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Tento dokument tvorí doplnok k návodu na montáž a obsluhu: Flamcomat,
Dokument č.: MC00018/08-2012/en; Flexcon M-K, Dokument č.: MC00019/11-2010/slk sa musí sa používať iba spolu s týmito 
základnými dokumentmi. Všeobecné bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto dokumente sú rovnako platné, ako informácie o 
zariadení, používaní a činnosti.
Návod na inštaláciu a ďalšiu dokumentáciu v rôznych jazykoch nájdete na lokalite www.flamcogroup.com/manuals. 
Ďalšie informácie o produkte môžete získať od príslušnej pobočky spoločnosti Flamco (pozri stranu č. 2).

1. Vhodné použitie.

Zostava elektronických funkcií, rozšírenie pre riadiacu jednotku SPCx-lw/hw na aktiváciu 0 -10 V analógového signálu pre  
dostupný objem zásobníka a signály aktuálneho vstupu tlaku do externého tlakového zariadenia s čerpadlom (Flamcomat) alebo  
kompresorom (MK).
Uplatňuje sa vyhlásenie o zhode, ktoré sa uvádza v základnom dokumente. Bežné používanie zahŕňa zobrazenie a analyzovanie 
týchto dát vo vzdialených riadiacich centrách na zaznamenávanie a vyhodnocovanie procesu, ako aj určovanie systému riadenia 
chýb. Medzi zariadenia na spracovanie signálu môžu patriť: programovateľná, dvojkanálová zobrazovacia alebo vyhodnocovacia 
jednotka s definovaním obmedzenia, hodnotenie trendu, reléové spínacie body, digitálny alebo analógový displej; záznamník údajov 
atď.
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2. Zariadenie, inštalácia modulu

Pôvodné zariadenie: Modul je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej jednotky pre externý tlak (obrázky č. 1, 3 a 8). Prídavné zariadenie: 
Balenie obsahuje položku 1a (obr. č. 4); činnosti znázornené na obrázkoch č. 7 a 8 je možné vykonať iba pri vypnutom napájaní. 
Rozširovací modul (položka č. 1b, obrázky č. 2 a 5) je k dispozícii na používanie riadiacich jednotiek pre 3-fázovú prevádzku (SPCx-hw) 
a pôvodné zariadenie so snímačom fáz. Pripájací konektor (položka č. 1.1) je v tomto prípade nainštalovaný pre vstup signálu (ďalšie 
funkcie).

1a Modul SPC, analógový objem/tlak.
1b  Modul SPC, analógový objem/tlak, snímač fáz.
1.1  Konektor, kódovaný podľa obrysov; snímač fáz 

vstupného signálu.
1.2  Typ verzie, späť: SPC_ANA_V(...) . (...).
1.3 Zelená dióda LED, osvetlenie telesa (funkčné)
1.4 Červená dióda LED, osvetlené teleso (chyba).
1.5 Konektorová lišta
2 Riadiaca jednotka SPCx-lw
2.1 Informácie, poznámka: Nebezpečné napätie!
  Otvárať môžu iba kvalifikované osoby. Pred otvorením 

zariadenie odpojte od zdroja napájania.

3 Riadiaca jednotka SPCx-hw
3.1 Snímač fáz
4 Svorka SPC 
4.1  Tlačidlo snímača: „Zobrazenie chybového hlásenia“, 

aktívne pri zapnutí červeného podsvietenia.
5 Riadiaca jednotka SPCx
5.1 Zásuvky č. 1 až 4.
5.2 Vylamovací kryt pre zásuvku
5.3 Otvor vylamovacieho krytu
5.4 Zásuvka č. 3
5.5 Svorky s veľmi nízkym napätím.

Schéma č. 8
Rozširujúci modul SPC, 
analógový objem/tlak, zasunutý 
vo zvislej polohe do dostupnej 
zásuvky č. 3 (konektorová 
lišta v zásuvke až po polohu 
zaistenia).

Schéma č. 7
Vylamovací kryt pre zásuvku 
3 odstráňte so špeciálnym 
nástrojom (v mieste vylomenia 
odstráňte prebytočný materiál).

Schéma č. 6
SPCx-lw; zobrazený bez krytu riadiacej 
jednotky so svorkou a informačným 
panelom (odstránený).

Vysvetlivky

Zapustená rukoväť

Schéma č. 2
SPCx-lw; zobrazený bez 
krytu riadiacej jednotky 
s informačným panelom 
(odstránený). Zobrazené 
zariadenie: Mäkký štart, 2 
motory; snímač fáz/analógový.

Schéma č. 3
SPCx-lw; zobrazený bez 
krytu riadiacej jednotky 
s informačným panelom 
(odstránený). Zobrazené 
zariadenie: Priamy štart, 2 
motory.

