym. Dostarcza sygnał 
do mechanizmu bocznikowego wyłącznika źródła 2 w celu 
aktywacji wyłącznika w przypadku zdarzenia dotyczącego 
poziomu prądu zablokowanego wirnika.

 • Rozłączono źródło 2. Przekaźnik 7CR służy do 
wskazywania stanu odłącznika źródła 2. Po ustawieniu 
odłącznika źródła 2 w pozycji OFF przekaźnik zostanie 
włączony.

 • Styki rozruchu silnika. Przekaźnik 8CR ma styk, który 
aktywuje się podczas zaniku zasilania lub gdy źródło 1 
staje się niedostępne. Przekaźnik 8CR jest podłączony do 
zacisków 51 i 52 znajdujących się w sekcji/szafce SZR.

 • Sterowanie silnikiem/hamulcem SZR. Po wywołaniu 
przełączenia przekaźnik 9CR zostanie wzbudzony w celu 
uruchomienia silnika SZR.

6.5.3 Grafika ekranu dotykowego SZR
Na stronie głównej ekranu dotykowego jest wyświetlana 
pozycja przełącznika źródła zasilania. Gdy SZR znajduje się w 
pozycji źródła 1, schemat jednokreskowy na wyświetlaczu 
pokaże styk SZR źródła 1 zamknięty, a styk SZR źródła 
2 otwarty. Gdy znajduje się w pozycji źródła 2, schemat 
jednokreskowy na wyświetlaczu pokaże styk SZR źródła 
2 zamknięty, a styk SZR źródła 1 otwarty. Gdy przełącznik 

źródła zasilania znajduje się w pozycji neutralnej, styki SZR 
źródeł 1 i 2 będą wyświetlane jako otwarte. Jeśli odłącznik 
dla źródła 2 jest otwarty, powinien się pojawić wizualny 
i dźwiękowy alarm odłączenia źródła 2, a na schemacie 
jednokreskowym na wyświetlaczu styki odłączenia 
awaryjnego będą widoczne jako otwarte. 

6.6 Programowanie
Informacje na temat struktury menu na karcie Ustawienia 
SZR znajdują się w załączniku G.

6.6.1 Opóźnienie czasowe S1 do S2 
ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego 
podczas zmiany ze źródła 1 na źródło 2. Zegar uruchamia 
się, gdy sterownik wykryje, że źródło 2 jest dostępne.

6.6.2 Opóźnienie czasowe S1 do S2 
ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego 
podczas zmiany ze źródła 1 na źródło 2. Zegar uruchamia 
się, gdy sterownik wykryje, że źródło 1 jest dostępne.

6.6.3 Neutralne opóźnienie czasowe 
jeśli jest włączone, przełącznik źródła zasilania zatrzyma się 
w pozycji neutralnej (obydwa wyłączniki w pozycji otwartej/
rozłączone) do zakończenia odliczania przez zegar TDN. Po 
zakończeniu odliczania przełącznik źródła zasilania przełączy 
system na źródło docelowe.

6.6.4 Opóźnienie czasowe rozruchu silnika 
zegar, jeśli jest włączony, opóźnia uruchomienie generatora 
rezerwowego do zakończenia odliczania. Jest to zwykle 
stosowane w celu uniknięcia uciążliwego rozruchu 
generatora w przypadku wystąpienia niewielkich wahań 
napięcia

6.6.5 Opóźnienie czasowe niepowodzenia S2 
opóźnienie czasowe przed alarmem o niepowodzeniu 
rozruchu źródła 2 (generator) spowodowanym brakiem 
pełnego napięcia na wejściu źródła 2.

6.6.6 Opóźnienie czasowe chłodzenia silnika
opóźnienie czasowe przed zainicjowaniem cyklu zatrzymania 
silnika/generatora po przełączeniu sterownika na źródło 1. 
Umożliwia to chłodzenie silnika/generatora podczas pracy 
bez obciążenia. Odliczanie rozpoczyna się po pomyślnym 
przełączeniu sterownika na źródło 1.

