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Uvedenie do prevádzky1. 

Uvedenie zariadenia Flamco-Fill PE do prevádzky1.1. 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky zabezpečte, aby zariadenie a jeho príslušenstvo bolo v súlade 
s miestnymi nariadeniami a bolo vhodné na plánované použitie. Osoba nastavujúca a prevádzkujúca 
zariadenie je zodpovedná za vykonanie kontrol a uvedenie do prevádzky.

Pred uvedením do prevádzky musia byť zriadené hydraulické a elektrické pripojenia.

Parametre uvádzania do prevádzky1.2. 
Po nainštalovaní sa na obrazovke zobrazí ovládač ”Fill PE”. Tento regulátor ponúka široký rozsah možností, 
preto sa musia zmeniť parametre systému. Možnosť si môžete vyhľadať otáčaním a stlačením ovládacieho 
tlačidla.

Keď sa stlačí ovládacie tlačidlo, otvorí sa ponuka Možnosti. Obsluha môže pri nastavovaní parametrov 
prepínať v možnosti Enter medzi ponukami Hardvér, Parametre a Servis. Obsluha môže v týchto ponukách 
nastavovať regulátor krok za krokom. Ponuku Hardware si môžete tiež pozrieť v položkách ponuky Výkres, 
v ponuke Parametre a Servis.

Kliknutím na tlačidlo Back (Späť) ukončíte príslušnú ponuku. Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla sa 
úplne ukončí doplnková ponuka a otvorí sa obrazovka procesu.

Po nastavení parametrov regulátora ich potvrďte stlačením tlačidla Start, aby sa otvorila obrazovka procesu; 
potom sa spustí proces doplňovania. Hodnoty nastavenia sa vložia do príkladov výpočtu systému.

Položky v ponuke Hardvér a Parametre2. 

Režimy ovládania2.1. 

Ovládanie podľa hladiny [%]2.1.1. 
Ovládanie sa vykonáva pomocou plávajúceho signálu alebo neplávajúceho signálu (230 V). Záleží na tom, 
či sa používa ovládanie podľa tlaku a či sa používa membránová expanzná nádoba ovládaná čerpadlom 
alebo kompresorom.

Keď sa aktivuje signál, čerpadlo sa zapne. Plnenie prebieha, kým sa nedosiahne hladina nastavená na 
regulátore expanznej nádoby.

Ovládanie podľa tlaku [P]2.1.2. 
Ovládanie sa vykonáva pomocou snímača tlaku, ktorý je zapojený do modulu. Keď systémový tlak poklesne 
k aktivačnému tlaku ”Príkaz zapnutia plnenia”, čerpadlo sa zapne a funguje až do dosiahnutia ”Príkazu 
vypnutia plnenia”.

V oboch režimoch ovládania sa monitoruje čas chodu a množstvo plnenia (ak je systém vybavený 
impulzným vodomerom). Okrem toho sa monitoruje tlak v systéme.

Prevádzkové režimy [AUTO] [DOPĹŇANIE] [MANUÁLNE]2.1.3. 
Obsluha môže zvoliť prevádzkovanie systému v automatickom režime (AUTO), v režime ”Fill” (Napĺňanie) a 
v manuálnom režime (Hand) (manuálna prevádzka).

V režime Doplňovanie platia rozšírené limity monitorovania a rušia režim Auto (Automatický).

Manuálna prevádzka sa používa na testovanie funkcie čerpadla a je určená len pre účely servisu.

Čerpadlo sa môže v manuálnej prevádzke zapínať na dobu maximálne 20 sekúnd. Po uplynutí tejto doby 
sa automaticky vypne a regulátor zostane v manuálnej prevádzke. Čerpadlo sa nedá vypnúť v manuálnej 
prevádzke, keď je zapnutý alarm maximálneho tlaku.

Monitorovanie2.2. 
Primárnym účelom monitorovacích funkcií je zisťovať chyby v systéme v správnom čase a ochraňovať 
komponenty systému v najväčšej možnej miere prostredníctvom vhodných signálov alebo automatickým 
odstavením systému. Konkrétne sú určené na detegovanie netesností v skorých štádiách a obmedzovanie 
ich výskytu.

