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Eigenschappen van de UM-X besturingseenheid

1

De besturingseenheid UM-X is een standalone niveau-indicatie voor continue niveausensoren. Zij wordt direct op de netspanning in bedrijf genomen en dient tegelijkertijd als
energievoorziening voor de niveau-sensor. Op het grafische display kan de vulhoogte
analoog en digitaal worden weergegeven.
Daarnaast stelt de besturingseenheid UM-X vijf potentiaalvrije wisselcontacten ter
beschikking. De schakelpunten van de vijf relais worden via het display met behulp van 4
toetsen ingesteld en de toestand van de relais kan via het display worden gecontroleerd.
De besturingseenheid UM-X
•

is inzetbaar voor alle niveau-sensoren met een 4-20 mA-aansluiting.

•

kan met ATEX-goedkeuring (intrinsiek veilige ia-stroomkring) worden geleverd.

•

kan als goedgekeurde overstromingsbeveiliging worden geleverd
(zie technische documentatie overstromingsbeveiliging, art.nr. 207124)

•

geeft het niveau digitaal en analoog weer.

•

heeft vijf potentiaalvrije wisselcontacten als binaire uitgangen.

•

biedt een eenvoudige menu-geleide bediening via een grafisch display.

•

is in een spatwaterdichte behuizing ingebouwd.

De besturingseenheid UM-X is in 4 uitvoeringen verkrijgbaar:
UM-S
Standaarduitvoering: Besturingseenheid met 5 relais-uitgangen en aansluiting van een
continue niveau-sensor evenals een externe bevestigingstoets.
UM-O
Besturingseenheid met 5 relais-uitgangen en aansluiting van een continue niveau-sensor
evenals een externe bevestigingstoets.
Daarnaast goedgekeurd als overstromingsbeveiliging.
UM-Ex
Besturingseenheid met 5 relais-uitgangen en aansluiting van een continue niveau-sensor
evenals een externe bevestigingstoets.
Daarnaast goedgekeurd voor de aansluiting van een explosieveilige sensor (intrinsiek veilige
sensor-stroomkring).
UM-O Ex
Besturingseenheid met 5 relais-uitgangen en aansluiting van een continue niveau-sensor
evenals een externe bevestigingstoets.
Daarnaast goedgekeurd als overstromingsbeveiliging evenals voor de aansluiting van een
explosieveilige sensor (intrinsiek veilige sensor-stroomkring).
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2

Veiligheidsinstructies

De besturingseenheid UM-X dient als standalone niveau-indicatie voor continue niveausensoren. Gebruik het systeem uitsluitend voor dit doel. Voor schade, als gevolg van nietreglementair gebruik, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld!
De besturingseenheid UM-X is overeenkomstig de stand van de techniek en de erkende
veiligheidstechnische regels ontwikkeld, geproduceerd en gecontroleerd. Evenwel kan er
sprake zijn van gevaren. Neem derhalve de volgende veiligheidsinstructies in acht:
•

Voer zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant geen wijzigingen,
verbouwingen of aanpassingen aan het systeem uit.

•

Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden, met uitzondering van de
functionele test, moeten in een spanningloze toestand worden uitgevoerd.

•

De meetwaarde-omzetter moet buiten het explosiegevaarlijke bereik worden
geïnstalleerd.

•

De installatie, bediening en instandhouding van de besturingseenheid UM-X mag
alleen door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Door regelmatige
scholingen moet vakkennis worden verkregen.

•

De operator, insteller en onderhoudsmonteur moeten alle geldende
veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Dit geldt ook voor de plaatselijke
voorschriften betreffende de veiligheid en ongevallenpreventie die in deze
gebruiksaanwijzing niet worden vermeld.

De veiligheidsinstructies in deze handleiding worden als volgt aangeduid:

Als u deze veiligheidsinstructies niet in acht neemt, is er sprake van gevaar
voor ongelukken of kan de besturingseenheid worden beschadigd.
Nuttige informatie die de functie van het systeem garandeert resp. u het
werk vergemakkelijkt.

2.1

Wachtwoord
Voor sommige menupunten hebt u een wachtwoord nodig om de punten
te kunnen oproepen of wijzigen.
Het wachtwoord staat vermeld op een bijgevoegd blad en mag uitsluitend
door geïnstrueerde personen worden gebruikt!

Veiligheidsinstructies
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3

Opbouw en functie

3.1

Typeplaatje

Het typeplaatje bevat onder andere gegevens over de versie van uw besturingseenheid:
•

toestel-type UM-S, UM-O, UM-Ex of UM-O Ex

•

modelgoedkeuringsmerk

display-venster
alarm-indicatie
functie-toetsen

typeplaatje

Afbeelding 1: Opbouw van de besturingseenheid UM-X, aanzicht van boven

3.2

Functie-toetsen

Met de vier functie-toetsen navigeert u door de menustructuur die op het display wordt
weergegeven en wijzigt u parameters binnen de instelmenu's.
De functie van de toetsen wordt op het toetsenfunctieveld van het display weergegeven en
verschilt deels in de afzonderlijke menu's (zie hoofdstuk 6.1 "Opbouw van het display").