6.6.7 Podwójna funkcjonalność
ta funkcja umożliwia zaprogramowanie sterownika do 
systemu podwójnej funkcjonalności. Jeśli jest włączona, 
sterownik włącza alarm po zaniku zasilania na którymkolwiek 
ze źródeł. Użytkownik może zaprogramować preferowane 
źródło. Preferowane źródło będzie wybierane przez 
sterownik, gdy obydwa źródła zasilania będą dostępne.



23

Samoczynne załączanie rezerwy (SZR)
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6.6.8 Tygodniowy zegar testowy silnika el. 
tygodniowy zegar testowy silnika el. można zaprogramować 
tak, aby automatycznie uruchamiał generator w 
określonych odstępach czasu. Zegar tygodniowy ustawia 
się przez dostosowanie dnia, godziny i minuty żądanego 
tygodniowego uruchomienia, czasu trwania tego testu, 
odstępu czasu (w tygodniach) oraz możliwości przełączenia 
odbiornika na źródło 2. Jeśli tygodniowy zegar testowy jest 
włączony, w obszarze powiadomień jest wyświetlany czas 
pozostały do testu. 
Więcej informacji znajduje się w sekcji 5.8 oraz załączniku G.
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7.0 Opcjonalne dodatkowe płyty
Do sterownika EPCT można dodać cztery (4) dodatkowe 
opcjonalne karty: płytę przekaźników, dodatkowe urządzenie 
4-20 mA, MODBUS i płytę opcji alarmu. W sterowniku 
EPCT będzie możliwość zainstalowania w przyszłości kart 
opcjonalnych po aktualizacji oprogramowania układowego. 
Maksymalny prąd przepływający przez przekaźniki to 8 A 
250 V AC / 30 V DC.
Po zainstalowaniu płyty widoczna będzie odpowiednia karta 
do programowania. Zaprogramowane wartości zostaną 
zachowane na karcie opcjonalnej.

7.1 Płyta wyjściowa przekaźników
Zawiera cztery (4) przekaźniki z jednym (1) zestawem 
styków Form-C dla każdego przekaźnika z przewodami do 
zacisków. Parametry znamionowe przekaźników to 8 A, 
250 V AC i 30 V DC. Zawiera dwie (2) rozdzielne listwy 
zacisków 6-stykowych. 

7.1.1 Programowanie

i. Dodatkowe informacje znajdują się w 
załączniku K. 

7.2 Dodatkowe urządzenie 4-20 mA
Zawiera dwubiegunowy (2) zacisk śrubowy 4-20 mA, 
rozdzielną listwę zaciskową. Zawiera również cztery (4) 
przekaźniki z jednym (1) zestawem styków Form-Cdla 
każdego przekaźnika z przewodami do zacisków. Parametry 
znamionowe przekaźników to 8 A, 250 V AC i 30 V DC. 
Zawiera dwie (2) rozdzielne listwy zacisków 6-stykowych. 

7.2.1 Programowanie:

i. Dodatkowe informacje znajdują się w 
załączniku L. 

7.3 Płyta MODBUS
Zawiera 8-biegunowy zespół przełączników DIP 
przeznaczonych do przełączania między RS422 i RS485 z 
rezystorami obciążeniowymi lub bez nich. Zawiera jedną (1) 
rozdzielną listwę zaciskową 6-stykową z zaciskami TXD0, 
TXD1, RXD0, RXD1, wspólnym i pustym. Zawiera dwa 
(2) wskaźniki LED montowane w obudowie, jeden (1) do 
przesyłania i jeden (1) do odbierania.

7.3.1 Programowanie:

i. Dodatkowe informacje znajdują się w 
załączniku M.

