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1 Instruc Ńiuni importante privind siguran Ńa 

 

CitiŃi cu atenŃie şi respectaŃi instrucŃiunile de utilizare şi cele 
privind siguranŃa înainte de a începe operaŃiile!  

Toate modificările trebuie efectuate de tehnicieni calificaŃi! 
 

 
 

 

Avertizări conform cărora nerespectarea precauŃiilor poate provoca şocuri 
electrice 

 
 

 

 
Avertizări conform cărora nerespectarea precauŃiilor poate provoca răniri sau      
deteriorarea bunurilor. 

 
 
Pe lângă instruc Ńiunile cuprinse în aceste instruc Ńiuni de utilizare, trebuie s ă acorda Ńi 
aten Ńia corespunz ătoare reglement ărilor general valabile privind siguran Ńa şi 
prevenirea accidentelor. 
 
Ca regulă de bază, HYDROVAR trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de 
efectuarea oricăror lucrări la părŃile electrice sau mecanice ale sistemului. 
Lucrările de montare, întreŃinere şi reparare trebuie efectuate doar de către personal instruit, 
experimentat şi calificat în acest sens.  
Modificările sau schimbările neautorizate aduse sistemului anulează toate garanŃiile. 
 
În timpul utilizării, motorul poate fi oprit prin accesarea unei intrări digitale sau manual, în timp 
ce HYDROVAR şi motorul rămân sub tensiune. Din motive de siguranŃă, HYDROVAR trebuie 
deconectat de la alimentarea electrică când se efectuează lucrări la echipament. 
 

 
 
 
 
 

 

Când HYDROVAR este conectat la alimentarea electrică, componentele unităŃii 
de alimentare, precum şi anumite componente ale unităŃii de comandă sunt 
conectate la alimentarea electrică. 
 
Atingerea acestor componente pune în pericol grav v iaŃa! 
 
Înainte de a scoate capacul HYDROVAR, sistemul trebuie deconectat de la 
alimentarea electrică. După decuplarea alimentării electrice, aşteptaŃi cel pu Ńin 
8 minute înainte de a începe lucrul la sau în interiorul HYDROVAR 
(condensatoarele din circuitul intermediar sunt descărcate de rezistorii de 
descărcare montaŃi). 
 
Pot exista Tensiuni de pân ă la 800 vol Ńi (în cazul unei erori, acestea pot fi 
chiar mai mari) 
 
 
Toate lucrările efectuate la sistemul HYDROVAR deschis trebuie efectuate doar 
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de către personal calificat şi autorizat. 
 
Mai mult, trebuie acordată atenŃie componentelor din vecinătate pentru ca 
acestea să nu fie scurtcircuitate când se conectează cablurile externe de 
comandă şi toate extremităŃile cablurilor care nu se află în uz. 
 
 

 

HYDROVAR conŃine dispozitive electronice de siguranŃă care decuplează 
elementul de comandă în cazul unor defecŃiuni, în cazul în care motorul 
prezintă curent zero, dar rămâne în funcŃiune şi se opreşte. De asemenea, 
motorul poate fi oprit prin blocare mecanică. Dacă este oprit electronic, motorul 
este deconectat de la sursa principală de alimentare prin unitatea electronică a 
HYDROVAR, dar circuitul continuă să fie sub tensiune. 
 
Pe lângă fluctuaŃiile de tensiune, sistemul poate fi decuplat automat în special 
din cauza căderilor de tensiune. 
Repararea defec Ńiunilor pot provoca repornirea motorului!  

 
 

 

Sistemul poate fi introdus în funcŃiune doar când este împământat.  
În plus, trebuie asigurată echipotenŃialitatea tuturor conductorilor. 
(LuaŃi în considerare standardele locale privind instalarea!) 

 
 

 

Testele la înaltă tensiune pentru HYDROVAR sau motor pot deteriora 
componentele electronice! Prin urmare, conectaŃi înainte terminalele de 
intrare şi ieşire L1 - L2 - L3 --U-V-W  
printr-o punte de echilibrare a sarcinii.  
Pentru a evita măsurarea incorectă de către condensatoarele componentei 
electronice, izolaŃi motorul de HYDROVAR. 

 
 
 
 

 

Personalul care utilizează sistemul trebuie să citească, să 
înŃeleagă şi să respecte instrucŃiunile de utilizare. Subliniem 
că nu ne facem responsabili de defecŃiunile şi disfuncŃiile de 
funcŃionare provocate de nerespectarea instrucŃiunilor de 
utilizare. 
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Transport, Manevrare, Depozitare, Casare:  
 

• VerificaŃi HYDROVAR imediat la momentul livrării/recepŃionării pentru a verifica dacă 
există componente lipsă sau deteriorate 

• Unitatea HYDROVAR trebuie transportată cu grijă de către personal competent.  
• EvitaŃi impacturile majore 

 
 
ATENłIE! 

 

Utilizarea Simbolului WEEE indică faptul că acest produs nu trebuie trata ca 
deşeu domestic.  

EliminaŃi materialele de împachetare şi unitatea HYDROVAR în conformitate cu 
reglementările locale. Pentru informaŃii detaliate privind reciclarea acestui 
produs, contactaŃi autorităŃile locale, furnizorul de servicii de eliminare a 
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi achiziŃionat produsul. 

 
 
ATENłIE! 

 

Dispozitivele de ridicare (elevator pe şine, dispozitiv de ridicare cu macara, 
blocuri de ridicare, chingi de suspendare, etc.) trebuie să aibă dimensiuni 
corespunzătoare astfel încât să poată suporta HYDROVAR.  

 
 
ATENłIE! 

 

Nu se permite transportarea HYDROVAR având cablurile conectate. 
Nu deterioraŃi cablul în timpul transportului (nu strângeŃi, îndoiŃi sau târâŃi). 

Capetele cablului trebuie păstrate uscate. 

  
 
AVERTISMENT! 

 

• Nu staŃi sub încărcături suspendate.  
• ŃineŃi cont de reglementările generale privind prevenirea accidentelor  
• HYDROVAR trebuie fixat pentru a nu se răsturna sau aluneca până la 

momentul când este montat în locaŃia finală. 
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2 Structura sistemului 

Următoarele diagrame prezintă o pompă simplă şi sisteme multipompe ce utilizează unitatea 
de comandă HYDROVAR. Racordul se poate face direct la o sursă de apă. În acest caz, 
trebuie utilizat un comutator de presiune de pe partea admisiei. 
 

ConfiguraŃie pompă simplă ConfiguraŃie sisteme 
multipompă 

 

 

(1) pompă cu HYDROVAR 
(2) rezervor diafragmă 
(3) panou distribuŃie 

(4) supapă de închidere 
(5) supapă de reŃinere 
(6) control nivel scăzut al 

apei 

(7) manometru 
(8) transmiŃător de presiune 
(9) robinet de scurgere 

 

2.1 Rezervor de presiune 

Pe partea de descărcare a pompei este utilizat un rezervor de presiune cu diafragmă pentru 
a menŃiunea presiunea în sistem când nu există cerere. Astfel, pompa va continua să 
funcŃioneze la cerere zero. Cu HYDROVAR, nu mai sunt necesare rezervoare de mari 
dimensiuni pentru alimentare.  
Rezervorul trebuie să fie adecvat şi corespunzător pentru presiunea sistemului. Rezervorul 
trebuie să aibă o capacitate de min. 10% din debitul maxim al sistemului [l/min] unei pompe 
(de asemenea, valabil pentru sistem multipompă).  
 

Exemplu:  
Debitul maxim al pompei = 250 litri pe minut 
Volumul maxim al rezervorului = 250 x 0,10 = 25 litri  
 

Presiunea de preîncărcare a rezervorului poate fi determinată utilizând tabelul următor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ATENłIE

Pentru a verifica presiunea de preîncărcare corectă, reduceŃi înainte 
presiunea din rezervor. 

 
presiune necesară (bar) (presiune 

presiune de preîncărcare (bar) (presiunea aerului) 
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3 Prezentare general ă a produsului 

3.1 Configura Ńii hardware 

Conceptul Modul HYDROVAR este compus din punct de vedere mecanic din două părŃi, 
Unitatea de alimentare şi Cardul de comandă. În configuraŃia de bază (compusă doar din 
Unitatea de alimentare), HYDROVAR poate fi utilizat ca "Invertor de bază" fără a necesita 
Cardul de comandă. În această formă, HYDROVAR poate fi utilizat ca o pompă cu 
funcŃionare secvenŃială într-un sistem multipompă, dar, de asemenea ca simplu un dispozitiv 
de acŃionare soft pentru aplicaŃii cu o singură cu pompă.  
Dacă la "Inversorul de bază" se adaugă Cardul de comandă suplimentar, HYDROVAR poate 
funcŃiona în diferite moduri şi poate fi extins prin implementarea unor module diferite.   
 
Versiuni generale:  
 
Inversor de baz ă – HYDROVAR în configuraŃia sa cea mai simplă este compus doar din 
unitatea de alimentare. 

Utilizare: AcŃionarea unui sistem cu o singură pompă ca sistem de pornire soft, pompă 
secvenŃială într-un sistem multipompă 
 
Inversor Master  – Sistem HYDROVAR complet, incluzând Cardul de comandă de nivel 
ridicat (acceptă, de asemenea, module opŃionale precum "Card releu" opŃional şi toate 
funcŃiile software speciale). 

Utilizare:  
- Comanda unei singure pompe, inclusiv a tuturor funcŃiilor extinse 
- Sistem multipompă cu "Inversor de bază" şi "Master" (până la 8 pompe) 
- Sistem multipompă echipat cu până la 8 "Inversoare Master" 
- în combinaŃie cu "Card releu" opŃional; în această configuraŃie pot fi comandate până la 5 

pompe cu viteză fixă   
 
Inversor simplu  – HYDROVAR cu Card de comandă creat doar pentru utilizarea unei 
singure pompe şi mai puŃine funcŃii faŃă de Inversorul Master. În plus, Inversorul simplu nu 
poate susŃine Module opŃionale, precum Cardul releu. 

Utilizare:  
- Comanda unei singure pompe 
 
3.2 Moduri de func Ńionare 

3.2.1 Dispozitiv de ac Ńionare (doar pentru ac Ńionarea unei singure pompe!) 

În acest mod, HYDROVAR funcŃionează ca un Dispozitiv de acŃionare cu semnal extern de 
viteză sau cu comutare între 2 frecvenŃe programate utilizând intrarea digitală 
corespunzătoare. Pentru această utilizare, HYDROVAR funcŃionează ca un convertizor de 
frecvenŃă standard când este utilizat un controler extern. 

!!!Re Ńine Ńi că acest mod este disponibil doar cu HYDROVAR Master sau Inversor 
simplu şi este limitat la ac Ńionarea unei singure pompe!!! 

 
3.2.2 Controler 

Acest mod trebuie selectat dacă se utilizează doar o singură pompă HYDROVAR şi dacă nu 
există nicio conexiune la alt sistem HYDROVAR prin interfaŃa RS485. 
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Panou max. 5 unităŃi 
cu viteze fixe 

Panou Panou Panou 

 
 
3.2.3 Releu conectare în cascad ă 

O pompă este dotată cu "Inversor Master" HYDROVAR şi până la pompe secundare de 
viteză maximă pot fi PORNITE sau OPRITE la comandă. În acest scop, pentru "Inversor 
Master" se utilizează un card releu suplimentar cu 6 relee. Fiecare releu poate fi activat sau 
dezactivat în funcŃie de numărul de pompe conectate. 
Pentru toate releele motorului este necesar un panou extern, deoarece releele HYDROVAR 
nu pot acŃiona pompele direct, acestea fiind utilizate doar ca nişte contacte de comutare. 
 
De asemenea, în acest mod este posibilă schimbarea automată a pompelor cu viteză fixă 
pentru a oferi uzură uniformă şi pentru a obŃine număr egal de ore de funcŃionare  
 
Această configuraŃie ar fi o alternativă simplă prin comparaŃie cu alte soluŃii ce utilizează 
VFD-uri pentru fiecare pompă, dar, oricare ar fi situaŃia, trebuie avut grijă datorită nivelului 
scăzut de siguranŃă la utilizare a unui astfel de sistem. 
 
 
Exemplu de utilizare 
 
Amplificatorul antrenează 6 pompe, din care doar una are viteza controlată de HYDROVAR, 
în timp ce celelalte funcŃionează cu viteze fixe (1 Inversor Master HYDROVAR+5 cu viteze 
fixe). Aceasta trebuie să fie configuraŃia standard când este utilizat "Cardul de releu" 
suplimentar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.4 Conectare serial ă în cascad ă 

În acest mod, există posibilităŃi variate de combinare a diferitelor versiuni HYDROVAR, lucru 
explicat în paginile următoare.  
În general, fiecare pompă este echipată cu o unitate HYDROVAR. Toate unităŃile sunt 
conectate prin intermediul unei interfeŃe RS485 şi comunică prin unitatea standard 
MODBUS-Format (fix cu 9600 Baud, RTU, N81). 
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extindere de până la 8 

pompe 

RS 485 

conexiune 

RS 485 

conexiun
extindere de 

până la 8 

Pentru a realiza un sistem controlat în întregime, este necesar cel puŃin un "Inversor Master", 
celelalte pompe putând fi dotate doar cu un "Inversor de bază". 
Controlerul din "Inversorul Master" este informat permanent despre starea şi posibilitatea 
unei defecŃiuni a "Inversoarelor de bază". Toate defecŃiunile posibile vor fi indicate în unitatea 
Master, inclusiv data şi ora reală la care a avut loc defecŃiunea.  
 
Controlul complet  va fi efectuat de fiecare dată prin "Inversorul Master", dar, de asemenea, 
este posibilă schimbarea automată a pompelor suplimentare pentru a oferi uzură uniformă şi 
pentru a obŃine număr egal de ore de funcŃionare.   
 
În cazul în care Cardul de comandă al "Inversorului Master" se defectează, fiecare dintre 
"Inversoarele de bază" poate fi pornit manual de la un comutator extern (acŃionare manuală) 
pentru a asigura "acŃionarea de urgenŃă" a sistemului. 
 
Exemplu de utilizare 
 
Fiecare pompă a sistemului (extindere până la 8 pompe) este echipată cu o unitate 
HYDROVAR (cel puŃin un "Inversor Master", iar celelalte pot fi "Inversoare de bază" pentru a 
asigura controlul corespunzător al sistemului) conectată printr-o interfaŃă serială. 
 
CombinaŃia de diferite unităŃi HYDROVAR utilizate la un sistem multipompă depinde de 
cerinŃele sistemului (la un sistem cu 6 pompe pot fi utilizate 2 "Inversoare Master" din motive 
de siguranŃă şi 4 "Inversoare de bază" fără Card de comandă – sau orice altă configuraŃie)  
 
CerinŃă minimă: 1 "Inversor Master" iar celelalte echipate cu "Inversoare de bază"  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a mări siguranŃa în utilizare a unui astfel de sistem, poate fi utilizat şi un al doilea 
"Inversor Master": 
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RS 485 

conexiune 
extindere de 

până la 8 pompe 

 
 
 

 

Posibilitate dotare completă: Fiecare pompă este echipată cu un "Inversor Master" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
În acest mod este posibilă acŃionarea tuturor pompelor în modul multi-controler, precum şi în 
modul sincronic! 
 
Această configuraŃie permite fiecărei pompe a sistemului să devină pompa principală. Acest 
lucru asigură funcŃionarea corespunzătoare dacă se defectează unul dintre "Inversoarele 
Master" sau dacă un altul este utilizat pentru prelua "întreaga responsabilitate" şi un control 
constant asupra sistemului. Se asigură astfel că numărul de ore de funcŃionare a fiecărei 
pompe va fi la acelaşi nivel pentru a asigura uzura uniformă a pompelor. 
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4  Cod denumire tip 

 
 

 

 
Versiune software 

Limba 
A = Europa Occidentală 

B = Europa de Est 
C = Europa de Nord 

Versiune hardware 

Componente op Ńionale 
Card opŃional 

Card releu (0 = fără / R = inclus) 
Card magistrală 

 
       Afişaj (0 = fără / 1 = inclus) 

Filtru de protec Ńie EMC 
A = A- Filtru (mediu industrial) 
B = B- Filtru (mediu domestic) 

Clasă de încapsulare (Clas ă IP) 
2= IP 21 
5= IP 55 

Configura Ńii hardware 
M = Unitate montată pe motor 

W =    Unitate montată pe perete 
1=     Inversor de bază 

2=   Inversor simplu 
3= Inversor Master 

Ieşire nominal ă 
022= 2,2 kW 055= 5,5 kW 
030= 3,0 kW 075= 7,5 kW 

                                                                                                                            040= 4,0 kW       110= 11kW 

Tensiune nominal ă reŃea principal ă 
      1= 1~/1~ 230VAC       3= 3~/3~ 230VAC 

                   2= 1~/3~ 230VAC    4= 3~/3~ 380-460VAC 
Exemplu  

 
 

Sistemul HYDROVAR menŃionat în acest exemplu este specificat cu următoarele date 
tehnice: 

Tensiune nominală reŃea principală:  3~/3~ 380-460VAC 
Ieşire nominală:   4 kW 
ConfiguraŃii hardware:  Unitate montată pe motor - Inversor Master  
Clasă de încapsulare:   IP 55 
Filtru EMC:    B - Filtru (mediu domestic) 
Componente opŃionale:  Afişaj, Card releu 
Versiune hardware:   G 
Limba:    A: Europa Occidentală (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT) 
Versiune software:   V01.1 

HV   .    -   -  -  -     -  -  -    .  

HV  4 . 0 4 0 - M 3 - 5 - B - 1 0 R 0 - G - A - V 0 1 . 1 
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5 Date tehnice 

HYDROVAR Alimentarea electric ă 

Tip Ieşire 
nominală 

Limite de tensiune 
48-62 Hz 

Intrare 
nominală 

pentru curent 

ProtecŃie 
recomandată a 

circuitului 

Conexiune 
maximă 

HV [kW] [V] [A] [A] [mm²] 

2.015 1,5 14,0 20 
2.022 2,2 

1~230 ± 15% 
20,0 25 

10 

4.022 2,2  7,6  13 
4.030 3  9,1  13 
4.040 4  

3~380-460 ± 15% 
11,4 16 

10 

4.055 5,5  15,1 20 
4.075 7,5 19,6 25 
4.110 11 

3~380-460 ± 15% 
27,8 32 

10 

 
 

HYDROVAR Ieşire la motor 
Tip Ieşire 

nominală 
Ieşire max. tensiune Ieşire nominală 

curent 
Cabluri de conectare la motor 

HV [kW] [V] [A]  mm² 

2.015 1,5 7 
2.022 2,2 

3~ Uin 10 
4x1,5 – 4x4 

4.022 2,2 5,7 

4.030 3 7,3 

4.040 4 

3~ Uin 

9 

4x1,5 – 4x4 

4.055 5,5  13,5 

4.075 7,5 17 

4.110 11 

3~ Uin 

23 

4x2,5 – 4x6 

 
 

AsiguraŃi-vă că specificaŃiile electrice ale HYDROVAR se potrivesc cu cele ale 
pompei electrice. CombinaŃiile incorecte pot provoca defecŃiuni şi imposibilitatea 
de a asigura protecŃia motorului electric. 
 

 
Curentul nominal al motorului trebuie să fie mai mic decât curentul nominal al HYDROVAR 
pentru a preveni supraîncălzirea sau oprirea datorate "SUPRASARCINII". 
 
 
Curentul de ieşire maxim al HYDROVAR poate ajunge la 110% din curentul nominal timp 
de max. 60 de secunde înainte de apariŃia erorii "SUPRASARCINĂ". 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    

    

16 

 

5.1 Date tehnice generale 
 

Temperatura ambiental ă: 
 

0° C ... +40°C 
La temperaturi mai mari, este necesară o reducere a 
curentului de ieşire sau utilizarea următorului tip de 
HYDROVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ProtejaŃi HYDROVAR de acŃiunea directă a razelor 

soarelui! 
o Nu este permisă montarea în aer liber a HYDROVAR fără 

protecŃie! 

Temperatura de depozitare:  -25° .C ... +55° C (+70°C pe timp de max. 24 de ore .) 

Umiditatea: 

RH max. 50% la 40°C, nelimitat 
RH max. 90% la 20°C, max. 30 de zile pe an 
75% în medie pe an (Clasa F) 
Nu este permis condensul!  

Poluarea aerului: 
 
 

Aerul poate conŃine praf uscat precum cel din atelierele unde 
nu există o cantitate excesivă de praf datorită maşinilor. 
CantităŃile excesive de praf, acizi, gaze corozive, săruri etc 
nu sunt permise 

Altitudinea: 

max. 1000 m deasupra nivelului mării  
În locaŃii la peste 1000 m deasupra nivelului mării, puterea 
maximă trebuie redusă cu 1% pentru fiecare 100 m 
suplimentari.  
Dacă locaŃia de instalare este mai mare de 2000 m deasupra 
nivelului mării, contactaŃi distribuitorul local.  

Clasa de protec Ńie: 
HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040           IP 55, NEMA 4 (Doar interior) 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

Omolog ări: CE, UL, C-Tick, cUL 

 
5.2 Cerin Ńe EMC  (Compatibilitate electromagnetic ă) 

CerinŃele EMC diferă între cele două medii care depind de utilizarea prevăzută. 
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• Primul mediu – clasa B  (EN 61800-3: Clasa C2) 
Mediu care include locaŃii domestice, inclusiv locuinŃe 
conectate fără transformatoare intermediare la reŃea de sursă de alimentare de joasă 
tensiune care alimentează clădirile utilizate în scopuri domestice. 
 
De ex. Case, apartamente, locaŃii comerciale sau birouri într-o clădire rezidenŃială sunt 
exemple tipice de  locaŃii pentru primul mediu. 
 
AtenŃie: Reglementările relevante EMC pentru care este testat HYDROVAR în primul mediu 
arată că HYDROVAR este un produs disponibil restricŃionat. Aceasta înseamnă că tensiunea 
inversorului estemai mică de 1000 V, că în dispozitiv nu există un buşon, nici un dispozitiv în 
mişcare 
şi, când este utilizat în primul mediu, trebuie montat şi pus în funcŃiune doar de către o 
persoană sau organizaŃie care are calificarea necesară pentru montarea şi/sau punerea în 
funcŃiune a sistemelor electrice de acŃionare, incluzând aspectele EMC aferente. 
  
• Al doilea mediu – clasa A (EN 61800-3: Clasa C3) 
Mediul care include toate spaŃiile, altele decât cele conectate direct la o reŃea de alimentare 
de joasă tensiune care alimentează clădiri utilizate în scopuri domestice 
 
De ex. Zone industriale, zone tehnice ale unei clădiri alimentate de la un transformator alocat 
acestora sunt exemple tipice de locaŃii pentru al doilea mediu. 
 
 
HYDROVAR respect ă reglement ările EMC şi este testat în conformitate cu 
următoarele standarde: EN 61800-3/2005  
 
EN 55011  (2002) Tensiuni perturbatoare / ForŃă perturbatoare a câmpului 
 
 Primul mediu  

– clasa B / clasa C2 
Al doilea mediu  

– clasa B / clasa C3 
Tensiuni perturbatoare OK OK 
ForŃă perturbatoare a 

câmpului 
*) OK 

*) Avertisment - Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferenŃe radio, caz în care 
ar putea fi necesare măsuri suplimentare de atenuare. 
 
EN 61000-4-2  (2001) Descărcare electrostatică 
EN 61000-4-3  (2002) Test imunitate câmp electromagnetic 
EN 61000-4-4  (2001) Test imunitate explozie 
EN 61000-4-5  (2001) Test imunitate supratensiune 
EN 61000-4-6  (1996) Imunitate perturbaŃie RF condusă 
EN 61000-4-11 (2001) Căderi şi întreruperi de tensiune 
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6 Dimensiuni şi greut ăŃi 

HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
 

 

Toate dimensiunile sunt în milimetri! Desenele nu sunt executate la scară! 
Dispozitivele de ridicare trebuie să aibă 

dimensiuni corespunzătoare. 
 

 

 

 

Tip Greutate [kg] 

 De bază Master/ 
Simplu 

HV 2.015 
HV 2.022 
HV 4.022 
HV 4.030 
HV 4.040 

4,00 4,40 

a … distanŃă minimă între centre între HYDROVAR 300 [mm] 
b … spaŃiu de extindere pentru întreŃinere 110 [mm] 
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HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
 
 

Toate dimensiunile sunt în milimetri! Desenele nu sunt executate la scară! 
Dispozitivele de ridicare trebuie să aibă dimensiuni 

corespunzătoare. 
 

 

  
 
 
 
  

Tip Greutate [kg] 

 De bază 
Master/ 

Simpl
u 

HV 4.055 
HV 4.075 
HV 4.110 

7,70 8,10 

a … distanŃă minimă între centre între HYDROVAR 430 [mm] 
b … spaŃiu de extindere pentru întreŃinere 110 [mm] 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    

    

20 

 

7 Module 

În funcŃie de utilizare, poate fi selectată configuraŃia disponibilă pentru HYDROVAR. Datorită 
acestei posibilităŃi, HYDROVAR poate fi configurat cu privire la siguranŃa utilizării şi la 
eficienŃa costurilor pentru specificul aplicaŃiei dumneavoastră. 
 

HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

 

 
 
 
 
 
 

4 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

5 
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(1) 
Card releu 
Cardul releu opŃional permite controlarea a până la 5 pompe cu viteză fixă (poate fi 

utilizat doar în combinaŃie cu Inversorul Master). 

(2) 
Card de comand ă 
Cardul de comandă este utilizat pentru Inversorul Master/Simplu şi include intrări şi 

ieşiri pentru semnale digitale şi analogice (adică intrare valoare actuală, ieşire 
releu funcŃionare/defecŃiune) şi Afişaj. 

(3) 
Afi şaj 
În funcŃie de poziŃia de instalare, afişajul poate fi rotit în poziŃia dumneavoastră 

preferată! 
(Butoanele se vor modifica automat când rotiŃi afişajul!) 

(4) 
Card filtru 
Card filtru opŃional pentru asigurarea conformităŃii cu reglementările EMC pentru 

medii domestice.  

(5) 

Set montare 
Setul de montare conŃine Capacul din metal şi plastic. Pe Capacul din plastic se 

află fixate Cardul de comandă, Afişajul şi, de asemenea, Cardul releu 
suplimentar, dacă este utilizat. Colierele pentru cablu montate în prealabil, 
necesare pentru a conecta ecranul la toate cablurile de semnal la împământarea 
HYDROVAR, se află pe Capacul din metal.  

(6) 

Unitatea de alimentare 
În forma sa standard va fi utilizată ca Inversor de bază sau ca simplu sistem de 

acŃionare la aplicaŃii cu o singură pompă!  
Când se utilizează configuraŃia Master, unitatea de alimentare este dotată cu un 

card de comandă suplimentar! 
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8 Componente mecanice 

8.1 Materiale de montare incluse 

Componente 
incluse 

Presetupă Manşon de 
închidere 

Motor PTC Cleme de 
montare 

Piesă 
centrală 

Terminale 
pentru 

max. [mm²] 

 M M M M M M 
 12 16 20 25 12 16 

Diametru 
cablu [mm] 3,5-7 4,5-10 7-13 9-17 

  

    

2.015- 2.022 2 (3) 2 2  3 1 1 4 1 10 
4.022- 4.040 2 (3) 2 2  3 1 1 4 1 10 
4.055- 4.110 2 (3) 2  2 3 1 1 4 1 10 
( ) intrări max. pentru cabluri disponibile 
 
8.2 Componente op Ńionale 

8.2.1 Fitinguri 

 Inel de montare  
Disponibil pentru diametre de: 140 mm 
 155 mm 

 

 

ATENłIE! 
Dacă HYDROVAR este montat pe un motor cu un capac al ventilatorului din 

plastic, trebuie utilizat un inel de montare din oŃel inoxidabil. 

 
8.2.2 Senzori 

• transductor de presiune • senzor de temperatură 
• transductor de presiune diferenŃial • indicator de flux  
• senzor de nivel (placă deschidere, debitmetru inductiv) 

 
8.2.3 Filtru 

• Bobine circuit 
 
8.2.4 Cabluri motor existente 

Disponibile pentru HV 2.015 – 4.110 

Inel de 
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8.3 Instruc Ńiuni de montare 

HV 2.015 – HV 4.110 

Afişaj   

 

TransmiŃător de presiune 

Doză de derivaŃie motor 

4 cleme de montare 

Dinte 

4 şuruburi 

M5x60 

 

Cablu 

HYDROVAR - capac 
 

4 şuruburi (pentru fixarea 

PTC 

Capac 

ventilator 

Moto
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Pentru a scoate capacul HADROVAR, trebuie desprinse cele 4 şuruburi de prindere. 
 

o Înainte de a deschide capacul, asiguraŃi-vă că nu există apă pe unitate. 
 