3.3

Display-venster

Het display wordt gebruikt voor de weergave van de niveau-informatie en het instellen van
de parameters voor de meetanalyse.
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3.4

Alarm-indicatie

De meetwaarde-omzetter is voor de weergave van alarmen en storingen van het systeem
uitgerust met een rode lichtdiode (LED) "Alarm".
Met de rode LED wordt er aangeduid of de via de software ingestelde alarmdrempels
worden overschreden resp. niet worden gehaald en of er sprake is van storingen (zie
hoofdstuk 7 "Alarm").

3.5

Zoemer

De zoemer wordt gebruikt als akoestische alarmmelding. Het alarm wordt stopgezet zodra
de bevestigingstoets is bediend, de reden van het alarm is opgeheven of de storing is
verholpen. Het volume van de zoemer kan niet worden ingesteld.

Opbouw en functie
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4

Installatie
De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel en met inachtneming
van alle geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. Dit geldt ook
voor de plaatselijke voorschriften betreffende de veiligheid en ongevallenpreventie die in deze gebruiksaanwijzing niet worden vermeld.

4.1

Montage en aansluitingen

De besturingseenheid UM-X is bestemd voor de wandmontage. Zij kan alleen in geopende
toestand worden gemonteerd en aangesloten:
(1)

Maak de vier schroeven van het deksel los.

(2)

Haal het deksel er voorzichtig vanaf. Het deksel is nog door twee bandkabels met
de platine verbonden.

(3)

Trek de stekers eruit om het deksel volledig te kunnen verwijderen.

(4)

Nu kan de besturingseenheid worden gemonteerd.

De besturingseenheid moet buiten het explosiegevaarlijke bereik worden
geïnstalleerd.
(5)

Sluit na de montage de kabels voor de hulpstroom en de niveau-sensor aan op
de besturingseenheid. Optioneel kunt u een externe bevestigingstoets en externe
stuurinrichtingen aansluiten (zie hoofdstuk 4.2 "Indeling van aansluitingen").

Na de montage en de aansluiting van alle elektrische leidingen moet de besturingseenheid
weer worden gesloten:
(6)

Steek eerst de brede bandkabel voorzichtig terug in de houder die van een
polariteitsinversiebeveiliging is voorzien.

(7)

Sluit nu met de smalle bandkabel het folie-toetsenbord weer aan. Let er vooral
hier op dat het contactvoetje correct is aangebracht omdat dit niet met een
polariteitsinversiebeveiliging is uitgerust.

(8)

Sluit de besturingseenheid met de vier deksel-schroeven.
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4.2

Indeling van aansluitingen
Het met draden verbinden mag alleen in spanningsloze toestand worden
uitgevoerd. De bijzondere voorschriften van de Duitse bond voor
elektrotechniek (VDE) resp. de plaatselijke bouwvoorschriften moeten in acht
worden genomen.
Neem de, onder Technische gegevens, vermelde maximale waarden van de
bedrijfsparameters in acht.

sensor
folietoetsenbord

hulpstroom
bevestigin

hulpstroom

Afbeelding 2: Besturingseenheid UM-X, indeling aansluitingen

Sensor-aansluiting
De sensor wordt op de klemmen 1 (–) en 2 (+) aangesloten.

Installatie
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Uitgangsstroomkringen
De relais K1 tot K5 (klemmen 3 tot 17) zijn bedoeld voor de melding van grenswaarden. Hier
staan 5 potentiaalvrije wisselcontacten ter beschikking.

Bijzonderheden van de toestel-uitvoeringen UM-O en UM-O Ex:
– Niet-kwiteerbaar overstromingsbeveiligingsrelais:
Relais K1 (klemmen 3, 4 en 5)
– Kwiteerbaar overstromingsbeveiligingsrelais:
Relais K2 (klemmen 6, 7 en 8).
Hulpstroom
De hulpstroom wordt op de klemmen PE, N en L van de platine aangesloten. Bij de 24 VDC
uitvoering moet + op L en – op N worden gelegd.
Externe bevestigingstoets
Het is mogelijk om gebruik te maken van een externe bevestigingstoets (potentiaalvrije
sluiter). Dit wordt aangesloten op de klemmen Quit (18 en 19).

LET OP! NETSPANNING!
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5

Inbedrijfstelling

De besturingseenheid wordt met een fabrieksinstelling (default) geleverd en moet aan de
plaatselijke omstandigheden worden aangepast.

Gedetailleerde informatie over de instelling van de besturingseenheid is te
vinden in hoofdstuk 6 "Bediening".
De waarden van de fabrieksinstellingen zijn te vinden in hoofdstuk 6.14
"Menustructuur met fabrieksinstellingen".
Ga bij de inbedrijfstelling van het systeem als volgt te werk:
(1) Breng de besturingseenheid UM-X op de plaats van bestemming aan en
bouw de niveau-sensor in het reservoir in (zie hoofdstuk 4).
(2) Sluit minimaal de hulpstroom en de sensor aan.
(3) Let er bij de montage op dat de bandkabels van het display en het folietoetsenbord goed zijn ingestoken voordat de besturingseenheid wordt
dichtgemaakt.
(4) Schakel nu de hulpstroom in.
(5) Stel bij de niveau-sensor het 4-mA-punt (onder) en het 20-mA-punt (boven,
reservoir-hoogte) in.
(6) Ga nu naar het menu van de meetanalyse. Selecteer het punt "Height" en stel de
hoogte van het reservoir in.
(7) Ligt het 4-mA-punt niet op de hoogte van de bodem van het reservoir, stel dan
in het menu "Offset" de juiste hoogte in.
(8) Mocht het 20-mA-punt niet overeenstemmen met de hoogte van het reservoir,
−
vul het reservoir dan zo hoog mogelijk (het 20-mA-punt moet zich boven
de hoogte van het reservoir bevinden!),
−
meet dan met een peilstok de vulhoogte
−
voer de waarde bij "Span – Change" in

Het 20-mA-punt mag zich niet onder de hoogte van het reservoir bevinden.
Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiliging) moet het 20mA-punt overeenstemmen met de hoogte van het reservoir.
(9)

Nu kunt u de relais-schakelpunten instellen.