7.3.2 Ustawienia przełączników DIP na płycie MODBUS

  SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8

RS422	bez	końcówek WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ
RS422	z	końcówkami	RX WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WŁ WŁ WYŁ WYŁ
RS422	z	końcówkami	TX WŁ WYŁ WŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ
RS422	z	końcówkami	RX/TX WŁ WYŁ WŁ WYŁ WŁ WŁ WYŁ WYŁ
RS485	bez	końcówek WYŁ WŁ WYŁ WŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ
RS485	z	końcówkami WŁ WŁ WŁ WŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ

7.4 Płyta opcji alarmów nadzorczych
Zawiera piezoelektryczny brzęczyk o głośności minimum 90 
dB. Zawiera jedną (1) rozdzielną listwę zaciskową 6-stykową; 
dwa zaciski są przeznaczone dla wejścia 120 V AC (bez 
określenia polaryzacji), dwa zaciski 120 V AC, minimum 
50 mA do zewnętrznego połączenia lamp, dwie listwy 
zaciskowe są przeznaczone dla zewnętrznego przycisku 
wyłączającego brzęczyk.

7.4.1 Programowanie:

i. Dodatkowe informacje znajdują się w 
załączniku N.
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Załącznik A: Struktura menu

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik B: Struktura menu karty rozruch

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.



27

Załącznik C (a): Struktura menu karty konfiguracja panelu
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Załącznik C (a): Struktura menu karty konfiguracja panelu

 
Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.



28

Załącznik C (b): Struktura menu karty Konfiguracja panelu, c.d.
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Załącznik C (b): Struktura menu karty Konfiguracja panelu, c.d.

Uaaaa:U  UWAGA: Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzed-
niego ekranu.
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Załącznik C (c): Struktura menu karty konfiguracja panelu, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik C (d): Struktura menu karty konfiguracja panelu, c.d. 

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik C (e): Struktura menu karty konfiguracja panelu, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik D: Struktura menu karty pomoc

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik E (a): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia
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Załącznik E (a): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik E (b): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia, c.d.
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Załącznik E (b): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik E (c): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia, c.d.
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Załącznik E (c): Struktura menu karty ustawienia ciśnienia, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik F: Struktura menu karty wartości przekaźnika czasowego 
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Załącznik F: Struktura menu karty wartości przekaźnika czasowego 

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik G (a): Struktura menu karty ustawienia SZR
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Załącznik G (a): Struktura menu karty ustawienia SZR

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik G (b): Struktura menu karty ustawienia SZR, c.d.

STEROWNIK POMPY POŻAROWEJ SERII EPCT FIRE   MN124016PL   Sierpnia 2019   www.eaton.com

Załącznik G (b): Struktura menu karty ustawienia SZR, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik H (a): Struktura menu karty wartości zadane alarmów
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Załącznik H (a): Struktura menu karty wartości zadane alarmów

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik H (b): Struktura menu karty wartości zadane alarmów, c.d.
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Załącznik H (b): Struktura menu karty wartości zadane alarmów, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik H (b): Struktura menu karty wartości zadane alarmów, c.d.
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Załącznik I (a): Struktura menu karty wejścia/wyjścia 

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik I (b): Struktura menu karty wejścia/wyjścia, c.d.
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Załącznik I (b): Struktura menu karty wejścia/wyjścia, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik J: Historia/statystyka/diagnostyka historia/statystyka/diagnostyka
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Załącznik J: Historia/statystyka/diagnostyka historia/statystyka/diagnostyka

Uaaaa:U  UWAGA: Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do 
poprzedniego ekranu.
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Załącznik K: Struktura menu karty płyta opcji przekaźników
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Załącznik K: Struktura menu karty płyta opcji przekaźników

Uaaaa:U  UWAGA: Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do 
poprzedniego ekranu. 
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Załącznik L (a): Urządzenie 4-20 ma — struktura menu karty
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Załącznik L (a): Urządzenie 4-20 ma — struktura menu karty

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu. 
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Załącznik L (a): Urządzenie 4-20 ma — struktura menu karty, c.d.
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Załącznik L (a): Urządzenie 4-20 ma — struktura menu karty, c.d.