Monitorovanie doby chodu (v režime ”Auto” (automatický))2.2.1. 
Operátor môže voľne nastaviť parametre objemu doplňovania. Ak nie sú splnené nižšie uvedené 
podmienky, systém bude indikovať chybu, samonastaviteľný chybový kontakt sa vypne, kým chyba nebude 
manuálne potvrdená.

Skutočný čas chodu nesmie prekročiť maximálny čas na cyklus.
● Minimálny interval medzi dvoma cyklami (prestávka) nesmie byť kratší ako naprogramovaný čas.
● Maximálny počet cyklov na jedno časové okno nesmie presiahnuť počet naprogramovaný v časovom 

okne chodu (napr. nie viac ako 3 cykly za posledných 8 hodín).
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Monitorovanie objemu dopĺňania (v režime ”Auto” (automatický))2.2.2. 
Požiadavka: zapojený a aktivovaný impulzný vodomer Flamco-FILL PE (IWZ).

Operátor môže voľne nastaviť parametre objemu napĺňania. Ak nie sú splnené nižšie uvedené podmienky, 
systém bude indikovať chybu; samonastaviteľný chybový kontakt sa vypne.

Skutočný objem doplňovania nesmie presiahnuť maximálny objem na jedno aktivovanie (v jednom cykle) a 
súčasne:
● minimálny interval medzi dvoma cyklami (prestávka) nesmie byť kratší ako naprogramovaný čas.
● Maximálny počet cyklov na jedno časové okno nesmie presiahnuť počet naprogramovaný v časovom 

okne chodu (napr. nie viac ako 3 cykly za posledných 8 hodín).

Monitorovanie počiatočného napĺňania2.2.3. 
Systém sa môže po prvýkrát doplniť v režime ”Fill” (Napĺňanie). Týmto sa zrušia prísnejšie limity 
monitorovania režimu Auto (Automatický). Monitorovať sa môže maximálny objem alebo maximálna doba 
počiatočného napĺňania. Tieto hodnoty sa môžu monitorovať vtedy, keď je impulzný vodomer aktivovaný 
a zapojený do PE. Po úspešnom počiatočnom napĺňaní sa systém automaticky prepne do režimu Auto 
(Automatický).

Keď sa počas napĺňania systému dosiahol maximálny objem/doba počiatočného napĺňania, systém bude 
indikovať chybu; samonastaviteľný chybový kontakt sa vypne, kým chyba nebude manuálne potvrdená.

Monitorovanie výšky zvýšenia tlaku (v automatickom režime ”Auto”)2.2.4. 
Požiadavka: zapojený a aktivovaný impulzný vodomer Flamco-FILL PE (IWZ). Tlak v systéme musí v rámci 
vopred nastaveného objemu doplňovania stúpnuť minimálne o 0,1 baru. Ak táto podmienka nie je splnená, 
systém bude indikovať chybu; samonastaviteľný chybový kontakt sa vypne, kým chyba nebude manuálne 
potvrdená.

Proces monitorovania sa môže vypnúť zadaním hodnoty ”0” (napr., počas doplňovania v tlakových 
nádobách bez tlaku).

Monitorovanie doby zvyšovania tlaku (v automatickom režime ”Auto”)2.2.5. 
Tlak v systéme musí v rámci doby doplňovania stúpnuť minimálne o 0,1 baru. Ak táto podmienka nie 
je splnená, systém bude indikovať chybu; samonastaviteľný chybový kontakt sa vypne, kým chyba 
nebude manuálne potvrdená. Proces monitorovania sa môže vypnúť zadaním hodnoty ”0” (napr., počas 
doplňovania v tlakových nádobách bez tlaku).

Monitorovanie tlaku2.3. 
Maximálny povolený tlak a hladina nesmú byť prekročené. Preto sa signalizujú odchýlky od normálneho 
tlaku.