Door het wijzigen van de offset of de Span-factor kan het gebeuren dat een
schakelpunt onder 4 mA of boven 20 mA ligt. Is dit het geval, dan schakelt het
relais niet zoals dit zou moeten en kan dit tot verkeerde functies leiden.
Controleer de stroomwaarden bij "Relays -> K1...K5 ->
S-P On en S-P Off". Bevinden zich de stroomwaarden buiten het gewenste
bereik, dan wordt onder de eenheid Milliampère "< 4,00 mA" of
"> 20,00 mA" weergegeven.

Inbedrijfstelling
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Bediening

Nadat de besturingseenheid is ingeschakeld, is gedurende 5 seconden de weergave "Info" te
zien. Hierna gaat de weergave automatisch over op de niveau-indicatie "kolomweergave".
Een overzicht in tabelvorm van de menustructuur en de default-waarden van de
fabrieksinstellingen vindt u in hoofdstuk 6.14 "Menustructuur met fabrieksinstellingen".
digitale weergave

multifunctioneel veld

toetsen-functieveld

2.1.1.255
Afbeelding 3: Weergave na het inschakelen van
de besturingseenheid

6.1

Afbeelding 4: Opbouw van het display
kolomweergave

Opbouw van het display

Het display is opgedeeld in 3 bereiken (zie Afbeelding 4):
Digitale weergave
In de bovenste regel wordt het actuele niveau digitaal weergegeven.
Multifunctioneel veld
Het informatieveld heeft de functies:
•

Analoge weergave van het niveau of de staat van de relais.

•

Navigatie door de selectiemenu's:
Met behulp van de toetsen navigeert u door de menustructuur.

Toetsen-functieveld
De rechter kolom van het display fungeert als toetsen-functieveld. Hier worden de functies
van de ernaast liggende toetsen weergegeven. De functies zijn op de betreffende menuopties afgestemd.
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6.2

Kolomweergave (analoge weergave)

De kolom stelt het niveau grafisch weer. De schaalindeling vindt plaats in procent en kan niet
worden gewijzigd. Het niveau wordt daarnaast digitaal weergegeven (zie Afbeelding 4).
In de kolomweergave hebt u twee navigatie-mogelijkheden:
•

Symbool [R] - toont de status van alle relais

•

Symbool [M] - leidt naar het hoofdmenu

6.3

Weergave relaisstatus
De weergave "Relaisstatus" toont een overzicht van de
actuele staat van alle relais:

 Een gevulde punt staat voor de status "Relais
aangetrokken".
 Een open punt staat voor de status "Relais afgevallen".
Tevens hebt u een overzicht van de schakelpunten van de
relais die u bij de menupunten "S-P On" en
"S-P Off" instelt.
Het symbool
[B] - leidt naar de kolomweergave ("bar graph").
[M] - leidt naar het hoofdmenu.

Afbeelding 5: Weergave "relaisstatus"

Bediening
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6.4

Hoofdmenu

Het hoofdmenu wordt vanuit de weergaven "Kolomweergave" of "Relaisstatus" met de
toets naast het symbool [M] opgeroepen.
U kunt de volgende menupunten selecteren:
•

Unit - instelling van de unit.

•

Height - instelling van de hoogte van het reservoir.

•

Offset - instelling van de afstand van de bodem van het reservoir tot aan het 4mA-punt van de niveau-sensor.

•

Span - selectiemenu voor de aanpassing van sensoren, bijv. druksensoren.

•

Relays - selectiemenu voor de configuratie van het relais.

•

Test - selectiemenu voor de manuele besturing van het relais.

•

Display - selectiemenu voor de instelling van de achtergrondverlichting van het
display.

•

Reset - selectiemenu, resetten van alle waarden naar de fabrieksinstellingen.

•

Info - weergave van de toestel-informatie.

Bevindt u zich in een selectie- of instelmenu en voert u gedurende 3 minuten geen verdere
invoer uit, dan keert het display automatisch terug naar de laatste weergave kolomweergave of relaisstatus. Parameter-wijzigingen die niet werden bevestigd, worden
niet opgeslagen.

6.4.1

Navigatie

Om in de verschillende menupunten te bladeren, het geselecteerde menupunt op te roepen
en om gewijzigde parameters op te slaan, staan u vier functies ter beschikking.

OMHOOG

RETURN

OMLAAG

TERUG
Afbeelding 6: Hoofdmenu met navigatiefuncties
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Cursor OMHOOG [] en cursor OMLAAG []
De cursor wordt met de functies OMHOOG [] resp. OMLAAG [] door het op het display
weergegeven selectiemenu geleid. Zo kiest u een menupunt.
RETURN [ ]
Het symbool RETURN [ ] heeft twee functies:
•

"Selecteren" in het selectiemenu
In de menu-selectie bevestigt u met RETURN [ ] uw keuze en roept u
het volgende selectie- of instellingsmenu op.

