ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τροφοδοσία
Κατανάλωση
Στήριξη- cut out (PC-2000)
∆ιαστάσεις (PC-2000)
Στήριξη (ADA-2000)
∆ιαστάσεις (ADA-2000)
Θερµοκρασία
Κέλυφος (PC-2000)
Κέλυφος (ADA-2000)
Βάρος
Μικροεπεξεργαστής
Μνήµη
Γραφική οθόνη
Πλήκτρα λειτουργίας
Ενδεικτικές λυχνίες-LED´s
Εσωτερική µπαταρία (Λιθίου)
I/O-σήµατα (PC-2000)
I/O-σήµατα (ADA-2000)
Αναλογικές είσοδοι (AI)
Αναλογικές έξοδοι (AO)
Ψηφιακές είσοδοι
(DI)
Είσοδοι αθροιστών (CI)
Ψηφιακές έξοδοι (DO)
Θύρα RS-232
Θύρα RS-485
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
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Ενδεικτικές λυχνίεςLED´s
Εσωτερική µπαταρία (Λιθίου)
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24 VDC ( 19,2 -30 VDC)
PC-2000=150mA, ADA-2000=150mA
203.5 x 115.5 (W x H) mm
213 x 125 x 54 (W x H x D) mm
DIN-rail 35mm
160 x 83 x 51 (B x H x D) mm
-5 to +55 °C
IP 54 (IP65 µπροστινό µέρος)
IP30
0.6 kg
ATMEL ATMEGA 128
SRAM, E2PROM, FEPROM
128x 64 σηµείων
12 τεµ
1 πράσινη , 1 κίτρινη, 2 κόκκινη
CdLi
Καλώδιο1x 26, 1x20 and 1x14
Άµεση σύνδεση σε ακροδέκτες
7 0/4-20mA (24VDC)
2 4-20mA (24VDC) and 0-10V
20 opto isolated (max.500V)
2 Παλµική συχνότητα (max.500Hz)
16 ρελέ (24VDC, 250VAC/6A)
1 115200 Baud
1 115200 Baud
COMLI/MODBUS

Ο PC-2000-W είναι ένας πανίσχυρος ελεγκτής αντλιών ο οποίος έχει
σχεδιαστεί για εφαρµογές διαχείρισης νερού και αποβλήτων και
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες.
Ο ελεγκτής αντλιών είναι µία πολύ καλή εναλλακτική λύση αντί του
PLC, διότι έχει ενσωµατωµένες πάρα πολλές έτοιµες λειτουργίες οι
οποίες καθιστούν τον προγραµµατισµό , την ρύθµιση και την εκκίνηση
της µονάδας εύκολη την στιγµή κατά την οποία σε ένα αντλιοστάσιο
υπάρχουν πολλές παράµετροι που πρέπει να ρυθµιστούν.
Ο PC-2000-W πρέπει να χρησιµοποιείται σε αντλιοστάσια διαχείρισης
νερού και αποβλήτων όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για τον
έλεγχο και την λειτουργία των αντλιών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
•Επιτήρηση, έλεγχος και καταχώρηση δεδοµένων για έως και 4 αντλίες.
•Έλεγχος αντλιών διαµέσου αναλογικού σήµατος και /ή διακόπτη
στάθµης.
•Κυκλική εναλλαγή όλων των αντλιών.
•Αθροιστές αριθµών εκκινήσεων και χρόνου λειτουργίας των αντλιών.
•Ενσωµατωµένη λειτουργία για πλύση και ανάδευση.
•Λειτουργία ελέγχου εισόδου ατόµου ή ειδοποίηση κλοπής.
•Ειδοποίηση ( alarm ) σε υπερχείλιση, προστασία του µοτέρ, υψηλή
στάθµη διακόπτου στάθµης κ.λ.π.
•Αποστολή ειδοποίησης µέσω SMS και επιβεβαίωση µέσω SMS.
•Αθροιστές παλµών για την ισχύ, την παροχή και την ποσότητα
βροχής.
•∆εδοµένα των 7 τελευταίων ηµερών εµφανίζονται άµεσα στην οθόνη .
•Υπολογισµός της παροχής εισόδου, εξόδου της υπερχείλισης και της
ισχύς της αντλίας.
•Λειτουργία παρουσίασης στην γραφική οθόνη των γραφικών
παραστάσεων τόσο κατά την λειτουργία όσο και του ιστορικού.
• Πλήκτρα για εύκολη πρόσβαση.
• Υποστήριξη SCADA για καταχώριση δεδοµένων.
• Ειδικός πίνακας αναφοράς για εύκολη επικοινωνία µε τα πιο κοινά
συστήµατα SCADA-εφαρµογών διαχείρισης νερού.
• Λειτουργία GSM/SMS για εξωτερικά modems.