• HYDROVAR trebuie poziŃionat pe capacul ventilatorului motorului (verificaŃi dacă 

montarea capacului ventilatorului motorului a fost efectuată corespunzător). 
• ÎncercaŃi să centraŃi cât mai bine posibil utilizând dintele central din cauciuc. 
 

o Dacă HYDROVAR este montat pe un motor cu un capac al ventilatorului din plastic, 
trebuie utilizat un inel de montare din oŃel inoxidabil. 

 
• HYDROVAR este montat pe capacul ventilatorului motorului utilizând suporturile de 

montare, cele patru şuruburi şi şaibele aferente. 
• HYDROVAR trebuie centrat şi apoi trebuie strânse cele patru şuruburi. 
• StrângeŃi fiecare şurub de prindere până când cei doi dinŃi de la bază din suporturi încep 

să se fixeze capacul ventilatorului. 
 
• După conectarea componentelor electrice, poate fi montat capacul superior pe 

HYDROVAR şi se strânge cu ajutorul celor patru şuruburi de prindere. 
 

o AsiguraŃi o conectare corectă a cablului de împământare. 
o VerificaŃi garnitura sistemului HYDROVAR înainte de a strânge şuruburile. 
o AsiguraŃi-vă că presetupele au fost montate corespunzător şi utilizaŃi manşoanele de 

închidere pentru bucşele de cablu neutilizate. 
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9 Instalare şi cablaj electric 

 

Toate lucr ările de instalare şi de între Ńinere trebuie efectuate de personal 
instruit şi calificat corespunz ător, utilizând instrumente corespunz ătoare!! 
Utiliza Ńi echipamentul personal de protec Ńie. 

 
 

 

În cazul defect ării, alimentarea electric ă trebuie deconectat ă sau 
oprit ă. Aştepta Ńi cel pu Ńin 8 minute pentru desc ărcarea 
condensatorului înainte de efectuarea de lucr ări la HYDROVAR. 
În caz contrar, se pot provoca şocuri, arsuri sau moarte.  

 
 
9.1 Mijloace de protec Ńie  

CereŃi companiei furnizoare de curent informaŃii despre mijloacele de protecŃie necesare.  
 
Aplicabil: • împământare de protecŃie 

• Dispozitive de protecŃie (RCD) acŃionate de curent rezidual CA şi CC 
• Sistem TN 

 
Împământare de protec Ńie:   

• łineŃi cont de faptul că poate avea loc un transfer curent la împământare datorită 
condensatoarelor din filtrul de intrare. 

• Trebuie selectată o unitate de protecŃie corespunzătoare (în conformitate cu 
reglementările locale). 

 
Dispozitiv curent rezidual (RCD/RCCB):  

• Când se utilizează un dispozitiv RCD, asiguraŃi-vă că acŃionează în cazul unui scurtcircuit 
în interiorul părŃii CC a împământării HYDROVAR! 

o HYDROVAR monofazic => utilizaŃi RCD-uri sensibile la impulsuri 
o HYDROVAR trifazic => utilizaŃi RCD-uri sensibile la CA/CC 

• Dispozitivul RCD trebuie instalat în conformitate cu reglementările locale! 
 
Întrerup ător automat:  

• UtilizaŃi un întrerupător automat cu curbă de tip C 
• Clasa protecŃiei circuitului (consultaŃi capitolul Date tehnice) 
  
Dispozitive de protec Ńie intern ă a HYDROVAR:  

• DefecŃiunile precum scurtcircuitarea, subtensiunea şi supratensiunea, suprasarcina 
şi supraîncălzirea componentelor electronice sunt monitorizate intern de către 
HYDROVAR. 

 
Dispozitive de protec Ńie extern ă: 

• FuncŃiile de protecŃie suplimentare precum supraîncălzirea motorului şi protecŃia 
privind nivelul scăzut al apei sunt controlate de echipamente externe.  
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9.2 Compatibilitate electromagnetic ă EMC 

Pentru a asigura compatibilitatea electromagnetică, trebuie respectate următoarele puncte la 
instalarea cablurilor: 

 
Împământare /mas ă pentru a asigura EMC  

• Împământare de protec Ńie 
Este important să conectaŃi HYDROVAR la PE, din cauza scurgerilor de curent la 
împământare. 

• Conexiune de împ ământare HF 
Cablurile de legare la masă trebuie să fie cât mai scurte şi cu cea mai mică 

impedanŃă.  
 
 
Cabluri de semnal  
Cablurile de control şi de semnal trebuie să fie de tip cu protecŃie pentru a preveni 
perturbările din exterior. 
 
ProtecŃia trebuie conectată la masă doar pe o parte; în caz contrar fiind posibil ca protecŃia 
să aibă curent de legare la masă. ProtecŃia trebuie fixată bine cu cleme de GYDROVAR 
GND (utilizaŃi cleme de cablu montate din fabricaŃie). 
 

 
Pentru a conecta o protecŃie cu cea mai mică impedanŃă la masă, scoateŃi izolaŃia cablului de 
semnal şi fixaŃi-l bine la masă. 
 
Cablurile de semnal trebuie instalate separat de cablurile motorului şi cele de alimentare  
În cazul în care cablurile de semnal sunt montate în paralel cu cablurile de alimentare 
electrică (cablurile motorului) pe o distanŃă mai lungă, distanŃa dintre cabluri ar trebui să fie 
mai mare de 200 mm. 

 
 

  

Cleme de cablu 

montate din fabricaŃie 
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Nu încrucişaŃi cablurile de alimentare electrică cu cablurile de comandă-dacă acest lucru nu 
este posibil, încrucişaŃi-le la un unghi de 90°. 
 
 
Cabluri motor  
Pentru a asigura compatibilitatea EMC şi pentru a reduce la minim nivelul zgomotului şi 
scurgerile de curent, cablul motorului trebuie să fie cât mai scurt posibil. 
 
Bobin ă (de impedan Ńă) circuit suplimentar ă 
Bobinele circuitului sunt disponibile opŃional şi trebuie montate între HYDROVAR şi siguranŃa 
principală. Bobina circuitului trebuie să fie cât mai aproape posibil de HYDROVAR.  
 
Avantaje: 

• eficienŃă superioară 
• reducere a curentului armonic 

Pentru următoarele aplicaŃii, sunt recomandate cu tărie bobine pentru circuit suplimentare: 
• curent de scurtcircuitare ridicat 
• instalaŃii de compensare fără o bobină 
• motoare asincronice responsabile pentru o cădere de tensiune >20% din tensiunea 

circuitului 
 
Rezumat EMC  
 

 
• InstalaŃi egalizarea de potenŃial în conformitate cu reglementările locale 
• Nu instalaŃi cabluri electrice în paralel cu cablurile de semnal  
• UtilizaŃi cabluri de semnal protejate 
• LegaŃi doar unul dintre capetele protecŃiei cablului de semnal la masă 
• Dacă se utilizează cabluri de motor protejate, ambele capete ale protecŃiei trebuie 

legate la masă 
• Cablul de motor trebuie să fie cât mai scurt posibil 
• Trebuie evitate cablurile spiralate 
 

 
 
9.3 Tipuri de cablu recomandate 

Pentru a asigura că cele menŃionate la punctele de mai sus garantează compatibilitatea EMC 
şi o funcŃionare corectă a HYDROVAR, trebuie utilizate tipurile de cablu menŃionate.  
 

Utilizare Tip de cablu recomandat 

- Cabluri pentru motor HV 2.015-2.022 
HV 4.022-4.040 

                         HV 4.055-4.075 
                         HV 4.110 

4G1,5 + (2 x 0.75) FDF 
4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G 4   + (2 x 0,75) FDF 

- Cabluri de control şi de semnal JE-Y(ST)Y … BD 
JE-LiYCY  … BD 



                                                                                                                             
    

    

29 

 

- Cabluri conectate la interfaŃa RS485 JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 
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9.4  Cablaj şi conexiuni 

ScoateŃi şuruburile ce fixează capacul superior al HYDROVAR  
RidicaŃi capacul superior. Următoarele piese sunt prezente la un Inversor HYDROVAR 
Master / simplu: 
HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 

 
 

(A)   Alimentarea electrică                     (D)   Relee de stare                (F)   Bloc terminal:                   
                                                                                                                - START/STOP_PTC          
(B)   Conexiuni motor                            (E)     InterfaŃă RS-485               - SOLORUN 
                                                                     - InterfaŃă utilizator              - InterfaŃă RS-485 
(C)   Card releu opŃional                               - InterfaŃă internă  

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

E 

D 

F 

A 
B 
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9.4.1 Terminale principale pentru tensiune 

Sursa de alimentare electrică este conectată la secŃiune electrică: 
terminal L1 + N  (1 x 230 VAC, monofazic) 
terminal L1 + L2+ L3  (3 x 400 VAC, trifazic)   
 
HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 

 
 

 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

 
 

 

Conexiune motorConexiune motorConexiune motorConexiune motor    

UUUU----VVVV----WWWW    

(Conexiune prin fixare 6,3 mm) 

L1L1L1L1----NNNN    

1x230 

Conexiune Conexiune Conexiune Conexiune 

motormotormotormotor    

UUUU----VVVV----WWWW    

Alimentarea Alimentarea Alimentarea Alimentarea 

electricăelectricăelectricăelectrică    

L1L1L1L1----L2L2L2L2----L3L3L3L3    

3x400 VAC 

Alimentarea Alimentarea Alimentarea Alimentarea 

electrielectrielectrielectricăcăcăcă    

Formatted: Left
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9.4.2 Conexiune motor 
Montarea PTC 
 
Varianta A: Varianta B: 
 
 
 

 

1. Capacul dozei de derivaŃie trebuie deschis, iar blocul terminal din interior trebuie scos 
2. FixaŃi PTC (Varianta A sau B)  
3. Remontarea blocului terminal 
4. Conexiune electrică a cablurilor motorului 
 

PTC trebuie fixat de componenta metalic ă a motorului. Acest lucru este necesar 
pentru a m ăsura temperatura corect ă a motorului! 

 
Conexiunea cablului motorului depinde de tipul de motor şi poate fi efectuată în stea sau 
delta. 
Trebuie selectată conexiunea corectă a motorului aşa cum se arată pe eticheta motorului în 
conformitate cu tensiunea de ieşire a HYDROVAR. 
 

conexiune în stea  conexiune delta  
 

 

U 

V 

H 

Y 

D 

R 

O 

V 

U 

V 

W 

Bloc motor 

PTC 

Bloc terminal 

Garnitură din 

cauciuc Capacul 

dozei de 

PTC PTC 

U 

V 

W 

U 

V 

W 

PT

H 

Y 

D 

R 

O 

V 
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9.4.3 Unitatea de alimentare 

Unitatea de alimentare în forma sa de bază, utilizată ca Inversor de bază în sisteme cu mai 
multe pompe sau ca un simplu dispozitiv de acŃionare soft într-o configuraŃie cu o singură 
pompă, este dotată cu două blocuri de terminale de comandă.  
 
HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
  

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
  

 

Terminale de comand ă X1 – Unitate de alimentare 

PTC Comutator PTC sau termic 
START/STOP (declan şare extern ă) când se utilizează un Inversor de 
bază  

 

SL  ACłIONARE SOLO  
 
 

ACłIONARE SOLO  
 

 
 START/STOP_PTC 
 
 

Pentru a asigura o funcŃionare eficientă între HYDROVAR şi motor dacă HYDROVAR este 
utilizat ca Inversor de bază, la unitatea de alimentare trebuie conectate un comutator motor-
termic sau PTC şi un comutator pornit/oprit. Acestea trebuie conectate la X1/PTC în serie şi 
vor opri HYDROVAR în caz de defecŃiune! (De asemenea, la aceste terminale pot fi 
conectate un comutator pentru nivel scăzut al apei sau orice alte dispozitive de protecŃie!) 
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Dacă nu există dispozitive de protecŃie externă conectate sau dacă acestea sunt conectate 
direct la Cardul de comandă când se utilizează un Inversor Master, conectaŃi terminale 
X1/PTC, în caz contrar HYDROVAR nu poate fi pornit. 
 

9.4.3.1 Ac Ńionare Solo 

Terminalele X1/SL sunt utilizate pentru a acŃiona Inversorul de bază (când este utilizat într-o 
aplicaŃie cu mai multe pompe) când eşuează comunicarea cu Inversorul Master, când 
Inversorul Master se defectează sau în cazul în care Inversorul de bază este utilizat doar ca 
simplu sistem de pornire soft. 
 
• La contact deschis X1/SL, HYDROVAR funcŃionează în utilizarea standard. Astfel, un 

Inversor de bază doar porneşte dacă este declanşat şi comandat de Inversorul Master prin 
intermediul InterfeŃei seriale RS485.  

 
• Când contactul X1/SL este închis, HYDROVAR porneşte la FRECVENłA MYX. 

preselectată [0245] utilizând Panta1 şi 2 şi chiar şi Pantele rapide FminA şi FminB.  
(de asemenea, X1/PTC trebuie să fie închis - toate dispozitivele de siguranŃă externe 
conectate sunt încă active)   

 
O pornire manuală este întotdeauna posibilă, chiar şi în cazul în care HYDROVAR este 
echipat cu un Card de comandă. De exemplu, dacă acŃionarea Inversoarelor de bază este 
necesară din motive de siguranŃă când se defectează Inversoarele Master, acest terminal 
poate fi echipat cu un comutator AUTO/MANUAL. 
 
Exemplu de conexiune  
 
 

 
Comutator extern pentru activarea  
ACłIONARE SOLO 
 
 
de exemplu: 
Declanşare extern ă sau 
Comutator pentru nivel sc ăzut al apei 
 
Comutator PTC sau termic 
(montat în cutia terminalului motorului) 
 

 
Conexiuni recomandate pentru dispozitivele de protecŃie externe: 
 
Inversor de baz ă: Comutator PTC sau termic X1/PTC 
 Declanşare externă X1/PTC 
 Comutator pentru nivel 

scăzut al apei 
X1/PTC 

Plasat pe Unitatea de 
alimentare 

 
Inversor Master: Comutator PTC sau termic X1/PTC Plasat pe Unitatea de 
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alimentare 
 Declanşare externă X3/7-8 
 Comutator pentru nivel 

scăzut al apei 
X3/11-12 

Plasat pe Cardul de 
comandă 
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Dacă HYDROVAR este utilizat ca Inversor de bază într-un sistem cu mai multe pompe, 
interfaŃa internă de pe unitatea de alimentare este utilizată pentru conexiunea serială RS-485 
la celelalte HYDROVAR din sistem. (AtenŃie: InterfaŃa internă nu este activă pentru 
configuraŃia cu un Inversor simplu!)  
 
X2 Interfa Ńa RS485 – Unitatea de alimentare 

SIO - InterfaŃă SIO internă: SIO - 
SIO + InterfaŃă SIO internă: SIO + 

X2/ 

GND GND, împământare electronică  

InterfaŃă internă 
pentru sisteme cu mai multe pompe 

 
……. Parametrul nu este disponibil pentru un Inversor si mplu HYDROVAR  

 
Interfa Ńa intern ă RS-485de pe Unitatea de alimentare este utilizată pentru comunicaŃii între 
până la 8 sisteme HYDROVAR în cadrul unui sistem cu mai multe pompe (cel puŃin un 
Inversor Master).  Pentru conectarea fiecărui sistem HYDROVAR prin interfaŃa RS-485, 
terminalele X2/1-3 de pe unitatea de alimentare pot fi utilizate de două ori. Chiar şi 
terminalele X4/4-6 de pe Cardul de comandă pot fi utilizate.   
 

 
 
 

RS485 – Interfa Ńă intern ă 
 
 
 

 
Conexiune mecanică a terminalului: 
- UtilizaŃi tipul de cablu recomandat (consultaŃi capitolul 9.3) 
- DesfaceŃi protecŃia capătului cablului utilizat (aproximativ 5 ... 6 mm) 
- apăsaŃi marginile portocalii utilizând o şurubelniŃă mică  
- inseraŃi cablul cu protecŃia desfăcută 
- scoateŃi şurubelniŃa pentru a fixa cablul 
- Pentru a scoate, apăsaŃi marginile portocalii şi extrageŃi cablul! 
 
Exemplu de conexiune utilizând un Inversor Master şi trei Inversoare de bază: 
 

 

SSSS    

SSSS    
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9.4.3.2 Alocare adrese 

Când se utilizează un Mod serial în cascadă la o aplicaŃie cu mai multe pompe unde există 
mai mult de un Inversor Master sau se utilizează şi Inversoare de bază pe lângă Inversoarele 
Master, trebuie setată Adresa corectă pentru a garanta funcŃionarea corectă a acestui 
sistem. 
 
Inversor Master  – Adresele dorite ale Inversorului Master au fost setate prin software-ul 
HYDROVAR. Astfel, pentru toate comutatoarele DIP ale Inversoarelor Master de mai jos ale 
UnităŃii de alimentare trebuie setate la Adresa 1 (setare implicită).  
 
Inversor de baz ă – Când se utilizează un Inversor de bază la un sistem cu mai multe 
pompe, este necesară setarea comutatoarelor DIP la Unitatea de alimentare pentru a obŃine 
o adresă separată pentru fiecare Inversor din grupul dumneavoastră de pompe. (ŃineŃi cont 
de adresele rezervate pentru Inversoarele Master) 
 
de exemplu:   
Sistem cu mai multe pompe cu 3 Inversoare Master şi 4 Inversoare de bază 

• SetaŃi adresa 1-3 pentru Inversoarele Master prin parametrii software 
corespunzători  
(ConsultaŃi submeniul INTERFAłA RS485 [1200]) 

• Adresele 4-7 pentru Inversoarele de bază prin comutatorul DIP 
 
De asemenea, adresa preselectată este responsabilă pentru setarea secvenŃei pompelor. 
 

 
 

Setarea adresei corecte: 

o HYDROVAR trebuie deconectat de la sursa de alimenta re timp de cel pu Ńin 8 
minute înainte de a scoate capacul superior  (desprindeŃi patru şuruburi de strângere)! 

o GăsiŃi comutatorul DIP plasat pe unitatea de alimentare (consultaŃi imaginea din pagina 
următoare!) 

o SetaŃi adresa dorită pentru fiecare Inversor  
de ex. Adresa 4 ->   Comutatorul 1 este setat la OPRIT 

Comutatoarele 2 şi 3 sunt setate la PORNIT   

Comutator 
1 

Comutator 
2 

Comutator 
3 Adresa 

OPRIT OPRIT OPRIT Adresa 1 (Setare implicită) 
(Setare necesară pentru utilizarea Cardului de comandă) 

OPRIT OPRIT PORNIT Adresa 2 
OPRIT PORNIT OPRIT Adresa 3 
OPRIT PORNIT PORNIT Adresa 4 

PORNIT OPRIT OPRIT Adresa 5 
PORNIT OPRIT PORNIT Adresa 6 
PORNIT PORNIT OPRIT Adresa 7 

PORNIT PORNIT PORNIT Adresa 8 

 

 
 
Comutatorul 4 nu este 

utilizat! 
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o MontaŃi capacul pe HYDROVAR şi strângeŃi cele patru şuruburi de prindere 

o ReconectaŃi HYDROVAR la sursa de alimentare  
 
 
HV 2.015 / 2.022       
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

Inversor de baz ă Inversor de baz ă 
  

 
 

Comutator DIP 
Comutator DIP 
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9.4.4 Unitate de comand ă 

Sunt disponibile două Carduri de comandă pentru configuraŃia hardware a sistemului 
dumneavoastră HYDROVAR.  
 
Unitatea de comandă a Inversorului Master HYDROVAR  consistă în principal din Cardul de 
comandă şi plăcile suplimentare conectate la Cardul de comandă prin conectorii sloturilor. 
Această configuraŃie poate suporta toate funcŃiile speciale ale software-ului, precum şi Plăcile 
opŃionale. 
 
Cel de al doilea card de comandă inclus în Inversorul de bază HYDROVAR este creat doar 
pentru funcŃionarea cu o singură pompă. Acest card de comandă nu suportă plăci 
suplimentare şi include doar parametrii minim necesari ai software-ului.  
 

9.4.4.1 Card de comand ă – Inversor Master HYDROVAR 

 
Cardul de comandă este conectat la unitatea de alimentare 
cu un cablu plat la terminalul X8. 
  
• Afişajul este conectat la terminalul X9  

(conexiunea depinde de poziŃia de instalare). 
 

• Terminalele de conectare X6 şi X7 pot fi utilizate dacă sunt disponibile plăci opŃionale.  
de ex. Cardul releu suplimentar poate fi conectat la Cardul de comandă la slotul de 
conectare X6. 

 

                          
 

 

Relee stare X5Relee stare X5Relee stare X5Relee stare X5    

X4X4X4X4---- RS485  RS485  RS485  RS485 ----    
X3X3X3X3---- Digital / Analog  Digital / Analog  Digital / Analog  Digital / Analog ––––I /OI /OI /OI /O    
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Terminale de comand ă 

Toate cablurile de comandă conectate la unitatea de comandă trebuie protejate (ConsultaŃi 
capitolul 9.3 Tipuri de cablu recomandate).  

ATENłIE: 
Dacă se utilizeaz ă cabluri de comand ă neprotejate, pot ap ărea interferen Ńe 
de semnal şi pot afecta semnalele de intrare şi func Ńionarea HYDROVAR. 
 

Nu conectaŃi legătura la masă a Cardului de comandă la potenŃiale de tensiune diferite.  
Toate terminalele de legare la masă electronice şi GND ale interfeŃei RS 485 sunt conectate 
intern. 
 

X3 Digital şi Analog I /O 

1 GND, împământare electronică   
2 Senzor 1 intrare curent, valoare 

actuală   0-20mA / 4-20mA  
[Ri=50Ω] 

3 Sursă de alimentare pentru senzori 
externi  

 24VDC, ** max. 100mA  

4 Senzor 2 intrare curent, valoare 
actuală  

 0-20mA / 4-20mA  
[Ri=50Ω] 

5 Senzor 2 intrare tensiune, valoare 
actuală  

*Dig 3 0-10 VDC 

6 Senzor 1 intrare tensiune, valoare 
actuală  

*Dig 2 0-10 VDC 

7 PORNIT/OPRIT extern (declanşare)   Activ scăzut 
8 GND, împământare electronică   
9 Intrare digitală 1 configurabilă Dig 1 Activ scăzut 

10 GND, împământare electronică    
11 Nivel scăzut al apei   Activ scăzut 
12 GND, împământare electronică   

 
13 Intrare semnal de tensiune (Valoare 

necesară 1) 
(Compensare) 0-10VDC 

14 GND, împământare electronică (Compensare)  
15 Intrare semnal de tensiune (Valoare 

necesară 2)  *Dig 4 0-10VDC 

16 GND, împământare electronică (Compensare)  
17 GND, împământare electronică (Compensare)  
18 Semnal intrare curent (Valoare 

necesară 1) 
(Compensare) 0-20mA / 4-20mA  

[Ri=50Ω] 
19 Ref. internă +10V pentru Ieşire 

analogică 
 10,00VDC, max. 3mA 

20 Ieşire analogică 1   0-10VDC, max. 2mA 
21 Ieşire analogică 2   4-20mA  [Ri=50Ω] 
22 GND, împământare electronică (Compensare)  

X3/ 

23 Semnal intrare curent (Valoare (Compensare) 0-20mA / 4-20mA  
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necesară 2) [Ri=50Ω] 
24 Sursă de alimentare +24V pentru 

intrări de comandă 
 24VDC, ** max. 100mA 

 
* Terminalele 5 şi 6 pot fi utilizate ca intrare de tensiune cu valoare actuală şi 

chiar ca Intrare digitală fără configurări suplimentare. 
De asemenea, intrarea semnalului de tensiune la terminalul X3/15 poate fi 

utilizată ca Intrare digitală.  

**  X3/3 şi X3/24 – 24VDC şi ∑ max. 100mA 

(Compensare) Aceste terminale pot fi utilizate ca Valoare necesară şi ca Intrare semnal 
de compensare. 
Configurarea poate fi efectuată în submeniul VALORI NECESARE [0800] şi 
Submeniul COMPENSARE [0900]. 
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Alimentare electric ă suplimentar ă ** max. 100 mA 
 
Semnal intrare curent (Val. necesar ă 2) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 
Pentru a determina valoarea necesară sau de compensare 

Ieşire analogic ă 2 4-20mA [Ri=500Ω] 

Ieşire analogic ă 1 0-10 VDC 
 
 
 
 

Semnal intrare curent (Val. necesar ă 1) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 
Pentru a determina valoarea necesară sau de compensare 
 
Intrare semnal de tensiune (Valoare necesar ă 2) 0-10 VDC
 *DIG 4 
Pentru a determina valoarea necesară sau de compensare 
 

Intrare semnal de tensiune (Valoare necesar ă 1) 0-10 VDC 
    Pentru a determina valoarea necesară sau de compensare 
 
 
 

 
Nivel sc ăzut al apei 
de ex. comutator presiune de intrare sau comutator nivel apă 
 
 

Intrare digital ă configurabil ă 1     
DIG 1 
de ex. pentru comutarea între 2 valori necesare sau senzori  
 
 
PORNIT/OPRIT extern (declan şare) 
 
 

Senzor 1 intrare tensiune valoare actual ă 0-10 VDC
 *DIG 2 

Senzor 2 intrare tensiune valoare actual ă0-10 VDC
 *DIG 3 
 

Senzor 2 intrare curent valoare actual ă 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Alimentare senzor ** max. 100 mA 

Senzor 1 intrare curent valoare actual ă 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Împământare 
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* Terminalele X3/5 şi 6 pot fi utilizate ca intrare de tensiune cu valoare actuală şi chiar ca Intrare digitală fără 
configurări suplimentare. De asemenea, intrarea semnalului de tensiune la terminalul X3/15 poate fi 
utilizată ca Intrare digitală.  

** X3/3 şi X3/24 – 24VDC şi ∑ max. 100mA 
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Exemple de conexiune:  
 
• Intrare semnal valoare actual ă senzor 
  

Conexiune a unui transductor cu 2 cabluri 
(de ex. transductor de presiune standard 

PA22) 

Conexiunea unui semnal activ cu valoare 
actuală 

  

 

Conexiuni posibile: 
Transductor de 
presiune standard 
PA22: 

Intrare semnal cu valoare actuală 0/4-20mA:    X3/4 … Senzor 2  
Alimentare senzor +24VDC: X3/3 maro 
Intrare semnal cu valoare actuală 0/4-20mA:    X3/2 … Senzor 1 alb 
Împământare: X3/1  
 
• Comutare între doi senzori conecta Ńi 
Comutare manuală între doi senzori conectaŃi prin închiderea Intrării digitale 1 (X3/9-10). 
Pentru programare, consultaŃi SUBMENIU SENZORI [0400]. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrare digitală 
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• Comutare între dou ă valori necesare diferite 
Comutare manuală între două semnale cu valoare necesară conectate (de ex.:1 intrare 
semnal tensiune şi 1 intrare semnal curent) prin închiderea Intrării digitale (X3/9-10).  
 
În modul DISPOZITIV DE ACłIONARE se poate comuta între două frecvenŃe diferite prin 
Intrările digitale. Semnalele de intrare conectate (curent sau tensiune) sunt proporŃionale cu 
frecvenŃa. 
 
Pentru programare, consultaŃi SUBMENIU VALORI NECESARE [0800]. 
 

 
 
 

Valoare necesar ă 1 
semnal curent extern 
 
 
Valoare necesar ă 2 
semnal tensiune externă 
 
 
 
 
 
 

 
• Valoare actual ă – Indicator de frecven Ńă 
 

de ex. pentru a afişa frecvenŃa actuală a motorului 
Pentru programare, consultaŃi SUBMENIU IEŞIRI [0700]. 

 

Conexiuni posibile: 
Ieşire analogică 1 (0-10V):        X3/20 
Ieşire analogică 2 (4-20mA):     X3/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrare digitală 1 
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X4 Interfa Ńa RS485 

1 InterfaŃă SIO a utilizatorului: SIO- 
2 InterfaŃă SIO a utilizatorului: SIO+ 
3 GND, împământare electronică  

InterfaŃa utilizatorului 
pentru utilizare externă  

4 InterfaŃă SIO internă: SIO- 
5 InterfaŃă SIO internă: SIO+ 

X4/ 

6 GND, împământare electronică  

InterfaŃă internă 
pentru sisteme cu mai multe pompe 

 
RS-485 – Interfa Ńă intern ă RS-485 – Interfa Ńa utilizatorului 

  

 

Interfa Ńa intern ă RS-485 este utilizată pentru comunicarea între până la 8 sisteme 
HYDROVAR într-o aplicaŃie cu mai multe pompe. Pentru conectarea fiecărui sistem 
HYDROVAR prin interfaŃa RS-485, pot fi utilizate terminalele X4/4-6 de pe Cardul de 
comandă şi chiar terminalele X2/1-3 de pe unitatea de alimentare. (Exemplu de conexiune:  
utilizând un Inversor Master şi trei Inversoare de bază) 
 

Utilizând RS-485 – Interfa Ńa utilizatorului  de pe Cardul de comandă, unul sau mai multe 
sistem HYDROVAR pot comunica prin intermediul protocolului standardizat Modbus cu un 
dispozitiv de comandă extern (de ex. PLC). Această interfaŃă poate fi utilizată pentru 
stabilirea parametrilor şi controlarea HYDROVAR prin dispozitive externe. De asemenea 
activ pentru Inversor simplu HYDROVAR - Configura Ńie. 