•

"Bevestigen, opslaan en terugspringen" in het instelmenu
Als u in een instelmenu parameters hebt gewijzigd, bevestigt en
slaat u de invoer op met RETURN [ ]. Na het opslaan wordt op
het display automatisch de menu-selectie een niveau hoger weergegeven.

TERUG []
Het symbool TERUG [] heeft twee functies:
•

"Terug zonder selecteren" in het selectiemenu
In de menu-selectie gaat u met TERUG [] een niveau naar boven toe terug.

•

"Terug zonder opslaan" in het instelmenu
Hebt u in een instelmenu parameters gewijzigd, dan kunt u met TERUG [] het
menupunt verlaten zonder de nieuwe instellingen op te slaan.

Wachtwoord
Bij menupunten, waarbij het wachtwoord moet worden ingevoerd,
wordt een sleutel in plaats van de enter-toets weergegeven.

Achtergrondverlichting inschakelen
Als de achtergrondverlichting tot het ingestelde minimum is gereduceerd, wordt
de lampen-toets in het toetsen-functieveld weergegeven.
Bij bediening van de lampen-toets wordt de achtergrondverlichting weer
ingeschakeld en kan het toestel verder weer worden bediend.

Bediening
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6.5

Instelmenu Unit
Als het instelmenu "Unit" wordt opgeroepen, ligt de cursor
automatisch op de actueel ingestelde unit. Met de toetsen
OMHOOG [] en OMLAAG [] kunt u door de units
navigeren.
% - procent
mm - millimeter
Inch - Zoll (weergave van eenheid op het display met "‘’ ")
mA - Milliampère
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].
De waarden in het data-veld en de waarden in de weergave
"Relaisstatus" worden in de gekozen eenheid weergegeven.

Afbeelding 7: Weergave "Unit"
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6.6

Instelmenu Height (hoogte)
In het instelmenu "Height" geeft u de hoogte van het
reservoir aan.
De hoogte kan tot 25.000 mm bedragen en wordt in
stappen van 1 millimeter vastgelegd. De eenheden inch,
procent en milliampère worden berekend en ter informatie
weergegeven.
Met de functies
[+] PLUS en
[–] MIN
kan de waarde worden ingevoerd.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 8: Weergave "Height"

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiliging) hebt u
voor het wijzigen van de hoogte van het reservoir een wachtwoord nodig.
Het 20-mA-punt van de niveau-sensor moet op de hoogte van het reservoir
zijn ingesteld. Is dit niet mogelijk, dan kan met het menupunt "Span" een
aanpassing worden uitgevoerd.

Bediening
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6.7

Instelmenu Offset (nulpunt-verschuiving)
Als "Offset" wordt de afstand van de bodem van het
reservoir tot aan het 4-mA-punt van de niveau-sensor
aangeduid.
De afstand wordt in stappen van 1 millimeter vastgelegd. De
eenheden inch, procent en milliampère worden berekend en
ter informatie weergegeven.
Voer de afstand met
[+] PLUS en
[–] MIN
in.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 9: Weergave "Offset"

Door het wijzigen van de offset kan het gebeuren dat een schakelpunt onder 4
mA of boven 20 mA ligt. Is dit het geval, dan schakelt het relais niet zoals dit
zou moeten en kan dit tot verkeerde functies leiden.
Controleer de stroomwaarden bij "Relays -> K1...K5 ->
S-P On en S-P Off". Zij mogen niet onder 4 mA en niet boven 20 mA
liggen.
Voorbeeld:
De hoogte van het reservoir is ingesteld op 3000 mm en de offset wordt navenant op 300
mm – komt overeen met 10% – ingesteld. Omdat de relais-schakelpunten in procent worden
ingesteld, kunnen deze punten ook lager zijn dan 10% en dus minder dan 4 mA bedragen.

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiliging) hebt u
voor het wijzigen van de hoogte van het reservoir een wachtwoord nodig.
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6.8

Selectiemenu Span (aanpassing)
Als u voor de niveaumeting een sensor gebruikt, waarbij het
20-mA-punt niet met de hoogte van het reservoir
overeenstemt (bijv. druksensoren), moet u in het menu
"Span" een sensor-aanpassing uitvoeren. Er verschijnt een
submenu met de volgende twee punten
• Change en
• Reset.
Selecteer met de toetsen
OMHOOG [] en
OMLAAG []
een punt.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 10: Weergave "Span"

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiliging) hebt u
voor het wijzigen van de hoogte van het reservoir een wachtwoord nodig.

Bediening
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6.8.1

Instelmenu Change (wijzigen)
Het instelmenu "Change" toont het ingestelde niveau in
millimeter, inch en procent.
Voer het van tevoren gemeten niveau met behulp van de
toetsen
[+] PLUS en [–] MIN
in.
Het niveau wordt in stappen van 1 millimeter vastgelegd. De
eenheden inch, procent en milliampère worden berekend en ter
informatie weergegeven.
De aanpassing kan alleen tijdens het bedrijf worden uitgevoerd.
Het reservoir moet correct gevuld zijn en de juiste hoogte van
het reservoir moet zijn ingevoerd, zodat de afwijkingen gering
blijven. Een gedetailleerde aanwijzing vindt u in het hoofdstuk
5 "Inbedrijfstelling".