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu. 
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Załącznik L (a): Urządzenie 4-20 ma — struktura menu karty, c.d.
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Załącznik M: Płyta MOBUS — struktura menu karty

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
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Załącznik N: Płyta opcji alarmów nadzorczych — struktura menu karty
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Załącznik N: Płyta opcji alarmów nadzorczych — struktura menu karty

Uaaaa:U Naciśnięcie przycisku Back (Wstecz) lub Cancel (Anuluj), jeśli są dostępne, spowoduje powrót do poprzedniego ekranu. 
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Załącznik O: komunikaty alarmu/statusu
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Załącznik O: komunikaty alarmu/statusu
Komunikat Opis

SZR PODŁĄCZONE DO S2 Automatyczny przełącznik źródła zasilania jest w pozycji awaryjnej 
SZR PODŁĄCZONE DO S1 Automatyczny przełącznik źródła zasilania jest w pozycji normalnej
ROZRUCH ZAWORU ZALEWOWEGO Sterownik uruchomił silnik po otrzymaniu sygnału rozruchu zaworu zalewowego
ROZRUCH AWARYJNY Naciśnięto dźwignię rozruchu awaryjnego i uruchomiono silnik
BŁĄD ROZRUCHU Pojawiło się wezwanie do rozruchu silnika, jednak pobór prądu nie osiągnął 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia 

silnika
BŁĄD ZATRZYMANIA Jeżeli pobór prądu nie spadnie poniżej 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia silnika, to alarm ten zostanie 

wyzwolony po dwóch (2) sekundach od wydania polecenia zatrzymania
BLOKADA Otrzymano sygnał blokady 
WŁ. ZASILANIA Powiadomienie zostanie wyświetlone, gdy zasilanie sterownika będzie z zakresu 200–600 V AC
POMPA PRACUJE Pobór prądu przez silnik osiągnął co najmniej 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia silnika
LOKALNY ROZRUCH Naciśnięto przycisk rozruchu na kołnierzu obudowy, inicjując sekwencję rozruchu
LOKALNE ZATRZYMANIE Naciśnięto przycisk zatrzymania na kołnierzu obudowy, inicjując sekwencję zatrzymania
PONIŻEJ CIŚNIENIA ROZRUCHOWEGO Pompa rozpoczęła pracę z powodu niskiego ciśnienia
CIŚNIENIE INICJUJĄCE ROZRUCH Pompa rozpoczęła pracę, ponieważ ciśnienie przekroczyło wartość zadaną 
ALARM NISKIEGO CIŚNIENIA Ciśnienie w systemie jest niższe niż zaprogramowana wartość zadana alarmu
ALARM WYSOKIEGO CIŚNIENIA Ciśnienie w systemie jest wyższe niż zaprogramowana wartość zadana alarmu
ZDALNY ROZRUCH RĘCZNY Pompa została uruchomiona przez zdalny sygnał rozruchu
ZDALNE ZATRZYMANIE RĘCZNE Pompa została zatrzymana przez zdalny sygnał zatrzymania
ZDALNY ROZRUCH AUTOMATYCZNY Otrzymano zdalny sygnał automatycznego rozruchu 
AWARIA OSPRZĘTU Sterownik wykrywa usterki sprzętu na następujących płytach: płyta SZR, płyta we/wy lub płyta logiczna
AWARIA PRZETWORNIKA Sterownik wykrył usterkę przetwornika
PRZECIĄŻENIE SILNIKA EL. Pobór prądu przekroczył 125% zaprogramowanego pełnego obciążenia silnika
NISKI POZIOM W ZBIORNIKU Sterownik otrzymał sygnał niskiego poziomu w zbiorniku
WYSOKI POZIOM W ZBIORNIKU Sterownik otrzymał sygnał wysokiego poziomu w zbiorniku 
NISKA TEMPERATURA 
POMIESZCZENIA