Nu utiliza Ńi Interfa Ńa intern ă ca Interfa Ńă pentru utilizator şi invers! 
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Relee stare X5 

1 CC 
2 NC 
3 

Releu stare 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Releu stare 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25A utilizare 
generală] 
[0,25A utilizare 
generală] 
[2A utilizare generală] 

 
Releu stare 1 Releu stare 2 

  

 
Aten Ńie: 
Când se utilizează contactele releelor 
pentru acŃionarea unui releu extern, se 
recomandă utilizarea unui circuit de 
protecŃie RC pentru a preveni apariŃia 
perturbările ce apar în timpul acŃiunii de 
comutare a releului! 

 
Ambele relee de stare de pe Cardul de comandă pot fi utilizate pentru configuraŃia 
programată.  
 
În funcŃie de programare, ambele relee pot fi utilizate pentru a indica starea curentului şi 
mesajele de eroare ale HYDROVAR.  
De exemplu, cele două relee sunt utilizate pentru acŃionarea pompei sau ca releu de 
semnalizare a defecŃiunilor. 
Pentru această utilizare, consultaŃi exemplul de conexiune de mai jos (Pentru programare, 
consultaŃi Parametri CONF REL 1 [0715] şi CONF REL 2 [0720]). 

Exemple de conexiune:  

Semnalizare func Ńionare pomp ă Semnalizare defec Ńiuni 

  
Ext. 250VAC / Ext. 250VAC / 
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X5/ 1 şi 3 închise: 
- indicare funcŃionare motor 

X5/ 4 şi 5 închise: 
- dacă există o defecŃiune/eroare 
- dacă alimentarea HYDROVAR este 
întreruptă 
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9.4.4.2 Card releu 

Componenta opŃională poate fi utilizată doar în combinaŃie cu 
un Inversor Master HYDROVAR. 
 

Cardul releu este conectat la Cardul de comandă utilizând 
slotul de conectare X6 (ConsultaŃi capitolul 9.4.4.1). 

 

 

 
 
 
 
Aten Ńie: 
Când se utilizează contactele releelor pentru 
comutarea contactorilor externi, se recomandă 
utilizarea unui circuit de protecŃie RC pentru a 
preveni apariŃia perturbările ce apar în timpul acŃiunii 
de comutare a releului! 

 
 
Terminale Card releu  
 

Card releu X10 

1 Releu 1   

2 Releu 2 [Max. 250VAC] [1A utilizare generală] 

3 Releu 3   

4 Releu 4 [Max. 30VDC] [1A utilizare generală] 

5 Releu 5 

 

  

X10/ 

6 COMUN 

 
 
COM 

Releu 
5 

Releu 4 

Releu 3 

Releu 2 

Releu 
1 

Bloc terminal 

Contacte pentru comutarea pompelor cu 

viteză fixă. 

 

łineŃi cont că pompele cu viteză fixă nu 

pot fi comutate direct de Cardul de 

comandă (este necesar un panou extern 
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Exemplu de conexiune:  
 
Următoarea schemă de cablaj prezintă un sistem de comandă în cascadă standard unde 
HYDROVAR este dotat cu un Card de releu suplimentar, în modul selectat "Releu cascadă". 
 
Pentru a comuta pompele cu viteză fixă prin cardul releu intern, este necesar un panou 
extern pentru contactorii D.O.L. sau demaroare STEA/DELTA (şi opŃional comutatorul 
A/0/M). 
 
În exemplu de mai jos sunt conectate 3 pompe cu viteze fixe (motoare) la Cardul releu. 
Pentru o astfel de aplicaŃie se recomandă un comutator opŃional MANUAL/OPRIT/AUTO 
(SW1, SW2, SW3).  
 
- În timpul funcŃionării normale, comutatorul este setat la AUTO astfel încât Cardul releu al 

HYDROVAR să pornească şi să oprească pompele secundare.  

- PoziŃia "MANUAL" permite acŃionarea manuală a pompelor. 

- Dacă unul dintre comutatoarele suplimentare este în poziŃia OPRIT, releul aferent trebuie 
dezactivat din submeniul STARE [20] pentru a asigura acŃionarea corectă a sistemului cu 
mai multe pompe.  
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9.4.4.3 Card de comand ă – Inversor simplu HYDROVAR 

 
Cardul de comandă este conectat la unitatea de alimentare 
cu un cablu plat la terminalul X8. 
  
• Afişajul este conectat la terminalul X9  

(Conexiunea depinde de poziŃia de instalare). 
 

 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relee stare X5Relee stare X5Relee stare X5Relee stare X5    

X3X3X3X3----    Digital / Analog Digital / Analog Digital / Analog Digital / Analog ––––I /OI /OI /OI /O    

      RS485       RS485       RS485       RS485 ---- Terminal Terminal Terminal Terminal    
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Terminale de comand ă 

Toate cablurile de comandă conectate la unitatea de comandă trebuie protejate (ConsultaŃi 
capitolul 9.3 Tipuri de cablu recomandate).  

ATENłIE: 
Dacă se utilizeaz ă cabluri de comand ă neprotejate, pot ap ărea interferen Ńe 
de semnal şi pot afecta semnalele de intrare şi func Ńionarea HYDROVAR. 
 

Nu conectaŃi legătura la masă a Cardului de comandă la potenŃiale de tensiune diferite.  
Toate terminalele de legare la masă electronice şi GND ale interfeŃei RS 485 sunt conectate 
intern. 
 

X3 Digital şi Analog I /O 

1 GND, împământare electronică  
2 Senzor 1 intrare valoare actuală  0-10VDC or 0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
3 Sursă de alimentare pentru senzori 

externi  
24VDC, max. 50mA  

4 InterfaŃă SIO a utilizatorului: SIO- 
5 InterfaŃă SIO a utilizatorului: SIO+ 
6 GND, împământare electronică 

        
       Interfa Ńa utilizatorului  pentru 
utilizare externă 

7 PORNIT/OPRIT extern (declanşare)  Activ scăzut 
8 GND, împământare electronică  
9 Intrare digitală 1 configurabilă Activ scăzut 

10 GND, împământare electronică   
11 Nivel scăzut al apei  Activ scăzut 

X3/ 

12 GND, împământare electronică  
 
 
Nivel sc ăzut al apei 
de ex. comutator presiune de intrare sau comutator nivel apă 
 
 

Intrare digital ă 1 configurabil ă 
de ex. pentru activarea celei de a 2-a valori necesare  
 
 
PORNIT/OPRIT extern (declan şare) 
 

 
GND, împământare electronică 

InterfaŃă SIO a utilizatorului:SIO+ 

InterfaŃă SIO a utilizatorului: SIO-       
 



                                                                                                                             
    

    

53 

 

Alimentare senzor  max. 50 mA 

Senzor 1 intrare valoare actual ă 0-10V or 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 

Împământare 
 

Relee stare X5 

1 CC 
2 NC 
3 

Releu stare 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Releu stare 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25A utilizare 
generală] 
[0,25A utilizare 
generală] 
[2A utilizare generală] 

 
Releu stare 1 Releu stare 2 

  

 
Aten Ńie: 
Când se utilizează contactele releelor 
pentru acŃionarea unui releu extern, se 
recomandă utilizarea unui circuit de 
protecŃie RC pentru a preveni apariŃia 
perturbările ce apar în timpul acŃiunii de 
comutare a releului! 

 
Ambele relee de stare de pe Cardul de comandă pot fi utilizate pentru configuraŃia 
programată.  
 
În funcŃie de programare, ambele relee pot fi utilizate pentru a indica starea curentului şi 
mesajele de eroare ale HYDROVAR.  
De exemplu, cele două relee sunt utilizate pentru acŃionarea pompei sau ca releu de 
semnalizare a defecŃiunilor. 
Pentru această utilizare, consultaŃi exemplul de conexiune de mai jos (Pentru programare, 
consultaŃi Parametri CONF REL 1 [0715] şi CONF REL 2 [0720]). 

Exemple de conexiune:  

Semnalizare func Ńionare pomp ă Semnalizare defec Ńiuni 
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X5/ 1 şi 3 închise: 
- indicare funcŃionare motor 

X5/ 4 şi 5 închise: 
- dacă există o defecŃiune/eroare 
- dacă alimentarea HYDROVAR este 
întreruptă 

Ext. 250VAC / 220VDC Ext. 250VAC / 220VDC 
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10 Programarea 

 
10.1 Afi şaj – Panoul de comand ă al Inversorului Master / Simplu 

 

 
 
10.2 Func Ńia butoanelor de comand ă 

▲  Pornire HYDROVAR în prima Fereastră 
▲      Oprire HYDROVAR în prima Fereastră 
 
◄ şi ► Resetare: apăsând simultan butoanele pentru aproximativ 5 secunde 
 
▲  Creştere a unei valori / selectare submeniu 
▼  Descreştere a unei valori / selectare submeniu 
▲ + scurt ▼ Modificare pentru creşterea mai rapidă a unei valori 
▼ + scurt ▲  Modificare pentru descreşterea mai rapidă a unei valori 
 
►  Apăsare scurtă: Intrare Submeniu / Trecere la următorul parametru din meniu 
◄  Apăsare scurtă: Ieşire Submeniu / Trecere la parametrul precedent din meniu 
 
►  Apăsare Lungă: Confirmarea unei acŃiuni determinate 
◄  Apăsare Lungă: Întoarcere în meniul principal 
 

 

CitiŃi şi urmaŃi cu atenŃie instrucŃiunile de utilizare înainte de a începe 
programarea, pentru a preveni setările incorecte care vor provoca 
funcŃionarea defectuoasă!  

Toate modificările trebuie efectuate de tehnicieni calificaŃi! 

Alimentare 

Rulare 

DefecŃiun
SUS DREAP

JOS 

STÂNGA 
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10.3 Afi şajul Inversorului de baz ă 

 
 

 
 

LED Stare - verde 

Constant Motor oprit (Standby) 
Clipeşte Motor în funcŃiune 
 
 

LED Eroare - ro şu 

Tipul erorii survenite este indicat de codul care clipeşte al LED-ului de EROARE. 

1 clipire Tensiune scăzută 
2 clipiri Supracurent / Suprasarcină 
3 clipiri Supraîncălzire Inversor 
4 clipiri Supratensiune 
5 clipiri Eroare cod 
6 clipiri Supraîncălzire Motor (Contactul Extern este deschis) 
 
Pentru informaŃii detaliate privind motivele posibile şi modul de resetare al fiecărei erori, 
consultaŃi capitolul 11 Mesaje de eroare. 
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10.4 Parametrii Software 

 
În urm ătoarele capitole sunt lista Ńi to Ńi parametrii disponibili ai meniului secundar. 
În fereastra Index este afi şată setarea din fabric ă iar în linia de mai jos set ările 
posibile. 
 
Descrierea generală a parametrilor este scrisă pentru Inversorul Master HYDROVAR  
(HYDROVAR cu toate caracteristicile, incluzând cardul de comandă pentru nivel ridicat care 
suportă şi module precum cel opŃional "Card Releu" şi toate caracteristicile software 
speciale). 
 
La utilizarea unui Inversor Simplu HYDROVAR  (HYDROVAR cu card de comandă dezvoltat 
pentru operarea unei singure pompe) există mai puŃine cararacterstici software în comparaŃie 
cu Inversorul Master HYDROVAR. ToŃi Parametrii care nu sunt activi pentru Inversorul 
Simplu HYDROVAR sunt marcaŃi cu următorul Simbol: 
 

……. Parametru indisponibil pentru un Inversor Simplu HY DROVAR 
 
 

ATENłIE
! 

Toate modific ările vor fi salvate automate în caul unei deconect ări a sursei de 
alimentare!  

 
 

00 00 MENIU PRINCIPAL  

 
Prima Fereastră, VALOARE NECESARĂ [02] şi VALOARE NECESARĂ EFECTIVĂ [03] 
depind de modul selectat prin parametrul MOD [0105]. DiferenŃa dintre ferestre în diferite 
moduri este afişată mai jos: 
 
a) MOD Activ [0105] = Controler (Setare Implicit ă) 
 

 
   ITT                  XX,X Hz 
STOP              X.XX Bar 1primul afişaj în Mod Controler 

 
Această fereastră arată starea HYDROVAR. 
 

PORNIT Deconectat manual şi extern Oprire HYDROVAR apăsând ▼ 

STOP Oprit manual Pornire HYDROVAR apăsând ▲ 

OPRIT Deconectarea externă (X3/7-8) 
este deschisă 

Pentru a porni deconectarea externă 
HYDROVAR sau puntea terminal X3/7-8 

 
 
 

SSSS    
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b) MOD Activ [0105] = Conectare Releu în Cascad ă / Conectare Serial ă în Cascad ă 
 

  
 * ADR X    PX     XX,X Hz  
STOP                X.XX Bar 

1primul afişaj în Mod Conectare Serială în Cascadă şi 
Conectare Releu în Cascadă 

 
Această fereastră arată starea HYDROVAR. 
 
ADR 

X Adresă pompă  

P X 

Mod Conectare Releu în Cascad ă: Indică numărul de pompe în funcŃiune 
de ex.: P3 …. Master + 2 pompe cu viteză fixă în funcŃiune 

Mod Conectare Releu în Cascad ă: Indică ordinea pompelor în sistem, în funcŃie de 
PRIORITATE MASTER [0570] şi INTERVAL COMUTARE [0555] 

*      Indică Pompa Master de Reglaj 
 

PORNIT Deconectat manual şi extern Oprire HYDROVAR apăsând ▼ 

STOP Oprit manual Pornire HYDROVAR apăsând ▲ 

OPRIT Deconectarea externă (X3/7-8) 
este deschisă 

Pentru a porni deconectarea externă 
HYDROVAR sau puntea terminal X3/7-8 

 
Valid pentru MOD - Controler / Conectare Releu în C ascad ă / Conectare Serial ă în 
Cascadă 
 

02  02 VAL NECESARĂ  
D1        X,XX Bar SetaŃi valoarea dorită necesară cu ▲ sau ▼ 

 
VAL NECESARĂ curentă şi sursa acesteia (lângă informaŃiile suplimentare) sunt afişate în 
această fereastră. 
 
D1 Intern - Valoare Necesară 1 (preselectare cu Parametrul 0820)  
D2 Intern - Valoare Necesară 2 (preselectare cu Parametrul 0825) 
U1 Semnal Intrare Tensiune - Valoare Necesară 1 (Conectat la X3/13) 
U2 Semnal Intrare Tensiune - Valoare Necesară 2 (Conectat la X3/15) 
I1 Semnal Intrare Curent - Valoare Necesară 1 (Conectat la X3/18) 
I2 Semnal Intrare Curent - Valoare Necesară 2 (Conectat la X3/23) 
 
 

03  03 VAL NEC EFEC 
D1        X,XX Bar Valoare Necesară Efectivă 

 
Afişează valorile curente necesare calculate referitoare la CREŞTERE VALOARE ACTUALĂ 
[0505], SCĂDERE VALOARE ACTUALĂ [0510] şi VALOARE RIDICARE [0330]. Chiar dacă 

SSSS    
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valoarea necesară este recalculată printr-un semnal de compensare (SUBMENIU 
COMPENSARE [9000]) valoarea curentă activă necesară este afişată în fereastră.  
 
de ex: AplicaŃie multipompă cu două pompe  

VAL NECESARĂ [02]:    5,00 bar 
CREŞTERE VALOARE ACT [0505]:  0,50 bar 
SCĂDERE VALOARE ACT [0510]:   0,25 bar 

-> VAL NEC EFEC [03]:    5,25 bar 
 
După pornirea celei de-a doua pompe, presiunea va creşte până la o presiune în sistem de  
5,25 bar. Cu acest parametru puteŃi vedea noua valoare necesară calculată. 
 
c) MOD Activ [0105[ = Dispozitiv de ac Ńionare  
 

    FrecvenŃă      XX,X Hz 
STOP              X.XX Bar 1primul afişaj în Mod Dispozitiv de acŃionare 

 
Dacă parametrul MOD [0105] este setat pe AcŃionare, parametrul VAL NECESARĂ [02] se 
va transforma în FRECV ACł 1 li este echivalent cu Parametrul 0830. VALOARE 
NECESARĂ NECESARĂ [03] se va transforma în FRECV. ACł. 2 şi este echivalentă cu 
Parametrul 0835.  
 
Utilizând următorii doi parametri, este posibilă funcŃionarea HYDROVAR cu cele două 
frecvenŃe preselectate pentru controlul manual al HYDROVAR. 
 

02  02 FRECV.ACł. 1 
XX,X Hz SetaŃi frecvenŃa dorită cu ▲ sau ▼ 

 
FrecvenŃa selectată de acest paramentru este activă numai în modul AcŃionare dacă 
Parametrul C.VAL.NEC. 1 [0805] este setat pe digital, iar Parametrul VAL.NEC.COMUT. 
[0815] este setat pe Punctul de Setare 1 sau FRECVENłA ACłIONARE 1 este aleasă prin 
intermediul unei intrări digitale.  
 

03  03 FRECV.ACł. 2 
XX,X Hz SetaŃi frecvenŃa dorită cu ▲ sau ▼ 

 
FrecvenŃa selectată de acest paramentru este activă numai în modul AcŃionare dacă 
Parametrul C.VAL.NEC. 2 [0810] este setat pe digital, iar Parametrul VAL.NEC.COMUT. 
[0815] este setat pe Punctul de Setare 2 sau FRECVENłA ACłIONARE 2 este aleasă prin 
intermediul unei intrări digitale.  
 
Pentru informaŃii detaliate referitoare la funcŃionarea HYDROVAR cu comandă manuală, 
consultaŃi Submeniul VALORI NECESARE [0800] 
Parametri care nu sunt valabili pentru Modul Ac Ńionare  
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04  04 VALOARE START 
OPRIT Valoare de Reglaj Repornire 

Setări posibile:  0 – 100 % – OPRIT 

Acest parametru determină valoarea de start după oprirea pompei, în procente din valoarea 
necesară.  
de ex. VALOARE NECESARĂ [02]:  5,0 bar 
 VALOARE START [04]:        80 % --> 4,0 bar 

Dacă sistemul de pompe a atins presiunea necesară de 5,0 bar şi nu mai există consum, 
HYDROVAR opreşte pompa.  
Când creşte consumul şi presiunea scade, pompa porneşte normal. Dacă a fost selectată o 
VALOARE START [04] de 4,0 bar pompa nu va porni până cand presiunea nu scade sub 
această valoare. 
 
 
Următorii parametri din meniul principal sunt valabili pentru toate Modurile selectate:  
   

05  05 LIMBĂ 
ENGLEZĂ Alegere limbă 

Setări posibile:  Pentru a selecta limba dorită apăsaŃi ▲ sau ▼ 

 
InformaŃiile de pe afişaj şi toŃi parametrii pot fi apelaŃi în diferite limbi. Limbile disponibile sunt 
împărŃite în blocuri diferite care suportă limbi diferite. 
 
Blocurile regionale disponibile incluse în HYDROVAR-ul dumneavoastră pot fi văzute în 
codul denumire tip. Pentru informaŃii detaliate consultaŃi capitolul 4. 
 
Cu următorii parametri trebuie setate data şi ora curentă. Acest lucru este necesar pentru a 
salva şi afişa mesajele de defecŃiune cu data şi ora exactă la care a survenit defecŃiunea. 
 

06  06 DATA 
ZZ.LL.AAAA Data curentă 

  SetaŃi data apăsând  ► timp de aproximativ 3 sec.  
 
După Apăsarea ► veŃi intra într-un Submeniu unde ZIUA / LUNA / şi ANUL curent 
pot fi setate. 
 

07  07 ORA 
OO:MM Ora Curentă 

  SetaŃi ora apăsând  ► timp de aproximativ 3 sec.  
 
IntraŃi în submeniu apăsând ► pentru a seta ORA şi MINUTUL curent.    

SSSS    
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08  08 AUTO  -  START 
PORNIT Auto Start 

Setări posibile:  PORNIT - OPRIT 

SelectaŃi PORNIT cu ▲ sau OPRIT cu butonul ▼. 
 
Dacă AUTO-START = PORNIT, HYDROVAR porneşte automat (în cazul în care este 

necesar) după remedierea unei defecŃiuni sau a deconectării sursei de 
alimentare. 

Dacă AUTO-START = OPRIT, HYDROVAR nu porneşte automat după remedierea unei 
defecŃiuni sau a deconectării sursei de alimentare.  

 
După remedierea defecŃiunii sau deconectarea sursei de alimentare este afişat următorul 
mesaj: 
 

 ITT                    XX.X Hz 
STOP                X.XX Bar ApăsaŃi ▲ pentru a reporni HYDROVAR.  

 
 

09  09 TIMP FUNCł 
0000 h. Ore de funcŃionare  

 
Durată totală de când HYDROVAR este conectat la sursa de alimentare. Pentru resetare, 
consultaŃi Parametrul ŞTERG OPER.  [1135]. 
 

20 20 SUBMENIU 
STARE Starea tuturor unităŃilor din grupul de pompe 

 
Utilizând acest submeniu este posibilă verificarea stării tuturor unităŃilor conectate (incluzând 
defecŃiunile şi orele de funcŃionare a motorului) . 
 

21  
21 STARE UNITATE 

(unităŃi) 
00000000 

 Starea tuturor UnităŃilor 

 
Acest parametru furnizează o vedere de ansamblu mai detaliată decât starea unităŃilor 
conectate. 
 
- În modul Conectare Serial ă în Cascad ă este afişată starea tuturor (max. 8) unităŃilor 

conectate (unde 1=activat / 0=dezactivat) 
-  În modul Conectare Releu în Cascad ă (cel Master este dotat cu un card releu 

suplimentar) este afişată starea Releu 5 - contacte de comutare. 
 
de ex: Mod - Conectare Serială în Cascadă 

SSSS    
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21 STARE UNITATE 

(unităŃi) 
11001000 

 UnităŃile 1, 2 şi 5 sunt în funcŃiune 

 
de ex: Mod - Conectare Releu în Cascadă 

 
21 STARE UNITATE 

(unităŃi) 
10100 - - -  

 Contactele Releului 1 şi 3 sunt închise 

 

22  
22 SELECTARE 

DISPOZITIV 
*   1   * 

Selectare dispozitv 

Setări posibile: 01-08 
 
Dacă doriŃi să verificaŃi următorii parametri care afişează starea curentă, orele de funcŃionare 
a motorului şi ultimele defecŃiuni apărute, trebuie să selectaŃi unitatea care doriŃi să fie 
verificată. 
În privinŃa MOD [0105] selectat, unitatea dorită poate fi aleasă: 
 
Mod CONECTARE SERIAL Ă ÎN CASCADĂ: 

Numărul dispozitivelor depinde de Adresa preselectată. 
de ex.  Dispozitiv 01 -> Inversor Master cu Adresa 1 preselectată 
 Dispozitiv 02 -> Inversor de bază cu Adresa 2 preselectată 
 Dispozitiv 03 -> Inversor de bază cu Adresa 3 preselectată 
 
Pentru selectarea adresei dorite a unui Inversor de bază, consultaŃi capitolul 9.4.3.2 
Adresarea. 
Pentru a seta adresa unui Inversor Master, consultaŃi Submeniul 1200 InterfaŃa RS485.  
 
Mod CONECTARE RELEU ÎN CASCAD Ă: 

Dispozitiv activat de 

01 Inversor Master  
02 pompă cu viteză fixă  Releu 1 X10 / 1 
03 pompă cu viteză fixă  Releu 2 X10 / 2 
04 pompă cu viteză fixă  Releu 3 X10 /3 
05 pompă cu viteză fixă  Releu 4 X10 /4 
06 pompă cu viteză fixă  Releu 5 X10 /5 
07 neutilizat 
08 neutilizat 

 
 

23  23 STARE DISPOZ 
Oprit Starea dispozitivului selectat 

Citite:  În funcŃiune, Oprit, Dezactivat, OPRIT (Mod: Conectare Serială în 
Cascadă) 

SSSS    
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 releu pornit, releu oprit                  (Mod: Conectare Releu 
în Cascadă) 
 Pregătire, FuncŃionare Solo, Defectat 

Indică starea fiecărui dispozitiv în sistem 

Mod CONECTARE RELEU ÎN CASCAD Ă: 

releu pornit -> Contactul releului este închis -> pompa cu viteză fixă este în funcŃiune 
releu oprit -> Contactul Releului este deschis -> pompa cu viteză fixă este în oprită 
 
Mod CONECTARE SERIAL Ă ÎN CASCADĂ: 

FuncŃionare -> Pompa este în funcŃiune 
Oprit -> Pompa este oprită pentru că nu există cerere. 
Dezactivat -> Pompa este oprită manual  

(Oprită de la butoane sau dezactivată prin Parametrul ACTIV DISPOZ 
[24]) 

sau de către un dispozitiv extern (contactul extern pornit/oprit deschis)  
OPRIT -> Pompa nu este conectată la sursa de alimentare 
   Pompa nu este conectată prin interfaŃa RS485 
Pregătire -> O nouă unitate este conectată momentan la sistemul multipompă şi   
   pregăteşte datele necesare 
FuncŃionare solo -> FuncŃionarea solo este activată (X1/SL închis) 
Defectat -> A avut loc o defecŃiune la unitatea curentă 
 

24  24 ACTIV DISPOZ 
Activare Activare - Dezactivare a dispozitivului selectat 

Setări posibile: Activat - Dezactivat 
 
Dispozitivul selectat poate fi activat sau dezactivat manual.  
(Chiar şi în Mod de Conectare Releu în Cascadă şi Mod de Conectare Serială în Cascadă). 
 

25  25 ORE MOTOR 
XXXX h Ore de funcŃionare Motor ale dispozitivului selectat 

 
Timpul total în care motorul a fost alimentat de HYDROVAR şi bază a ordinii de comutaŃie a 
pompelor secundare. Pentru resetare, consultaŃi Parametrul ŞTERG ORE MOTOR [1130]. 
 
Memoria erorilor 

Toate erorile, inclusiv cele ale Inversorului de bază sunt afişate şi salvate în acest meniu, la 
Inversor Master. Erorile salvate în acest meniu includ textul mesajului de defecŃiune la 
HYDROVAR-ul la care a avut loc defecŃiunea, şi de asemenea data şi ora la care a avut loc 
defecŃiunea. (Pentru mai multe informaŃii despre erori, consultaŃi capitolul 11 Mesaje de 
eroare) 
 

26  26      EROARE 1 
EROARE XX Ultima eroare petrecută la dispozitivul selectat 

SSSS    
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Citite:  EROARE XX, TEXT DEFECłIUNE, DATA, ORA 

ApăsaŃi ▲ sau ▼ pentru a derula în sus sau în jos! 

27  27      EROARE 2 
EROARE XX a 2-a eroare a dispozitivului selectat 

Citite:  EROARE XX, TEXT DEFECłIUNE, DATA, ORA 

ApăsaŃi ▲ sau ▼ pentru a derula în sus sau în jos! 

28  28      EROARE 3 
EROARE XX a 3-a eroare a dispozitivului selectat 

Citite:  EROARE XX, TEXT DEFECłIUNE, DATA, ORA 

ApăsaŃi ▲ sau ▼ pentru a derula în sus sau în jos! 

29  29      EROARE 4 
EROARE XX a 4-a eroare a dispozitivului selectat 

Citite:  EROARE XX, TEXT DEFECłIUNE, DATA, ORA 

ApăsaŃi ▲ sau ▼ pentru a derula în sus sau în jos! 

30  30      EROARE 5 
EROARE XX a 5-a eroare a dispozitivului selectat 

Citite:  EROARE XX, TEXT DEFECłIUNE, DATA, ORA 

ApăsaŃi ▲ sau ▼ pentru a derula în sus sau în jos! 

40 40 SUBMENIU 
DIAGNOSTICARE  

 

 
 
Cu aceşti parametri pot fi monitorizate temperatura curentă, tensiunea şi curentul inversorului 
ales chiar şi în timpul funcŃionării HYDROVAR.  
Aceşti parametri pot fi doar citiŃi! 
 

