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1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Στο πίσω μέρος του εξώφυλλου, αναγράφεται η έκδοση του παρόντος εντύπου υπό μορφή  Vn.x. Η ένδειξη 
αυτή επισημαίνει πως το έντυπο ισχύει για όλες τις εκδόσεις λογισμικού της διάταξης n.y. Π.χ.: Το V3.0 
ισχύει για όλα τα Sw: 3.y. 
 
Στο εγχειρίδιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω σύμβολα για την επισήμανση των καταστάσεων 
κινδύνου: 
 

 

Κατάσταση γενικού κινδύνου. Η παραβίαση των προδιαγραφών που έπονται μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα και πράγματα. 

 

 

Κατάσταση κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η παραβίαση των προδιαγραφών που έπονται 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την ακεραιότητα των ατόμων. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο. 
 

 

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να είναι συμβατές με τους κανονισμούς ασφαλείας της χώρας 
εγκατάστασης της συσκευής. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνικούς με τον 
καλύτερο τρόπο. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, εκτός από τον κίνδυνο για σωματικές βλάβες σε 
πρόσωπα και ζημιές στις συσκευές, θα έχει σαν επακόλουθο την παύση ισχύος κάθε δικαιώματος 
επέμβασης, υπό εγγύηση. 

 

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν υπέστη ζημιές κατά τη μεταφορά και την 
αποθήκευση. Βεβαιωθείτε πως το εξωτερικό περίβλημα είναι ακέραιο και σε άριστη 
κατάσταση. 
 

 

2.1 Ασφάλεια 

Η χρήση επιτρέπεται μονάχα αν η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με διατάξεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής (για την Ιταλία CEI 64/2). 
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 
κινητικές και πνευματικές ικανότητες, ή χωρίς πείρα και γνώσεις, εκτός και αν είναι παρόν ένα άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και υπάρχει επιτήρηση και καθοδήγηση για τη χρήση της συσκευής. Τα 
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. 
 

2.2 Ευθύνη 

       Ο κατασκευαστικός οίκος δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία της μηχανής ή για ενδεχόμενες 
ζημιές που θα προκαλέσει, σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή/και χρησιμοποιηθεί εκτός του 
συνιστώμενου πεδίου ή παραβιάζοντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, τυπογραφικά σφάλματα ή 
αντιγραφής. 

 

2.3 Σημαντικές Προειδοποιήσεις 

 

Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την 
ηλεκτρική τροφοδοσία. Στη συνέχεια, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν ανοίξτε 
τη συσκευή. 
Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος παραμένει συνεχώς φορτισμένος με 
επικίνδυνα υψηλή τάση ακόμα και μετά την αποσύνδεση της συσκευής από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.  
Επιτρέπονται μονάχα συνδέσεις δικτύου γερά καλωδιωμένες. Η συσκευή πρέπει να 
γειωθεί  (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα). 
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Οι ακροδέκτες του δικτύου και οι ακροδέκτες του κινητήρα μπορεί να φέρουν 
επικίνδυνη τάση, ακόμα και με σταματημένο κινητήρα. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ο inverter της σειράς MCE/C είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη διαχείριση κυκλοφορητών και δίνει τη 
δυνατότητα να ρυθμιστεί η διαφορική πίεση (μανομετρικό) ώστε να προσαρμόζονται οι επιδόσεις του 
κυκλοφορητή στις πραγματικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. 
Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης 
και μείωση του θορύβου. 
 

Ο inverter MCE-150/C είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση απευθείας στο σώμα του κινητήρα του 
κυκλοφορητή. 
 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 MCE-150/C MCE-110/C 

Τροφοδοσία 
του inverter 

Τάση [VAC]  (Ανοχή +10/-20%)  380-480 380-480 
Φάσεις  3 3 
Συχνότητα [Hz] 50/60 50/60 
Μέγ. Ρεύμα [A] 42,0-33,5 32,5-26,0 

Έξοδος του 
inverter 

Τάση [VAC]  (Ανοχή +10/-20%) 0 - V τροφ. 0 - V τροφ. 
Φάσεις  3 3 
Συχνότητα [Hz] 0-200 0-200 
Μέγ. Ρεύμα [A rms] 32,0 24,0 
Μηχανική ισχύς P2 20 CV / 15 kW 15 CV / 11 kW 

Μηχανικά 
Χαρακτηριστικά 

Βάρος της μονάδας [kg]  
(μονάχα μονάδα ελέγχου, χωρίς 
συσκευασία) 

12 

Μέγιστες διαστάσεις [mm] 
(LxHxD) 

340x430x250 

Εγκατάσταση 

Θέση λειτουργίας Τοποθετείται στο σώμα του κινητήρα του 
κυκλοφορητή 

Βαθμός προστασίας IP 55 
Μέγ. Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος [°C] 

40 

Υδραυλικά 
Χαρακτηριστικά  
ρύθμισης και 
λειτουργίας 

Πεδίο ρύθμισης ∆ιαφορικής 
Πίεσης 1 – 95% βαθμονόμηση κλίμακας αισθητήρα 

πίεσης 

Αισθητήρες 
Τύπος αισθητήρων πίεσης Ratiometric 
∆ιαβάθμιση αισθητήρων 
∆ιαφορικής Πίεσης [bar] 4/10 