Sterownik otrzymał sygnał niskiej temperatury pomieszczenia

WYSOKA TEMPERATURA 
POMIESZCZENIA

Sterownik otrzymał sygnał wysokiej temperatury pomieszczenia

NISKI POZIOM SSANIA Sterownik otrzymał sygnał niskiego poziomu ssania
NISKI POZIOM PIANY Sterownik otrzymał sygnał niskiego poziomu piany
ZRZUT OBCIĄŻENIA Zegar zrzutu obciążenia rozpoczął odliczanie i wyjście zrzutu obciążenia zostało zamknięte
WEJŚCIE 1 Otrzymano sygnał z wejścia 1 
WEJŚCIE 2 Otrzymano sygnał z wejścia 2 
WEJŚCIE 3 Otrzymano sygnał z wejścia 3 
WEJŚCIE 4 Otrzymano sygnał z wejścia 4 
WEJŚCIE 5 Otrzymano sygnał z wejścia 5 
WEJŚCIE 6 Otrzymano sygnał z wejścia 6 
WEJŚCIE 7 Otrzymano sygnał z wejścia 7 
WEJŚCIE 8 Otrzymano sygnał z wejścia 8 
WEJŚCIE 9 Otrzymano sygnał z wejścia 9 
WEJŚCIE 10 Otrzymano sygnał z wejścia 10 
WYZWOLENIE ZABLOKOWANEGO 
WIRNIKA

Sterownik wyzwolił zabezpieczenie nadprądowe wbudowanego zablokowanego wirnika
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Komunikat Opis

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE Automatyczne wyłączenie jest aktywne, gdy wskaźnik LED alarmu jest zielony 
ZEGAR CZASU PRACY Minimalny czas, przez jaki silnik będzie pracować po automatycznym rozruchu 
ZEGAR PRZYSPIESZENIA Opóźnia wzbudzenie przekaźnika 2 CR z dowolnie wybranej przyczyny
ZEGAR SEKWENCYJNEGO ROZRUCHU Sekwencja rozruchu została uruchomiona, jednak jest opóźniona przez zaprogramowany zegar sekwencyjnego rozruchu.
ZEGAR RESETOWANIA NISKIEGO 
POZIOMU SSANIA

Po usunięciu sygnału wejściowego niskiego poziomu ssania sterownik uruchomi zegar, który po zakończeniu odliczania 
pozwoli na ponowny rozruch silnika, jeśli będą spełnione warunki rozruchu 

ZEGAR RESETOWANIA NISKIEGO 
POZIOMU PIANY

Po usunięciu sygnału wejściowego niskiego poziomu piany sterownik uruchomi zegar, który po zakończeniu odliczania 
pozwoli na ponowny rozruch silnika, jeśli będą spełnione warunki rozruchu 

ZEGAR BŁĘDU ROZRUCHU Zegar został uruchomiony w celu wykrycia 20% zaprogramowanego obciążenia silnika po zainicjowaniu wezwania do 
uruchomienia 

ZEGAR BŁĘDU ZATRZYMANIA Zegar został uruchomiony w celu wykrycia mniej niż 20% zaprogramowanego obciążenia silnika po zainicjowaniu wezwania 
do zatrzymania

TD S1 DO S2 Zegar opóźnienia przełączenia źródła zasilania z S1 na S2
TD S1 DO S2 Zegar opóźnienia przełączenia źródła zasilania z S2 na S1
TD NA NEUTRALNYM Jeśli automatyczny przełącznik źródła zasilania znajduje się w pozycji neutralnej, gdy źródło 1 i źródło 2 są otwarte, jest to 

zegar opóźnienia przełączenia ze stanu neutralnego na źródło 1 lub źródło 2, gdy stają się one dostępne 
TD ROZRUCHU SILNIKA Zegar sterujący opóźnionym rozruchem silnika po otrzymaniu sygnału rozruchu
TD AWARII S2 (TDS2F) Został odebrany sygnał rozruchu generatora i uruchomiono zegar do wykrycia przez sterownik prawidłowego napięcia na 