Setări posibile: 1-8 
 
 

41  41. PROD. DATA 
XX.XX.XXXX Data de ProducŃie a HYDROVAR 

42  42 INVERSOR SEL 
1 Selectarea unităŃii dorite 
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43  43 TEMP INVERSOR 
XX %          XX°C Temperatura unităŃii selectate 

 
Valoarea curentă determină temperatura din interiorul unităŃii selectate şi este afişată în 
°Celsius şi ca procent din temperatura max. permisă. 
 

44  44 CURENT INVERSOR 
XXX % Curentul unităŃii selectate 

 
Această valoare determină curentul de ieşire al HYDROVAR ca procent din curentul max. 
nominal de ieşire. 
 

 
Această valoare determină tensiunea instantanee furnizată de Sursa de alimentare. 
 

 
Această valoare determină frecvenŃa de ieşire instantanee furnizată de HYDROVAR. 
 
 

60 60 SUBMENIU 
SETĂRI  

 

 

Aceste instruc Ńiuni trebuie citite cu aten Ńie înainte de a intra în submeniul 
Setări, pentru a preveni set ările incorecte care vor provoca func Ńionarea 
defectuoas ă. 

 
ToŃi parametrii pot fi setaŃi în timpul funcŃionării. De aceea, diferiŃi parametri din submeniul 
extins trebuie folosiŃi doar de către persoane pregătite şi calificate. 
Este sugerată oprirea HYDROVAR apăsând ▼ în meniul principal în timpul primei porniri. 
 

61  61 PAROLA 
0000 SelectaŃi Parola (0066 = Implicit) apăsând ▲ sau ▼ 

 
ATENłIE
: 

Parola trebuie introdus ă la fiecare intrare în submeniu  

 

45  45 TENS. INVERSOR 
XXX V Tensiunea unităŃii selectate 

46  46 FRECV. IEŞIRE 
XX,X Hz FrecvenŃa de Ieşire a unităŃii selectate 
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 61 PAROLA 
0066 

ConfirmaŃi apăsând ► şi este afişată prima fereastră a 
submeniului 

 

62  62 TUR RED       0,0Hz       
X,XX Bar 

Sunt afişate atât frecvenŃa curentă de ieşire cât şi 
valoarea actuală. 

 
• Apăsând ▲ sau ▼ în acest meniu, controlerul intern al HYDROVAR va fi închis, iar 

inversorul va trece în modul manual.  

• Utilizând butoanele ▲ şi ▼  poate fi setată orice turaŃie constantă fără a fi influenŃat de 
valorea actuală a semnalului de comandă! 

• Dacă această valoare devine 0,00 Hz, HYDROVAR se opreşte.  

• Imediat ce fereastra va fi părăsită apăsând ◄ sau ►,  HYDROVAR reporneşte în modul 
normal. 

 
 

0100 0100 SUBMENIU 
SETĂRI DE BAZĂ  

 

0105  0105 MOD 
Controler Selectarea Modului de Operare 

Setări posibile:  Controler, Conectare Releu în Cascadă, Conectare 
Serială în Cascadă, AcŃionare 
 
 
Controler (Setare Implicit ă): 
Acest mod trebuie selectat doar numai unul dintre Inversoarele Master HYDROVAR este în 
funcŃiune şi nu a fost realizată conectarea cu niciun alt HYDROVAR prin interfaŃa RS-485. 
 
 
 
Conectare Releu în Cascad ă: 
Utilizarea standard a acestui mod este un Inversor Master echipat cu un Card Releu 
suplimentar, pentru a controla până la 5 pompe cu turaŃie constantă.  
 
Nu există conexiune cu nici un alt HYDROVAR prin InterfaŃa RS-485. 
Avantaje: costuri, realizarea de sisteme simple 
 
 
 
Conectare Serial ă în Cascad ă 
Acest mod trebuie selectat dacă este necesară funcŃionarea prin interfaŃa RS-485 a mai mult 
de o pompă cu control al vitezei. 
 

SSSS    

SSSS    
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Utilizarea standard a acestui mod este un sistem cu până la 8 pompe, echipată fiecare cu un 
Inversor Master HYDROVAR sau cu o combinaŃie de Inversoare Master şi de Bază. 
Avantaje: siguranŃă în funcŃionare, interval de comutare,  comutare în caz de defecŃiune 
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Dispozitiv de ac Ńionare: (Numai pentru func Ńionarea cu o singur ă pomp ă!) 
Modul Dispozitiv de acŃionare trebuie utilizat dacă este conectat un semnal extern de viteză, 
iar HYDROVAR este utilizat numai drept convertor standard de frecvenŃă.  
 
În acest caz, controlerul intern este închis, astfel încât HYDROVAR nu va controla valoarea 
setată ci va fi responsabil pentru funcŃionarea motorului conectat, la o frecvenŃă proporŃională 
cu semnalul de intrare conectat la intrările analogice:  

 
X3/13: Intrare semnal de tensiune (Valoare necesară 1) ⇒   0 - 10V = 0 - FRECV. 
MAX [0245] 
X3/15: Intrare semnal de tensiune (Valoare necesară 2) ⇒   0 - 10V = 0 - FRECV. 
MAX [0245] 
X3/18: Intrare semnal de curent (Valoare necesară 1) ⇒   4 - 20mA = 0 - FRECV. 
MAX [0245]  
        0-20mA =  0 - FRECV.MAX. [0245]  
X3/23: Intrare semnal de curent (Valoare necesară 2) ⇒   4 - 20mA = 0 - FRECV. 
MAX [0245] 
        0-20mA =  0 - FRECV.MAX. [0245]  

• Este posibilă o comutare manuală între intrările analogice folosind intrările digitale 
corespunzătoare. 

 
• FrecvenŃa variază de-a lungul Pantelor 1 şi 2. ProtecŃia termică şi la PORNIT/OPRIT 

extern a funcŃiilor rămâne în continuare activă. 
 
• FuncŃiile "PORNIT/OPRIT Extern", "Supraîncălzire Motor", "Lipsă Apă" şi toate celelalte 

protecŃii interne funcŃionează în continuare. 
 
În Modul Dispozitiv de acŃionare este de asemenea posibilă funcŃionarea cu o frecvenŃă 
preselectată pentru comanda manuală a HYDROVAR. Este posibilă setarea a două 
frecvenŃe diferite în Submeniul VALORI NECESARE [0800]. O interschimbare a acestor 
frecvenŃe poate fi realizată cu Parametrul VAL. COMUT. NEC [0815]. 
 

 

0110  0110 SETARE PAROLĂ 
0066 SetaŃi Parola apăsând ▲ sau ▼ 
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Setări posibile:   
 
Parola presetată (0066) poate fi modificată dacă este necesar. 
După modificarea parolei, este recomandabil să vă notaŃi noua parolă. 
 
 

0115  0115 FUNCT. BLOCARE 
OPRIT Setări posibile cu ▲ sau  ▼ 

Setări posibile:  PORNIT - OPRIT 
 
OPRIT: ToŃi parametrii din meniul principal pot fi modificaŃi fără a avea nevoie de parolă. 

PORNIT:  Dacă FUNCłIA BLOCARE este activată, nu pot fi făcute modificări în meniul 
principal. HYDROVAR poate fi doar pornit sau oprit utilizând butoanele de comandă 
(▲ sau ▼). Pentru a modifica valoarea setată, FUNCłIA BLOCARE trebuie 
resetată pe OPRIT. 

 
 

0120  0120 AFIŞAJ CONTR. 
70 % Contrast Afişaj 

Setări posibile:  10 – 100% 
 
Poate fi reglat între 10 - 100%, pentru o mai bună claritate a afişajului, în funcŃie de poziŃia de 
amplasare. 
 
 

0125  
0125 AFIŞAJ 

LUMINOZITATE 
100 % 

Luminozitate Afişaj 

Setări posibile:  10 – 100% 
 
Luminozitatea lămpii Afişajului poate fi reglată. 
 

0200 0200 SUBMENIU 
CONFIG INVERSOR  

 

0205  0205 UNITĂłI MAX. 
01 Numărul maxim de unităŃi  

Setări posibile:  01 - 08 
 
Selectare: Numărul maxim de unităŃi care pot opera în acelaşi timp. 
 
De exemplu:  

SSSS    
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Conectare Serial ă în Cascad ă:  
Într-un sistem multipompă sunt instalate Inversoare Master -1 şi De Bază -2 -> UnităŃi Max. = 
3 
Conectare Releu în Cascad ă:  
1 Inversor Master şi 3 pompe cu turaŃie fixă -> UnităŃi Max. = 4 
 
 

0210  0210 INVERSOR 
TOATE Alegere Agregat pentru parametrizare 

Setări posibile:  TOATE, 1-8 
 
Dacă sunt conectate mai multe Inversoare Master sau chiar Inversoare De Bază 
HYDROVAR  prin  
interfaŃa RS-485, parametrizarea poate fi făcută pe o unitate şi va fi adoptată de către toate 
celelalte unităŃi din acest grup (TOATE - Setare implicită)  
 Dacă trebui programată doar o anumită unitate, trebuie să apăsaŃi pe butonul► timp de 
aprox. 3 secunde şi să selectaŃi apoi unitatea anume pentru care trebuie făcută 
parametrizarea Dacă trebui programată doar o anumită unitate, trebuie să apăsaŃi pe 
butonul► timp de aprox. 3 secunde şi să selectaŃi apoi unitatea anume pentru care trebuie 
făcută parametrizarea  
 
AtenŃie, dacă reveniŃi la TOATE, va fi reîncărcată configuraŃia acestui set! 
 
Parametrizarea şi adoptarea parametrilor presetaŃi este valabilă numai pentru parametrii din 
acest submeniu.   
 

SSSS    
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Setări Pantă: 
 

• VariaŃia în timp a Pantelor influenŃează controlul pompei şi nu trebuie modificate în 
funcŃionarea standard. 

  
• Pantele rapide 1 şi 2 sunt determinate de tipul (puterea) HYDROVAR şi de tipul pompei. 

(Implicit = 4 sec.; în funcŃie de puterea HYDROVAR acestea trebuie crescute până la 15s 
pentru puterile mai mari) 

, 

• Pantele 3 şi 4 determină turaŃia controlerului intern HYDROVAR şi depind de sistemul care 
trebuie controlat. (Implicit = 70sec.) 

 
• Pantele FminA şi FminD sunt utilizate pentru pornirea şi oprirea rapidă. Aceşti parametri 

trebuie folosiŃi mai ales pentru utilizări în care pompele sau alte dispozitive alimentate nu 
trebuie să funcŃioneze pentru un anumit interval de timp sub o frecvenŃă determinată. 
(pentru a preveni avariile şi pentru a scădea abraziunea) 

 
Pentru a regla Pantele, apăsaŃi ▲ sau ▼ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setare HYSTEREZIS [0315] 

în % 

setare VALOARE NECESARĂ [02] 

setare INTERVAL 

[0310] în % din 

valoarea 
necesară 

DURATĂ FMIN [0260] 

Setare HISTEREZIS [0315] 

în % 

FRECV. MIN: 

RA: Panta acceleraŃie Fmin      Valoare Actuală  

RD: Panta DeceleraŃie Fmin      FrecvenŃă Ieşire 

R1: Panta 1 – creştere rapidă viteză pantă 

R2: Panta 2 – scădere rapidă viteză pantă 

R3: Panta 3 – creştere lentă viteză pantă 

Timp 
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0215  0215 PANTA1 
4 Sec Panta 1: Timp scurt accelerare 

Setări posibile:  1 – 250 sec 
 
o Un timp de pornire prea scurt poate provoca o eroare (SUPRAÎNCĂRCARE) în timpul 

pornirii HYDROVAR. 
o Un timp de pornire prea lung poate provoca o scădere a presiunii de refulare în timpul 

funcŃionării. 
 

0220  0220 PANTA 2 
4 Sec Panta 2: Timp scurt decelerare 

Setări posibile:  1 – 250 sec 
 
o Un timp de de oprire prea scurt tinde să provoace o eroare (SUPRATENSIUNE) 
o Un timp de oprire prea lung tinde sa provoace suprapresiune. 
 

0225  0225 PANTA 3 
70 Sec Panta 3: Timp lung de accelerare 

Setări posibile:  1 – 250 sec 
 
o Un timp de pornire prea scurt poate conduce la oscilaŃii şi/sau la o eroare 

(SUPRASARCINĂ). 
o Un timp de pornire prea lung poate provoca scăderea presiunii de refulare în timpul 

variaŃiei cererii. 
 

0230  0230 PANTA 4 
70 Sec Panta 4: Timp lung de decelerare 

Setări posibile:  1 – 250 sec 
 
o Un timp de oprire prea scurt tinde să ducă la oscilaŃii ale HYDROVAR şi deci ale pompei.  
o Un timp de oprire prea lung poate provoca fluctuaŃii de presiune în timpul variaŃiei cererii. 
 

0235  0235 PANTA FMIN A 
2,0 Sec Panta AcceleraŃie Fmin 

Setări posibile:  1,0 – 25,0 sec 
 
Timp de pornire scurt pentru a porni HYDROVAR până la FRECVENłA MIN. selectată 
[0250]. 
Peste FrecvenŃa Minimă, intră în funcŃiune PANTA1 [0215] (pantă accelerare rapidă) 

o Un timp de pornire prea scurt poate provoca o eroare (SUPRAÎNCĂRCARE) în timpul 
pornirii HYDROVAR. 
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0240  0240 PANTA FMIN D 
2,0 Sec Panta DeceleraŃie Fmin 

Setări posibile:  1,0 – 25,0 sec 
 
Timp de oprire scurt pentru a opri HYDROVAR imediat sub FRECVENłA MIN. [0250] 
selectată. 

o Un timp de de oprire prea scurt tinde să provoace o eroare (SUPRATENSIUNE) 
 

0245  0245 FRECV. MAX. 
50,0 Hz FrecvenŃa Maximă 

Setări posibile:  30,0 – 70,0 Hz 
 
Acest parametru determină turaŃia maximă a pompei.  
Setarea standard este în conformitate cu frecvenŃa nominală a motorului conectat. 
 

 

Setările mai mari decât cea standard pot supraîncărca motorul! 
Setarea cu 10% peste frecvenŃa nominală provoacă un consum de energie cu 
33% mai mare! 

 
 

0250  0250 FRECV. MIN. 
15,0 Hz FrecvenŃa Minimă 

Setări posibile:  0,0 – 30,0Hz 
 
La funcŃionarea sub frecvenŃa min. setată, HYDROVAR funcŃionează cu Pante rapide 
[0235/0240]. 
 

 

FrecvenŃa min. depinde de tipul pompei selectate şi de utilizare. 
În special pentru utilizarea la foraj, frecvenŃa min. trebuie setată la ~30Hz.  

  

0255  0255 CONFIG. FMIN 
f -> 0 FuncŃionarea la Frecventa Minimă 

Setări posibile:  f->0 or f->fmin 
 
f->0: După atingerea presiunii necesare, frecvenŃa va scădea până la FRECVENłA MINIMĂ 
[0250] iar HYDROVAR va continua să funcŃioneze timp de DURATĂ FMIN [0260]. După 
această perioadă, HYDROVAR se va opri automat. 
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f->f min : Cu această setare pompa nu se va opri niciodată automat. Doar frecvenŃa va scădea 
sub FRECVENłA MINIMĂ [0250] selectată. Pentru a opri pompa, contactul Extern 
PORNIT/OPRIT trebuie să fie deschis sau butonul ▼ trebuie să fie apăsat. 
 
Utilizare:  sisteme de circulare 

Setarea f->fmin poate duce la supraîncălzirea pompei, atunci când pompa nu 
este parcursă de fluid. => linie de bypass pentru pompele de circulaŃie! 

 
 
 

0260  0260 DURATĂ FMIN 
0 s 

Timp de întârziere pentru oprire sub frecvenŃa 
minimă. 

Setări posibile:  0 – 100 sec 
 
După funcŃionarea pompei la frecvenŃă minimă pe aceasta perioadă, pompa se va opri, dacă 
parametrul CONFIG. FMIN [0255] este setat la f -> 0  
 

 
 
 

0265  0265 AMPLIFICARE 
5 % 

Setarea tensiunii de pornire a motorului în % din 
tensiunea sursei conectate 

Setări posibile:  0 – 25% din tensiunea de intrare 
 
Acest parametru determină caracteristicile curbelor de tensiune/frecvenŃă. 
În particular, se referă la creşterea tensiunii în timpul etapei de pornire a motorului, ca 
procent din tensiunea nominală. AtenŃie la faptul că setările sunt păstrate cât de scăzute 
posibil, pentru ca motorul să nu se supraîncarce termic la frecvenŃe scăzute. 
Dacă amplificarea este setată prea mică, poate apărea o defecŃiune (SUPRAÎNCÂRCARE) 
deoarece curentul de pornire este prea mare. 
 
 

0270  0270 FRECV. INFLEXIUNE 
50,0 Hz FrecvenŃa de Inflexiune 

Setări posibile:  30,0 – 70,0 Hz 

Cu acest parametru puteŃi seta frecvenŃa la care HYDROVAR să debiteze tensiunea maximă 
de ieşire (numai pentru utiliz ări speciale!)  
Pentru utilizări standard, această frecvenŃă trebuie setată conform cu FRECV. MAX. [0245] 
(Setare Implicită 50Hz).  

ATENłIE: Problemele cu oprirea pompei la cerere 0 (prea mică sau fără rezervor de 
presiune) pot fi rezolvate, deoarece presiunea sistemului creşte pe perioada 
acestui timp de întârziere. 
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Aten Ńie: Acest parametru este limitat numai pentru aplic aŃii speciale! 
Setarea gre şită poate provoca o eroare de supraînc ărcare şi poate chiar 
avaria motorul. 

 

0275  0275 REDUC. PUTERE 
OPRIT Reducere a curentului maxim de ieşire 

Setări posibile:  OPRIT, 85%, 75%, 50% 
 
Dacă este folosit un motor cu o putere nominală scăzută, curentul maxim de ieşire trebuie 
reglat în consecinŃă.  
Reducerea curentului maxim de ie şire afecteaz ă şi Detectarea Supraînc ărcării!  

Curent de ie şire [A] 
Tip HV 

OPRIT = 
100% 85% 75% 50% 

2.015 7 5,95 5,25 3,5 
2.022 10 8,50 7,50 5,00 
4.022 5,7 4,85 4,28 2,85 
4.030 7,3 6,21 5,48 3,65 
4.040 9 7,65 6,75 4,5 
4.055 13,5 11,48 10,13 6,75 
4.075 17 14,45 12,75 8,5 
4.110 23 19,55 17,25 11,5 
 

0280  0280 FRECV.COMUT.SEL. 
Auto Selectarea frecvenŃei de comutare 

Setări posibile:  Auto, 8 kHz, 4 kHz 
 

• Auto (Setare Implicit ă): 
La funcŃionarea standard, HYDROVAR funcŃionează cu o frecvenŃă de comutare de 8kHz 
pentru a reduce nivelul de zgomot. La creşterea temperaturii în HYDROVAR, frecvenŃa de 
comutare va scădea automat la 4kHz.  
• 8kHz - SelecŃia cu cel mai scăzut nivel de zgomot, dar fără scădere la creşterea 

temperaturii. 

• 4kHz - Reduce temperatura în motor şi chiar şi în interiorul inversorului. 
 

0300 0300 SUBMENIU 
REGLARE  

 

0305  0305 TURAłIE REDUSĂ       
0,0Hz       X,XX Bar 

Sunt afişate atât frecvenŃa curentă de ieşire cât şi 
valoarea actuală. 
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• Apăsând ▲ sau ▼ în acest meniu, controlerul intern al HYDROVAR va fi închis iar 
inversorul va trece în modul manual.  

• Utilizând butoanele ▲ şi ▼  poate fi setată orice turaŃie constantă fără a fi influenŃat de 
valoarea actuală a semnalului de comandă! 

• Dacă această valoare devine 0,00 Hz, HYDROVAR se opreşte.  

• Imediat ce fereastra va fi părăsită apăsând ◄ sau ►,  HYDROVAR reporneşte în modul 
normal. 

 

0310  0310 INTERVAL 
10 % Interval de reglare 

Setări posibile:  0 – 100% din valoarea necesară 
 
•  Determină banda unde Panta lentă se modifică în Pantă rapidă 

o pentru curbe caracteristice abrupte ale pompei şi sisteme cu circuit închis ~20-30% 

 

0315  0315 HISTEREZIS 
80% Histerezis Pantă 

Setări posibile:  0 – 100%  
 
• Determină banda unde este făcută Reglarea normală  

(Schimbare între Pantele lente) 

• pentru un control precis (fără închidere automată) ~99%, de ex. controlul constant al 
curgerii  

 

0320  0320 REGL. MOD 
normal Mod reglare 

Setări posibile:  normal, invers  
 
Normal:  TuraŃia este crescută la scăderea semnalului de valoare actuală. (de ex.: Controlul 
la presiune de ieşire constantă) 

 

Invers:  TuraŃia este redusă la scăderea semnalului de valoare actuală. (de ex.: Controlul la 
presiune de aspiraŃie constantă sau la un nivel constant la aspiraŃie) 
 

0325  0325 FRECV. CREŞTERE 
30,0 Hz 

Limita de frecvenŃă pentru valoarea necesară a 
creşterii 

Setări posibile:  0,0 Hz – 70,0 Hz 
 
Controlul conform unei curbe caracteristice a sistemului (creştere a presiunii setate, în 
funcŃie de rata de debit sau de compensare a pierderilor prin frecare). 
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Setarea determină frecvenŃa de ieşire când presiunea setată începe să fie crescută. Setarea 
corectă trebuie să fie egală cu frecvenŃa în care pompa atinge presiunea setată la debit zero. 
(Nivelul de oprire poate fi determinat utilizând MODUL TURAłIE REDUSĂ [0305]) 
 

0330  
0330 CANTITATE 

CREŞTERE 
0.0 % 

Cantitatea creşterii pentru o valoare necesară a 
creşterii 

Setări posibile:  0.0 – 200.0% 
 
Această valoare arată cât de mult trebuie crescută continuu valoarea setată, până la 
atingerea turaŃiei maxime (volum maxim). 

 

Exemplu de utilizare: 

 
 
1) IntroduceŃi presiunea setată (vezi 

parametrul din meniul principal VAL.  
NEC[02]) 

 

2) GăsiŃi frecvenŃa la care presiunea 
setată este atinsă la cerere zero 
(utilizaŃi MOD TURAłIE REDUSĂ 
[0305]) şi setaŃi valoarea parametrului 
FRECV. CREŞTERE 

 

3) SetaŃi creşterea dorită la turaŃia maximă 
în %      din presiunea setată de 
parametru  
CANTITATE-CREŞTERE [0330]. 

 
 
 

A … presiunea setată 
B... interval 
C … intensitate creştere în % din 
presiunea setată 

 
 

 

 
 
 
 

0400 0400 SUBMENIU 
SENZOR  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    

    

78 

 

Din acest meniu pot fi configuraŃi toŃi senzorii conectaŃi la HYDROVAR. (Oricare dintre cele 
doua traductoare cu semnal de intrare în curent sau semnal de intrare în tensiune) 
 
Nu este posibilă montarea a două traductoare de tip diferit, deoarece configuraŃiile sunt 
aceleaşi pentru toŃi senzorii conectaŃi.  
Conectarea Senzorilor: Vezi capitolul 9.4.4.1 
  

0405  0405 UNITATE DIMENS. 
Bar Unitate Dimensională 

Setări posibile:  bar, psi, m3/h, g/min, mH2O, ft, °C, °F, l/sec, l/min, m/sec, … , % 
 
AlegeŃi Unitatea Dimensională dorită, apăsând ▲ sau ▼. 
Modificând UNITATEA DIMENSIONALĂ, trebuie să aveŃi în vedere şi modificarea 
DOMENIUL SENZORILOR [0420] conform cu noua UNITATE DIMENSIONALĂ!  
 

0410  0410 CONFIG SENZORI 
Senzor 1 

 
Selectarea Senzorului 

Setări posibile: - Senzor 1 - Senzor 2  - Auto 
 - Comutator Dig1 - Comutator Dig2 - Comutator Dig3 - Comutator 
Dig4 
 - Auto mai Scăzut - Auto mai Ridicat - Senzor 1 – Senzor 2 
 

Acest parametru determină modul în care sunt utilizaŃi senzorii conectaŃi şi care dintre 
aceştia este activ. 
Este de asemenea posibilă măsurarea diferenŃei dintre doi senzori conectaŃi sau 
configurarea unei interschimbări automate în cazul unui senzor defect. 
 

Senzor 1 
Senzor 1 este constant activ. 
Semnal 0/4-20mA ……. conectat la X3/2 şi X3/3 (+24V) 
      Semnal 0-10V ……. conectat la X3/6 şi X3/3 (+24V) 

Senzor 2 
Senzor 2 este constant activ. 
Semnal 0/4-20mA ……. conectat la X3/4 şi X3/3 (+24V) 
      Semnal 0-10V ……. conectat la X3/5 şi X3/3 (+24V) 

Auto Interschimbare automată în cazul unui traductor defect. 
Comutator Dig1 Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 1 (X3/9-10) 
Comutator Dig2 Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 2 (X3/6-PĂMÂNT) 
Comutator Dig3 Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 3 (X3/5-PĂMÂNT) 
Comutator Dig4 Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 4 (X3/15-PĂMÂNT) 
Auto mai 
Scăzut 

Senzorul cu valoarea actuală mai scăzută (sau senzorul disponibil în cazul 
unui senzor defect) este utilizat în mod automat. 

Auto mai 
Ridicat 

Senzorul cu valoarea actuală mai ridicată (sau senzorul disponibil în cazul 
unui senzor defect) este utilizat în mod automat. 

Senz.1 – 
Senz.2 

Ca valoare actuală este adoptată diferenŃa dintre cei doi senzori conectaŃi 

SSSS    
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0415  0415 TIP SENZORI 
4 – 20mA 

Selectarea tipului de senzor şi a terminalului de 
intrare  

Setări posibile:  - analog I 4-20mA  - analog I 0-20mA  - analog U 0-10V 
 
Pentru funcŃionarea corectă, trebuie ales tipul potrivit de semnal de intrare pentru senzorul 
conectat. 
 

Tip Senzori:  Terminale: 

- analog I 4-20mA 
- analog I 0-20mA 

Valoarea actuală este dată de un semnal de 
curent conectat la următoarele terminale: 

   X3/2 -> Senzor 1 
* X3/4 -> Senzor 2 

- analog U 0-10V 
Valoarea actuală este dată de un semnal de 
tensiune conectat la următoarele terminale: 

   X3/6 -> Senzor 1 
* X3/5 -> Senzor 2 

* … atenŃie: Senzorul 2 nu este disponibil în configuraŃia cu un Singur Inversor 

0420  0420 DOM SENZOR 
20mA = 10,00 Bar Domeniu senzori 

Setări posibile:  0.00 – 10000 
 
Determină valoarea de capăt de scală (=20mA or 10V) a senzorului conectat. 
Domeniul maxim al senzorilor -> trebuie setat 20mA = 100% din domeniul senzorilor. 
 
De exemplu: 
Traductor Presiune 10 bar    => 20mA = 10bar 
Traductor Presiune DiferenŃială 0,4 bar   => 20mA = 0,4 bar 
Debitmetru  (Debit= 36m³/h)   => 20mA = 36m³/h 
 
 

0425  0425 CURBA SENZ. 
liniară Curba senzorilor 

Setări posibile:  lineară, pătratică 
 
Calcul intern bazat pe valoarea actuală (4-20mA) 
Setarea Posibilă şi utilizarea ei: 
 

• liniar ă:  Controlul presiunii, controlul presiunii diferenŃiale, nivelul, controlul 
temperaturii şi debitului (inductiv sau mecanic). 

 
• pătratic ă:  Controlul debitului utilizând o diafragmă cu un traductor de presiune 

diferenŃială. 
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0430  0430 SENZ 1 CAL0 
0% = 00,00 bar Calibrarea valorii de zero a Senzorului 1 

Setări posibile:  - 10% până la +10% din domeniul senzorului 
 
Acest parametru este utilizat pentru a calibra valoarea minimă a Senzorului 1. 
După setarea UnităŃii Dimensionale şi a domeniului Senzorului, poate fi reglată valoarea 
minimă pentru acest senzor. Domeniul reglabil între -10 % şi +10 % din Domeniul Senzorului. 
 
de ex.  UNITATE DIMENS [0405] = bar 
  SENZ. DOMENIU [0420] = 10,00 bar 
  SENZ 1 CAL0 [0430] = 2% -> 00,20 bar 
 
 

0435  0435 SENZ 1 CALx 
0% = 10,00 bar  Calibrarea valorii integrale a Senzorului 1 

Setări posibile:  - 10% până la +10% din domeniul senzorului 
 
Pentru a seta calibrarea pentru valoarea maximă a Senzorului 1, poate fi utilizat acest 
parametru. După setarea UnităŃii Dimensionale potrivite şi a intervalului Senzorului, valoarea 
maximă poate fi reglată între -10 şi +10% din Domeniul Senzorului.  
 
de ex.  UNITATE DIMENS [0405] = bar 
  DOM SENZOR [0420] = 10,00 bar 
  SENZ 1 CAL0 [0430] = -2% -> 09,80 bar 
 
 

0440  0440 SENS 2 CAL0 
0% = 00,00 bar  Calibrarea valorii de zero a Senzorului 2 

Setări posibile:  - 10% până la +10% din domeniul senzorului 
 
Calibrarea valorii de zero pentru Senzorul 2, pentru explicaŃii vezi Parametrul 0430. 
 