Λειτουργίες και 
προστατευτικές 

διατάξεις 

Τρόπος σύνδεσης  Σύνδεση πολλαπλών inverter 

Προστατευτικές διατάξεις 

 Αυτόματος προστασίας από  
υπερρεύματα 

 Υπερθέρμανση των εσωτερικών 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

 Ανώμαλες τάσεις τροφοδοσίας 
 Βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις φάσεις της 

εξόδου 

Θερμοκρασίες Θερμοκρασία αποθήκευσης [ºC] -10 ÷ 40 

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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4.1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ) 

Οι inverter MCE/C συμμορφώνονται με τον κανονισμό  EN 61800-3, στην κατηγορία C2, όσον αφορά στην 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
- Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές – Περιβάλλον κατοικιών (σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 

απαιτούνται περιοριστικά μέτρα). 
- Εκπομπές αγωγών – Περιβάλλον κατοικιών     (σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται 

περιοριστικά μέτρα). 

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την 
ηλεκτρική τροφοδοσία. Στη συνέχεια, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν ανοίξτε 
τη συσκευή. 
Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος παραμένει συνεχώς φορτισμένος με 
επικίνδυνα υψηλή τάση ακόμα και μετά την αποσύνδεση της συσκευής από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.  
Επιτρέπονται μονάχα συνδέσεις δικτύου γερά καλωδιωμένες. Η συσκευή πρέπει να 
γειωθεί  (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα). 

 

Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα του 
MCE-150/C αντιστοιχούν στις τιμές του δικτύου τροφοδοσίας. 

5.1 Σύνδεση Στη Γραμμή Τροφοδοσίας 

Η σύνδεση ανάμεσα στη τριφασική γραμμή τροφοδοσίας και το MCE-150/C πρέπει να γίνεται με ένα 4-
κλωνο καλώδιο (3 φάσεις+ γείωση). Τα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχούν στα 
στοιχεία του Πίνακας 1. Οι Ακροδέκτες εισόδου είναι αυτοί που φέρουν την επιγραφή LINE RST και ένα 
βέλος εισερχόμενο στους ακροδέκτες, παραπέμπουμε στο Σχήμα 1. 
 

 

Σχήμα 1: Ηλεκτρική Συνδεσμολογία 

Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων εισόδου και εξόδου είναι ίση με 6 mm2 ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
σύσφιξη των ασφαλειών καλωδίων, ενώ η μέγιστη αποδεκτή διατομή από τους ακροδέκτες είναι ίση 16 mm2. 
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Η διατομή, ο τύπος και η τοποθέτηση των καλωδίων για την τροφοδοσία του inverter και για τη σύνδεση της 
ηλεκτροκίνητης αντλίας (κυκλοφορητή) πρέπει να επιλέγονται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Ο Πίνακας 2  
παρέχει ενδεικτικές τιμές για τη διατομή του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί. Ο πίνακας αφορά στα 4-
κλωνα (3 φάσεις + γείωση) καλώδια από PVC και αναφέρει την ελάχιστη συνιστώμενη διατομή σε 
συνάρτηση του ρεύματος και του μήκους του καλωδίου.  
Το ρεύμα του κυκλοφορητή συνήθως αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα. 
Το μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας του MCE-150/C (με ένα περιθώριο ασφαλείας) μπορεί να υπολογιστεί γενικά 
ως το 1/8 σε σχέση με το  ρεύμα που απορροφάει ο κυκλοφορητής.  
Μολονότι ο MCE-150/C διαθέτει ήδη τις δικές του εσωτερικές προστατευτικές διατάξεις, συνιστάται η 
εγκατάσταση ενός κατάλληλα διαστασιολογημένου μαγνητοθερμικού διακόπτη.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μαγνητοθερμικός διακόπτης προστασίας και τα καλώδια τροφοδοσίας του MCE-150/C και του 
κυκλοφορητή πρέπει να διαστασιολογούνται με βάση την εγκατάσταση. Αν οι υποδείξεις του παρόντος 
εγχειριδίου αντιτίθενται στις κείμενες διατάξεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις. 
 

5.2 Σύνδεση Στην Ηλεκτροκίνητη Αντλία 

Η σύνδεση ανάμεσα στο MCE-150/C και την ηλεκτροκίνητη αντλία (κυκλοφορητής) πρέπει να γίνεται με ένα 
4-κλωνο καλώδιο (3 φάσεις + γείωση).  
Στην έξοδο πρέπει να συνδεθεί μια ηλεκτροκίνητη αντλία με τριφασική τροφοδοσία και τα χαρακτηριστικά 
που αναγράφονται στον Πίνακας 1. 
Οι Ακροδέκτες εξόδου είναι αυτοί που φέρουν την επιγραφή PUMP UVW και ένα βέλος εξερχόμενο  από 
τους ακροδέκτες, παραπέμπουμε στο Σχήμα 1. 
Η ονομαστική τάση της ηλεκτροκίνητης αντλίας πρέπει να συμπίπτει με την τάση τροφοδοσίας του                
MCE-150/C.  
Οι συσκευές που συνδέονται στο MCE-150/C δεν πρέπει να απορροφούν ρεύμα μεγαλύτερο από τη μέγιστη 
παρεχόμενη ισχύ που αναγράφεται στον Πίνακας 1. 
Ελέγξτε τις πινακίδες και την τυπολογία  (αστέρας ή τρίγωνο) σύνδεσης του κινητήρα ώστε να τηρούνται οι 
παραπάνω προδιαγραφές. 
 