źródle 2 
TD CHŁODZENIA SILNIKA Został odebrany sygnał powrotu do normalnego źródła zasilania, uruchomiono zegar, aby opóźnić powrót do normalnego 

trybu pracy silnika i umożliwić jego schłodzenie
PRZEBIEG PRÓBNY SILNIKA Pojawia się, gdy zostanie zainicjowane wezwanie do przeprowadzenia testu silnika, sterownik jest zasilany ze źródła 2 i 

wykryto co najmniej 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia silnika
TEST SILNIKA ZAKOŃCZONY 
NIEPOWODZENIEM

Pojawia się, gdy sterownik jest zasilany ze źródła 2, zostaje zainicjowany sygnał rozruchu silnika, zegar przebiegu próbnego 
kończy odliczanie i wykryto mniej niż 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia silnika

PRZEBIEG PRÓBNY SILNIKA EL. Pojawia się po rozpoczęciu wywołania testu silnika i wykryciu co najmniej 20% zaprogramowanego pełnego obciążenia 
silnika

PRZERWANO TEST SILNIKA EL. Pojawia się, gdy zegar przebiegu próbnego kończy odliczanie i wykryto mniej niż 20% zaprogramowanego pełnego 
obciążenia silnika

AWARIA ZAŁĄCZANIA SZR Pojawia się w przypadku otrzymania sygnału o przełączeniu, gdy przełącznik źródła zasilania nie może zainicjować 
przełączenia

ROZŁĄCZONO ŹRÓDŁO 2 Odłącznik źródła 2 jest wyłączony  i w źródle 2 nie ma napięcia
DOSTĘPNE S1 Sterownik wykrył napięcie w źródle 1
DOSTĘPNE S2 Sterownik wykrył napięcie w źródle 2
BRAK FAZY S1 Wykryto brak fazy w źródle 1
BRAK FAZY S2 Wykryto brak fazy w źródle 2
ZBYT NISKIE NAPIĘCIE S1 Napięcie mierzone przez sterownik jest niższe niż zaprogramowana wartość zadana alarmu zbyt niskiego napięcia dla 

normalnego źródła 
ZBYT NISKIE NAPIĘCIE S2 Napięcie mierzone przez sterownik jest niższe niż zaprogramowana wartość zadana alarmu zbyt niskiego napięcia dla 

awaryjnego źródła 
ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE S1 Napięcie mierzone przez sterownik przekroczyło zaprogramowaną wartość zadaną alarmu zbyt wysokiego napięcia dla 

normalnego źródła
ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE S2 Napięcie mierzone przez sterownik przekroczyło zaprogramowaną wartość zadaną alarmu zbyt wysokiego napięcia dla 

awaryjnego źródła
ZBYT NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ S1 Częstotliwość mierzona przez sterownik jest niższa niż zaprogramowana wartość zadana alarmu zbyt niskiej częstotliwości 

dla normalnego źródła 
ZBYT NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ S2 Częstotliwość mierzona przez sterownik jest niższa niż zaprogramowana wartość zadana alarmu zbyt niskiej częstotliwości 

dla awaryjnego źródła 
ZBYT WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ S1 Częstotliwość mierzona przez sterownik przekroczyła zaprogramowaną wartość zadaną alarmu zbyt wysokiej 

częstotliwości dla normalnego źródła
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Komunikat Opis

ZBYT WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ S2 Częstotliwość mierzona przez sterownik przekroczyła zaprogramowaną wartość zadaną alarmu zbyt wysokiej 
częstotliwości dla awaryjnego źródła

ODWRÓCENIE FAZY S1 Sterownik wykrył odwrócenie fazy napięcia normalnego źródła
ODWRÓCENIE FAZY S2 Sterownik wykrył odwrócenie fazy napięcia awaryjnego źródła
ZEGAR WYŁĄCZENIA PRZY NISKIM 
POZIOMIE SSANIA

Po zainicjowaniu sygnału o niskim poziomie ssania włącza się zegar i jeśli wejście nie zostanie wyczyszczone przed 
upływem ustawionego czasu, silnik zostanie wyłączony