Schéma č. 1
SPCx-lw Obrázok č. 4 Obrázok č. 5
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3. Uvedenie do prevádzky, používanie

Rozširujúci modul je umiestnený na kryte namontovanej riadiacej jednotky, ktorý umožňuje napájanie a zapínanie riadiacej jednotky 
na mieste; ponuka [11-3-8] umožňuje prístup k verzii vzhľadom k nasledujúcemu rozšíreniu:

Servisná ponuka [11] »  

[11]

  » Informácie o verzii [11-3] »  

[11-3]

  » zásuvka 3 [11-3-8] »

[11-3-8]

Ak chýba číslo verzie podľa bodu [11-3-8], modul nie je pripravený na prevádzku (pozri stranu č. 6 - Vnútorné a vonkajšie chybové 
hlásenia). Spustený modul (pripravený na prevádzku) umožňuje výstup signálu stlačením tlačidla Štart v ponuke Štart [9-9] 
(prevádzkyschopné zariadenie). Zmeny v konfigurácii, ktoré zastavia riadiace funkcie (v ponuke Navigácia potvrďte otázku „Zastaviť 
systém?“), prerušia analógový výstupný signál kapacity a tlaku.
Ak chcete zachovať výstup signálu, je nevyhnutné, aby bol k dispozícii napájací zdroj, riadiaca jednotka musí byť zapnutá a snímače 
zariadenie musia fungovať správne. Na servis snímačov je potrebné obnoviť požadované továrenské nastavenia alebo počiatočné 
podmienky.

Poznámka: Výkresy komponentov sa môžu líšiť od skutočných dodávaných dielov.

Uvedenie do prevádzky, používanie

Umiestnenie údajov v ponuke:

Ponuka
Dátum a čas

Ponuka
Jazyk Ponuka Štart

Ponuka 
Prevádzka

Ponuka 
Servis

Ponuka  
Sieť

Ponuka
Prihlásiť

Ponuka 
Konfigurácia

Ponuka
Prenos 
údajov

Informácie o 
zariadení

Informácie o 
verzii Zoznam chýb

Počet hodín 
prevádzky

Dopĺňanie/
vyprázdňovanieÚdržba

Objednávacie 
číslo

Svorka Dopredu Zásuvka č. 1 Zásuvka č. 2 Zásuvka č. 3 Zásuvka č. 4Zavádzač Jazyk
Riadiaca 
jednotka

Hlavná 
ponuka

Ponuka 
Servis

Informácie o 
verzii

Vnútorné hlásenia; Displeje LED na module (č. 1.3 a 1.4);

Stav Popis opatrenia

Zelená dióda LED nesvieti Modul nie je rozpoznaný, nie je k dispozícii, 
žiadny prístup (číslo verzie podľa [11-3-8] nie je k 
dispozícii).

Riadiaca jednotka, napájací zdroj;  
používajte označenú zásuvku; očistite plochy 
konektorovej lišty.

Zelená dióda LED svieti Modul je rozpoznaný. Funkcia je k dispozícii.

Zelená dióda LED „bliká“ Prenos údajov -

Červená dióda LED 
nesvieti

Žiadne chyby. -

Červená dióda LED svieti Zablokované používanie modulu  
(Prekročený počet dostupných licencií)

Modul použite na jednej z troch predtým 
používaných riadiacich jednotkách.

Červená dióda LED svieti 
prerušovane.

Posledná akcia skončila chybou. Polohovanie vykonajte podľa počiatočných 
podmienok (pozri tiež: „Vonkajšie chybové 
hlásenia“, 60 modul).

Vonkajšie chybové hlásenie: závažné chybové hlásenie po vyžiadaní v termináli, keď je táto chyba označená.

Zobrazenie Popis opatrenia

60 
Rozšírenie

Posledná akcia vonkajšieho modulu skončila 
chybou (totožné s červenou diódou LED, bliká 
prerušovane; 
č. 1.4). 
 Dôležité upozornenie: Chyba nie je uložená, ale 
uvedená je v ponuke [11-6]  
(História chýb, analýza).

Potvrdením sa deaktivuje chybové hlásenie 
a bliká červená dióda LED. (Ak chyba nie je 
potvrdená, nemá to žiadne následky). Skontrolujte 
umiestnenie modulu (modul by mohol byť 
odstránený).

Uvádzanie 
do prevádzky
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4. Parametre, nastavenia

Parametre hodnotenia závisia od konfigurácie riadiacej jednotky a nastavení parametrov v dôsledku praktického použitia. Skutočné 
hodnoty aktívnej riadiacej jednotky sú uvedené v ponuke [8-1-1] (tlak, prístup zákazníka) a [8-2-3] (kapacita, prístup kvalifikovaným 
osobám). Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie na oddelení zákazníckej podpory Flamco/služieb zákazníkom Flamco.
Odporúčané:  Ak rozširujúci modul riadiacej jednotky obsahuje kartu SD, na dátovom nosiči je v prípade potreby možné uložiť 

príslušný konfiguračný súbor. Jednoznačnú komunikáciu predstavuje e-mail zaslaný oddeleniu zákazníckej podpory 
Flamco/služieb zákazníkom Flamco a pripojený súbor.