 

Η λανθασμένη σύνδεση των γραμμών γείωσης με έναν ακροδέκτη διαφορετικό από 
τη γείωση, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε ολόκληρη τη συσκευή. 

 

 

Η λανθασμένη σύνδεση της γραμμής τροφοδοσίας στους ακροδέκτες εξόδου που 
προορίζονται για το φορτίο, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε 
ολόκληρη τη συσκευή. 

 

 

Για την προστασία της εγκατάστασης, συνιστάται η τοποθέτηση ενός διαφορικού 
διακόπτη σωστά διαστασιολογημένου με τα εξής χαρακτηριστικά: Κλάση A (AS για 
τα μοντέλα με τριφασική τροφοδοσία) με ρυθμιζόμενο ρεύμα μετατόπισης, 
επιλεκτικός, προστατευμένος από ξαφνικές ανωμαλίες. 
Ο αυτόματος διαφορικός διακόπτης πρέπει να φέρει τα παρακάτω δύο σύμβολα: 

5.3 Σύνδεση Γείωσης 

σύνδεση γείωσης πρέπει να γίνει με συσφιγμένα φάστον, όπως φαίνεται στην Σχήμα 2.  

 
Σχήμα 2: Σύνδεση Γείωσης
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∆ιατομή του καλωδίου σε mm² 
 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 
8 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 
12 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 
16 A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 
20 A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 
24 A 4 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 
28 A 6 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
32 A 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 
36 A 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
40 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
44 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
48 A 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
52 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
56 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
60 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Ο Πίνακας ισχύει μονάχα για 4-κλωνα (3 φάσεις + γείωση) καλώδια από PVC @ 400V 

Πίνακας 2: ∆ιατομή των καλωδίων  

5.4 Σύνδεση Του Αισθητήρα ∆ιαφορικής Πίεσης 

Ο MCE-150/C δέχεται δύο τύπους αισθητήρα διαφορικής πίεσης: ratiometric βαθμονομημένο στα 4 bar και 
raziometric βαθμονομημένο στα 10 bar. 
Το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στη μία πλευρά του αισθητήρα και στην άλλη στην ειδική υποδοχή του 
αισθητήρα του inverter, που φέρει την επιγραφή "Press 1" (παραπέμπουμε στο Σχήμα 3 ). 
Το καλώδιο έχει δύο διαφορετικές απολήξεις που φέρουν σημειωμένη την υποχρεωτική φορά τοποθέτησης: 
ακροδέκτης για βιομηχανικές εφαρμογές (DIN 43650) και 4-πολικός ακροδέκτης από την πλευρά του     
MCE-150/C. 

 

Σχήμα 3: Συνδέσεις 
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5.5 Ηλεκτρική Συνδεσμολογία Εισόδων και Εξόδων 

Ο MCE-150/C είναι εξοπλισμένος με 2 ψηφιακές εισόδους, μια αναλογική είσοδο και 2 ψηφιακές εξόδους, 
έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις περιπτώσεις των πλέον πολύπλοκων εγκαταστάσεων. 
Στο Σχήμα 4, Σχήμα 5, και Σχήμα 6 δίνονται σαν παράδειγμα μερικές πιθανές διαμορφώσεις των εισόδων και 
των εξόδων.  
Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να καλωδιώσει τις επιθυμητές επαφές εισόδου και εξόδου και να διαμορφώσει τις 
σψετικές λειτουργίες όπως επιθυμεί (παραπέμπουμε στην παρ. 5.5.1, παρ. 5.5.2 και παρ. 5.5.2). 
 

5.5.1 Ψηφιακές είσοδοι 

Στη βάση της κλέμμας 18 πόλων είναι τυπωμένοι οι ακροδέκτες των ψηφιακών εισόδων: 
 
- I1: Ακροδέκτες 16 και 17  
- I2: Ακροδέκτες 15 και 16 
- I3: Ακροδέκτες 13 και 14  
- I4: Ακροδέκτες 12 και 13 
 

Το άναμμα των εισόδων μπορεί να γίνεται με συνεχές και με εναλλασσόμενο ρεύμα. Στη συνέχεια 
αναφέρονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εισόδων (παραπέμπουμε στον Πίνακα 3). 
 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εισόδων 

 Είσοδοι DC [V] Είσοδοι AC [Vrms] 

Ελάχιστη τάση θέσης σε λειτουργία [V] 8 6 

Μέγιστη τάση στάσης [V] 2 1,5 

Μέγιστη επιτρεπτή τάση [V] 36 36 

Καταναλισκόμενο ρεύμα στα  12V  [mA] 3,3 3,3 

Μέγ. Επιτρεπτή διατομή του καλωδίου [mm²] 2,13 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι είσοδοι ελέγχονται με οποιαδήποτε πολικότητα (θετική ή αρνητική ως προς την αντίστοιχη 
επιστροφή γείωσης) 

Πίνακας 3: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εισόδων 

 
Το παράδειγμα που δίνεται στο  Σχήμα 4,  αναφέρεται στην σύνδεση με καθαρή επαφή, χρησιμοποιώντας 
την εσωτερική τάση για την καθοδήγηση των εισόδων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τάση που παρέχεται ανάμεσα στους ακροδέκτες 11 και 18 του J5 (Κλέμμα 18 πόλων) είναι 
ίση με 19 Vdc και μπορεί να αποδώσει το πολύ 50 mA. 
 