0445  0445 SENZ 2 CALx 
0% = 10,00 bar  Calibrarea valorii integrale a Senzorului 2 

Setări posibile:  - 10% până la +10% din domeniul senzorului 
 
Calibrarea valorii integrale pentru Senzorul 2, pentru explicaŃii vezi Parametrul 0435. 
 
 
 
 

SSSS    
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0500 0500 SUBMENIU 
CONTROL SECVENłIAL  

 
Utilizând parametrii din acest submeniu, pot fi făcute toate setările necesare pentru 
funcŃionarea unui sistem multipompă (chiar şi în modurile Conectare Releu în cascadă şi 
Conectare Serială în Cascadă).  
 
Exemplu de utilizare: 

1) Pompa principală îşi atinge FRECVENłA DE ACTIVARE [0515]  
 
2) Valoarea actuală scade şi atinge valoarea de activare a primei pompe secundare.  

Valoarea de activare = VALOARE NECESARĂ [02] – VAL. ACT. SCĂD. [0510] 
� prima pompă secundară este pornită automat 

 
3) După pornire, noua valoare necesară este calculată în următorul mod: 

NOUA VALOARE NECESARĂ = VAL. NEC. [02] - VAL.ACT.SCĂD[0510]. + 
VAL.EFEC.CRES.[0505] 

Noua valoare necesară este indicată în meniul principal ca Parametrul 
VAL.EFEC.NEC.[03]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de Calculare a noii valori necesare pentru multipompă: 
 
k ... Numărul de pompe active (k >1) 
p = pset + (k-1)*[valoare creştere – valoare scădere]  
 

• Valoare ridicare = Valoare cădere ⇒Presiune constant ăchiar dacă toate sunt în funcŃiune  
• Valoare ridicare > Valoare cădere ⇒Presiunea cre ştela pornire pompei suplimentare. 
• Valoare ridicare < Valoare cădere ⇒Presiunea scade la pornire pompei suplimentare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SSSS    
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Următorii 3 parametri sunt responsabili pentru pornirea pompelor suplimentare şi de 
asemenea pentru calcularea noii valori necesare.  
 

0505  0505 VAL.ACT.CRES. 
0,35 Bar 

 
Valoare ridicare 

Setări posibile:  0.00 – până la valoare presetată din domeniul 
senzorilor   
 

0510  0510 VAL.ACT.SCĂD. 
0,15 BAR 

 
Valoare cădere 

Setări posibile:  0.00 – până la valoare presetată din domeniul 
senzorilor   
 

0515  0515 FRECV ACTIVARE 
48,0 Hz 

 
FrecvenŃă de activare pentru următoarea sursă de 
alimentare 

Setări posibile:  0,0 - 70,0 Hz 
 
Utilizând acest parametru, poate fi selectată frecvenŃa de deconectare pentru următoarele 
pompe. Dacă o pompă din sistem atinge această frecvenŃă şi presiunea din sistem scade 
sub VALOARE NECESARĂ [02] - SCĂDERE VALOARE ACTUALĂ [0510],  este pornită 
următoarea pompă.  
 

0520  0520 ÎNTÂRZ ACTIVARE 
5 sec 

Timp întârziere activare (Numai pentru Conectare 
Releu în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0- 100 sec 
 
Dacă sunt îndepliniŃi parametrii de mai sus pentru pornirea unei pompe secundare, pompa 
secundară va porni după intervalul de timp selectat.  
 

0525  0525 ÎNTÂRZIERE SW  
5 sec 

Timp întârziere comutare (Numai pentru Conectare 
Releu în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0- 100 sec 
 
timp Întârziere între două acŃiuni de comutare a pompelor secundare.  
Acest parametru asigură sistemul împotriva acŃiunilor de comutare repetată provocate de 
variaŃia consumului. 
 
 
 
 

SSSS    
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0530  
0530 FRECV 

DEZACTIVARE 
30 Hz 

FrecvenŃă Dezactivare (Numai pentru Conectare 
Releu în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0,0 - 120,0 Hz 
 
FrecvenŃa de oprire a pompelor cu viteză fixă în Modul de Conectare Releu în Cascadă 
poate fi setată  
prin intermediul acestui parametru.  
Dacă Inversorul Master ajunge sub această frecvenŃă mai mult decât durata preselectată de 
ÎNTÂRZ DEZACTIVARE [0535] şi presiunea sistemului este mai mare decât NEC. EFECTIV 
VALOARE[03] (VALOARE NECESARĂ[02] + VAL. ACTUALĂ CRES [0505]), se opreşte 
prima pompă secundară. 
 

0535  
0535 ÎNTÂRZ 

DEZACTIVARE 
5 sec 

Timp întârziere dezactivare (Numai pentru 
Conectare Releu în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0- 100 sec 
 
Timpul de întârziere înainte de oprirea pompelor secundare în Modul Conectare Releu în 
Cascadă. 
 

0540  0540 FRECV SCĂDERE 
42 Hz 

FrecvenŃă Scădere (Numai pentru Conectare Releu 
în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0,0 - 70,0 Hz 
 
Acest parametru este utilizat pentru a proteja sistemele împotriva loviturii de berbec. Înainte 
de  
pornirea unei pompe secundare, Inversorul Master va scădea la frecvenŃa selectată. Dacă 
FRECVENłA DE SCĂDERE este atinsă, pompa secundară va fi deconectată iar Inversorul 
Master va continua operarea normală. 
 

0545  0545 PRAG SUPERIOR 
OPRIT  Prag superior  

Setări posibile:  OPRIT - domeniu Senzori preselectat 
 
Dacă este atinsă valoarea selectată, este executată oprirea imediată a pompelor  
secundare. 
 
de ex.  VALOARE NECESARĂ [02]:   5,00 bar 
 PRAG SUPERIOR [0545]:   7,50 bar  
 
Dacă sunt în funcŃiune trei pompe (1 Inversor Master + 2 Inversoare de bază) si este atinsă 
presiunea de 7,50 bar, unităŃile de bază sunt oprite imediat, în mod succesiv. 

SSSS    
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Acest parametru protejează sistemul împotriva Suprapresiunii în cazul în care HYDROVAR a 
fost parametrizat incorect.  
 

0550  
0550 ÎNTÂRZ PRAG 

SUPERIOR 
0 sec 

Întârziere Prag Superior  

Setări posibile:  0,0- 10,0 sec 
 

Timpul de întârziere a opririi pompei secundare în cazul în care valoarea actuală depăşeşte  
Limita PRAG SUPERIOR [0545]. 
 

0555  0555 INTERV COMUTARE 
24 ore 

Interval Comutare pentru interschimbarea ciclică 
(Numai pentru Conectarea Serial ă în Cascad ă!) 

Setări posibile:  0- 250 ore 
 

Acest parametru permite o interschimbare între pompa principală şi pompele secundare, 
pentru a asigura o uzură uniformă şi pentru a obŃine un timp de operare uniform al pompelor. 

Intervalul de Comutare este valabil numai pentru Inversoarele Master Hydrovar (conectate 
prin interfaŃa RS-485) care utilizează modul de operare Conectare Serială în Cascadă. 

 
Controlul Sincron  
 
Utilizând modul de control sincron, toate pompele din sistem menŃin presiunea setată, 
funcŃionând la aceeaşi frecvenŃă.  

A 2a pompă porneşte când prima pompă atinge FRECV. ACTIVARE [0515] în sistem şi 
presiunea scade sub VAL.SCĂD.ACT.[0510]-> ambele pompe vor funcŃiona sincron.  

Pompa secundară se va opri când frecvenŃa scade sub LIMITA SINCR.[0560]  setată. 
Această funcŃie produce un efect de histerezis care împiedică pompa secundară sa fie 
supusă frecvent unor cicluri închis/deschis. 
 
Pentru a determina setarea corect ă: 
• PorniŃi prima pompă în Modul TURAłIE REDUSĂ [62]; CreşteŃi frecvenŃa până la atingerea 

valorii necesare. VerificaŃi frecvenŃa ( =f0 ) la consum zero. 
• SetaŃi limita de sincronism (f0+ 2..3 Hz)  
• SetaŃi intervalul de sincronism între 1 sau 2 Hz  

(în funcŃie de curba caracteristică a pompei şi punctul de referinŃă) 
 

0560  0560 SINCR. LIM. 
0,0 Hz Limită de frecvenŃă pentru reglajul sincronismului. 

Setări posibile:  0,0 Hz - FrecvenŃă Max. 
 

SSSS    
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Acest parametru este utilizat pentru oprirea primei pompe secundare în mod sincron. Deci, 
dacă frecvenŃa ambelor pompe scade sub valoare selectată, se opreşte prima pompă 
secundară. 
 

0565  0565 SINCR. INTERV. 
2,0 Hz Interval de frecvenŃă pentru reglajul sincronismului 

Setări posibile:  0,0 - 10 Hz 
 
Limită de frecvenŃă pentru oprirea următoarei pompe secundare. 
 
de ex. Comutarea celei de-a3apompe:  
Toate cele 3 pompe funcŃionează la o frecvenŃă < LIM. SINCR. [0560] + INTERV. SINCR. 
[0565] 
 
sau: Comutarea celei de-a 4apompe:  
Toate cele 4 pompe funcŃionează la o frecvenŃă < LIM. SINCR. [0560] + 2x INTERV. SINCR. 
[0565] 
 
 

0570  0570 PRIORITATEPRINC 
PORNIT 

Prioritate Principal 
(Numai pentru Conectarea Serial ă în Cascad ă!) 

Setări posibile:  PORNIT - OPRIT 
 

Acest Parametru determină ordinea de comutare atunci când Inversoarele Master şi De Bază 
sunt  
Utilizate împreună În acest caz, trebuie să alegeŃi dacă trebuie pornit întâi Inversorul Master 
sau cel De Bază. 
 
PORNIT-  Toate Inversoarele Master din Sistem sunt decuplate (dacă nu sunt oprite 

manual sau din cauza unei defecŃiuni) înainte ca primul Inversorul De Bază să fie 
decuplat.  

 
De exemplu: Adresa 1-3 ..... Inversoare Master 
   Adresa 4-8 .... Inversoare De Bază 
  
Ordine de 
comutare: 
 

Adr 1 
Master 

Adr 2 
Master 

Adr 3 
Master 

Adr 4 
De 

Bază 

Adr 5 
De 

Bază 

Adr 6 
De 

Bază 

Adr 7 
De 

Bază 

Adr 8 
De 

Bază 
 
OPRIT- Unul Master (care este responsabil cu controlul corespunzător al valorii setate) este 
în funcŃiune. La creşterea consumului, toate Invertoarele De Bază trebuie să fie decuplate 
înainte de pornirea oricărui altuia Master. 
 
Ordine de 
comutare: 
 

Adr 1 
Master 

Adr 4 
De 

Bază 

Adr 5 
De 

Bază 

Adr 6 
De 

Bază 

Adr 7 
De 

Bază 

Adr 8 
De 

Bază 

Adr 2 
Master 

Adr 3 
Master 
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0600 0600 SUBMENIU 
ERORI  

 

0605  0605 PRAG MIN. 
dezactivat Pragul limită Minim 

Setări posibile:  dezactivat - DOMENIU SENZORI max. 
 
• Trebuie atinsă o valoare reglată >0,00 din TIMP ÎNTÂRZIERE [0610] programat. 
• Dacă această valoare nu poate fi atinsă, HZDROVAR se opreşte şi indică Mesajul de 

DefecŃiune "EROARE PRAG. MIN". 
• Pentru a dezactiva limita de Prag Minim, apăsaŃi ▼ până când pe afişaj apare 
"dezactivat". 
 

0610  0610 TIMP - ÎNTÂRZIERE 
2 Sec Timp întârziere limită Prag Minim 

Setări posibile:  0- 100 sec 

Timp de întârziere pentru a opri HYDROVAR în cazul în care valoarea actuală scade sub 
limita de Prag Min. sau a fost pornită o protecŃie de nivel apă scăzut la terminalele X3/11-12. 

Aten Ńie:  FuncŃia Prag Min. este activă şi în timpul pornirii pompei! 
De aceea, timpul de întârziere trebuie setat la o valoare mai mare decât durata necesară, 
pentru a atinge o valoare mai mare decât aceasta. 
 

0615  0616 RESETARE EROARE 
PORNIT Resetare automată Eroare 

Setări posibile:  PORNIT - OPRIT 
 
PORNIT: Permite o repornire automată de 5 ori în cazul unei defecŃiuni. Dacă defecŃiunea 
este încă prezentă după a 5a repornire, HYDROVAR se va opri şi va fi afişat mesajul de 
eroare potrivit.  
 
Contorul intern de resetare automată erori scade după fiecare oră de funcŃionare, aşa că, 
dacă o eroare poate fi resetată după 3 reporniri, sunt posibile încă 3 reporniri după o oră, 4 
după două ore şi 5 reporniri automate după 3 ore de operare. 
O resetare manuală poate fi făcută comutând întrerupătorul Extern PORNIT/OPRIT (X3/7-8) 
 
Nu poate fi resetată automat fiecare eroare.  
(Pentru informaŃii detaliate consultaŃi capitolul 11 Mesaje de DefecŃiune) 
 
OPRIT: dacă RESETARE EROARE este setat pe OPRIT, fiecare defecŃiune va fi arătată 
direct pe afişaj şi trebuie resetată manual. 
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0700 0700 SUBMENIU 
IEŞIRI  

 

0705  0705 IEŞIRE ANALOG1 
FrecvenŃă Ieşire  

Ieşire Analog 1  

Ieşire analog 0 - 10V = 0 - 100%     Terminal: X3/20 
Setări posibile:  - Valoare actuală    Pentru racordare vezi capitolul 
9.4.4! 

- FrecvenŃă ieşire (0 - fmax)   

0710  0710 IEŞIRE ANALOG2 
Valoare actuală Ieşire Analog 2  

Setări posibile:  Valoare Actuală, FrecvenŃă ieşire 

Ieşire analog 4 - 20mA = 0 - 100%    Terminal: X3/21 
Setări posibile: - Valoare actuală     Pentru racordare vezi capitolul 
9.4.4! 

- FrecvenŃă ieşire (0 - fmax)    
 
 
Ambele Relee de Stare pot fi utilizate pentru a indica starea curentă şi condiŃiile de 
defecŃiune ale HYDROVAR. Pentru racordare vezi capitolul 10.3.4. 
 

0715  0715 CONFIG RELEU 1 
FuncŃionare Configurare Releu de Stare 1 (X5/1-2-3) 

 

0720  0720 CONFIG. RELEU 2 
Erori Configurare Releu de Stare 2 (X5/4-5-6) 

Setări posibile:  Alimentare, Erori, Avertizări, StandBy, Reset eroare 
 

Config. Explica Ńie Ac Ńiune 

Alimentare HYDROVAR este conectat la sursa de alimentare Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis 

FuncŃionar
e  

Motorul este în funcŃiune Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis  

Erori Este indicată o eroare la HYDROVAR Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis  

Avertizări Este indicată o avertizare la HYDROVAR Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis  

StandBy 
Pompa este deconectată manual de către un 

mecanism extern de deconectare, nu este indicată 
nicio eroare/avertizare iar HYDROVAR nu este în 

Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis  

SSSS    
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funcŃiune 

Reset 
eroare 

Dacă parametrul RESETEROARE [0615] este activat 
şi apare o Avertizare de 5 ori -> Eroare -> 

Releu 1: X5/ 1-3 închis 
Releu2: X5/ 4-6 închis  

 
Comutarea între prima şi a 2a valoare necesară poate fi făcută intern sau extern prin 
intermediul intrărilor digitale. Prin intermediul următorilor parametri poate fi configurată sursa 
valorilor necesare şi comutarea.  
 

0805  0805 C.VAL.NEC 1 
digital Configurare Valoare Necesară 1 

Setări posibile:  - digital    - analog U 0-10V  
 - analog I 0-20mA  - analog I 4-20mA 
 

Digital Este utilizată valoarea internă necesară 1. 
Setare în meniul principal, la Parametrul 02 sau Parametrul0820. 

analog U 0– 10V 
Valoarea necesară 1 este determinată de valoarea unui semnal de 
tensiune  
(0 – 10V) conectat la terminalele X3/13- X3/14 (PAMÂNT). 

analog I 0 – 20mA 

analog I 4 – 20mA 

Valoarea necesară 1 este determinată de valoarea unui semnal de 
curent  
(4 – 20mA sau 0 – 20mA) conectat la terminalele X3/18- X3/17 (GND). 
AtenŃie: Dacă semnalul de curent de intrare scade sub 4mA, apare pe 
afişaj. Dacă defecŃiunea este încă activă după 20 de secunde, va 
apărea un mesaj de eroare. 

 

0810  0810 C.VAL. NEC 2 
OPRIT Configurare Valoare Necesară 2 

Setări posibile:  - OPRIT  - digital  - analog U 0-10V  
 - analog I 0-20mA  - analog I 4-20mA 
 

OPRIT Valoarea necesară 2 nu este utilizată. 

digital Este utilizată valoarea internă necesară 2. 
Setare în meniul principal, la Parametrul 02 sau Parametrul0825. 

analog U 0– 10V 
Valoarea necesară 2 este determinată de valoarea unui semnal 
de tensiune (0 – 10V) conectat la terminalele X3/15- X3/16 
(PĂMÂNT). 

 

0800  0800 SUBMENIU 
VALORI NECESARE  

SSSS    
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analog I 0 – 20mA 

analog I 4 – 20mA 

Valoarea necesară 2 este determinată de valoarea unui curent  
semnal (4 – 20mA sau 0 – 20mA) conectat la terminale  
X3/23- X3/22 (PĂMÂNT). 
AtenŃie: Dacă semnalul de curent de intrare scade sub 4mA, apare pe 
afişaj. Dacă defecŃiunea este încă activă după 20 de secunde, va 
apărea un mesaj de eroare.  

 
 

0815  0815 COMUT VAL NEC 
Valoare de referinŃă 1 

 
Comutare între valoarea necesară 1 şi 2 

Setări posibile:  - Valoare de referinŃă 1  - Valoare de 
referinŃă 2 
 - Comutator Dig 1 - Comutator Dig 2 
 - Comutator Dig 3 - Comutator Dig 4 
 
Valoare de referinŃă 1   Doar valoarea Necesară 1 este activă (Nu este posibilă 
comutarea) 
Valoare de referinŃă 2   Doar valoarea Necesară 2 este activă (Nu este posibilă 
comutarea) 
Comutator Dig 1:  Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 1 (X3/9-10) 
Comutator Dig 2:  Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 2 (X3/6-PĂMÂNT) 
Comutator Dig 3:  Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 3 (X3/5-PĂMÂNT) 
Comutator Dig 4:  Comutare manuală prin închiderea Intrării Digitale 4 (X3/15-PĂMÂNT) 
 

0820  0820 VAL.NEC. 1 
XX.X Bar Valoare necesară 1 (digital) 

Setări posibile:  0,0 – până la valoare presetată din Domeniul 
senzorilor  
 
SetaŃi valoarea necesară cu ▲ sau ▼. 

Valoarea pre-selectată este activă în Modul Conectare Releu în Cascadă sau în Modul 
Conectare Serială în Cascadă dacă Parametrul C.VAL.NEC. 1 [0805] este setat pe digital, iar 
Parametrul VAL.NEC.COMUT. [0815] este setat pe Valoarea de referinŃă 1 sau VALOAREA 
NECESARĂ 1 este aleasă prin intermediul unei intrări digitale. 

Această valoare necesară preselectată poate fi de asemenea adoptată în meniul principal cu 
Parametrul VAL. NECESARĂ [02] dacă valoarea necesară curentă este activă.  
 

0825  0825 VAL.NEC.2 
XX.X Bar Valoare necesară 2 (digital) 

Setări posibile:  0,0 – până la valoare presetată din Domeniul 
senzorilor  
 
SetaŃi valoarea dorită necesară cu ▲ sau ▼. 

SSSS    

SSSS    
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Valoarea pre-selectată este activă în Modul Conectare Releu în Cascadă sau în Modul 
Conectare Serială în Cascadă dacă Parametrul C.VAL.NEC. 2 [0805] este setat pe digital, iar 
Parametrul VAL.NEC.COMUT. [0815] este setat pe Valoarea de referinŃă 2 sau VALOAREA 
NECESARĂ 2 este aleasă prin intermediul unei intrări digitale. 

Această valoare necesară preselectată poate fi de asemenea adoptată în meniul principal cu 
Parametrul VAL. NECESARĂ [02] dacă valoarea necesară curentă este activă.  
 
 

0830  0830 FRECV. ACł 1 
XX.X Hz FrecvenŃă necesară 1 pentru AcŃionare (digital)  

Setări posibile:  0,0 – FRECV.MAX.[0245]  
 
SetaŃi frecvenŃa cu ▲ sau ▼ 
 
FrecvenŃa selectată de acest parametru este activă numai în Modul acŃionare dacă 
Parametrul C.VAL.NEC. 1 [0805] este setat pe digital, iar Parametrul VAL.NEC.COMUT. 
[0815] este setat pe Valoarea de referinŃă 1 sau FRECVENłA ACłIONARE 1 este aleasă 
prin intermediul unei intrări digitale.  
 

0835  0835 FRECV. ACł 2 
XX.X Hz FrecvenŃă necesară 2 pentru AcŃionare (digital) 

Setări posibile:  0,0 – FRECV.MAX. [0245]  
 
SetaŃi frecvenŃa cu ▲ sau ▼ 
 
FrecvenŃa selectată de acest parametru este activă numai în Modul acŃionare dacă 
Parametrul C.VAL.NEC. 2 [0810] este setat pe digital, iar Parametrul VAL.NEC.COMUT. 
[0815] este setat pe Valoarea de referinŃă 2 sau FRECVENłA ACłIONARE 2 este aleasă 
prin intermediul unei intrări digitale.  
 
 
 
 
 
 

0900 0900 SUBMENIU 
COMPENSARE   

De asemenea, toate intrările analogice pot fi conectate la un semnal de compensare utilizat 
pentru recalcularea valorii necesare. 

0905 
0905 COMPENS. 

INTRARE 
OFF 

Selectarea Intrării de compensare  

Setări posibile:  OFF analogic U1 0-10V  analogic U2 0-10V  

SSSS    

SSSS    
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 analogic I1 0-20mA / 4-20mA analogic I2 0-20mA / 4-20mA 
 

OPRIT Compensare dezactivată    

analogic U 1  
0-10V 

Compensarea va fi calculată în conformitate cu semnalul de tensiune (0 – 
10V) conectat la terminalele X3/13 (Valoare necesară 1)- X3/14 (GND). 

analogic U 2  
0-10V 

Compensarea va fi calculată în conformitate cu semnalul de tensiune (0 – 
10V) conectat la terminalele X3/15 (Valoare necesară 2)- X3/16 (GND) 

analogic I 1 
0/4 – 20mA * 

Compensarea va fi calculată în funcŃie de semnalul curentului (4 – 20mA sau  
0 – 20mA) conectat la terminalele X3/18 (Valoare necesară 2) - X3/17 (GND). 

analogic I 2 
0/4 – 20mA * 

Compensarea va fi calculată în funcŃie de semnalul curentului (4 – 20mA sau  
0 – 20mA) conectat la terminalele X3/23 (Valoare necesară 2) - X3/22 (GND). 

 
* AtenŃie: În cazul în care semnalul curentului de intrare scade sub 4mA, pe afişaj apare un 
mesaj de avertizare. Dacă defecŃiunea este activă şi după 20 de secunde, va fi afişat un 
mesaj de eroare. 
 

0910 0910 NIVEL 1 
XX.X % 

Nivel de pornire la Compensare 1.  

Setări posibile:  0 – 100% din intrarea analogică suplimentară 
 

0915 0915 NIVEL 2 
XX.X % Nivel de pornire la Compensare 2.  

Setări posibile:  0 – 100% din intrarea analogică suplimentară 
 
 
 
 

0920 0920 INTENSITATE 1 
+XX.X % 

Doar în combina Ńie cu Nivelul 1!  

Setări posibile:  -500,0% până la +500,0% din domeniul senzorului 
 
Intensitatea Compensării 1 a valorii necesare la punct zero al celei de a doua intrări 
analogice. 
 

0925 0925 INTENSITATE 2 
+XX.X % 

Doar în combina Ńie cu Nivelul 2!  

Setări posibile:  -500,0% până la +500,0% din domeniul senzorului 

SSSS    

SSSS    

SSSS    

SSSS    
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Intensitatea Compensării 1 a valorii necesare la punct maxim al celei de a doua intrări 
analogice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplu pentru utilizarea func Ńiei Compensare: 

DOMENIUL SENZORULUI: 20mA ≙ 10 bar 
VALOAREA NECESARĂ: 5 bar 
 
NIVEL 1: 30% din semnalul de Compensare   
NIVEL 2: 80% din semnalul de Compensare  
 

INTENSITATE 1: -100% ≙ -10bar (consultaŃi domeniul senzorului) = -5bar 

INTENSITATE 2: +20% ≙ +2bar (consultaŃi domeniul senzorului) = 7bar 
 
 

La parametrul NIVEL 1 [0910] aŃi introdus valoarea de pornire (în procente de la  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 bar

7 bar

+

-

0 bar

0% =  4mA (0V/2V) 100% =  20mA (10V)

 

Nivel 1 

30% 

Intensitat

e 2 
+20% 

Intensitat

e 1 
-100% 

intrarea Valorii 

actuale 

Valoare 1  

Necesară Semnal de 

compensar

Nivel 2 

80% 
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intrarea semnal de compensare (30%)), unde COMPENSARE începe să fie activ.  
ProcedaŃi la fel şi pentru nivelul doi (80%). 
 
Intensitatea unu şi doi depind de domeniul senzorului semnalului cu valoare actuală.  
Intensitatea 1 pe care aŃi introdus-o este validă până când atingeŃi Nivelul 1, după atingerea 
Nivelului 1, Valoarea necesară nu beneficiază de compensare. 
 
Valoarea necesară standard va fi validă până când atingeŃi Nivelul 2. După atingerea 
nivelului 2, valoarea nouă este validă în funcŃie de Intensitatea 2. 
 
 
 
 
 
 

1000  SUBMENIU 1000 
TESTARE  

 

1005  TESTARE 1005 
după 100 ore 

Testare automată 

Setări posibile:  OPRIT – 100 h. 
 
Testarea automată activează pompa la timpul setat după ultima oprire pentru a preveni 
blocarea pompei. 
Timp testare, FrecvenŃă şi Amplificare pot fi aleşi dintre parametrii de mai jos. 
 
Pentru dezactivarea testării automate, apăsaŃi ▼  până când pe afişa apare "OPRIT". 
 
Testarea este activ ă doar când pompa este oprit ă, dar contactul extern PORNIT/OPRIT 
(X3/7-8) este închis şi pompa este declan şată manual!  
 

1010  1010 FRECV. TEST 
30,0 Hz FrecvenŃa pentru testare manuală şi automată 

Setări posibile:  0 – Fmax 
 

1015  1015 AMPLIF TEST 
10.0 %. 

Setarea tensiunii de pornire a motorului în % tensiune 
de intrare nominală 

Setări posibile:  0 – 25% din tensiunea de intrare maximă este 
posibilă 
 

1020  1020 TIMP TEST 
5 sec Timp testare  
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Setări posibile:  0-180 sec. 
 

1025  1025 SEL DISPOZ 
01 

SelectaŃi Inversorul pentru testare manuală   

Setări posibile:  01-08 
 

1030  
1030 TESTARE MAN 

ApăsaŃi ► 3 sec. 
Testare manuală, ConfirmaŃi testarea pentru unitatea 
selectată 

 
GraŃie acestui parametru se poate asigura o Testare manuală doar pentru o unitate 
selectată. (În Modul Releu conectare în cascadă pot fi activate chiar şi pompele cu viteză 
fixă)    

Testarea va porni la apăsarea butonului ► timp de aprox. 3 sec. 

1100 1100 SUBMENIU 
SETĂRI  

 

1120  1120 PAROLA 2 
0000 IntroduceŃi parola apăsând ▲ sau ▼ 

 
Parametrii menŃionaŃi mai jos sunt disponibili doar după introducerea parolei! 