Obsluha musí preto nastaviť parametre s použitím niektorej z nižšie uvedených hodnôt tlaku:

  = 3.0 bar
 = 0.3 bar

 = 0.3 bar
  = 1.6 bar
 = 0.2 bar

= p 0 + 0.2 bar

pSv

Alarm maximálneho tlaku

pOFF

pON

Alarm minimálneho tlaku p 
stat + para + 0,2 baru

0 barov

Alarm maximálnej 
vzdialenosti pSV

Vzdialenosť vypnutia pON

Alarm minimálnej 
vzdialenosti pON

Štandardná hodnota
pSV

Štandardná hodnota

pON

Tlak

● pON – Zapnutie tlaku (čerpadlo) pre proces doplňovania.
● Vzdialenosť vypnutia pON (prepínanie rozdielu)
● Alarm max. vzdialenosti pSV - prepínanie rozdielu nastaveného tlaku poistného ventilu.
● Alarm minimálnej vzdialenosti pON - Prevádzková vzdialenosť pON pre alarm minimálneho tlaku  

(väčšia alebo rovná p0).
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Keď sa dosiahne pSV mínus alarm max. vzdialenosti pSV, zapne sa alarm maximálneho tlaku. 
Samonastaviteľný chybový kontakt bude vypnutý do doby, kým tlak neklesne pod túto hodnotu a kým 
sa táto chyba nepotvrdí. Pokiaľ je zapnutý signál maximálneho tlaku, hladina vody sa nedá doplniť ani v 
manuálnej prevádzke. Keď sa pre alarm maximálnej vzdialenosti pSC zadá ”0” barov, alarm maximálneho 
tlaku sa môže vypnúť.
Keď sa dosiahne pON mínus alarm max. vzdialenosti pON, zapne sa alarm minimálneho tlaku. 
Samonastaviteľný chybový kontakt bude vypnutý do doby, kým tlak nestúpne nad túto hodnotu a kým sa 
táto chyba nepotvrdí. Alarm minimálneho tlaku alebo alarm chybového kontaktu nebude v režime FULL 
(Plný) prvého napĺňania zobrazený na displeji. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu v automatickom režime 
zapne alarm minimálneho tlaku, oblasť nízkeho tlaku sa môže automaticky ponechať tak, že sa zmení 
prevádzkový režim (režim FULL (Plný)).

Monitorovanie objemu vody, ktorú treba upraviť2.4. 
Ak bol namontovaný modul úpravy vody a impulzný vodomer bol zapnutý, množstvo zostatkovej vody sa 
dá prečítať v pravom spodnom rohu procesného menu. T.j.: ak bolo množstvo zostatkovej vody správne 
zadané v menu parametrov ‘Úprava vody pred uvedením do prevádzky’. Ak je množstvo nula litrov, spustí 
sa centrálny chybový alarm (ak je aktivovaný) a iniciuje sa chybové hlásenie. Záporné hodnoty znamenajú, 
že povolený objem na úpravu (kapacita) v litroch bol prekročený. V tomto prípade bude zariadenie Flamco-
Fill PE pokračovať v činnosti.

Ponuka popisy3. 

Ponuka hardvér3.1. 
Identifikačné číslo
Parametre môže nastaviť len výrobca a pracovníci servisu.

Jazyk
Operátor si môže vybrať z 13 jazykov. Pri dodaní je štandardne nastavená nemčina (G2_1).

Impulzný vodomer (IWZ) (počítadlo litrov)
Túto položku zapnite len v prípade, ak sa používa impulzný vodomer (počítadlo litrov). Impulzný vodomer 
sa dá použiť na priamu kontrolu a monitorovanie dodanej doplňovacej vody.

Úprava vody
Ak je v prípojke doplňovacej vody integrovaný modul na úpravu vody a počítadlo litrov je zapnuté, v ponuke 
Proces sa dá odčítať množstvo zostávajúcej vody v litroch. Keď sa dosiahne množstvo nula litrov, spustí sa 
centrálny chybový alarm a zobrazí sa chybové hlásenie. Záporné hodnoty znamenajú, že povolený objem 
na úpravu (kapacita) v litroch bol prekročený. Doplňovanie pokračuje aj po spustení centrálneho chybového 
alarmu.

Riadiaci režim (Režim doplňovania)
Operátor môže prevádzkovať systém v režime ovládania podľa hladiny (ovládanie z externého panelu na 
ovládanie udržiavania tlaku) alebo v režime ovládania podľa tlaku (štandardné nastavenie pre normálnu 
membránovú expanznú nádobu).

Prevádzkový režim
Obsluha môže zvoliť prevádzkovanie systému v automatickom režime (AUTO), v režime ”Fill” (Napĺňanie)  
a v manuálnom režime (Hand) (manuálna prevádzka). Pozri aj časť: Návod na obsluhu Flamco-FILL PE.