 
Αν διαθέτετε μια τάση αντί για μία επαφή, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να την χρησιμοποιήσετε για την 
καθοδήγηση των Εισόδων: αρκεί να μη χρησιμοποιήσετε τους  Ακροδέκτες +V και GND  και να συνδέσετε 
την πηγή τάσης στην επιθυμητή είσοδο, τηρώντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον Πίνακα 3. 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζεύγη εισόδων  I1/I2 και I3/I4 έχουν έναν κοινό πόλο για κάθε ζεύγος. 
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Σχήμα 4: Παράδειγμα Σύνδεσης Ψηφιακών εισόδων 

 

Λειτουργίες συσχετισμένες με τις ψηφιακές εισόδους 
I1 Εκκίνηση/Στάση: Αν ενεργοποιηθεί η είσοδος 1 από τον Πίνακα 

Ελέγχου (παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  11.0) θα είναι δυνατόν 
να ελέγξετε το άναμμα και το σβήσιμο του κυκλοφορητή από το 
τηλεχειριστήριο. 

I2 Οικονομική λειτουργία: Αν ενεργοποιηθεί η είσοδος 2 από τον 
Πίνακα Ελέγχου (παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  5.0) θα είναι 
δυνατόν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης της καθορισμένης 
τιμής από το τηλεχειριστήριο. 

I3 Μη ενεργοποιημένο 
I4 Μη ενεργοποιημένο 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα του Σχήμα 4, και στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί οι 
λειτουργίες EXT και Οικονομική από τον Πίνακα Ελέγχου, το σύστημα θα έχει την εξής συμπεριφορά: 
 
R1 R2 Κατάσταση του Συστήματος 
Ανοικτή Ανοικτή Σταματημένος κυκλοφορητής 
Ανοικτή Κλειστή Σταματημένος κυκλοφορητής 
Κλειστή Ανοικτή Κυκλοφορητής σε λειτουργία με την καθορισμένη τιμή 

που επέλεξε ο χρήστης 
Κλειστή Κλειστή Κυκλοφορητής σε λειτουργία με μειωμένη καθορισμένη 

τιμή  
 
5.5.2 Αναλογική Είσοδος 0-10V 

Στη βάση της κλέμμας 18 πόλων είναι τυπωμένοι οι ακροδέκτες της αναλογικής εισόδου 0-10V: 
- A1V (ακροδέκτης 9): Θετικός πόλος  
- GND (ακροδέκτης 10): Αρνητικός πόλος 
- A2V (ακροδέκτης 4): Θετικός πόλος  
- GND (ακροδέκτης 5): Αρνητικός πόλος 
 
 

Η λειτουργία που είναι συσχετισμένη με την αναλογική είσοδο Α1V είναι η λειτουργία ρύθμισης της 
ταχύτητας περιστροφής του κυκλοφορητή ανάλογα με την τάση της εισόδου 0-10V  (παραπέμπουμε 
στην παρ. 7.1.3 και παρ. 9 - Σελίδα  2.0). Η είσοδος A2V δεν είναι ενεργοποιημένη. 
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Παραπέμπουμε στο Σχήμα 5 για ένα παράδειγμα σύνδεσης. 
 

 

Σχήμα 5: Παράδειγμα Σύνδεσης Αναλογικής Εισόδου 

 
5.5.3 Έξοδοι 

Οι συνδέσεις των εξόδων που αναγράφονται παρακάτω αναφέρονται στις δύο 3-πολικές κλέμμες J3 και J4  
που σημειώνονται με την επιγραφή  OUT1 και OUT2.  Από κάτω σημειώνεται και ο τύπος επαφής του 
ακροδέκτη (ΚΚ = Κανονικά Κλειστή, ΚΟ = Κοινή, ΚΑ = Κανονικά Ανοικτή). 
 

Χαρακτηριστικά των επαφών εξόδου 
Τύπος επαφής ΚΑ, ΚΚ, ΚΟ 

Μέγ. Ανεκτή τάση [V] 250 

Μέγ. Ανεκτό ρεύμα [A] 
5 Για ωμικό φορτίο 
2,5 Για επαγωγικό φορτίο 

Μέγ. Αποδεκτή διατομή του 
καλωδίου [mm²] 

3,80 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά των επαφών εξόδου 

 

Λειτουργίες συσχετισμένες με τις εξόδους 
OUT1 Παρουσία/Απουσία συναγερμών στο σύστημα 
OUT2 Κυκλοφορητής σε λειτουργία/ Σταματημένος κυκλοφορητής 

 
Στο παράδειγμα που δίνεται στο Σχήμα 6 το λαμπάκι L1 ανάβει όταν υπάρχει συναγερμός στο σύστημα και 
σβήνει όταν δεν παρουσιάζεται καμία ανωμαλία, ενώ το λαμπάκι L2 ανάβει όταν λειτουργεί ο κυκλοφορητής 
και σβήνει όταν σταματάει ο κυκλοφορητής (λογική μονάδα ΚΚ). 
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Σχήμα 6: Παράδειγμα Σύνδεσης Ψηφιακών Εξόδων 

 
5.6 Συνδεσμολογία Για ∆ίδυμα Συστήματα 

Για την πραγματοποίηση ενός δίδυμου συστήματος αρκεί να συνδέσετε τους 2 inverter MCE-150/C 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο που θα βρείτε στα παρελκόμενα, περνώντας το και στους δύο inverter σε έναν 
από τους 2 ακροδέκτες που φέρουν την επιγραφή Link (παραπέμπουμε στο Σχήμα 3). 
 