Pentru mai multe informaŃii, contactaŃi distribuitorul! 
 

1125  1125 ŞTERG ERORI 
UNIT X 

Ştergerea Memoriei erorilor unităŃii selectate  
sau a TUTUROR unităŃilor (Serial în cascadă) 

Setări posibile:  1 – 8, TOATE 
 
Pentru a şterge Memoria erorilor, se poate selecta o anumită unitate (1-8) sau TOATE 
unităŃile.  
Pentru resetare, apăsaŃi butonul ►   până apare "RESETARE". 
 
 

1130  1130 ŞTERG H MOT 
UNIT X 

Ştergere Ore motor pentru unitatea selectată  
sau a TUTUROR unităŃilor (Serial în cascadă) 

Setări posibile:  1 – 8, TOATE 
 
SetaŃi unitatea (sau TOATE) pentru care doriŃi să ştergeŃi Ore motor şi apăsaŃi butonul ► 
până apare "RESETARE". 
 
 

SSSS    
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1135  
1135 ŞTERG OPERAł 

ApăsaŃi ► 3 sec. 
Ştergere Timp operaŃie 

 
Timp operaŃie indică timpul total al conectării HYDROVAR la sursa de alimentare. Pentru a 
reseta Timp operaŃie pentru sistemul HYDROVAR curent, apăsaŃi butonul ► până apare 
"RESETARE". 
 
 
 
 
 
 
 

 1200 1200 SUBMENIU 
INTERFAłA RS485  

Conectarea corectă a interfeŃei RS485, consultaŃi capitolul 9.4.4 Unitatea de comandă 
 
Interfa Ńa utilizatorului  

Următorii 3 parametrii sunt necesari pentru comunicarea între HYDROVAR şi un dispozitiv 
extern (de ex. PLC) prin intermediul protocolului standardizat Modbus. SetaŃi Adresa, Viteza 
de transmisie şi Formatul dorite în funcŃie de necesităŃile sistemului.  

1205  1205 ADRESA 
1 SetaŃi Adresa dorită pentru InterfaŃa utilizatorului 

Setări posibile:  1 - 247 
 

1210  1210 VIT TRANSM 
9600 Viteza de transmisie pentru InterfaŃa utilizatorului 

Setări posibile:  1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400 
 

1215  1215 FORMAT 
RTU N81 Formatul pentru InterfaŃa utilizatorului 

Setări posibile:  RTU N81, RTU N82, RTU E81, RTU O81,  
 ASCII N72, ASCII E71, ASCII O71 
 
Interfa Ńă intern ă 

Dacă sunt conectate mai multe Inversoare Master prin interfaŃa RS-485 (max. 8 / utilizând 
Modul serial în cascadă), fiecărei pompe trebuie să i se aloce propria adresă (1-8).  
Fiecare adres ă poate fi utilizat ă doar o singur ă dată! 
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1220  1220 ADR POMPĂ 
1 

 
SelectaŃi Adresa dorită pentru Inversorul Master 

Setări posibile:  1-8 

SetaŃi Adresa dorită pentru Inversorul Master curent şi apăsaŃi butonul ► aprox. 3 sec. şi vor 
apărea următoarele mesaje: 

Alocare adrese 

Alocare adrese 
-> 1220 ADR POMPĂ 

*   1   * 
sau 1220 ADR POMPĂ 

-   1   - 

  Alocare adrese efectuată  Alocare adrese falsă - 
reîncercare 

Când se utilizează Inversoare Master şi de bază împreună într-un sistem cu mai multe 
pompe, trebuie să ŃineŃi cont că şi Inversoarele de bază au nevoie de adrese separate, 
deoarece, în caz contrar, nu poate fi garantată funcŃionarea corectă a Sistemului.  
Pentru informa Ńii detaliate, consulta Ńi 9.4.3.2 Alocare adrese. 
 
11 Mesaje de eroare 

 

În cazul în care un mesaj de eroare (avertizare) opreşte funcŃionarea unităŃii 
HYDROVAR, atât unitatea, cât şi motorul rămân sub tensiune. 
Astfel, înainte de a efectua orice lucrări la componentele electrice sau 
mecanice ale sistemului, trebuie întreruptă alimentarea unităŃii HYDROVAR. 

 
Trebuie făcută o distincŃie între mesajele de avertizare şi cele de eroare: 
 
• Mesajele de avertizare  sunt semnalizate pe afişaj (şi chiar printr-un led roşu de indicare 

a defecŃiunilor), dar este posibil ca unitatea HYDROVAR să funcŃioneze în continuare (în 
funcŃie de diferitele mesaje de avertizare). 
Dacă apare un mesaj de avertizare, iar cauza nu poate fi remediată în 20 secunde, în 
majoritatea cazurilor se va afişa un mesaj de eroare.  
 

• Mesajele de eroare  sunt indicate la unitatea HYDROVAR şi prin LED-ul de culoare 
roşie care indică o defecŃiune de pe panoul de comandă, iar motorul conectat este scos 
imediat din funcŃiune. Toate erorile sunt semnalate pe Afişaj şi salvate în Memoria 
Erorilor împreună cu data şi ora la care a survenit defecŃiunea.  

 
Punctele de mai jos descriu fiecare mesaj de eroare care poate apărea la unitatea 
HYDROVAR (chiar şi la Inversorul Master şi Inversorul de bază). De asemenea, sunt 
descrise măsuri posibile de remediere a acestor erori.  
 
• PuteŃi activa opŃiunea de resetare automat ă a erorilor  din SUBMENIU ERORI pentru a 

reseta automat o defecŃiune semnalată de 5 ori. Pentru informaŃii suplimentare despre 
această funcŃie vezi parametrul RESETARE-ERORI [0615].   

 
• Toate semnalele de eroare şi avertiz ările mai pot fi indicate şi la nivelul celor două 

Relee de stare  la bornele X5/1-2-3 sau X5/4-5-6, în funcŃie de configuraŃie.  
(Pentru modul de programare vezi Parametrul CONF REL 1 [0715] şi CONF REL 2 
[0720]) 

SSSS    
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11.1 Inversor de baz ă 

Dacă unitatea HYDROVAR este utilizată ca un Inversor de bază (constând doar din 
Unitatea de alimentare), următoarele mesaje de eroare vor fi indicate printr-un cod de 
defecŃiune: 
 

Cod led ro şu Eroare Cauză posibil ă 

clipeşte o dată TENSIUNE 
SCĂZUTĂ 

Tensiunea CC a unităŃii HYDROVAR este prea 
mică 

clipeşte de 2 ori SUPRACURENT sau 
SUPRASARCINĂ 

O creştere prea mare a curentului la ieşire sau 
este depăşită limita de putere a unităŃii HYDROVAR 

clipeşte de 3 ori SUPRAÎNCĂLZIRE 
INVERSOR 

Temperatură excesivă la interiorul unităŃii 
HYDROVAR 

clipeşte de 4 ori SUPRATENSIUNE Tensiunea CC a unităŃii HYDROVAR este prea 
mare 

clipeşte de 5 ori EROARE COD Eroare internă (vezi capitolul 11.3) 

clipeşte de 6 ori 
SUPRAÎNCĂLZIRE 
MOTOR 
CONTACT EXTERN 

Termistorul PTC din doza de derivaŃie a atins 
temperatura de declanşare sau contactul extern 
este deschis 

 
Pentru modalitatea de remediere a cauzei defecŃiunii, vezi capitolul 11.2! 
 

Resetare:  

 
Pentru a reseta EROARE COD şi EROAREA SUPRACURENT, trebuie 
întreruptă alimentarea timp de > 60 secunde. 
 
Se pot reseta toate celelalte erori prin deschiderea/închiderea contactului 
de intrare START/STOP_PTC (X1/SL) de la unitatea de alimentare. 
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În cazul în care Inversorul de baz ă este utilizat împreun ă cu un Inversor Master,  fiecare 
defecŃiune poate fi indicată şi la Inversorul Master şi salvată în memoria defecŃiunilor, 
împreună cu data şi ora la care a survenit. 
 

DISPOZITIV X 
DEFECT 

Indicare la nivelul Inversorului Master! 
Pentru informaŃii detaliate cu privire la o defecŃiune survenită la o anumită 
unitate, trebuie să intraŃi în SUBMENIU STARE [20] şi să selectaŃi 
dispozitivul afectat!  

 
 
Când este folosit Inversorul Master în acest sistem, este posibilă şi resetarea erorilor care au 
survenit la Inversorul de bază, de la Inversorul Master, fără a interveni în funcŃionarea 
celorlalte inversoare din sistem (de asemenea, funcŃia de resetare automată a Erorilor este 
activată dacă parametrul RESETARE EROARE [0615] este setat în poziŃia PORNIT). 
 
11.2 Inversor Master/ Simplu 

Fiecare eroare este semnalată pe afişaj în text simplu şi salvată în Memoria Erorilor 
împreună cu data şi ora la care a survenit defecŃiunea. 
 
Erorile pot fi resetate automat, în funcŃie de setarea parametrului RESETARE EROARE 
[0615], sau manual, după ce cauza a fost remediată în diferite modalităŃi: 
 
o întreruperea alimentării timp de > 60 secunde 
o apăsarea tastei ◄ şi ► simultan timp de aproximativ 5 secunde 
o folosind comutatorul extern PORNIT/OPRIT (Terminalele X3/7-8) 
 
 

Nu se semnaleaz ă niciun mesaj de eroare pe afi şaj - LEDUL ro şu nu se aprinde  

 

Eroare Cauză posibil ă Solu Ńie 

AUTOSTART nu 
funcŃionează după o 
cădere de curent 

Parametrul AUTOSTART este 
“OPRIT” 

VerificaŃi Parametrul AUTOSTART 
[08] 

Nu funcŃionează chiar 
dacă presiunea sistemului 
< presiunea setată 

Presiunea este mai mare 
decât valoarea de pornire sau 
MODUL REGLARE a fost 
schimbat la INVERS. 

verificaŃi parametrul VALOARE 
START [04] şi/sau MODUL 
REGLARE [0320] 

 
 
 

Mesaj de eroare pe afi şaj - se aprinde LEDUL ro şu 
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Eroare Cauză posibil ă Solu Ńie 

SUPRACURENT 
EROARE 11 

O creştere prea mare a 
curentului la ieşire 

• verificaŃi bornele de conectare a 
sistemului HYDROVAR 

• verificaŃi terminalul de conectare a 
motorului şi cablul motorului 

• verificaŃi înfăşurările motorului 
 

Resetare: 
o întreruperea alimentării timp de > 60 secunde.  
o resetarea automată a Erorii nu este posibilă pentru acest tip de 

defecŃiune! 
 
 
 
 
 

Eroare Cauză posibil ă Solu Ńie 

SUPRASARCINĂ 
EROARE 12 

Este depăşită limita de putere a 
sistemului HYDROVAR 

• verificaŃi Parametrul PANTĂ 1/2 
[0215/0220] (prea scurtă) şi 
AMPLIFICARE [0265] (prea mică)  

• verificaŃi conexiunea motorului 
(stea/triunghi) şi cablul 

• Pompa este blocată 
• Motorul se roteşte în sensul greşit 
    înainte de funcŃionare  
    (Defect la supapa de reŃinere)  
• Punct de operare neadmis sau 

FRECVENłA MAX. [0245] prea 
mare 

de asemenea, verificaŃi şi parametrul 
AMPLIFICARE [1015] în submeniul 
TESTARE [1000] 

SUPRATENSIUNE 
EROARE 13 

Tensiunea CC a unităŃii 
HYDROVAR este prea mare 

• Parametrul PANTA 2 [0220] prea 
rapid  

• Valoarea sursei de alimentare este 
prea mare 

• Tensiunea maximă este prea mare 
• (SoluŃie: Filtrele sistemului, 

inductanŃa circuitului, Elementul 
RC) 

SUPRAÎNC. INVERS 
EROARE 14 

temperatură excesivă la 
interiorul unităŃii HYDROVAR 

• nu se realizează o răcire 
corespunzătoare 

• murdărirea fantelor de aerisire a 
motorului   

• temperatura mediului este prea 
mare 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    

    

100 

 

ÎNTR.TERMO-
MOTO/EXT 
EROARE 15 

 

A fost declanşată protecŃia 
externă conectată la terminalul 
X1/PTC (de ex. termistorul PTC 
conectat a atins temperatura de 
declanşare)  

• închideŃi contactul X1/PTC dacă nu 
este conectat un dispozitiv de 
protecŃie extern (de ex. termistor 
PTC, întrerupător pentru nivel 
scăzut al apei) 

• închideŃi întrerupătorul extern 
pornit/oprit dacă este conectat la 
aceste borne 

• Pentru informaŃii detaliate cu privire 
la folosirea terminalului X1/PTC, 
vezi capitolul 9.4.3 

ÎNTRERUPĂTOR 
FAZĂ 

EROARE 16 

S-a pierdut una dintre fazele 
sursei de alimentare -> 
reducere automată a Puterii 
(disponibilă doar pentru unităŃile 
HV4.055-4.110) 

• verificaŃi sursa de alimentare (chiar 
sub sarcină maximă) – pierderea 
unei faze la intrare 

• verificaŃi întrerupătoarele de circuit 
punctele de circuit la terminalele de 
intrare  

TENSIUNE SCĂZUTĂ Tensiunea CC a unităŃii 
HYDROVAR este prea mică 

• tensiunea de alimentare este prea 
mică 

• pierderea unei faze la intrare  
• asimetria Fazelor 

PIERDERE COM 

 Comunicarea dintre Unitatea 
de alimentare şi Cardul de 
comandă nu funcŃionează 

corespunzător  

• verificaŃi dacă adresa [1220] este 
corectă (reîncercaŃi!) 

• verificaŃi dacă fiecare unitate şi-a 
alocat adresa propriei pompe 

• verificaŃi dacă conexiunea dintre 
cardul de comandă şi unitatea de 
alimentare este corespunzătoare 
(cablu plat) 

 

Resetare: 

o întreruperea alimentării timp de > 60 secunde 
o resetaŃi manual închizând comutatorul extern PORNIT/OPRIT 

(terminalele X3/7-8) 
o resetaŃi manual apăsând tasta ◄ şi ► simultan timp de 

aproximativ 5 secunde 
o Auto-resetarea este posibilă dacă este PORNITĂ funcŃia 

RESETARE EROARE [0615] 
 

LIPSĂ APĂ 
EROARE 21 

 

Contactul pentru nivel scăzut al 
apei  
(X3/11-12) este deschis  
 
(este activat doar dacă motorul 
este în funcŃiune) 

• protecŃie la presiunea de intrare sau 
la scăderea nivelului sub valoarea 
min. 

• punte X3/11-12, dacă nu se asigură 
o protecŃie externă la nivel redus de 
apă 

• ajustaŃi Parametrul TIMP ÎNTRZ 
[0610] dacă defecŃiunea nu durează 
mult timp 

 



                                                                                                                             
    

    

101 

 

Resetare: o Automată, dacă se va închide contactul pentru nivel scăzut al 
apei (X3/11-12)! 

 

PRAG MIN. 
EROARE 22 

valoarea definită a Parametrului 
PRAG MIN. [0605] nu a fost 
atinsă în TIMP ÎNTRZ 
preselectat [0610] 

• verificaŃi unitatea de amplificare, 
ajustaŃi Parametrul TIMP ÎNTRZ 
[0610] 

• Parametrul RESET EROARE 
[0615] setat la PORNIT, pentru a 
permite 5 porniri repetate  
(de ex. într-un sistem gol) 

 
 
 

SENZOR DEFECł 1 
 

SENZOR 1 VAL ACT  
EROARE 23 

 

Semnal senzor la  
terminalele X3/2 <4mA 
Senzor activ: 
AVERTIZARE (20 sec.)-> 
EROARE 
Senzor inactiv: AVERTIZARE 

• Semnal VALOARE ACTUALĂ 
(transductor de presiune) 
necorespunzător 

• conexiune greşită 
• Senzor (Transductor) sau 

defecŃiune cablu 
• verificaŃi configuraŃia Senzorilor în 

Submeniul SENZORI [0400] 
 
 

SENZOR DEFECł 2 
 

SENZOR 2 VAL ACT  
EROARE 24 

Semnal senzor  
la terminalele X3/4 <4mA 
Senzor activ:  
AVERTIZARE (20 sec.)-> 
EROARE 
Senzor inactiv:  AVERTIZARE 

• Semnal VALOARE ACTUALĂ 
(transductor de presiune) 
necorespunzător 

• conexiune greşită 
• Senzor (Transductor) sau 

defecŃiune cablu 
• verificaŃi configuraŃia Senzorilor în 

Submeniul SENZORI [0400] 
 
 

VAL REF I<4mA 

VAL REF 1 I<4mA 
EROARE 25 

Intrarea de semnal curentă a 
valorilor necesare este activă, 
dar nu este conectat un semnal 
4-20mA 
AVERTIZARE (20 sec.)-> 
EROARE 

• verificaŃi semnalul analogic extern 
la terminalele X3/17-18 

• verificaŃi configuraŃia valorilor cerute 
în Submeniul VALORI NECESARE 
[0800] 

 

VAL REF 2 I<4mA 

VAL REF 2 I<4mA 
EROARE 26 

Intrarea de semnal curentă a 
valorilor necesare este activă, 
dar nu este conectat un semnal 
4-20mA 
AVERTIZARE (20 sec.)-> 
EROARE 

• verificaŃi semnalul analogic extern 
la terminalele X3/22-23 

• verificaŃi configuraŃia valorilor cerute 
în Submeniul VALORI NECESARE 
[0800] 

 
 

SSSS    

SSSS    
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Resetare: 

o întreruperea alimentării timp de > 60 secunde 
o resetaŃi manual închizând comutatorul extern PORNIT/OPRIT 

(terminalele X3/7-8) 
o resetaŃi manual apăsând tasta ◄ şi ► simultan timp de 

aproximativ 5 secunde 
 
o Auto-resetarea este posibilă dacă este PORNITĂ funcŃia 

RESETARE EROARE [0615] 
 
 
 
11.3 Erori interne 

Pentru a reseta erorile de mai jos trebuie întreruptă alimentarea timp de >60 secunde. 
Dacă mesajul de eroare este afişat în continuare, contactaŃi serviciul clienŃi şi descrieŃi 
eroarea în detaliu. 
 

Erori interne  
Mesaj de eroare pe Afi şaj - se aprinde LEDUL ro şu 

EROARE 1 
EROARE EEPROM   
(eroare la blocul de date 
corespunzător) 

Resetare - după repetarea mesajului 
de eroare ⇒ schimbare Card de 
comandă 

EROARE 4 
Eroare buton   
(de ex.: tastă blocată) 

• verificaŃi butoanele,  
• Panoul de afişare poate fi defect 

EROARE 5 
Eroare EPROM 
(Eroare la suma de control) 

Resetare - după repetarea mesajului 
de eroare ⇒ schimbare Card de 
comandă 

EROARE 6 
Eroare program: 
Eroare Circ Supv 

Resetare - după repetarea mesajului 
de eroare ⇒ schimbare Card de 
comandă 

EROARE 7 
Eroare program:  
Eroare puls procesor 

Resetare - după repetarea mesajului 
de eroare ⇒ schimbare Card de 
comandă 

EROARE COD Eroare cod:  
comandă procesor invalidă 

• verificaŃi instalarea cablurilor, 
conectarea ecranului şi egalizarea 
de potenŃial 

• verificaŃi împământarea 
• instalaŃi inductanŃe suplimentare 

pentru cablurile de semnal (de ex. 
cele cu ferită) 
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Exemple:  
 

Unitatea de amplificare 

Problem ă: sistemul HYDROVAR nu se opre şte din func Ńionare 
Componente de verificat Solu Ńie 

• comanda existentă 
• supapa de reŃinere nu este închisă 
• presiunea de preîncărcare din rezervorul 

sub presiune 
   
• setări incorecte în INTERVAL şi 

HISTEREZIS PANTĂ 
• Treapta de oprire prea lentă 
• circuitul de aspiraŃie este prea mare 

• verificaŃi Ńevile şi supapele 
• schimbaŃi supapa de reŃinere 
• reglaŃi conform diagramei  

(Vezi capitolul 2.1) 
• setaŃi INTERVAL [0310] (ca.10%) şi  

HISTEREZIS [0315] (80-50%) 
• setaŃi PANTA 2 [0220] la 4...15 sec. 
• OpŃiunea FRECVENłĂ MINIMĂ [0250] trebuie 

activată pentru creşteri de presiune la 
comandă 0 

 

Comand ă la debit constant  

Problem ă: fluctua Ńii ale comenzii 
Componente de verificat  Solu Ńie 

caracteristicile de comandă sunt setate la valori 
inferioare 

setaŃi INTERVAL [0310] şi HISTEREZIS 
[0315] la 99% pentru a controla PANTA 3 şi 
4 

 

Pompă de circula Ńie 

Problem ă: oscilarea tura Ńiilor motorului 
Componente de verificat  Solu Ńie 

setările de comandă sunt prea rapide 

• creştere PANTA 3 [0225] şi 4 [0230]: 
100...200sec 

• INTERVAL [0310] (ca.20%) şi  
HISTEREZIS [0315] (ca.99%) 

Problem ă: nu se poate men Ńine VALOARE ACTUAL Ă 
Componente de verificat  Solu Ńie 

HISTEREZIS este setat la o valoare prea mare HISTEREZIS [0315]: 90-99% 

 

Generalit ăŃi 

Problemă
: 

fluctuaŃii de presiune, semnal analogic inconstant 

SoluŃie: • verificaŃi cablurile şi conectarea ecranului 
• verificaŃi împământarea TransmiŃătorului 
• utilizaŃi cabluri protejate 
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12 Între Ńinere 

Sistemul HYDROVAR nu necesită lucrări speciale de întreŃinere. 
Cu toate acestea, ventilatorul de răcire şi fantele de aerisire trebuie curăŃate de praf 
ocazional. De asemenea, din când în când trebuie verificată temperatura din jurul unităŃii. 
 
Toate modificările trebuie efectuate de personal calificat! Pentru operaŃiuni de montaj şi 
reparaŃii la sistemul HYDROVAR, sunt disponibili tehnicieni de service calificaŃi. 
 
Demontarea: 
Sistemul HYDROVAR trebuie deconectat de la alimentare înainte de a efectua orice 
lucrări. ConsultaŃi instrucŃiunile pompei şi ale motorului. 
UtilizaŃi echipamentul individual de protecŃie. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, adresaŃi-vă distribuitorului dumneavoastră! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ITT” şi „Engineered for life“ sunt mărci înregistrare proprietatea 

ITT Industries, Inc.  

Toate celelalte mărci sau mărci înregistrate sunt proprietatea 

beneficiarilor respectivi.  

Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 

 

Deleted: <#>Important safety 
instructions¶

... [1]
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Important safety instructions 

 

Read and follow the operating instructions and safety instructions 
carefully before starting operations!  

All modifications must be done by qualified technicians! 
 

 
 

 

Warns that failure to observe the precaution may cause electric shock 

 
 

 

 
Warns that failure to observe the precaution may cause personal injury or       
damage to property. 

 
 
In addition to the instructions contained in these operating instructions 
please pay attention to universal safety and accide nt prevention 
regulations. 
 
Basically the HYDROVAR must be disconnected from the power supply before 
any work can be carried out in the electrical or mechanical part of the system. 
Installation, maintenance and repair work may only be carried out by trained, 
skilled and qualified personnel.  
Unauthorized modifications or changes to the system make all guarantees null 
and void. 
 
During operation, the motor can be stopped by open a digital input or manually 
operated, whereby the HYDROVAR and the motor remain under voltage. For 
safety reasons, the HYDROVAR has to be disconnected from the power supply 
when carrying out work on the machinery. 
 

 
 
 
 
 

 

When the HYDROVAR is connected to power supply, the components of the 
power unit as well as certain components of the control unit are connected to 
the power supply. 
 
Touching these components seriously endangers life!  
 
Before removing the HYDROVAR cover the system must be disconnected from 
the power supply. After switching off the power supply wait at least 8 minutes 
before starting work on or in the HYDROVAR (the capacitors in the intermediate 
circuit are discharged by the installed discharge resistors). 
 



Voltages of up to 800 volts  are possible (in case of an error these also can be 
higher) 
 
 
All work, carried out at opened HYDROVAR, may only be performed by 
qualified and authorized staff. 
 
Furthermore, care must be taken not to short circuit the neighbouring 
components when connecting the external control wires and all cable ends 
which are not in use are isolated. 
 
 

 

The HYDROVAR contains electronic safety devices which switch off the control 
element in the event of faults, whereby the motor has zero current but remains 
energised and comes to a halt. The motor can also be halted by mechanical 
blocking. If it is switched off electronically the motor is disconnected from the 
mains voltage through the electronics of the HYDROVAR but is not potential-
free in the circuit. 
 
In addition voltage fluctuations, especially power failures can cause the system 
to switch off itself. 
Repair of faults can cause the motor to start up ag ain!  

 
 

 

The system may only be put into operation when it has been grounded.  
In addition, equipotential bonding of all conductive pipes must be ensured. 
(Please consider local installation standards!) 

 
 

 

High voltage tests of the HYDROVAR or the motor may damage the 
electronic components! Hence bridge the in- and outgoing  
terminals L1 - L2 - L3 -- U-V-W before.  
To avoid incorrect metering by capacitors incorporated in the electronic 
part isolate the motor from the HYDROVAR. 

 
 
 
 

 

The operating instructions must be read, understood and 
followed by the operating personnel. We point out that we 
accept no liability for damage and operating disorders which 
are the result of non-compliance with the operating 
instructions. 
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Transport, Handling, Storage, Disposal:  
 

Check the HYDROVAR immediately upon delivery/receipt of dispatch for 
damage or missing parts 

The HYDROVAR unit must be transported carefully and by competent 
personnel.  

Avoid serious impacts 
 
 
NOTICE! 

 

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated 
as household waste. 
Dispose of all packing materials and the HYDROVAR unit in accordance with 
local regulations. For more detailed information about the recycling of this 
product, please contact your local authority, your household waste disposal 
service provider or the shop where you purchased the product. 

 
 
CAUTION! 

 

Lifting aids (stacker, crane, crane mounting device, lifting blocks, sling ropes, 
etc.) must have the proper dimensions so that they can bear the weight of the 
HYDROVAR.  

 
 
CAUTION! 

 

It is not allowed to carry the HYDROVAR around by using the connected 
cables. 
Do not damage the cable during transport (do not squeeze, bend or drag). 
The cable ends must be kept dry. 

  
 
WARNING! 

 

Do not stand underneath suspended loads  
take note of the general regulations on prevention of accidents  
The HYDROVAR must be secured against tipping over and slipping until it 

has been fixed in its final location. 
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System Design 

The following diagrams show typical single pump and multi-pump systems using 
the HYDROVAR control unit. Connection can be made directly to a water supply. 
In such a case, a pressure switch on the suction side should be used. 
 

Single Pump Layout Multi Pump Layout 



 

 

pump with HYDROVAR 
diaphragm tank 
distribution panel 

gate valve 
non return valve 
low water control 

pressure gauge 
pressure transmitter 
drain tap 

 

Pressure tank 

A diaphragm pressure tank is used on the discharge side of the pump to maintain 
pressure in the line when there is no demand. This will keep the pumps from 
continuing to run at zero demand. With the HYDROVAR, no large tanks are 
required for supply purposes.  
The tank must be permitted and suitable for systems pressure. The tank should 
have a capacity of min. 10% of the maximum system flow rate [l/min] of one 
pump (also valid for multi-pump system).  
 

Example:  
Maximum flow rate of the pump = 250 litres per minute 
Minimum volume of the tank = 250 x 0.10 = 25 litres  
 

The pre-charge pressure of the tank can be determined by using  the following 
table: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 NOTICE: To check and set the right pre-charge pressure, please make the tank 

pressure less before. 

 
 required pressure (bar) (system 

precharge pressure (bar) (air 
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Product Overview 

Hardware Configurations 

The HYDROVAR Modul Concept consists mechanically of two main parts, the 
Power Unit and the Control Card. In its basic configuration (consists only of the 
Power Unit) the HYDROVAR can be used as “Basic Inverter” without the need of 
the Control Card. In that form the HYDROVAR can be used as a sequence pump 
in a multi pump system, but also as a simple soft starter for single pump 
applications.  
By extending this “Basic Inverter” with the additional Control Card, the 
HYDROVAR is able to work in different modes and can be extended by the 
implementation of different modules.   
 
General Versions:  
 
Basic Inverter  – HYDROVAR in its simplest configuration, consists only of the 
power unit. 

Application: Single pump operation as soft-starter, sequence pump in a multi 
pump system 
 
Master Inverter  – Full featured HYDROVAR including the high level Control 
Card (supports also the optional modules like the optional “Relay Card” and all 
special software features). 