Parametre, príklady zobrazenia svoriek:

Vysvetlivka: 
Prípady nadmerného tlaku na snímači tlaku zariadenia.
Psv 6,0  Maximálne možné nastavenie tlaku 

poistného ventilu v systéme (<= menovitý 
tlak daného zariadenia).

Pe 5,4  Maximálny koncový tlak (horná hranica 
rozsahu prevádzkového tlaku; Pe = Psv 
- rozdiel zatváracieho tlaku príslušného 
poistného ventilu).

PA+ 0.2  Horná tolerancia prevádzkového tlaku 
(hysterézia), pokles tlaku: „Zap.“.

PA 2,0  Prevádzkový tlak, pokles tlaku, - zvýšenie 
tlaku: „Vyp.“.

PA- 0.2  Dolná tolerancia prevádzkového tlaku 
(hysterézia), zvýšenie tlaku: „Zap.“.

 » Rozsah prevádzkového tlaku = 1,8 až 2,2 baru
P+ 0.3  Pozitívny tlak, prídavný tlak na zabezpečenie 

nadmerného tlaku.
PO 1,5 Vypočítaná hodnota zobrazenia:  
  [PA] - [PA-] - [P+] =  1,5 bar
  (z.B. Pstatisch + PDampf + Pdynamisch =  
  1,5 bar)  
  (Minimálny potrebný nadmerný tlak).

Vysvetlivka:
Hodnoty priradené k aktuálnym tlakom snímača objemu.
100 Zásobník naplnený na plný objem.
94 Hodnota pre vypúšťanie: „Zap.“.
2  Množstvo, ktoré sa má odpočítať od hodnoty pre 

vypúšťanie: „Vyp.“ (hysteréza), klesajúca hladina 
naplnenia (94 - 2 = 92).

3  Súčet 1, doplňovanie: „Vyp.“, stúpajúca hladina 
naplnenia (6 + 3(*) + 3 = 12; horná hodnota prívodu 
vody).

3(*)  Súčet 2, doplňovanie: „Zap.“, klesajúca hladina 
naplnenia (6 + 3 = 9).

6 Dolná hodnota prívodu vody;
 Nárast tlaku: „Vyp.“, klesajúca hladina naplnenia;
  [Nárast tlaku: „Zap.“. Súčet 2 mínus 1, stúpajúca 

hladina plnenia (6 + 3 - 1 = 8)].
0 Prevádzková hodnota vyváženia v ponuke Štart [9 - 6 až 7]
 (Prázdny zásobník).

Poznámka: Zariadenia na doplňovanie a vypúšťanie môžu byť 
voliteľné doplnky.

Svorka Svorka

Displej; Výstupný údaj v ponuke [8-1-1] (tlak) Displej; Výstupný údaj v ponuke [8-2-3] (objem)
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5. Plán svoriek, technické parametre

Odolný proti skratu

Menovité hodnoty:
0 barov » 0,0 V
16 barov » 10,0 V
0 barov » 0,0 V
100 % » 10,0 V

Tolerancia hodnoty 
napätia v rámci 
dostupných
prevádzkových teplôt
riadiacej jednotky:
+ / - 5,5%;

Menovité napätie 
v závislosti na ohmickej 
záťaži:

- Inštalovaný tlak
snímač vonkajšieho
tlaku. Regulovaný
výtlak 0 – 16 barov.

- Inštalovaný výkon
meniča (FSI) na základnej
vonkajšej tlakovej 
nádobe.
Zodpovedá menovitej
hodnote zásobníka.

Výstupy: Vstupy:
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6. Odstavenie z prevádzky, likvidácia.

Odstránením rozširujúceho modulu zo zásuvky sa preruší prenos signálu do výstupov (chyba č. 60 Rozširujúci modul, str. č. 6). Ak je 
potrebné zlikvidovať tento elektronický komponent, musí sa to vykonať v súlade s požiadavkami príslušnej zberne surovín.
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Copyright Flamco B.V., Bunschoten, die Niederlande. 

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Freigabe und mit 
Angabe der Quelle vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise 
veröffentlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwend-
ung von Flamco Produkten. Für eine unsachgemäße Nutzung, Anwendung 
oder Interpretation der technischen Daten übernimmt Flamco B.V. keine 
Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright Flamco B.V., Bunschoten, the Netherlands. 

No part of this publication may be reproduced or published in any way 
without explicit permission and mention of the source.  
The data listed are solely applicable to Flamco products.  
Flamco B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, applica-
tion or interpretation of the technical information.  
Flamco B.V. reserves the right to make technical alterations.