Για τη σωστή λειτουργία του δίδυμου συστήματος, πρέπει όλες οι εξωτερικές συνδέσεις της κλέμμας εισόδου 
να συνδεθούν παράλληλα ανάμεσα στους 2 MCE-150/C τηρώντας την αρίθμηση των μεμονωμένων 
ακροδεκτών (π.χ. ο ακροδέκτης 17 του MCE-150/C-1 με τον ακροδέκτη 17 του MCE-150/C-2 και ούτω 
καθεξής...). 
 

 

Αν ακούσετε κάποιο θόρυβο την στιγμή εναλλαγής από το σβήσιμο του ενός κινητήρα και το 
άναμμα του άλλου, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 
1)  Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κεντρικό πλήκτρο “menu”. 
2)  Ανατρέξτε τις παραμέτρους μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το ET.  
3) Αυξήστε την τιμή της παραμέτρου ET στο μενού για προχωρημένους, μέχρι να εξαλειφθεί 
ο θόρυβος 

 
Για τους δυνατούς  Τρόπους λειτουργίας των δίδυμων συστημάτων παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  
7.0. 
 

6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

Όλες οι εργασίες εκκίνησης πρέπει να εκτελούνται με κλειστό καπάκι του MCE-150/C! 
Θέστε σε λειτουργία το σύστημα μονάχα εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις. 

 
Αφού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας, για να τον 
προσαρμόσετε καλύτερα στις ανάγκες της εγκατάστασης (παραπέμπουμε στην παρ. 9). 
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7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

7.1 Τρόποι Ρύθμισης 

Τα συστήματα MCE-150/C δίνουν την δυνατότητα να εκτελεστούν οι παρακάτω  τρόποι ρύθμισης: 
− Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση (έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο). 
− Ρύθμιση σταθερής καμπύλης. 
− Ρύθμιση σταθερής καμπύλης με ταχύτητα που καθορίζεται από εξωτερικό αναλογικό σήμα. 
− Ρύθμιση με αναλογική διαφορική πίεση σε συνάρτηση της ροής που υπάρχει στην εγκατάσταση. 

 
7.1.1 Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση 

 

Το μανομετρικό παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από την απαίτηση νερού.  
Αυτός ο τρόπος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του  Πίνακα Ελέγχου που υπάρχει 
στο καπάκι του MCE-150/C (παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  2.0). 

 
 
7.1.2 Ρύθμιση Σταθερής Καμπύλης 

Η ταχύτητα περιστροφής διατηρείται σε σταθερό πλήθος στροφών. Αυτή η 
ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ μιας ελάχιστη τιμής και της 
ονομαστικής συχνότητας του κυκλοφορητή (π.χ. μεταξύ 15 Hz και 50 Hz). 
Αυτός ο τρόπος μπορεί να καθοριστεί από τον Πίνακα Ελέγχου που βρίσκεται 
στο καπάκι του MCE-150/C (παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  2.0). 

 
7.1.3 Ρύθμιση Σταθερής Καμπύλης Με Εξωτερικό Αναλογικό Σήμα 

Η ταχύτητα περιστροφής διατηρείται σε σταθερό πλήθος στροφών ανάλογα με 
την τάση του εξωτερικού αναλογικού σήματος (παραπέμπουμε στην παρ. 
5.5.2). Η ταχύτητα περιστροφής μεταβάλλεται με γραμμικό τρόπο ανάμεσα 
στην ονομαστική συχνότητα του κυκλοφορητή όταν Vin = 10V και την ελάχιστη 
συχνότητα όταν Vin = 0V. 
Αυτός ο τρόπος μπορεί να καθοριστεί από τον Πίνακα Ελέγχου που βρίσκεται 
στο καπάκι του MCE-150/C (παραπέμπουμε στην παρ. 9 - Σελίδα  2.0). 

 
7.1.4 Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση 

 

Σε αυτό τον τρόπο ρύθμισης, η διαφορική πίεση μειώνεται ή αυξάνεται, με τη 
μείωση ή την αύξηση της παροχής του νερού.  
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα ελέγχου που υπάρχει 
στο καπάκι του MCE-150/C (παραπέμπουμε στην παρ. 9 – Σελίδα 2.0). 
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8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι λειτουργίες του MCE-150/C μπορούν να τροποποιηθούν από τον πίνακα ελέγχου του. 
 

Στον πίνακα υπάρχουν: μια οθόνη με σύμβολα, 7 πλήκτρα πλοήγησης και 3 λαμπάκια LED σήμανσης  
(παραπέμπουμε στο Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 7: Πίνακας Ελέγχου 

8.1 Οθόνη με σύμβολα 

Μέσω της οθόνης είναι δυνατή η εύκολη πλοήγηση σε ένα μενού που επιτρέπει τον έλεγχο και την τροποποίηση 
του τρόπου λειτουργίας του συστήματος, την ενεργοποίηση των εισόδων και τον καθορισμό των τιμών εργασίας. 
Επιπλέον είναι δυνατή η απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος και του ιστορικού των τυχόν συναγερμών 
που αποθηκεύτηκαν στη μνήμη . 
 