Afbeelding 11: Weergave "Change"

Door het wijzigen van de span-factor kan het gebeuren dat een schakelpunt
onder 4 mA of boven 20 mA ligt. Is dit het geval, dan schakelt het relais niet
zoals dit zou moeten en kan dit tot verkeerde functies leiden.
Controleer de stroomwaarden bij "Relays -> K1...K5 -> S-P On en S-P Off".
Zij mogen niet onder 4 mA en niet boven 20 mA liggen.

6.8.2

Instelmenu Reset (resetten)
Met "Reset" zet u de correctiefactor voor de sensoraanpassing
weer terug naar de toestand zoals deze bij de levering was.
Kies het symbool
[Y] - voor "Ja, resetten" (yes) en
[N] - voor "Nee, niet resetten" (no).

Afbeelding 12: Weergave "Reset"
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6.9

Selectiemenu Relays (relais)
In het menupunt "Relays" wordt een selectiemenu geopend,
waarin u met de toetsen
OMHOOG [] en
OMLAAG []
een relais (K1 tot K5) kunt selecteren.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 13: Weergave selectiemenu Relays

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiligingen) hebt u
een wachtwoord nodig om de relais K1 en K2 te kunnen selecteren. De
relais K1 en K2 kunnen alleen samen worden geselecteerd en ingesteld.

6.9.1 Submenu Relays (relais)
Voor het geselecteerde relais wordt een submenu geopend
met de instel-opties:
•

S-P On - inschakelpunt (Switching Point On)

•

S-P Off - uitschakelpunt (Switching Point Off)

•

On Delay - inschakelvertraging

•

Off Delay - uitschakelvertraging

•

Alarm - configuratie van het alarm

•

Acknowl. – kwiteerbaarheid (Acknowledge)

Selecteer met de toetsen
OMHOOG [] en OMLAAG []
een menupunt
en bevestig de selectie met RETURN [ ].
Afbeelding 14: Weergave submenu Relays

Bediening
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6.9.2

Instelmenu S-P On (inschakelpunt)
Het instelmenu "S-P On" (Switching Point On) toont de
waarde, waarop het relais start.
Het inschakelpunt wordt in procent in stappen van 0,1
procent vastgelegd. Het waarde-bereik bedraagt 0,1 tot 99,9
procent. De eenheden millimeter, inch en milliampère worden
berekend en ter informatie en controle weergegeven.
Met de functies
[+] PLUS en
[–] MIN
legt u het inschakelpunt vast.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 15: Weergave "S-P On"

De stroomwaarde mag niet onder 4 mA en niet boven 20 mA liggen, zodat er
geen verkeerde functie ontstaat.

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex ligt het waarde-bereik voor de relais
K1/K2 tussen 0,1 en 98,9 procent. Het inschakelpunt (S-P On) ligt altijd
onder het uitschakelpunt (S-P Off) en kan dit punt nooit overschrijden.
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6.9.3

Instelmenu S-P Off (uitschakelpunt)
Het instelmenu "S-P Off" (Switching Point Off) toont de
waarde, waarop het relais in kracht afneemt.
Het uitschakelpunt wordt in procent in stappen van 0,1 procent
vastgelegd. Het waarde-bereik bedraagt 0,1 tot 99,9 procent.
De eenheden millimeter, inch en milliampère worden berekend
en ter informatie weergegeven.
Met de functies
[+] PLUS en [–] MIN
legt u het uitschakelpunt vast.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 16: Weergave "S-P Off

De stroomwaarde mag niet onder 4 mA en niet boven 20 mA liggen, zodat er
geen verkeerde functie ontstaat.
Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex ligt het waarde-bereik voor de relais
K1/K2 tussen 0,2 en 99,0 procent. Het uitschakelpunt (S-P Off) ligt altijd
boven het inschakelpunt (S-P On) en kan nooit lager komen te liggen dan
dit punt.

6.9.4

Instelmenu On Delay (inschakelvertraging)
In het instelmenu "On Delay" wordt de inschakelvertraging van
een relais vastgelegd.
De vertragingstijd kan tussen 0 en 255 seconden bedragen en
wordt in stappen van 1 seconde vastgelegd.
Met de functies
[+] PLUS en
[–] MIN
kan de waarde worden ingevoerd.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 17: Weergave "On Delay"

Bediening
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6.9.5

Instelmenu Off Delay (uitschakelvertraging)
In het instelmenu "Off Delay" wordt de uitschakelvertraging
van een relais vastgelegd.
De vertragingstijd kan tussen 0 en 255 seconden bedragen en
wordt in stappen van 1 seconde vastgelegd.
Met de functies
[+] PLUS en
[–] MIN
kan de waarde worden ingevoerd.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 18: Weergave "Off Delay"

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiligingen)
bedraagt de uitschakelvertraging voor de relais K1/K2 altijd 0 seconden en
kan niet worden veranderd.

6.9.6

Instelmenu Alarm
In het instelmenu "Alarm" zet u het relais-alarm met de
functies
OMHOOG [] en
OMLAAG [] op de waarden
Off- voor uit of
On - voor aan.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].
Zie hiervoor ook hoofdstuk 7 "Alarm".