Application:  
- Single pump control including all extended features 
- Multi pump system of “Master” and “Basic Inverters” (up to 8 pumps) 
- Multi pump system equipped with up to 8 “Master Inverters” 
- in combination with the optional “Relay Card” up to 5 fixed speed pumps can be 

controlled with this kind of configuration 
 
Single Inverter  – HYDROVAR with Control Card developed only for Single 
pump operation and less features in comparison with the Master Inverter. 
Additionally the Single Inverter isn’t able to support any optional Modules like the 
Relay Card. 

Application:  
- Single pump control 
 
Operation Modes 

Actuator (for single pump operation only!) 

In this mode the HYDROVAR operates as an Actuator with external speed signal 
or switching between 2 programmed frequencies by using the corresponding 
digital input. For this application the HYDROVAR operates like a standard 
frequency converter when an external controller is used. 



External 
max. 5 

fixed 

External External External 

!!! Please consider that this mode is only possible  by using a HYDROVAR 
Master or Single Inverter and is limited for single  pump operation only!!! 

 
Controller 

This mode should be selected if only one HYDROVAR pump is in operation and 
there is no connection to any other HYDROVAR via RS485 interface. 
 
 
Cascade Relay 

One pump is fitted with a HYDROVAR “Master Inverter” and up to 5 full speed 
slave pumps can be switched ON and OFF on demand. For this purpose an 
additional relay card with 5 relays is used in the “Master Inverter”. Each Relay 
can be activated or deactivated depending on how many pumps are connected. 
Basically an external panel is needed for all the motor relays, because the relays 
in the HYDROVAR can’t switch the pumps directly as they are just used as 
switch contacts. 
 
Also an automatic change over of the fixed speed pumps to provide even wear 
and achieve even operating hours is possible in this mode.  
 
This configuration would be a simple alternative compared with other solutions 
using VFD’s on each pump, but in any case care has to be taken due to the 
lower operating safety of such a system. 
 
 
Application Example 
 
Booster sets up to 6 pumps where only one pump is speed controlled by the 
HYDROVAR and the others are fixed speed (1 HYDROVAR Master Inverter+5 
fixed speed). This should be the standard configuration when the additional 
“Relay Card” is used. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



extended 

up to 8 

RS 485 

connectio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascade Serial 

In this mode there are various possibilities to combine the different versions of 
the HYDROVAR, which will be explained on the following pages.  
In general each of the pumps is equipped with a HYDROVAR unit. All units are 
connected via the RS485 interface and are communicating via standard 
MODBUS-Format (fixed with 9600 Baud, RTU, N81). 
 
To realise a fully controlled system at least one “Master Inverter” is needed, the 
other pumps could be fitted just with a “Basic Inverter”. 
The controller in the “Master Inverter” is informed about the status and a possible 
failure of the “Basic Inverters” all the time. All possible failures will be indicated 
on the Master unit, including also the date and real time when the failure 
happened.  
 
The complete control will be done via the “Master Inverter” every time, but also 
an automatic change over of the lag pumps to provide even wear and achieve 
even operating hours will be possible .  
 
If the Control Card of a “Master Inverter” fails, each of the “Basic Inverters” can 
be manually started by an external switch (manual operation) in order to ensure 
an “emergency operation” of the system. 
 
Application Example 
 
Each pump of the system (extended up to 8 pumps) is equipped with a 
HYDROVAR unit (at least one “Master Inverter” and the others can be “Basic 
Inverters” in order to ensure a proper control of the system) which are connected 
via the serial interface. 
 
The combination of the different HYDROVAR units that are used in a multi-pump-
system  depends on the system requirements (i.e. in a 6 pump system 2 “Master 
Inverters” can be used due to safety reasons and 4 “Basic Inverters” without 
Control Card – or just any other configuration)  
 
Minimum requirement: 1 “Master Inverter” and the others equipped with “Basic 
Inverters”  
 



RS 485 

connectio
extended 

up to 8 

RS 485 

connectio
extended 

up to 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To increase the operating safety of such a system, also a second “Master 
Inverter” could be used: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Full-featured Possibility: Each pump is equipped with a “Master Inverter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
In this mode it is possible to run all pumps in multi-controller mode and 
synchronous mode as well! 
 
This configuration allows each pump of the system to become a lead pump. This 
ensures a proper operation if one “Master Inverter” fails, either another one is 
used to take the “full responsibility” and a steady control of the system. That 
ensures that the operating hours of each separate pump will be on the same 
level to ensure even wear of the pumps. 
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Type designation code 

 
 
 

 
Software Version 

Language 
A = Western Europe 
B = Eastern Europe 

C = Northern Europe 

Hardware Version 

Optional Components 
Optional Card 

Relay Card (0= without / R= included) 
Bus Card 

Display (0= without / 1= included) 

EMC Protection Filter 
A = A- Filter (industrial environment) 
B = B- Filter (domestic environment) 

Enclosure Class (IP Class) 
2= IP 21 
5= IP 55 

Hardware Configurations 
M = Motor mounted Unit 

W =    Wall mounted Unit 
1=     Basic Inverter 
2=   Single Inverter 
3=  Master Inverter 

Rated Output 

HV   .    -   -  -  -     -  -  -    .  



022= 2,2 kW 055= 5,5 kW 
030= 3,0 kW 075= 7,5 kW 

 040= 4,0 kW   
110= 11kW 

Nominal mains voltage 
     1= 1~/1~ 230VAC       3= 3~/3~ 

230VAC 
                    2= 1~/3~ 230VAC    4= 3~/3~ 
380-460VAC 
Example  

 
 

The mentioned HYDROVAR in this example is specified with following 
technical data: 

Nominal mains voltage:  3~/3~ 380-460VAC 
Rated Output:   4 kW 
Hardware Configurations:  Motor mounted unit - Master Inverter  
Enclosure Class:   IP 55 
EMC-filter:    B - Filter (domestic environment) 
Optional Components:  Display, Relay-Card 
Hardware Version:   G 
Language:    A: Western Europe (DE, EN, FR, NL, IT, 
ES, PT) 
Software Version:   V01.1 
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Technical Data 

HYDROVAR Power Supply  

Type Rated 
output 

Voltage limits 
48-62 Hz 

Rated current 
input 

Recommended 
line protection 

Maximum 
connection 

HV [kW] [V] [A] [A] [mm²] 

2.015 1,5 14,0 20 
2.022 2,2 

1~230 ± 15% 
20,0 25 

10 

4.022 2,2  7,6  13 
4.030 3  9,1  13 
4.040 4  

3~380-460 ± 15% 
11,4 16 

10 

4.055 5,5  15,1 20 
4.075 7,5 19,6 25 
4.110 11 

3~380-460 ± 15% 
27,8 32 

10 

 
 

HYDROVAR Output to the motor 

HV  4 . 0 4 0 - M 3 - 5 - B - 1 0 R 0 - G - A - V 0 1 . 1 



Type Rated 
Output  

Max. Voltage Output Rated Current 
output 

Motor connection cables 

HV [kW] [V] [A]  mm² 

2.015 1,5 7 
2.022 2,2 

3~ Uin 10 
4x1,5 – 4x4 

4.022 2,2 5,7 

4.030 3 7,3 

4.040 4 

3~ Uin 

9 

4x1,5 – 4x4 

4.055 5,5  13,5 

4.075 7,5 17 

4.110 11 

3~ Uin 

23 

4x2,5 – 4x6 

 
 

Make sure that the HYDROVAR’s electrical data match those of the 
electric pump. Improper combinations may cause malfunctions and 
fail to ensure the protection of the electric motor. 
 

 
The rated current of the motor must be lower than the rated current of the 
HYDROVAR to prevent overheating or shutdown due to “OVERLOAD”. 
 
 
The max. output current of the HYDROVAR could reach 110% of the nominal 
current for max. 60 sec. before the error “OVERLOAD” will occur. 
 
 
 



General Technical Data 
 

Ambient temperature: 
 

0° C ... +40°C 
At higher temperatures a reduction of the output current or 
the use of the next HYDROVAR type is necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protect the HYDROVAR against direct sunlight! 
Outdoor installation without protection of the HYDROVAR is 

not permitted! 

Storage temperature: -25° .C ... +55° C (+70°C during max. 24 hours.) 

Humidity: 

RH max. 50% at 40°C, unlimited 
RH max. 90% at 20°C, max. 30 days per year 
75% average per year (Class F) 
Condensation is not permitted!  

Air pollution: 
 
 

The air may contain dry dust as found in workshops where 
there is no excessive quantity of dust due to machines. 
Excessive amounts of dust, acids, corrosive gases, salts etc. 
are not permitted 

Altitude: 

max. 1000m above sea level  
At sites over 1000 m above sea level, the maximum output 
power has to be derated by 1% for every additional 100m.  
If the installation site is higher than 2000 m above sea level, 
please contact your local distributor.  

Class of protection: 
HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040           IP 55, NEMA 4 (Indoor only) 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

Certifications: CE, UL, C-Tick, cUL 
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EMC requirements (Electromagnetic compatibility) 

The EMC requirements differ between two environments which depending on the 
intended use. 
 
First environment – class B  (EN 61800-3: Class C2) 
Environment that includes domestic premises, it also includes establishments 
directly 
connected without intermediate transformers to a low-voltage power supply 
network which supplies buildings used for domestic purposes. 
 
E.g. Houses, apartments, commercial premises or offices in a residential building 
are typical examples of first environment locations. 
 
Be careful: The relevant EMC regulations for which the HYDROVAR is tested in 
the first environment consider that the HYDROVAR is a restricted available 
product. That means the voltage of the inverter is less than 1 000 V, it is neither a 
plug in device nor a movable 
device and, when used in the first environment, is intended to be installed and 
commissioned only by a person or an organisation having necessary skills in 
installing and/or commissioning power drive systems, including their EMC 
aspects. 
  
Second environment – class A (EN 61800-3: Class C3) 
Environment that includes all establishments other than those directly connected 
to a low voltage power supply network which supplies buildings used for 
domestic purposes 
 
E.g. Industrial areas, technical areas of any building fed from a dedicated 
transformer are typical examples of second environment locations. 
 
 
The HYDROVAR complies with the general EMC regulati ons and is 
tested according to the following standards: EN 618 00-3/2005 
 
EN 55011  (2002) Disturbance voltages / Disturbance field strength 
 
 First environment  

– class B / class C2 
Second Environment  
– class A / class C3 

Disturbance voltages OK OK 
Disturbance field stength *) OK 
*) Warning - In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case 



supplementary mitigation measures may be required. 
 
EN 61000-4-2  (2001) Electrostatic Discharge 
EN 61000-4-3  (2002) Electromagnetic field immunity test 
EN 61000-4-4  (2001) Burst Immunity Test 
EN 61000-4-5  (2001) Surge Immunity Test 
EN 61000-4-6  (1996) Immunity of Conducted RF-Disturbance 
EN 61000-4-11 (2001) Voltage dips and interruptions 
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Dimensions and Weights 

HV 2.015 / 2.022 
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
 

 

All dimensions in millimetres! Drawings are not in scale! 
Lifting aids must have the proper dimensions.  

 



 

 

Type Weight [kg] 

 Basic Master/ 
Single 

HV 2.015 
HV 2.022 
HV 4.022 
HV 4.030 
HV 4.040 

4,00 4,40 

a … minimum centre-distance between the HYDROVAR 300 [mm] 
b … expansion space for maintenance 110 [mm] 
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HV 4.055 / 4.075 / 4.110 
 
 

All dimensions in millimetres! Drawings are not in scale! 
Lifting aids must have the proper dimensions.  

 



  
 
 
 
  

Type Weight [kg] 

 Basic Master/ 
Single 

HV 4.055 
HV 4.075 
HV 4.110 

7,70 8,10 

a … minimum centre-distance between the HYDROVAR 430 [mm] 
b … expansion space for maintenance 110 [mm] 
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Modules 

Regarding to your application the needed configuration which is available for the 
HYDROVAR can be selected. Due to this possibility the HYDROVAR can be 
configured regarding the operation safety and cost effectiveness for your specific 
application. 
 

HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 



 

 
 
 
 
 
 
 

4 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

5 



(1) 
Relay Card 
The optional Relay Card allows to control up to 5 fixed speed pumps (can be only 
used in combination with the Master Inverter). 

(2) 
Control Card 
The control card is used for the Master/Single Inverter and includes the I/O’s for the 
digital and analogue signals (i.e. actual value input, run/fault relay output) and the 
Display unit. 

(3) 
Display Unit 
Depending to the installation position the display can be turned to your prefered 
position! 
(The push-buttons will change automatically when turning the display!) 

(4) Filter Card 
Optional Filter Card to ensure EMC regulations for domestic environments.  

(5) 

Mounting Kit 
The Mounting Kit consists of the Metal and the Plastic Cover. On the Plastic Cover 
there are fixed the Control Card, the Display and also the additional Relay Card if 
used. The Pre-mounted cable-clips, which are necessary to connect the screen of 
all signal cables to HYDROVAR-ground, are placed on the Metal Cover.  

(6) 

Power Unit 
In its standard form it will be used as Basic Inverter or as simple soft starter in a 
single pump application! 
When using a Master configuration the power unit is fitted with an additional control 
card! 
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Mechanical Components 

Included mounting material 

Included 
components 

Cable gland Closing gland Motor PTC Mounting 
clamps 

Center-
piece 

Terminals 
for max. 
[mm²]  

 M M M M M M 
 12 16 20 25 12 16 

Cable 
diameter 

[mm] 
3,5-7 4,5-10 7-13 9-17 

  

    

2.015- 2.022 2 (3) 2 2  3 1 1 4 1 10 
4.022- 4.040 2 (3) 2 2  3 1 1 4 1 10 



4.055- 4.110 2 (3) 2  2 3 1 1 4 1 10 
( ) max. available cable entries 
 
Optional Components 

Fittings 

 Mounting ring  
Available for the diameters: 140 mm 
 155 mm 

 

 

CAUTION! 
If the HYDROVAR is mounted on a motor with plastic fan cover, a stainless-
steel mounting ring must be used. 

 
Sensors 

pressure-transducer temperature-sensor 
differential-pressure-transducer flow indicator  
level-sensor (orifice plate, inductive flow meter) 

 
Filter 

Line-coils 
 
Ready-made Motor cables 

Available for HV 2.015 – 4.110 
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Assemble Instruction 

HV 2.015 – HV 4.110 
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To remove the HYDROVAR – cover, the 4 fastening screws must be opened. 
 

Ensure that there is no water on the unit before you open the cover. 
 
The HYDROVAR has to be positioned on the motor fan cover (check if the 

mounting of the motor fan cover is done properly). 
Try to centre it as good as possible using the rubber centre bit. 
 

4 Screws 

M5x60 

HYDROVAR - 

4 screws (to fix the 

Mounting 



If the HYDROVAR is mounted on a motor with plastic fan cover, a stainless 
steel mounting ring must be used. 

 
The HYDROVAR is installed on the motor fan cover by using the mounting 

brackets, the four screws and the related washers. 
The HYDROVAR has to be centred and then the four screws must be tightened. 
Tighten each fastening screw until the two bottom teeth in the brackets start to 

grip the fan cover. 
 
After the electrical components are connected, the top cover on the HYDROVAR 

can be mounted and tightened by the four fastening screws. 
 

Make sure of a good connection of the ground wire. 
Control the gasket of the HYDROVAR before tighten the fastening screws. 
Ensure that the mounting of the cable glands is done properly and use 

closing glands for cable-bushings which aren’t used. 
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Electrical installation and wiring 

 

All installations and maintenance have to be perfor med by properly 
trained and qualified personnel with proper tools!!  
Use personally protection equipment. 

 
 

 

In case of a failure, the electrical power has to b e disconnected or 
switched off. Wait at least 8 minutes for capacitor  discharge before 
servicing the HYDROVAR. 
Otherwise it can cause shock, burns or death.  

 
 
Means of protection  

Ask your power supply company which means of protection are required.  
 



Applicable: protective earthing 
AC and DC residual current operated protective devices (RCD) 
TN systems 

 
Protective earthing:   

Please note that a current to earth can occur due to the capacitors in the input 
filter. 

A suitable protection unit has to be selected (according local regulations). 
 
Residual current device (RCD/RCCB):  

When using a RCD, make sure that it also releases in the event of a short circuit 
inside the DC-part of the HYDROVAR to earth! 

single phase HYDROVAR => use pulse sensitive RCDs 
three phase HYDROVAR => use AC/DC sensitive RCDs 

The RCD has to be installed according local regulations! 
 
Automatic circuit breaker:  

Use automatic circuit breaker with C-type characteristic curve 
Rating of the line-protection (see chapter Technical Data) 
  
Internal protective devices of the HYDROVAR:  

The malfunctions short circuit, under- and over-voltage, overload and the 
overheating of the electronic components are monitored internally by 
the HYDROVAR. 

 
External protective devices:  

Additional protective functions like motor overheat and low water 
protection, are controlled by external equipment.  
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EMC-electromagnetic compatibility 

To ensure the electromagnetic compatibility the following points must be 
observed for cable installation: 

 
Earth / ground to ensure EMC  

Protection earth 
It is important to connect the HYDROVAR to PE, because of the earth 
leakage current. 

HF earth connection 
Ground cables should be as short as possible and with lowest impedance.  

 
 
Signal cables  



Control and signal cables should be screened types to prevent disturbances from 
outside. 
 
The screen should be only connected to ground on one side; otherwise it is 
possible that the screen has a ground current. The screen should be extensively 
connected with cable-clips to HYDROVAR GND (use pre mounted cable-clips). 
 

 
To connect a screen with lowest impedance to ground, remove the isolation from 
the signal cable and connect the screen extensive to ground. 
 
Signal cables must be installed separate from motor- and power- supply cables 
If signal cables are installed in parallel to power supply cables (motor cables) for 
a longer distance, the distance between these cables should be more than 
200mm. 
Don’t cross power cables with control cables-if this is not possible, cross them 
only in an angle of 90°. 
 
 
Motor cables  
To ensure the EMC compatibility and minimize noise level and leakage currents, 
keep the motor cable as short as possible. 
 
Additional component line choke (coil)  
Line coils are available as an option and should be mounted between the 
HYDROVAR and the main fuse. The Line coil should be as near as possible to 
the HYDROVAR.  
 

 
 
  

Pre-mounted cable-



Advantages: 
better efficiency 
reduction of harmonic currents 

For the following applications additional line chokes are strongly recommended: 
high short circuit currents 
compensation-plants without a coil 
asynchronous motors which are responsible for a voltage drop >20% of the 

line voltage 
 
EMC summary  
 

 
Install potential equalization according local regulations 
Don’t install the power-cable in parallel to signal-cables  
Use screened signal-cables 
Connect only one end of the screen of a signal-cable to ground 
If screened motor-cables are used, both ends of the screen have to be 

connected to ground 
Motor-cable as short as possible 
“Pigtails” should be prevented 
 

 
 
Recommended Cable Types 

To ensure the above mentioned points to guarantee EMC compatibility and a 
correct function of the HYDROVAR the mentioned cable types should be used.  
 

Application Recommended Cable-Type 

- Motor-cables  HV 2.015-2.022 
HV 4.022-4.040 

                         HV 4.055-4.075 
                         HV 4.110 

4G1,5 + (2 x 0.75) FDF 
4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 
4G 4   + (2 x 0,75) FDF 

- Control- and Signal- Cables JE-Y(ST)Y … BD 
JE-LiYCY  … BD 

- Cables connected to RS485 interface JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 
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 Wiring and connections 

Remove the screws holding the top cover of the HYDROVAR.  
Lift off the top cover. The following parts can be seen on a HYDROVAR Master / 
Single Inverter: 



HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
 
 

(A)   Power supply                                (D)   Status-Relays                (F)   Terminal block:                   
                                                                                                                - START/STOP_PTC          
(B)   Motor connections                        (E)    RS-485 Interface                 - SOLORUN 
                                                                      - User Interface                  - RS-485 Interface 
(C)   Optional Relay Card                                - Internal Interface  

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

E 

D 

F 

A 
B 
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Main Voltage Terminals 

The power supply is connected to the power section: 
terminal L1 + N  (1 x 230 VAC, single-phase) 
terminal L1+ L2 + L3  (3 x 400 VAC, three-phase)   
 
HV 2.015 / 2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 

 
 
 

 
HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

 

L1L1L1L1----L2L2L2L2----L3L3L3L3    

3x400 VAC 

Motor ConnectionMotor ConnectionMotor ConnectionMotor Connection    

UUUU----VVVV----WWWW    

(Crimp connection 

LLLL1111----NNNN    

1x230 

Power SupplyPower SupplyPower SupplyPower Supply    
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Motor connection 

Mounting of the PTC 
 
Variant A : Variant B : 
 
 
 

 

The cover of the conduit box must be opened and the terminal block inside removed 
Fix the PTC (Variant A or B)  
Remounting of the terminal block 
Electrical connection of the motor cables 
 

Motor 

PT

Terminal 

Rubber gasket 
Cover of the 

conduit box 

PT

Motor Motor Motor Motor 

ConnectionConnectionConnectionConnection    

UUUU----VVVV----WWWW    

Power SupplyPower SupplyPower SupplyPower Supply    

L1L1L1L1----L2L2L2L2----L3L3L3L3    

3x400 VAC 



The PTC must be fixed to the metal compound of the motor. This is necessary to 
measure the right temperature of the motor! 

 
The connection of the motor cable depends on the type of the motor and can be 
done in star- or delta connection. 
The right connection of the motor has to be selected as shown on the motor label 
according to the output voltage of the HYDROVAR. 
 

star - connection  delta - connection  
 

 

Power Unit 

The Power unit in its basic form, which is used as Basic Inverter in multi-pump 
systems or as a simple soft starter in a single pump application, is fitted with two 
control terminal-blocks.  
 
HV 2.015/2.022     HV 4.022 / 4.030 / 4.040 
  

HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

U 

V 

H 

Y 

D 

R 

O 

V 

U 

V 

W 

PTC PTC 

U 

V 

W 

U 

V 

W 

H 

Y 

D 

R 

O 

V 



  

 

X1 Control Terminals – Power Unit 

PTC PTC or Thermal switch 
START/STOP (external release)  when using a Basic Inverter  

 

SL  SOLO RUN  
 
 

SOLO RUN 
 

 
START/STOP_PTC 
 
 

To ensure a save operation between the HYDROVAR and the motor if the 
HYDROVAR is used as Basic Inverter, a motor-thermo-switch or PTC and an 
external on/off switch should be connected to the power unit. They must be 
connected to X1/PTC in serial and will stop the HYDROVAR in case of a failure! 
(Also a low-water switch or any other protective devices can be connected to 
these terminals!) 
 
If there aren’t connected any external protective devices or they are connected 
directly to the Control Card when using a Master Inverter, bridge terminals 
X1/PTC, otherwise the HYDROVAR can’t be started. 
 

Solo Run 

The Terminals X1/SL are used to release a Basic Inverter (when used in a multi-
pump application) when the communication to the Master Inverter fails, or even 
the Master Inverter itself fails, or in case the Basic Inverter is just used as simple 
soft-starter. 
 
At opened contact X1/SL the HYDROVAR works in standard operation. So a 

Basic Inverter only starts up, if it is released and requested by a Master 
Inverter via the serial RS485-Interface.  

 



When contact X1/SL is closed the HYDROVAR starts up to pre-selected MAX. 
FREQUENCY [0245] using Ramp 1 and 2 and even the Fast Ramps FminA 
and FminD.  
(X1/PTC must be closed too - all external connected safety devices are still 
active)   

 
A manual start up is always possible, even the HYDROVAR is equipped with a 
Control Card. For example, if it is necessary because of safety reasons to 
operate the Basic Inverters when the Master Inverters fail, it is possible to equip 
this terminal with an AUTO/MANUAL switch. 
 
Connection Example  
 
 

 
External switch to enable the  
SOLO RUN 
 
 
for example: 
External release  or 
Low water switch 
 
PTC or Thermo-switch 
(mounted in the motor terminal box) 
 

 
Recommended connections of external protective devices: 
 
Basic Inverter: PTC or Thermal switch X1/PTC 
 External release X1/PTC 
 Low water switch X1/PTC 

Placed on the Power Unit 

 
Master Inverter: PTC or Thermal switch X1/PTC Placed on the Power Unit 
 External release X3/7-8 
 Low water switch X3/11-12 Placed on the Control Card 
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If the HYDROVAR is used as Basic Inverter in a multi-pump system, the internal 
interface on the power unit is used for the serial RS-485 connection to the other 
HYDROVAR in the system. (Be careful: Internal Interface is not active for Single 
Inverter configuration!)  
 
X2 RS485-Interface – Power Unit 

SIO - Internal SIO-Interface: SIO- X2/ 
SIO + Internal SIO-Interface: SIO+ 

Internal Interface 
for multi-pump-systems 

SSSS    



GND GND, electronic ground 
 

……. Parameter not available for a HYDROVAR Single Inver ter  
 
The internal RS-485 Interface on the Power Unit is used for the communication 
between up to 8 HYDROVARs in a multi-pump system (Minimum 1 Master 
Inverter).  For the connection to each HYDROVAR via the RS-485 interface the 
terminals X2/1-3 on the power unit can be used twice. Even the terminals X4/4-6 
on the Control Card, can be used.   
 

 
 
 

RS485 – Internal Interface 
 
 
 

 
Mechanical connection of the Terminal: 
- Use recommended Cable type (see chapter 9.3) 
- Strip the end of the used wire (about 5 … 6mm) 
- push down the orange wedges by using a small screwdriver  
- insert the stripped wire 
- remove the screwdriver to fix the wire 
 
- To remove, push down the orange wedges and pull out the wire! 
 
 
Connection example using one Master- and three Basic - Inverters: 
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Addressing 

When using the Cascade Serial Mode in a Multi-pump-application where more 
than one Master Inverters, or additional to Master Inverters also Basic Inverters 

SSSS    



are used, the right Address must be set to guarantee the correct function of this 
system. 
 
Master Inverter  – The desired Addresses of the Master Inverter have to be set 
via HYDROVAR-Software. So for all Master Inverters the below shown Dip-
Switch on the Power Unit must be set to Address 1 (Default setting).  
 
Basic Inverter  – When using a Basic Inverter in a Multi-pump-system it is 
necessary to set the Dip-Switches on the Power unit in order to get a separate 
address for each Inverter within your pump group. (pls. consider reserved 
Addresses for the Master Inverters) 
 
for example:   
Multi-pump-system with 3 Master and 4 Basic Inverters 

Set Address 1-3 for the Master Inverters via appropriate Software 
Parameters  
(See Submenu RS485-INTERFACE [1200]) 

Address 4-7 for the Basic Inverters via Dip-Switch 
 
The pre-selected Address is also responsible for the pump sequence. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Switch 
1 

Switch 
2 

Switch 
3 Address 

OFF OFF OFF Address 1 (Default Setting) 
(Required setting for the use with Control Card) 

OFF OFF ON Address 2 
OFF ON OFF Address 3 
OFF ON ON Address 4 
ON OFF OFF Address 5 
ON OFF ON Address 6 
ON ON OFF Address 7 
ON ON ON Address 8 

 

 
 
Switch 4 is not used! 



Setting  of the correct Address: 

The HYDROVAR must be disconnected from power supply  at least for 8 
minutes before removing the top-cover  (open four fastening screws)! 

Find the Dip-switch which is placed on the power unit (see Picture next page!) 

Set the desired address for each Inverter  
e.g. Address 4 ->   Switch 1 is set to OFF 

Switch 2 and 3 are set to ON   

Mount the cover on the HYDROVAR and tighten the four fastening screws 

Reconnect HYDROVAR to power supply  
 
 
HV 2.015 / 2.022       
HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 

Basic Inverter  Basic Inverter  
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Control Unit 

Regarding the Hardware configuration of your HYDROVAR there are available 
two different Control Cards.  
 
The control unit of the HYDROVAR Master Inverter  basically consists of the 
Control Card and the additional boards which are connected to the Control Card 
via slot connectors. This configuration is able to support all special software 
features and optional Boards. 
 

Dip-switch 
Dip-switch 



The second available control card included in the HYDROVAR Single Inverter is 
developed just for single pump operation. This control card also doesn’t support 
any additional boards and includes just the minimum necessary software 
parameters.  
 

Control Card – HYDROVAR Master Inverter 

 
The Control Card is connected to the power unit with a 
ribbon cable on terminal X8. 
  
The display is connected to terminal X9  

(the connection depends to the installation position). 
 

The connection terminals X6 and X7 can be used if optional boards are available.  
e.g. The additional Relay Card can be connected to the Control Card at connection slot 
X6. 

 

                          
 

 

 

Control Terminals  

All control cables connected to the control-unit have to be screened (See chapter 
9.3 Recommended Cable Types).  