8.2 Πλήκτρα Πλοήγησης 

Για την πλοήγηση μέσα στο μενού είναι διαθέσιμα 7πλήκτρα: 3 πλήκτρα κάτω από την οθόνη, 3 πάνω και 1 
πλευρικό. Τα πλήκτρα κάτω από την οθόνη ονομάζονται ενεργά πλήκτρα, τα πλήκτρα πάνω από την οθόνη 
ονομάζονται ανενεργά πλήκτρα και το πλευρικό ονομάζεται κρυφό πλήκτρο. 
Κάθε σελίδα του μενού είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να δείχνει τη λειτουργία που συσχετίζεται με τα 3 ενεργά 
πλήκτρα (κάτω από την οθόνη). 
Πατώντας τα ανενεργά πλήκτρα (πάνω από την οθόνη), αντιστρέφεται η λειτουργία τους: τα ενεργά πλήκτρα 
γίνονται ανενεργά και αντιστρόφως. Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί «αναποδογυρισμένος» 
ο Πίνακας ελέγχου! 
 

8.3 Λαμπάκια Σήμανσης 

Κίτρινο λαμπάκι: Σήμανση τροφοδοσίας του συστήματος. 
               Όταν είναι αναμμένο σημαίνει πως το σύστημα τροφοδοτείται. 
   

 

Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι αν είναι αναμμένο το κίτρινο λαμπάκι. 

   

Κόκκινο λαμπάκι:        Σήμανση παρουσίας συναγερμού/ανωμαλίας στο σύστημα. 
              Αν αναβοσβήνει το λαμπάκι σημαίνει πως ο συναγερμός δεν παρεμποδίζει την 

διαχείριση του κυκλοφορητή. Αν ανάβει συνέχεια το λαμπάκι, σημαίνει πως ο 
συναγερμός παρεμποδίζει την διαχείριση του κυκλοφορητή. 

Πράσινο λαμπάκι:          Σήμανση κυκλοφορητή ON/OFF. 
 Όταν είναι αναμμένο, ο κυκλοφορητής λειτουργεί. Όταν είναι σβηστό ο  κυκλοφορητής 

είναι σταματημένος.
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9. ΜΕΝΟΥ 

Στο Σχήμα 8 απεικονίζονται οι σελίδες του μενού από τις οποίες μπορείτε να εξακριβώσετε την κατάσταση 
του συστήματος και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. 
 
Αν οι σελίδες του μενού εμφανίζουν ένα κλειδί κάτω αριστερά, σημαίνει πως δεν είναι δυνατή η τροποποίηση 
των ρυθμίσεων. Για να ελευθερώσετε το μενού, ανοίξτε την Κεντρική Σελίδα και πατήστε ταυτόχρονα το 
κρυφό πλήκτρο και το πλήκτρο κάτω από το κλειδί, μέχρι να εξαφανιστεί το κλειδί. 
 
Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 60 λεπτά, οι ρυθμίσεις κλειδώνουν αυτόματα και σβήνει η οθόνη. 
Πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ξανανάβει η οθόνη και εμφανίζεται η «Κεντρική Σελίδα». 
 
Για την πλοήγηση μέσα στο μενού, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο. 
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, κρατήστε πατημένο το κρυφό πλήκτρο και στη συνέχεια 
πατήστε και αφήστε το κεντρικό πλήκτρο. 
 
Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά. 
Για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση της ρύθμισης, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κεντρικό πλήκτρο 
“OK”. Η επιβεβαίωση επισημαίνεται με την εμφάνιση του εικονιδίου:  
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Σχήμα 8: Μενού MCE/C 
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Κεντρική Σελίδα 

 
 

Στην Κεντρική Σελίδα συνοψίζονται γραφικά οι κύριες ρυθμίσεις του συστήματος. 
 

Το εικονίδιο πάνω αριστερά δείχνει τον τύπο της επιλεγμένης ρύθμισης. 
Το εικονίδιο πάνω στο κέντρο δείχνει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (αυτόματο 
ή οικονομικό). 

Το εικονίδιο πάνω δεξιά δείχνει την παρουσία ενός inverter μονού    ή δίδυμου 

. Η περιστροφή του εικονιδίου  ή  δείχνει ποιος κυκλοφορητής 
δουλεύει. 
Στο κέντρο της Κεντρικής Σελίδας βρίσκεται μια παράμετρος που μπορεί να 
επιλεχθεί ανάμεσα σε άλλες παραμέτρους, από τη Σελίδα 8.0 του μενού. 
 

Από την Κεντρική Σελίδα είναι δυνατή η πρόσβαση στη σελίδα ρύθμισης του 
κοντράστ της οθόνης: κρατήστε πατημένο το κρυφό πλήκτρο και στη συνέχεια 
πατήστε και αφήστε το δεξιό πλήκτρο. 
 

Από την Κεντρική Σελίδα είναι δυνατή η πρόσβαση και στο μενού μονάχα ανάγνω-
σης των ευαίσθητων παραμέτρων του inverter που έχει καθορίσει ο 
κατασκευαστικός οίκος: πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κεντρικό πλήκτρο. 
 