24 VDC (20,4 -28,8 VDC)
3W
158.5 x 98.5 (W x H) mm
166 x 106 x 60 (W x H x D) mm
-5 to +55 °C
IP 54 (IP65 µπροστινό µέρος)
0.25 kg
ATMEL ATMEGA 128
SRAM, E2PROM, FEPROM
2 x16 ψηφιών, αλφαριθµητική
4
4 πολύχρωµες(πράσινη, κόκκινη,
πορτοκαλί)
CdLi
Άµεση σύνδεση σε ακροδέκτες
2 0/4-20mA (24VDC)
3 0-5A
3 240 VAC
10 Opto isolated (max.500V)
3 PT100
1 Παλµική συχνότητα (max.500Hz)
5 Ρελέ (24VDC, 250VAC/6A)
2 50mA, 24VDC (max 360mA)
1 115200 Baud
COMLI / MODBUS

Ο PC-200 είναι ένας ευκολόχρηστος ελεγκτής αντλιών µε πολλές
ενσωµατωµένες λειτουργίες που απαιτούνται σε µικρά ή
µεσαίου µεγέθους αντλιοστάσια.
Η εγκατάστασή και η εκκίνησή του είναι εύκολη, αλλά µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί σαν ένας µικρότερος ελεγκτής
επιτήρησης όπου ειδοποιήσεις βλαβών (alarms) µπορούν να
σταλθούν σε κινητά τηλέφωνα .
Ο PC-200 είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να ελέγχει και να
διαχειρίζεται τα σφάλµατα ( alarm ) σε αντλιοστάσια διαχείρισης
νερού και αποβλήτων. Οι πληροφορίες εµφανίζονται σε οθόνη
δύο γραµµών µε µεγάλους χαρακτήρες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
•Έλεγχος και επιτήρηση έως και 3 αντλίες.
•Έλεγχος αντλιών διαµέσου αναλογικού σήµατος και /ή
διακόπτη στάθµης.
•Κυκλική εναλλαγή όλων των αντλιών
•Αθροιστές αριθµών εκκινήσεων και χρόνου λειτουργίας των αντλιών.
•Ενσωµατωµένη λειτουργία για ανάδευση.
•Λειτουργία για έλεγχο εισόδου ατόµου.
•Ειδοποίηση ( alarm ) σε υπερχείλιση, προστασία του µοτέρ, υψηλή
στάθµη διακόπτου στάθµης κ.λ.π.
•Αποστολή ειδοποίησης µέσω SMS και επιβεβαίωση µέσω SMS.
•Αθροιστές παλµών για την ισχύ, τη παροχή και την ποσότητα βροχής.
•Είσοδοι σφάλµατος αντλίας από θερµοκρασία, υγρασία κ.λ.π.
•Επιτήρηση φασικής τάσης µε ειδοποίηση σφάλµατος ( alarm ).
•Λειτουργία GSM/SMS για εξωτερικά ή εσωτερικά modems.
• Ενσωµατωµένο GSM modem ( επιλογή ).
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