Afbeelding 19: Weergave "Alarm"

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiligingen) is het
alarm voor de relais K1/K2 altijd vastgelegd en kan dit niet op "Off"
worden gezet.
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6.9.7

Instelmenu Acknowledge (kwiteerbaarheid)
Voor elk relais kan worden ingesteld of dit bij alarm kan
worden gekwiteerd. Met de functies
OMHOOG [] en
OMLAAG [] selecteert u
Off - relais kan niet worden gekwiteerd of
On - relais kan worden gekwiteerd.
Bevestig uw keuze met RETURN [ ].

Afbeelding 20: Weergave "Acknowl."

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiligingen) kan de
kwitering voor K1/K2 niet worden gewijzigd.

Bediening
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6.10

Selectiemenu Test
Het menupunt "Test" toont een overzicht van de vijf relais K1
tot K5. Achter elke relais wordt met "On" of "Off"
aangegeven of het gestart (on) of in kracht afgenomen (Off)
is.
Relais selecteren:
Met de functies OMHOOG [] en OMLAAG [] selecteert u
een relais.
Relais in- of uitschakelen:
Tussen de symbolen OMHOOG [] en OMLAAG []
verschijnt afhankelijk van de teststatus van een relais het
symbool
[On] - voor "Relais starten" of
[Off] - voor "Relais in kracht afnemen".

Afbeelding 21: Weergave "Test"

Een handmatig geschakeld relais schakelt over op de actuele operationele toestand zodra u
een ander relais selecteert of nadat het menupunt "Test" is afgesloten.

Bij de uitvoeringen UM-O en UM-O Ex (overstromingsbeveiligingen) kan een
test voor de relais K1 of K2 niet worden uitgevoerd als K1 in kracht is
afgenomen (relais-alarm).
Bij een fout (zie hoofdstuk 7.2 "Error (fout)) nemen alle relais automatisch in
kracht af. Een test kan pas weer worden uitgevoerd als de fout verholpen is.
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6.11

Selectiemenu Display
Om het display aan de werkomgeving aan te passen, kunnen
de helderheid, de uitschakelvertraging en de inschakelvertraging worden ingesteld.
Selecteer met de toetsen
OMHOOG [] en OMLAAG []
een menupunt
en bevestig de selectie met RETURN [ ].

Afbeelding 22: Weergave "Display"

6.11.1 Selectiemenu Brightness (helderheid)
•

Instelmenu Maximum
Helderheid als de achtergrondverlichting is ingeschakeld.
Default:
75,0 %
Minimum:
30,0 %
Maximum:
100,0 %
Lengte van de stap: 0,1 %
De helderheid verandert tijdens het instellen

•

Instelmenu Minimum
Helderheid als de achtergrondverlichting is gereduceerd.
Default:
10,0 %
Minimum:
0,0 %
Maximum:
30,0 %
Lengte van de stap: 0,1 %

De helderheid verandert tijdens het instellen tussen Brightness
Maximum en Brightness Minimum.

Bediening
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6.11.2 Instelmenu Off Delay
In het instelmenu Off Delay (uitschakelvertraging) wordt het nabranden van het display
ingesteld, bijv. bij het verlaten van het menu.
Default:
Minimum:
Maximum:
Lengte van de stap:

60
0
255
1

s
s
s
s

6.11.3 Instelmenu On Delay
In het instelmenu On Delay (inschakelvertraging) wordt het (automatische) herinschakelen
van de achtergrondverlichting ingesteld.
Default:
Minimum:
Maximum:
Lengte van de stap:

0
0
255
1

s*
s
s
s

* Het display schakelt niet automatisch weer in
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6.12

Selectiemenu Reset (resetten)
Met "Reset" zet u alle informatie weer terug naar de fabrieksinstellingen. Selecteer de functie
[Y] (yes) - voor "Ja, resetten" en
[N] (no) - voor "Nee, niet resetten".

Om dit menupunt te kunnen oproepen, hebt
u een wachtwoord nodig!

Afbeelding 23: Weergave "Reset"

6.13

Weergave Info
Onder dit menupunt vindt u informatie over
•

de versie van het toestel,

•

de contactgegevens van de fabrikant FAFNIR en de

•

softwareversie van de besturingseenheid,

Met behulp van een van de vier toetsen keert u weer terug
naar het hoofdmenu.

2.1.1.255
Afbeelding 24: Weergave "Info"

Bediening
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6.14

Menustructuur met fabrieksinstellingen

Startweergave

Hoofd
menu

Niveau 2

Niveau 3

Mogelijke
waarden

Fabrieksinstelling

Relays

K1

S-P On
S-P Off
On Delay
Off Delay
Alarm

0,1 … 99,9 %
0,1 … 99,9 %
0 … 255 s
0 … 255 s
On / Off

94,0 %
95,0 %
0s
0s
On

K2

S-P On
S-P Off
On Delay
Off Delay
Alarm

0,1 … 99,9 %
0,1 … 99,9 %
0 … 255 s
0 … 255 s
On / Off

94,0 %
95,0 %
0s
0s
Off

Kolomweergave
Relaisstatus

Bij UM-O en UM-O Ex worden K1/K2 samen ingesteld
en is er een wachtwoord vereist.
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S-P On