Snímač / Ochrana elektromotora
Nastavenia parametrov z výroby. Bežná porucha

Bežná porucha
Hromadná správa funkčnej poruchy - Hromadná správa funkčnej poruchy je aktivovaná pri zapnutom 
nastavovaní po dosiahnutí termínu na vykonanie údržby.
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Ponuka parametrov3.2. 

Položka Nastavenie z výroby
Tlak v systéme
- pSV = Nastavenie tlaku poistného ventilu v baroch ~ 3 barov
- pON = tlak zapnutia procesu napĺňania v baroch ~ 1,6 barov
- Vzdialenosť vypnutia pON: Vzdialenosť vypnutia = pON + vzdialenosť vypnutia pON.  

Pozri aj časť: Monitorovanie - Monitorovanie tlaku
~ 0,3 barov

- Alarm maximálnej vzdialenosti pSV: Alarm maximálneho tlaku = pSV – alarm maximálnej vzdialenosti 
pON. Pozri aj časť: Monitorovanie - Monitorovanie tlaku

~ 0,3 barov

 Zadaním hodnoty ”0” barov sa vypne monitorovanie maximálneho tlaku! Táto hodnota musí byť 10% 
nastaveného tlaku poistného ventilu!

- Alarm minimálnej vzdialenosti pON: Alarm minimálneho tlaku = pON - alarm minimálnej vzdialenosti 
pON 
Zadaním hodnoty ”0” barov sa vypne monitorovanie minimálneho tlaku! 
Pozri aj časť: Monitorovanie - Monitorovanie tlaku

~ 0,2 barov

- Abnormálny tlak v systéme (irelevantné pre operátora) Nastavenie z výroby
Počítadlo litrov
- Počet litrov na jeden impulz - Rýchlosť impulzov impulzného vodomera 10 litrov/impulz
Úprava vody
- Kapacita úpravy v prípade integrovaného modulu na zmäkčovanie vody 100 litrov

  
Objem plnenia: platí pre automatickú prevádzku
Na základe priebežne odkazovaných predchádzajúcich časových období (časové okno) zariadenie 
umožňuje počet plniacich cyklov, ktoré sú od seba oddelené prestávkami. Pre cykly, prestávky a časové 
okná sa dajú voľne zisťovať parametre.

Príklad: (štandardné nastavenie)
Za posledných 480 minút nesmie objem doplňovanej vody presiahnuť 150 litrov. Navyše nie je povolené 
tento objem počas tejto doby dodať viac ako trikrát a prestávky medzi cyklami musia byť minimálne 5 minút.

Položka Nastavenie z výroby
Max. objem/plnenie
- Maximálny povolený objem za cyklus s integrovaným a nakonfigurovaným impulzným vodomerom. 

Pozri časť Monitorovanie: objem doplňovania
150 litrov

Max. objem/plnenie
- Maximálny povolený čas doplňovania za cyklus. Pozri časť Monitorovanie: monitorovanie doby chodu 20 minút

Minimálny interval medzi 2 cyklami
- Minimálny interval medzi dvoma cyklami (prestávka) 5.0 minút

Max počet cyklov/časové okno
- Maximálny počet cyklov za časové okno 3

Časové okno
- Dĺžka časového okna 480 minút
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Položka Nastavenie z výroby
Rozsah zvýšenia tlaku
- Maximálny objem doplňovania, ktorý sa musí vykonať pri zvýšení tlaku minimálne o 0,1 baru. 

Zadaním hodnoty ”0” barov sa vypne monitorovanie maximálneho objemu!
0 litrov

Doba nárastu tlaku
- Maximálna doba doplňovania, počas ktorej musí tlak narásť minimálne o 0,1 baru. 0 minút
Zadaním hodnoty ”0” barov sa vypne monitorovanie maximálnej doby!
Maximálny objem počiatočného napĺňania
- Maximálny prípustný objem počiatočného napĺňania so zapojeným a nakonfigurovaným 

impulzným vodomerom v jednom cykle; len pre režim napĺňania!
1500 litrov

Maximálna doba počiatočného napĺňania
- Maximálna prípustná doba počiatočného napĺňania v jednom cykle; len pre režim napĺňania! 480 minút

Berte na vedomie, že hodnoty v ponuke Objem napĺňania sú navzájom závislé. Preto možno bude potrebné 
nastaviť iný parameter, kým sa skutočná hodnota stane dostupnou v rámci stanovených limitov.
Podobne môže byť podľa okolností obmedzené nastavenie rozsahov. Odporúča sa napríklad najprv 
nastaviť parametre časového okna, a až potom definovať prestávky a počet a dĺžku cyklov.