Σελίδα  1.0 

 
 

Από τη Σελίδα 1.0 ρυθμίζονται οι τιμές που ορίστηκαν από τον κατασκευαστικό 
οίκο, πατώντας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά. 
 

Η αποκατάσταση των ρυθμίσεων του κατασκευαστικού οίκου επισημαίνεται με την 

εμφάνιση του συμβόλου κοντά στην επιγραφή “Default”. 

Σελίδα  2.0 

 
 

Από τη σελίδα  2.0 καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης. Μπορείτε να επιλέξετε 3 
διαφορετικούς τρόπους: 

1.  = Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση 

2.  = Ρύθμιση σταθερής καμπύλης με ταχύτητα καθοριζόμενη από την 
οθόνη. 

3.  = Ρύθμιση σταθερής καμπύλης με ταχύτητα καθοριζόμενη από σήμα 
τηλεχειρισμού 0-10V. 

4.  = Ρύθμιση αναλογικής διαφορικής πίεσης. 
 

Η σελίδα  2.0 απεικονίζει τρεις εικόνες που σημαίνουν: 

 κεντρική εικόνα = ρύθμιση που είναι τώρα επιλεγμένη 
 δεξιά εικόνα = επόμενη ρύθμιση 
 αριστερή εικόνα = προηγούμενη ρύθμιση 

Σελίδα  3.0 

 
 

Από τη σελίδα  3.0 ορίζεται καθορισμένη τιμή  ρύθμισης. 

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ρύθμισης στην προηγούμενη σελίδα, η προς 
πληκτρολόγηση καθορισμένη τιμή θα είναι ένα μανομετρικό (Hs) ή μια συχνότητα 
(Fs). 

Σελίδα  4.0 

 
 

Η σελίδα  4.0 εμφανίζεται αν έχετε επιλέξει έναν τρόπο ρύθμισης με καθορισμένη 
τιμή σε συνάρτηση της θερμοκρασίας (αν είναι διαθέσιμη) και επιτρέπει τον 
καθορισμό της Tmax. (50°C ή 80°C) με την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξάρτηση 
της θερμοκρασίας. 

Σελίδα  5.0 

 
 

Η σελίδα  5.0 εμφανίζεται σε όλους τους τρόπους ρύθμισης σε πίεση και επιτρέπει 
τον καθορισμό του τρόπος λειτουργίας “αυτόματο” ή “οικονομικό”. 

Ο “αυτόματος” τρόπος απενεργοποιεί την ανάγνωση της κατάστασης της ψηφιακής 
εισόδου I2 και στην πράξη το σύστημα ακολουθεί πάντα την καθορισμένη τιμή που 
επέλεξε ο χρήστης. 

Ο “οικονομικός” τρόπος ενεργοποιεί την ανάγνωση της κατάστασης της ψηφιακής 
εισόδου I2. Όταν ενεργοποιείται η είσοδος I2 το σύστημα πραγματοποιεί ένα 
ποσοστό μείωσης στην καθορισμένη τιμή που επέλεξε ο χρήστης (Σελίδα  6.0). 

Για την συνδεσμολογία των εισόδων παραπέμπουμε στην παρ. 5.5.1 
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Σελίδα  6.0 

 
 

Η σελίδα 6.0 απεικονίζεται μονάχα εφόσον στη σελίδα 5.0 έχετε επιλέξει τον 
«οικονομικό» τρόπο λειτουργίας και δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την επί 
τοις εκατό τιμή μείωσης της καθορισμένης τιμής. 

Η μείωση αυτή θα εκτελεστεί αφού ενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος I2. 

Σελίδα  7.0 

 
 

Όταν χρησιμοποιείται ένα δίδυμο σύστημα (παραπέμπουμε στην παρ. 5.6), από τη 
σελίδα  7.0 μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 3 τρόπους λειτουργίας του 
δίδυμου συστήματος: 

 Εναλλακτικά κάθε 24h: Οι 2 inverter εναλλάσσονται στη ρύθμιση  
κάθε 24 ώρες λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης του ενός από τους 2, 
ο άλλος επεμβαίνει στη ρύθμιση. 

 Ταυτόχρονα: Οι 2 inverter λειτουργούν ταυτόχρονα και με την ίδια 
ταχύτητα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι χρήσιμος όταν απαιτείται 
μια παροχή που δεν αποδίδεται από ένα μόνο κυκλοφορητή. 

 Κύριος/Εφεδρικός: Η ρύθμιση γίνεται πάντα από τον ίδιο inverter 
(Κύριος), ενώ ο άλλος (Εφεδρικός) επεμβαίνει μονάχα σε περίπτωση 
βλάβης του Κύριου. 

Σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου επικοινωνίας του δίδυμου συστήματος 
τα συστήματα μετατρέπονται αυτόματα σε Απλά και λειτουργούν τελείως 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Σελίδα  8.0 

 
 

Από τη σελίδα  8.0 μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο που θα εμφανιστεί στην 
Κεντρική Σελίδα: 

 Μετρούμενο μανομετρικό εκφρασμένη σε μέτρα 

 Υπολογισμένη παροχή εκφρασμένη σε m3/h 

 Ταχύτητα περιστροφής εκφρασμένη σε στροφές ανά λεπτό (rpm)
 Τάση μετρούμενη στην αναλογική είσοδο 0-10V 
 Αποδιδόμενη ισχύς εκφρασμένη σε kW
 Ώρες λειτουργίας

 
Θερμοκρασία του υγρού μετρούμενη στην είσοδο “Press1” (αν είναι 
διαθέσιμη) 

 
Θερμοκρασία του υγρού μετρούμενη στην είσοδο “Press2” (αν είναι 
διαθέσιμη) 

 

Σελίδα  9.0 

 
 

 
 

Από τη σελίδα  9.0 μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης των μηνυμάτων. 

