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PC 2000-W – automat destinat staţiilor de pompare ape uzate
1. Prezentare generală

4. Măsuri de siguranţă suplimentare
PC 2000-W poate folosi atât traductoare cât şi
flotoare. Pentru ca sistemul de pompare să poată fi
funcţional şi în situaţia în care traductorul de nivel
din rezervor este defect, se poate folosi, ca
măsură de siguranţă suplimentară, un flotor de
nivel minim (protecţie la mers în gol) şi unul de
nivel maxim (protecţie la deversare). Pe perioada
cât traductorul este defect, pompele vor lucra în
regim de rezervă, în intervalul determinat de
poziţiile la care au fost instalate cele două flotoare.
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5. Alarme

PC 2000-W

2. Regimuri de lucru de
zi şi de noapte

PC 2000-W

3. Calculul capacităţii de pompare, al
debitului de intrare şi de ieşire

Pentru ca operatorul să
poată determina cu
uşurinţă în timpul exploatării orice defecţiune şi să o
poată remedia cât mai
rapid, PC 2000-W detectează, memorează şi
afişează un număr mare
de tipuri de avarii.
PC 2000-W stochează
până la 200 de evenimente.
Avariile memorate sunt
organizate în trei liste
separate:
• Alarme neconfirmate
• Alarme active
• Istoric alarme (toate alarmele)
Avariile pompelor, avariile traductoarelor şi
avariile de sistem sunt organizate de asemenea în
liste separate.
Dacă automatul este integrat într-un program de
monitorizare, fiecărui tip de alarmă i se poate
asocia un index, A sau B.

6. Valori cumulative
PC 2000-W

PC 2000-W este capabil să preia de la
debitmetrele şi de la contoarele de energie
instalate în staţiile de pompare, debitul curent şi
puterea consumată (impulsuri sau semnale
analogice) şi să calculeze valorile cumulative
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corespunzătoare: volumul pompat, energia
consumată şi eficienţa sistemului (kW consumaţi
pentru 1 metru cub pompat). Valorile cumulative
(totale, ziua curentă şi 7 zile precedente) sunt
memorate şi afişate numeric şi grafic.
Pentru fiecare dintre pompe, PC 2000-W
calculează, memorează şi afişează (numeric şi
grafic) valorile cumulative ale timpului de operare
şi numărul de reporniri (totale, ziua curentă şi 7 zile
precedente).

9. Magistrale interne de comunicaţie
PC 2000-W poate afişa şi transmite datele
preluate de la diferite alte dispozitive (protecţii,
contoare de energie, convertizoare de frecvenţă,
soft-startere etc.) prin intermediul interfeţelor sale
de comunicaţie interne RS 485 şi CAN.

10. Funcţii
7. Valori memorate

PC 2000-W conţine un set mare de funcţii

PC 2000-W memorează din 5 în 5 minute starea
pompelor (pornit/oprit/avariat, cu turaţie fixă sau
variabilă) şi valorile a cel mult 7 mărimi instantanee
(nivelurile din bazine, debitul de intrare, debitul de
ieşire, puterea consumată etc.). Datele sunt
memorate pe o durată de 8 zile (ziua curentă şi 7
zile precedente).

(niveluri de pornire/oprire de zi şi de noapte
programabile, rotaţia pompelor ciclică sau după
numărul orelor de funcţionare, întârzieri între două
porniri şi opriri succesive, durata maximă de
funcţionare continuă, durata minimă de pauză,
spălare bazin, spălare conductă, porniri aleatoare
în jurul nivelului de pornire, calculul debitului de
intrare în staţie, al debitului de ieşire a şi a
capacităţilor de pompare etc.) pe care operatorul
le poate selecta în vederea optimizării modului de
funcţionare al sistemului de pompare şi a utilajelor
anexe.

11. Nivel de acces
Pentru a preveni accesul neautorizat PC 2000-W
foloseşte două tipuri de cuvinte de cod: acces
operator (care-i permite acestuia să modifice doar
unii din parametrii de funcţionare) şi acces sistem
(care-i permite inginerului de sistem să modifice
toţi parametrii de funcţionare).

8. Afişarea parametrilor
PC 2000-W posedă un afişor grafic cu cristale
lichide (128x64 puncte) şi 12 taste funcţionale cu
ajutorul cărora se pot inspecta valorile curent
măsurate (niveluri, debite, putere), alarmele şi
parametrii de configurare. Datele memorate
(starea pompelor, nivelurile din bazine, debitele de
intrare şi de ieşire, puterea absorbită) se pot
reprezenta atât numeric cât şi grafic.

12. Comunicaţie
Pentru a putea fi integrat într-un program de
monitorizare PC 2000-W posedă o interfaţă
serială (RS 232 C) ce poate fi conectată la un
calculator personal, la un modem telefonic, la un
modem GSM sau la un radio-modem.
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