ZEGAR WYŁĄCZENIA PRZY NISKIM 
POZIOMIE PIANY

Po zainicjowaniu sygnału o niskim poziomie piany włącza się zegar i jeśli wejście nie zostanie wyczyszczone przed 
upływem ustawionego czasu, silnik zostanie wyłączony

WYŁĄCZENIE PRZY NISKIM POZIOMIE 
SSANIA

Sterownik został wyłączony z powodu niskiego poziomu ssania

WYŁĄCZENIE PRZY NISKIM POZIOMIE 
PIANY

Sterownik został wyłączony z powodu niskiego poziomu piany

ZDALNY ROZRUCH/ZATRZYMANIE Otrzymano sygnał wejściowy zdalnego rozruchu/zatrzymania 
PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA 
TESTOWEGO

Odebrano sygnał wejściowy przełącznika ciśnienia testowego

WŁĄCZ ROZRUCH SEKWENCYJNY Rozruch sekwencyjny został zaprogramowany tak, że jest włączony w sterowniku
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA 1 Odebrano sygnał wejściowy dotyczący przejścia do źródła 1
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA 2 Odebrano sygnał wejściowy dotyczący przejścia do źródła 2
PRZERWANO TEST SILNIKA EL. Sterownik odebrał wezwanie do przerwania testu silnika i wykrył mniej niż 20% pełnego obciążenia silnika
OCZEKIWANIE NA S1 Gdy sterownik jest podłączony do źródła 2, wskaźnik pokazuje, że sterownik czeka na pojawienie się prawidłowego 

napięcia w źródle 1, aby zainicjować przełączenie ze źródła 2 na źródło 1. 
OCZEKIWANIE NA S2 Po zainicjowaniu rozruchu silnika sterownik czeka, aż źródło 2 będzie miało prawidłowe napięcie, aby zainicjować 

przełączenie ze źródła 1 na źródło 2.
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Załącznik P: kody błędów płyty we/wy
Kod Nazwa Opis

PO Prawidłowa praca Wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami
41 Błąd komunikacji Brak komunikacji z kartą graficzną
42 Błąd częstotliwości Pomiar wskazuje, że częstotliwość jest inna niż dopuszczalna (40–72 Hz)
43 Błąd przejścia przez zero Podczas uruchomienia do płyty nie dotarł sygnał przejścia przez zero prądu przemiennego
44 Błąd PSU Jedno z napięć zasilających jest poza specyfikacją. Monitorowane są następujące napięcia: 5 V, 3,3 V, 1,25 V, -5 V, 

24 V, zawór spustowy 24 V, karta opcji 24 V
45 Błąd 4–20 mA Natężenie 4–20 mA jest mniejsze niż 3,8 mA lub większe niż 20,2 mA
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Załącznik Q: przegląd przewodów zasilających

 

Zaciski linii w głównym odłączniku (kable wejściowe)

Napięcie w linii Liczba i rozmiary przewodów
Wejście serwisowe GND. LUG 
Liczba i rozmiary przewodów200–208 V 220–240 V *380–415 V 440–480 V 550–600 V

MAKS. 
MOC W KM 25 30 40 60 75 (1)#14-1/0 na Ø (CU/AL) (1)#14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1)#4-4/0 na Ø (CU) (1)#4-350 MCM (CU/AL)
75 75 150 200 200 (1)#3-350 MCM na Ø (CU/AL) (1)#4-350 MCM (CU/AL)
100 125 200 250 300 (2)3/0-250 MCM na Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)
150 200 300 400 400 (2)250-350 MCM na Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)
200 - 350 450 550 (2)#1-500 MCM NA Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)
250 300 500 600 700 (3)3/0-400 MCM NA Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

*Dostępne cewki: 380 V — 50 Hz, 380 V — 60 Hz, 415 V — 50 Hz, 415 V — 60 Hz 
*Informacje o prawidłowych rozmiarach kabla zawiera dokument National Electrical Code NFPA-70.
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