0,1 … 98,9 %
< S-P Off

94,0 %

S-P Off

0,2 … 99,0 % &
> S-P On

95,0 %

On Delay
Off Delay
Alarm

0 … 255 s
0s
On

0s
0s
On

K3

S-P On
S-P Off
On Delay
Off Delay
Alarm

0,1 … 99,9 %
0,1 … 99,9 %
0 … 255 s
0 … 255 s
On / Off

74,9 %
75,1 %
0s
0s
Off

K4

S-P On
S-P Off
On Delay
Off Delay
Alarm

0,1 … 99,9 %
0,1 … 99,9 %
0 … 255 s
0 … 255 s
On / Off

49,9 %
50,1 %
0s
0s
Off

K5

S-P On
S-P Off
On Delay
Off Delay
Alarm

0,1 … 99,9 %
0,1 … 99,9 %
0 … 255 s
0 … 255 s
On / Off

24,9 %
25,1 %
0s
0s
Off

Bediening

Startweergave

Hoofd
menu

Niveau 2

Niveau 3

Mogelijke
waarden

Fabrieksinstelling

Unit

%
mm
inch
mA

mm

Height

1 … 25.000 mm
0 … 984,3 "
100 %

3.000 mm

Voor UM-O en UM-O Ex is een wachtwoord vereist.
Offset

0 … {Height} mm
0 … {Height} "
0 … 100,00 %

0 mm
0"
0,00 %

Voor UM-O en UM-O Ex is een wachtwoord vereist.
Span

Charge
Reset

0 … {Height} mm
0 … {Height} "
0 … 100,00 %
Yes/No

Voor UM-O en UM-O Ex is een wachtwoord vereist.
Test

voor elk relais
K1 … K5

On/Off

Display Brightness Maximum
Brightness Minimum
Off Delay
On Delay

30,0 % … 100,0
%
0,0 % … 30,0 %
0 s … 255 s
0 s … 255 s

Reset

Yes/No

75,0 %
10,0 %
60 s
0s

Voor alle UM-X is een wachtwoord vereist.
Info

Bediening
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7

Alarm

7.1

Relais-alarm

Een relais-alarm is een door u vastgelegde grenswaarde voor het geval een waarde wordt
overschreden/niet gehaald. Als een relais in kracht afneemt en voor dit relais tevens een
alarm is vastgelegd, dan wordt er een alarm in werking gesteld.
Bij een alarm knippert de LED in gelijkmatige afstanden (1 sec. aan, 1 sec. uit) en is de
zoemer te horen. Naast de onderste bedieningstoets verschijnt er op het display het symbool
[Q]. Hier kunt u het alarm kwiteren.
Als het alarm wordt gekwiteerd, gaat de zoemer uit en brandt de LED continu. Het [Q]symbool wordt nu invers weergegeven. Pas nadat de reden van het alarm is verholpen, stopt
de LED met branden en wordt het (inverse) [Q]-symbool niet meer weergegeven.

7.2

Error (fout)
Bij een fout knippert de LED periodiek op (0,1 sec. aan, 0,9
sec. uit), is de zoemer te horen en wordt de foutcode op het
display weergegeven.
Alle relais nemen bij een fout automatisch in kracht af en
naast de onderste bedieningstoets is het [Q]-symbool zichtbaar. Hier kunt u het alarm kwiteren.
Na het kwiteren houdt de zoemer op, maar knippert de LED
zo lang verder tot de fout verholpen is. Het toestel wordt pas
als foutloos geaccepteerd als de fout verholpen is en er zich
gedurende 10 seconden geen verdere fouten hebben
voorgedaan. In de tussentijd wordt de foutcode "ERROR 0"
weergegeven.
Daarna keert de display-weergave terug naar de kolom- of
relaisstatus-weergave - afhankelijk van het feit welke
weergave u als laatst hebt opgeroepen.

Afbeelding 25: Weergave "Error 2"

7.2.1

Betekenis van de Error-codes

Deze fouten kunnen zich voordoen:
ERROR 1: Lekstroom van de niveau-sensor (3,6 mA of 21,5 mA).
ERROR 2: Onderbreking in de sensor-stroomkring, bijv. kabelbreuk.
ERROR 3: Kortsluiting in de sensor-stroomkring.
ERROR 4: Interne toestel-fout.
ERROR 0: Toestand tussen het verhelpen van de fout en 10 seconden zonder fouten.
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8

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur

- 20 °C … +50 °C

Beschermingsklasse

IP64

Afmetingen (BxHxD)

180 mm × 130 mm × 52 mm

Hulpstroom

230 VAC ±10 %, 50 – 60 Hz, 7,5 VA, of
115 VAC ±10 %, 50 – 60 Hz, 7,5 VA, of
24 VAC ±10 %, 50 – 60 Hz, 7,5 VA, of
24 VAC ±20 %, 4,7 W

Sensor-stroomkring

4 tot 20 mA

Spanning

U ≤ 27 V

Stroom

I ≤ 30 mA

Uitgang

Vijf relais met elk een potentiaalvrij wisselcontact

Wisselspanning

U ≤ 250 V; I ≤ 5 A; P ≤ 100 VA; cos ϕ ≥ 0,7

Gelijkspanning

U ≤ 250 V; I ≤ 0,25 A; P ≤ 50 W

Externe bevestigingstoets

Potentiaalvrije sluiter ligt op netspanning

Technische gegevens
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Afbeeldingen-register