Položka Nastavenie z výroby
Čas a dátum Úloha operátora
- Zapnutý letný čas: počiatočný mesiac (zapnutý letný čas je 00 pre regióny, kde sa čas nemení) 03
- Vypnutý letný čas: posledný mesiac (vypnutý letný čas = 00 pre regióny, kde sa čas nemení) 10
- Interval údržby: Intervaly údržby 0 … 800 dní 365 dní
- Minimálna hodnota snímača tlaku ~ 0,0 barov
- Maximálna hodnota snímača tlaku ~ 10,0 barov
Ostatné interné
- Nastavenia z výroby (neviditeľné). Nie sú určené na použitie operátorom.

Ponuka servisu3.3. 
Číslo projektu
Nastavenia z výroby; operátor ich nemôže programovať.

Verzia softvéru
Čitateľný zápis, ktorý vytvoril výrobca.

Spustiť
Zadajte čas a dátumu začiatku (sledovateľnosti) stlačením tlačidla Start.

Údržba
Dátum nasledujúcej údržby je uvedený v zátvorke. Keď sa dosiahne tento čas, môže sa spustiť centrálny 
chybový alarm a zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré upozorní operátora. Ak je potvrdené, zobrazí sa 
znovu po siedmich dňoch, ak nebolo stlačené tlačidlo ”Údržba vykonaná”, čo označuje, že údržba už bola 
vykonaná. Čas a dátum poslednej údržby ako aj úroveň kódu sú uvedené v horných dvoch riadkoch.

Zoznam chýb
Zobrazuje posledných 250 potvrdených chýb spolu s časom a dátumom.

Štatistika hodnôt
Zobrazenie rôznych štatistických údajov.

Štatistika doplňovania
Zobrazenie posledných 200 činností doplňovania spolu s dátumom, časom a trvaním doplňovania a počtom 
dodaných litrov (ak je použitý impulzný vodomer).

Zmena zadávacieho kódu
Zmena na iný prístupový kód.
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Príklady4. 

Dopĺňanie ovládané podľa tlaku4.1. 

Flamco FILL-PE

SCU

DN*

A

BC

D

A Membránová expanzná nádoba
B Vstup doplňovania vody
C Flamco-Fill PE
D Ohrievač

Nepoužívajte priemery menšie ako tie, ktoré sú uvedené pre dĺžky pripojených potrubných vedení! 
Tieto potrubné vedenia majú byť čo najkratšie!

DN25 < 10 m
DN20 < 20 m
DN25 < 30 m

Dopĺňanie ovládané podľa hladiny4.2. 

L

Flamco

DSDS electronic control unitstandard pressure control

enterpress

M-K/U

DN*

SCU

Flamco FILL-PE

A

BC

D

A Kompresor M-K/U s ovládaním p.e SDS
B Vstup doplňovania vody
C Flamco FILL-PE (3-kolíkový ventil, 11 a 12 230V/50Hz)
D Ohrievač

Nepoužívajte priemery menšie ako tie, ktoré sú uvedené pre dĺžky pripojených potrubných vedení! 
Tieto potrubné vedenia majú byť čo najkratšie!

DN25 < 10 m
DN20 < 20 m
DN25 < 30 m
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Dopĺňanie ovládané podľa hladiny4.3. 

M-K/S

L

Taste ESC drücken

Fehler ablesen

Nach Fehlerbeseitigung

mit Taste RET

Hinweise1 2 3

4 5 6

7 8 9

0ESC RET
Fehler

Flamco FILL-PE

SCU

DN*

A

B
C

D

A Automat s kompresorom M-K/S
B Vstup doplňovania vody
C Flamco-FILL PE (vonkajšie kolíky NSP 21 a 22 (pre potenciálne voľný kontakt)
D Ohrievač

Nepoužívajte priemery menšie ako tie, ktoré sú uvedené pre dĺžky pripojených potrubných vedení! 
Tieto potrubné vedenia majú byť čo najkratšie!

DN25 < 10 m
DN20 < 20 m
DN25 < 30 m