 

Σελίδα  10.0 

 
 

Από τη σελίδα  10.0 μπορείτε να εμφανίσετε το ιστορικό των συναγερμών  
πατώντας το δεξιό πλήκτρο. 

Ιστορικό 
Συναγερμών 

 
 

Αν το σύστημα ανιχνεύσει ανωμαλίες, τις καταγράφει στο ιστορικό των συναγερμών (το 
πολύ 15 συναγερμοί). Για κάθε καταγραμμένο συναγερμό εμφανίζεται μια σελίδα που 
αποτελείται από 3 μέρη: έναν αλφαριθμητικό κωδικό που εντοπίζει τον τύπο της 
ανωμαλίας, ένα σύμβολο που απεικονίζει γραφικά την ανωμαλία και, τέλος, ένα μήνυμα 
στη γλώσσα που επιλέξατε από τη Σελίδα 9.0, το οποίο περιγράφει εν συντομία την 
ανωμαλία. 
Πατώντας το δεξιό πλήκτρο μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις σελίδες του ιστορικού. 
Στο τέλος του ιστορικού εμφανίζονται 2 ερωτήσεις: 

1. “Αποκατάσταση Συναγερμών;” 
Πατώντας το OK (αριστερό πλήκτρο) αποκαθίστανται οι τυχόν συναγερμοί 
που υπάρχουν ακόμα στο σύστημα. 

2. “∆ιαγραφή του Ιστορικού Συναγερμών;” 
Πατώντας το OK (αριστερό πλήκτρο) διαγράφονται οι συναγερμοί που είναι 
αποθηκευμένοι στην μνήμη του ιστορικού. 
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Σελίδα  11.0 

 
 

Από τη σελίδα 11.0 μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα στην κατάσταση ON, OFF ή 
ελεγχόμενο από εξωτερικό σήμα EXT (ψηφιακή είσοδος I1). 
Αν επιλέξετε το ON, ο κυκλοφορητής είναι πάντα αναμμένος. 
Αν επιλέξετε το OFF, ο κυκλοφορητής είναι πάντα σβηστός. 
Αν επιλέξετε το EXT, ενεργοποιείται η ανάγνωση της κατάστασης από την ψηφιακή 
είσοδο I1. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ψηφιακή είσοδος I1, το σύστημα περνάει 
στο ON και τίθεται σε λειτουργία ο κυκλοφορητής (στην Κεντρική Σελίδα θα 
εμφανιστούν κάτω δεξιά οι επιγραφές “EXT” και “ON” εναλλακτικά). Όταν δεν είναι 
ενεργοποιημένη η ψηφιακή είσοδος I1, το σύστημα περνάει στο OFF και σβήνει ο 
κυκλοφορητής (στην Κεντρική Σελίδα θα εμφανίζονται κάτω δεξιά οι επιγραφές 
“EXT” και “OFF” εναλλακτικά). 
 
Για την συνδεσμολογία των εισόδων παραπέμπουμε στην παρ. 5.5.1. 

 

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Παράμετρος Τιμή 
Τρόπος ρύθμισης  = Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση 
Hs (Καθορισμένη τιμή ∆ιαφορικής Πίεσης) 50 % του μέγ. μανομετρικού του κυκλοφορητή 

(παραπέμπουμε στις ευαίσθητες παραμέτρους του 
inverter που έχουν καθοριστεί από τον 
κατασκευαστικό οίκο) 

Fs (Καθορισμένη τιμή Συχνότητας) 90% της ονομαστικής συχνότητας της κυκλοφορητή 
Tmax 50 ºC 
Τρόπος λειτουργίας αυτόματος 
Ποσοστό μείωσης καθορισμένης τιμής 50 % 
∆ίδυμος τρόπος λειτουργίας   = Εναλλασσόμενος κάθε 24h 
Εντολή εκκίνησης της κυκλοφορητή EXT (από τηλεχειριζόμενο σήμα στην είσοδο  I1) 
 
 

11. ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

Κωδικός 
Συναγερμού 

Σύμβολο 
Συναγερμού 

Περιγραφή Συναγερμού 

e0 - e16;  e21  Σφάλμα Εσωτερικό       
e17 - e19  Βραχυκύκλωμα       

e20  Σφάλμα Τάσης      
e22 - e30  Σφάλμα Τάσης     
e31  Σφάλμα Πρωτοκόλλου    

e32 - e35  Υπερθέρμανση     

e37  Χαμηλή τάση       

e38  Υψηλή τάση      

e39 - e40  Υπερρεύμα        

e42  Λειτουργία χωρίς υγρό 

e43; e44; e45; e54  Αισθητήρας Πίεσης 
e46  Κυκλοφορητής Αποσυνδεδεμένη     

Πίνακας 5: Κατάλογος Συναγερμών 

 
 