Gebruiksaanwijzing

TÜV 07 ATEX 345770

Besturingseenheid type UM-… Ex
I

Stand: 11.2011

Bereik van inzet

De besturingseenheid UM-… Ex kan als onderdeel van een overstromingsbeveiliging fungeren.
II

Normen

Siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung einschließlich Ergänzungen.
III

Instructies voor het zonder gevaar …

III.a

… gebruiken

De besturingseenheid dient als bijkomend productiemiddel en is niet geschikt voor gebruik in
explosiegevaarlijke bereiken. De intrinsiek veilige sensor-stroomkring van de besturingseenheid mag
in zone 0 worden geleid en is inzetbaar voor alle gas-groepen (IIA, IIB en IIC).
De goedkeuring geldt alleen voor de uitvoeringen
UM-Ex
UM-O Ex
III.b

… monteren, demonteren

De besturingseenheid is geschikt voor wandmontage. De besturingseenheid moet buiten het
explosiegevaarlijke bereik worden opgesteld.
III.c

… installeren

Het met draden verbinden mag alleen spanningsloos worden uitgevoerd. De bijzondere ENvoorschriften o.a. EN 60079-14 resp. de plaatselijke bouwvoorschriften moeten in acht worden
genomen.
Bij de bedrading van de sensor (bijv. TORRIX Ex …) naar de besturingseenheid (bij voorkeur blauwe
kabel) mag de bij punt V toegestane inductiviteit en capaciteit niet worden overschreden.
Benaming van de klemmen:

III.d

Voedingsstroomkring:

L, N en PE (22, 21 en 20)

Kwiteer-stroomkring:

Ack. (19 en 18)

Uitgangen:

Relay 5 (17, 16 en 15)
Relay 4 (14, 13 en 12)
Relay 3 (11, 10 en 9)
Relay 2 (8, 7 en 6)
Relay 1 (5, 4 en 3)

Sensor-stroomkring:

- + Probe 4..20 mA (2 en 1)

… in bedrijf stellen

Vóór de inbedrijfstelling moeten alle toestellen op de juiste aansluiting en montage worden
gecontroleerd. De elektrische voeding, ook van de aangesloten toestellen, moet worden
gecontroleerd.
III.e

… onderhouden (en het verhelpen van storingen)

De besturingseenheid is over het algemeen onderhoudsvrij. In geval van een defect dient deze naar de
fabrikant FAFNIR of een van diens vertegenwoordigingen te worden teruggestuurd.
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IV

Toestellen identificatie

1 Fabrikant:

FAFNIR GmbH, Hamburg

2 Typebenaming:

UM-… Ex

3 Certificaatnummer:

TÜV 07 ATEX 345770

4 Ex-aanduiding:

II (1) G [Ex ia Ga] IIC

5 CE-aanduiding:

0044

6 Technische gegevens:

Ta
Uo
Io
Po






+50 °C
28.4 V
99.5 mA
705 mW
IIC

Lo 
Co 
V

680 µH
59 nF

IIB
500 µH
67 nF

5 mH
240 nF

2 mH
290 nF

Technische gegevens

De hulpstroom voor de besturingseenheid bedraagt afhankelijk van de uitvoering
U
U
U
U

=
=
=
=

24 V DC ± 20 %, ~4,7 W, of
24 V AC ± 10 %, 50 … 60 Hz, ~7,5 VA, of
115 V AC ± 10 %, 50 … 60 Hz, ~7,5 VA, of
230 V AC ± 10 %, 50 … 60 Hz, ~7,5 VA.

De veiligheidstechnische maximale spanning bedraagt
Um =
Um =
Um =

33 V bij 24 V AC/DC, resp.
130 V bij 115 V AC, resp.
253 V bij 230 V AC.

De sensor-stroomkring is in de ontstekingsbeschermingsklasse "intrinsieke veiligheid" (ia), uitgerust
met een lineaire uitgangskarakteristiek. De uitgangswaarden van de stroomkring zijn
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Afgegeven vermogen
Interne capaciteit
Interne inductiviteit

Uo  28,4 V
Io  99,5 mA
Po  705 mW
Ci
verwaarloosbaar klein
Li
verwaarloosbaar klein

Toegestane uiterlijke

IIC

Induktivität

Lo 

Capaciteit

Co 

IIB

680 µH 500 µH
59 nF

67 nF

5 mH

2 mH

240 nF

290 nF

De intrinsiek veilige sensor-stroomkringen zijn van de hulpstroomkring tot een piekwaarde van de
nominale spanning van 375 V veilig galvanisch gescheiden.
Als uitgangen staan vijf relais met elke een potentiaalvrij wisselcontact ter beschikking. De
aansluitwaarden zijn
Wisselspanning AC

U  250 V; I  5 A; P  100 VA; cos   0,7

Gelijkspanning DC

U  250 V; I  250 mA; P  50 W

Bij het gebruik van een bevestigingstoets moet deze potentiaalvrij zijn omdat de aansluitingen met de
hulpenergie zijn verbonden!
De besturingseenheid mag in het volgende omgevingstemperatuur-bereik worden ingezet:
Ta = -20 °C … +50 °C
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FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 / 40 / 39 82 07–0
Fax: +49 / 40 / 390 63 39
E-mail: info@fafnir.de
Web: www.fafnir.de