X5X5X5X5---- Status Status Status Status---- Relays Relays Relays Relays    

X4X4X4X4---- RS485  RS485  RS485  RS485 ----    X3X3X3X3----    Digital / Analogue Digital / Analogue Digital / Analogue Digital / Analogue ––––I I I I 



NOTE: 
If unscreened control cables are used, signal inter ference may 
occur and could interfere the incoming signals and the function 
of the HYDROVAR. 

 
Don’t connect the ground of the Control Card to different voltage potentials.  
All electronic ground terminals and GND of the RS 485-interface are connected 
internally. 
 

X3 Digital and Analogue I/O 

1 GND, electronic ground   
2 Actual value current input Sensor 1   0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
3 Power supply for external sensors   24VDC, ** max. 100mA  
4 Actual value current input Sensor 2   0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
5 Actual value voltage input Sensor 2  *Dig 3 0-10 VDC 
6 Actual value voltage input Sensor 1  *Dig 2 0-10 VDC 
7 External ON/OFF (release)   Active Low 
8 GND, electronic ground   
9 Configurable Digital Input 1 Dig 1 Active Low 

10 GND, electronic ground    
11 Low water   Active Low 
12 GND, electronic ground   

 
13 Voltage signal input (Required Value 1) (Offset) 0-10VDC 
14 GND, electronic ground (Offset)  
15 Voltage signal input (Required Value 2)  *Dig 4 0-10VDC 
16 GND, electronic ground (Offset)  
17 GND, electronic ground (Offset)  
18 Current signal input (Required Value 1) (Offset) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 
19 +10V Internal Ref. for Analogue Output  10,00VDC, max. 3mA 
20 Analogue Output 1   0-10VDC, max. 2mA 
21 Analogue Output 2   4-20mA  [Ri=50Ω] 
22 GND, electronic ground (Offset)  
23 Current signal input (Required Value 2) (Offset) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 

X3/ 

24 +24V Power supply for control inputs  24VDC, ** max. 100mA 
 
* Terminals 5 and 6 can be used as actual value voltage input and 

even as Digital Input without any additional configuration. 
Also the voltage signal input on terminal X3/15 can be used as 

Digital Input.  

**  X3/3 and X3/24 – 24VDC and ∑ max. 100mA 

(Offset) These terminals could be used as Required Value and Offset Signal 
Input. 



The configuration could be done in Submenu REQUIRED VALUES 
[0800] and Submenu OFFSET [0900]. 
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Additional Power supply ** max. 100 mA 
 
Current signal input (Required Val. 2)  0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 
To determine the required value or the offset 

Analogue Output 2 4-20mA [Ri=500Ω] 

Analogue Output 1 0-10 VDC 
 
 
 
 

Current signal input (Required Val. 1) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 
To determine the required value or the offset 
 

Voltage signal input (Required 
Value 2) 0-10 VDC *DIG 4 

To determine the required value or the offset 
 

Voltage signal input (Required Value 1 ) 0-10 VDC 
    To determine the required value or the offset 

 
 

 
 
Low water 
e.g. incoming pressure switch or water level switch 
 
 

Configurable Digital Input 1    
  DIG 1 
e.g. for switching between 2 required values or sensors  
 
 
External ON/OFF (release)  
 
 

Actual-value-voltage input Sensor 1  0-10 VDC
 *DIG 2 

Actual-value-voltage input Sensor 2 0-10 VDC
 *DIG 3 
 

Actual-value-current input Sensor 2 0-20mA / 4-
20mA [Ri=50Ω] 

Sensor supply ** max. 100 mA 

Actual-value-current input Sensor 1  0-20mA / 4-
20mA [Ri=50Ω] 

Ground 



 
 
* Terminals X3/5 and 6 can be used as actual value voltage input and even as Digital Input 

without any additional configuration. Also the voltage signal input on terminal X3/15 can be 
used as Digital Input.  

** X3/3 and X3/24 – 24VDC and ∑ max. 100mA 
Page Break

Connection examples:  
 
Sensor–Actual-value-signal Input 
  

Connection of a 2-wire transducer 
(e.g. standard pressure transducer PA22) 

Connection of an active actual-value-signal 

  

 

Possible connections: 
Standard Pressure 
Transducer PA22: 

Actual-value-signal input 0/4-20mA:     X3/4 … Sensor 2  
+24VDC Sensor Supply: X3/3 brown 
Actual-value-signal input 0/4-20mA:     X3/2 … Sensor 1 white 
Ground: X3/1  
 
 
Switching between two connected sensors 
Manual switching between two connected Sensors by closing Digital Input 1 
(X3/9-10). 

How to program see 
SUBMENU SENSORS 
[0400]. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Digital Input 1 
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Switching between two different required values 
Manual switching between two connected required value signals (e.g.:1voltage 
and 1 current signal input) by closing Digital Input 1 (X3/9-10).  
 
In ACTUATOR Mode it is possible to switch between two different frequencies by 
the Digital Inputs. The connected input signals (current or voltage) are 
proportional to the frequency. 
 
How to program see SUBMENU REQUIRED VALUES [0800]. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital Input 

Required Value 1Required Value 1Required Value 1Required Value 1    

- external current 

Required Value 2Required Value 2Required Value 2Required Value 2    

- external voltage 



Actual value – Frequency Indicator 
 

e.g. to display the actual motor frequency 
How to program see SUBMENU OUTPUTS [0700]. 

 

Possible connections: 
Analogue Output 1 (0-10V):        X3/20 
Analogue Output 2 (4-20mA):     X3/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X4 RS485-Interface 

1 User SIO-Interface: SIO- 
2 User SIO-Interface: SIO+ 
3 GND, electronic ground  

User Interface 
for external usage  

4 Internal SIO-Interface: SIO- 
5 Internal SIO-Interface: SIO+ 

X4/ 

6 GND, electronic ground  

Internal Interface 
for multi-pump-systems 

 
RS-485 – Internal Interface RS-485 - User Interface  

  

 

The internal RS-485 Interface  is used for the communication between up to 8 
HYDROVARs in a multi-pump application. For the connection of each 
HYDROVAR via the RS-485 interface the terminals X4/4-6 on the Control Card, 



and even the terminals X2/1-3 on the power unit can be used. (Connection 
example:  using one Master- and three Basic-Inverters) 
 

By using the RS-485 – User Interface  on the Control Card, one or more 
HYDROVAR can communicate via the standardized Modbus-protocol with an 
external-control-device (e.g. PLC). This interface can be used for parameterising 
and controlling the HYDROVAR via external devices. Also active for 
HYDROVAR Single Inverter - Configuration.  

Do not use the Internal Interface as User Interface  and vice versa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X5 Status-Relays 

1 CC 
2 NC 
3 

Status Relay 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Status Relay 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25A general use] 
[0,25A general use] 
[2A general use] 

 
Status Relay 1 Status Relay 2 

  

 
Notice: 
When using the relay contacts for driving 
an external relay, a corresponding RC-
snubber-circuit is recommended, to 
prevent disturbances arising during a 
switching action of the relay! 

 
Both Status-Relays on the Control Card can be used regarding the programmed 
configuration.  
 
Depending to the programming, both relays can be used to indicate the current 
status and failure messages of the HYDROVAR.  
For example the two relays are used as Pump-running or Fault-signal-relay. 
For this application see connection example below (How to program see 
Parameters CONF REL 1 [0715] and CONF REL 2 [0720]). 



Connection examples:  

Pump running signal Fault signal 

  

X5/ 1 and 3 closed: 
- motor run indication 

X5/ 4 and 5 closed: 
- if there is a Fault/Error 
- if the supply of the HYDROVAR is cut off 

Page Break

Relay Card 

Optional Component can be used only in combination with a 
HYDROVAR Master Inverter. 
 

The Relay Card is connected to the Control Card using 
connection slot X6 (See chapter 9.4.4.1). 

 

 

 
 
 
 
Notice: 
When using the relay contacts for switching external 
contactors, a corresponding RC-snubber-circuit is 
recommended, to prevent disturbances arising 
during a switching action of the relay! 
 

 
Terminals Relay Card  
 

X10  Relay Card 

Ext. 250VAC / Ext. 250VAC / 

Connector to 

Control Card 

Terminal 



1 Relay 1   

2 Relay 2 [Max. 250VAC] [1A general use] 

3 Relay 3   

4 Relay 4 [Max. 30VDC] [1A general use] 

5 Relay 5 

 

  

X10/ 

6 COMMON 

 
 
COM 

Relay 
5 

Relay 4 

Relay 3 

Relay 2 

Relay 
1 

 
 
Connection example:  
 
The following wiring diagram shows a standard cascade control system where 
the HYDROVAR is fitted with an additional Relay card, in selected mode 
“Cascade Relay”. 
 
To switch the fixed speed pumps via the internal relay card, an external panel for 
the contactors of the D.O.L or STAR/DELTA starters (and optional A/0/M – 
switch) is required. 
 
In the example below 3 fixed speed pumps (motors) are connected to the Relay 
Card. For such an application, an optional HAND/OFF/AUTO switch (SW1, SW2, 
SW3) is recommended.  
 
- During normal operation the switch is set to AUTO, so the Relay Card of the 

HYDROVAR would start and stop the follow-up pumps.  

- The “HAND” position allows a manual operation of the pumps. 

Contacts for switching the fixed speed 

pumps. 

 

Please consider that the fixed speed 

pumps can’t be switched directly by the 

Relay Card (an external panel for the 



- If one of the additional switches is in OFF position, the related relay must be 
disabled in the submenu STATUS [20] to ensure correct operation of the multi-
pump system.  

 
 
 

 
 
 
 

Control Card – HYDROVAR Single Inverter 

 
The Control Card is connected to the power unit with a ribbon 
cable on terminal X8. 
  
The display is connected to terminal X9  

(The connection depends to the installation position). 
 

 

 



 
 
 
                          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Terminals  

All control cables connected to the control-unit have to be screened (See chapter 
9.3 Recommended Cable Types).  

NOTE: 

X5X5X5X5---- Status Status Status Status---- Relays Relays Relays Relays    

X3X3X3X3----    Digital / Analogue Digital / Analogue Digital / Analogue Digital / Analogue ––––I I I I 

/O/O/O/O    



If unscreened control cables are used, signal inter ference may occur and 
could interfere the incoming signals and the functi on of the HYDROVAR. 
 
Don’t connect the ground of the Control Card to different voltage potentials.  
All electronic ground terminals and GND of the RS 485-interface are connected 
internally. 
 

X3 Digital and Analogue I/O 

1 GND, electronic ground  
2 Actual value input Sensor 1  0-10VDC or 0-20mA / 4-20mA  [Ri=50Ω] 
3 Power supply for external sensors  24VDC, max. 50mA  
4 User SIO-Interface: SIO- 
5 User SIO-Interface: SIO+ 
6 GND, electronic ground 

        
       User Interface  for external usage 

7 External ON/OFF (release)  Active Low 
8 GND, electronic ground  
9 Configurable Digital Input 1 Active Low 

10 GND, electronic ground   
11 Low water  Active Low 

X3/ 

12 GND, electronic ground  
 

 
Low water 
e.g. incoming pressure switch or water level switch 
 
 

Configurable Digital Input 1 
e.g. to enable 2nd required value  
 
 
External ON/OFF (release)  
 

 
GND, electronic ground 

User SIO-Interface:SIO+ 

User SIO-Interface: SIO-       
 

Sensor supply  max. 50 mA 

Actual-value input Sensor 1  0-10V or 0-20mA / 4-20mA 
[Ri=50Ω] 

Ground 
 



X5 Status-Relays 

1 CC 
2 NC 
3 

Status Relay 1 
NO  

4 CC 
5 NC 

X5/ 

6 
Status Relay 2 

NO 

 

[Max. 250VAC] 
[Max. 220VDC]  
[Max. 30VDC] 

[0,25A general use] 
[0,25A general use] 
[2A general use] 

 
Status Relay 1 Status Relay 2 

  

 
Notice: 
When using the relay contacts for driving 
an external relay, a corresponding RC-
snubber-circuit is recommended, to 
prevent disturbances arising during a 
switching action of the relay! 

 
Both Status-Relays on the Control Card can be used regarding the programmed 
configuration.  
 
Depending to the programming, both relays can be used to indicate the current 
status and failure messages of the HYDROVAR.  
For example the two relays are used as Pump-running or Fault-signal-relay. 
For this application see connection example below (How to program see 
Parameters CONF REL 1 [0715] and CONF REL 2 [0720]). 

Connection examples:  

Pump running signal Fault signal 

  
Ext. 250VAC / Ext. 250VAC / 



X5/ 1 and 3 closed: 
- motor run indication 

X5/ 4 and 5 closed: 
- if there is a Fault/Error 
- if the supply of the HYDROVAR is cut off 
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Programming 

 

 
Display – Control panel of the Master / Single Inve rter 

 

 
 
Function of the push buttons 

▲  Start of the HYDROVAR in the 1st Window 
▼  Stop of the HYDROVAR in the 1st Window 
 
◄ and ► Reset: by pressing of both buttons simultaneously for about 5 
seconds 
 
▲   Increase of a value / selection of the submenu 
▼  Decrease of a value / selection of the submenu 
▲ + short ▼ Change to faster scrolling up of a value 
▼ + short ▲  Change to faster scrolling down of a value 
 

 

Read and follow the operating instructions carefully before start programming 
to prevent incorrect settings which will cause malfunction!  
All modifications must be done by qualified technicians! 

Powe Run Fault 
UP RIGHT DOWN LEFT 



►    Short pressing: Enter Submenu / Change to next parameter in the 
menu 
◄  Short pressing: Leave Submenu / Change to previous parameter in 
the menu 
 
►  Long Pressing: Acknowledgement of an determined action 
◄  Long Pressing: Change back to the main menu 
 

Page Break

Display of the Basic Inverter 

 
 

 
 

Status LED - green 

Constant Motor stopped (Standby) 
Blinking Motor run 
 
 

Error LED - red 

The Type of shown error which occurred is indicated by the Blinking-code of the ERROR 
LED. 
1 blink Undervoltage 
2 blinks Overcurrent / Overload 
3 blinks Inverter Overheat 
4 blinks Overvoltage 



5 blinks Code Error 
6 blinks Motor Overheat (External Contact is open) 
 
For detailed information concerning the possible reason and how to reset each 
error, see chapter 11 Failure Messages. 
 
 
 
 
 
 
Software Parameters 

 
In the following chapters all available parameters of the secondary menu 
are listed. 
On the Index window there is shown the factory sett ing and in the line 
below the possible settings. 
 
The general parameter description is written for the HYDROVAR Master 
Inverter  (Full featured HYDROVAR including the high level control card which 
supports also the optional modules like the optional “Relay Card” and all special 
software features). 
 
When using a HYDROVAR Single Inverter  (HYDROVAR with control card 
developed only for single pump operation) there are less software features in 
comparison to the HYDROVAR Master Inverter. All Parameters which are not 
active for a HYDROVAR Single Inverter are marked with the following Symbol: 
 

……. Parameter not available for a HYDROVAR Single Inver ter  
 
 

NOTICE! All changes will be saved automatically in case of a disconnection of the 
power supply!  

 
 

00 00 MAIN MENU  

 
The 1st Window, REQUIRED VALUE [02] and EFFECTIVE REQUIRED VALUE 
[03] depend on the selected mode which has been chosen with parameter 
MODE [0105]. The difference between the windows in the different modes is 
shown below: 
 
a) Active MODE [0105] = Controller (Default setting ) 
 

SSSS    



 
   ITT                  XX.X Hz 
STOP              X.XX Bar 1st display at Mode Controller 

 
This window shows the status of the HYDROVAR. 
 

ON Manually and external released Stop of the HYDROVAR by pressing ▼ 

STOP Manually stopped Start of the HYDROVAR by pressing ▲ 

OFF External release (X3/7-8) is open To start up the HYDROVAR close external 
release or bridge terminal X3/7-8 

 
 
 
b) Active MODE [0105] = Cascade Relay / Cascade Ser ial  
 

  
 * ADR X    PX     XX.X Hz 
STOP                X.XX Bar 1st display at Mode Cascade Serial and Cascade Relay 

 
This window shows the status of the HYDROVAR. 
 
ADR 

X Pump address  

P X 

Cascade Relay Mode:  Indicates the number of pumps which are running 
e.g.: P3 …. Master + 2 fixed speed pumps are running 

Cascade Serial Mode:  Indicates the sequence of the pumps in the system, 
depending on the MASTER PRIORITY [0570] and SWITCH INTERVAL [0555] 

*      Indicates the Regulation Master 
 

ON Manually and external released Stop of the HYDROVAR by pressing ▼ 

STOP Manually stopped Start of the HYDROVAR by pressing ▲ 

OFF External release (X3/7-8) is open To start up the HYDROVAR close external 
release or bridge terminal X3/7-8 

 
Valid for MODE – Controller / Cascade Relay / Casca de Serial  
 

02  02 REQUIRED VAL  
D1        X.XX Bar Set the desired required value with ▲ or ▼ 

 

SSSS    



The current REQUIRED VALUE and its source (by the additional information) is 
shown in this window. 
 
D1 Internal - Required Value 1 (pre-selection with Parameter 0820)  
D2 Internal - Required Value 2 (pre-selection with Parameter 0825) 
U1 Voltage Signal Input - Required Value 1 (Connected to X3/13) 
U2 Voltage Signal Input - Required Value 2 (Connected to X3/15) 
I1 Current Signal Input – Required Value 1 (Connected to X3/18) 
I2 Current Signal Input – Required Value 2 (Connected to X3/23) 
 
 
 
 
 
 
 

03  03 EFF REQ VAL 
D1       X.XX Bar Effective Required Value 

 
Shows the current required values which is calculated regarding to ACTUAL 
VALUE INCREASE [0505], ACTUAL VALUE DECREASE [0510] and LIFT 
AMOUNT [0330]. Even if the required value is recalculated by an offset signal 
(SUBMENU OFFSET [9000]) the current active required value is shown in this 
window.  
 
e.g. Multi-pump-application with two pumps  

REQUIRED VALUE [02]:    5.00 bar 
ACT. VALUE INCREASE [0505]:  0.50 bar 
ACT. VALUE DECREASE [0510]:   0.25 bar 

-> REQ VAL EFF [03]:    5.25 bar 
 
After starting the second pump the pressure would be increased to a system 
pressure of 5.25 bar. With this parameter you are able to see the calculated new 
required value. 
 
c) Active MODE [0105] = Actuator  
 

 
   Frequency      XX.X Hz 
STOP              X.XX Bar 1st display in Mode Actuator 

 
If parameter MODE [0105] is set to Actuator the parameter REQUIRED VALUE 
[02] will change to ACTUAT. FREQ. 1 and is equivalent to Parameter 0830. 
REQUIRED VALUE EFFECTIVE [03] will change to ACTUAT. FREQ. 2 and is 
equivalent to Parameter 0835.  



 
By using the following two parameters it is possible to run the HYDROVAR with 
the two pre-selected frequencies for manual control of the HYDROVAR. 
 

02  02 ACTUAT.FRQ. 1 
XX.X Hz Set the desired frequency with either ▲ or ▼ 

 
The selected frequency in this parameter is only active in the Actuator mode if 
Parameter C.REQ.VAL.1 [0805] is set to digital, and Parameter SW REQ.VAL 
[0815] is set to Setpoint 1 or the ACTUATOR FREQUENCY 1 is selected via 
digital input.  
 

03  03 ACTUAT.FRQ. 2 
XX.X Hz Set the desired frequency with either ▲ or ▼ 

 
The selected frequency in this parameter is only active in the Actuator mode if 
Parameter C.REQ.VAL.2 [0810] is set to digital, and Parameter SW REQ.VAL 
[0815] is set to Setpoint 2 or the ACTUATOR FREQUENCY 2 is selected via 
digital input.  
 
For detailed information how to run the HYDROVAR by manual control, see 
Submenu REQUIRED VALUES [0800]. 
Non –valid for Mode - Actuator  
 

04  04 START VALUE 
OFF Regulation Restart Value 

Possible settings:  0 – 100 % – OFF 

This parameter determines the start value after pump stop in percentage of the 
required value.  
e.g. REQUIRED VALUE [02]:  5.0 bar 
 START VALUE [04]:        80 % --> 4.0 bar 

If the pump system has reached the required pressure of 5.0 bar and there is no 
more consumption, the HYDROVAR shuts off the pump.  
When the consumption increases, and the pressure drops the pump normally 
starts. If a START VALUE [04] of 4.0 bar has been selected the pump won’t start 
before the pressure drops below. 
 
 
The following parameters in the main-menu are valid  for all selected 
Modes:  
   



05  05 LANGUAGE 
ENGLISH Language selection 

Possible settings:  To select the desired language press ▲ or 
▼ 

 
The information on the display and all parameters can be called up in various 
languages. The languages available are split in different blocks which support 
different languages. 
 
Which of the available region block is included in your HYDROVAR could be 
seen in the Type designation code. For detailed information see chapter 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the following two parameters the current date and time, has to be set. That 
is necessary to save and display failure messages with the accurate date and 
time when the failure happened. 
 

06  06 DATE 
DD.MM.YYYY Current Date 

  Set the date by pressing ► for approx. 3 
sec.  
 
After Pressing ► you will enter a Submenu where the current DAY / MONTH / 
and YEAR 
can be set. 
 

SSSS    



07  07 TIME 
HH:MM Current Time 

  Set the time by pressing ► for approx. 3 
sec.  
 
Enter the submenu by pressing ► to set current HOUR and MINUTE.    
 

08  08 AUTO  -  START 
ON Auto Start 

Possible settings:  ON – OFF 

Select ON with ▲ or OFF with the ▼ button. 
 
If AUTO-START = ON, the HYDROVAR starts automatically (in case of demand) 

after a remedy of a failure or disconnection of the power 
supply. 

If AUTO-START = OFF, the HYDROVAR won’t start automatically after a remedy 
of a failure or disconnection of the power supply.  

 
After remedy of the failure or reconnection of the power supply the following 
message is shown: 
 

 ITT                    XX.X Hz 
STOP                X.XX Bar Press ▲ to restart the HYDROVAR.  

 
 

09  09 OPERAT. TIME 
0000 h. Operating Hours  

 
Total time the HYDROVAR is being connected to the power supply. How to reset 
see Parameter CLR OPERAT. [1135]. 
 

20 20 SUBMENU 
STATUS Status of all units in a pump group 

 
Using this submenu it is possible to check the status (including failures and motor 
hours) of all connected units. 
 

21  21 STATUS UNITs 
00000000  Status of all Units 

SSSS    



 
This parameter gives a quick overview beyond the status of the connected units 
 
- In Cascade Serial  mode the status of all (max. 8) connected units is 

shown (whereas 1=activated / 0=deactivated) 
-  In Cascade Relay  mode (Master is fitted with additional relay card) the 

status of the 5 Relay- switching contacts is shown. 
 
e.g. Mode – Cascade Serial 

  21 STATUS UNITs 
11001000  Unit 1, 2 and 5 are running 

 
e.g. Mode – Cascade Relay 

 21 STATUS UNITs 
10100 - - -   Relay Contact 1 and 3 are closed 

  
 

22  22 SELECT DEVICE 
*   1   * Select device 

Possible settings: 01-08 
 
If you would like to check the following parameters which show the current 
status, the motor hours and the last failures which occurred, you have to select 
the desired unit which should be checked. 
Regarding to the selected MODE [0105] the desired unit can be chosen: 
 
Mode CASCADE SERIAL: 

The number of the device depends to the pre-selected Address. 
e.g.  Device 01 -> Master Inverter with pre-selected Address 1 
 Device 02 -> Basic Inverter with pre-selected Address 2 
 Device 03 -> Basic Inverter with pre-selected Address 3 
 
For selecting desired address on a Basic Inverter, see chapter 9.4.3.2 
Addressing. 
To set the address on a Master Inverter, see Submenu 1200 RS485-Interface.  
 
Mode CASCADE RELAY: 

Device enabled by 

01 Master Inverter  
02 fixed speed pump  Relay 1 X10 / 1 
03 fixed speed pump  Relay 2 X10 /2 

SSSS    
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04 fixed speed pump  Relay 3 X10 /3 
05 fixed speed pump  Relay 4 X10 /4 
06 fixed speed pump  Relay 5 X10 /5 
07 not used 
08 not used 

 
 

23  23 STATUS DEVICE 
Stopped Status of the selected device 

Readable:  Running, Stopped, Disabled, OFF     (Mode: Cascade 
Serial) 
 relay on, relay off                  (Mode: Cascade 
Relay) 
 Preparing, Solorun, Faulted 

Shows the status of the individual device in the system 

Mode CASCADE RELAY: 

relay on -> Relay contact is closed -> fixed-speed-pump is running 
relay off -> Relay contact is opened -> fixed-speed-pump is stopped 
 
Mode CASCADE SERIAL: 

Running -> Pump is running 
Stopped -> Pump is stopped, because there is no request 
Disabled -> Pump is stopped manually  

(Stopped with buttons or disabled with Parameter ENABLE 
DEVICE [24]) 

or by external device (external on/off contact open)  
OFF -> Pump is not connected to power supply 
   Pump is not connected via RS485 interface 
Preparing -> A new unit is connected to the multi-pump system at the 
moment and   
   prepares the required data 
Solorun -> Solorun is activated (X1/SL closed) 
Faulted -> A Failure occurred on the current unit 
 

24  24 ENABLE DEVICE 
Enable Enable – Disable of the selected device 

Possible settings: Enable - Disable 
 
The selected Device can be enabled or disabled manually.  
(Even in Cascade Relay and Cascade Serial Mode). 
 

SSSS    
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25  25 MOTOR HOURS 
XXXX h Motor-Runtime of the selected device 

 
Total time how long the motor is being powered by the HYDROVAR and basis for 
the switching order of the follow up pumps. How to reset see Parameter CLR 
MOTORH. [1130]. 
 
Error memory 

All errors, including these of the Basic Inverter are shown and saved at the 
Master Inverter in this menu. The errors saved in this menu, include the failure 
message text of the current HYDROVAR where the failure happened, and also 
date and time when the failure occurred. (For more information about errors, see 
chapter 11 Failure Messages) 
 

26  26      1st ERROR 
ERROR XX Latest error happened on selected device 

Readable:  ERROR XX, FAILURE TEXT, DATE, TIME 

Press ▲ or ▼ to scroll up or down! 

27  27      2nd ERROR 
ERROR XX 2nd error of the selected device 

Readable:  ERROR XX, FAILURE TEXT, DATE, TIME 

Press ▲ or ▼ to scroll up or down! 

28  28      3rd ERROR 
ERROR XX 3rd error of the selected device 

Readable:  ERROR XX, FAILURE TEXT, DATE, TIME 

Press ▲ or ▼ to scroll up or down! 

29  29      4th ERROR 
ERROR XX 4th error of the selected device 

Readable:  ERROR XX, FAILURE TEXT, DATE, TIME 

Press ▲ or ▼ to scroll up or down! 

30  30      5th ERROR 
ERROR XX 5th error of the selected device 

Readable:  ERROR XX, FAILURE TEXT, DATE, TIME 



Press ▲ or ▼ to scroll up or down! 
 
 
 

40 40 SUBMENU 
DIAGNOSTICS  

 

 
 
In this parameters the current temperature, voltage and current of the chosen 
inverter can be monitored even during operation of the HYDROVAR.  
These parameters are only readable! 
 

Possible settings: 1-8 
 
 

43  43 TEMP. INVERTER 
XX %          XX°C Temperature of the selected unit 

 
The current value determines the temperature inside the selected unit and is 
shown in °Celsius and also in percent of the max. a llowed temperature. 
 

44  44 CURR. INVERTER 
XXX % Current of the selected unit 

 
This value determines the output current of the HYDROVAR in percent to the 
max. rated current output. 
 

 
This value determines the voltage which is applied from Power supply at the 
moment. 
 

41  41 PROD. DATE 
XX.XX.XXXX Production Date of the HYDROVAR 

42  42 SEL. INVERTER 
1 Selection of the desired unit 

45  45 VOLT. INVERTER 
XXX V Voltage of the selected unit 



 
This value determines the output frequency supplied from the HYDROVAR at the 
moment. 
 
 
 

60 60 SUBMENU 
SETTINGS  

 

 

Before entering the submenu Settings these instruct ions must be read 
carefully to prevent incorrect settings which will cause malfunction. 

 
All parameters can also be set during operation. Therefore different 
parameters in the extended submenu should be used only by trained and 
qualified persons. 
It is suggest stopping the HYDROVAR by pressing ▼ in the main menu during 
the first start-up. 
 

61  61 PASSWORD 
0000 Select Password (0066 = Default) by pressing ▲ or ▼ 

 
NOTICE: The password must be entered at each entry into the submenu  
 

 61 PASSWORD 
0066 

Confirm by pressing ► and the first window of the sub 
menu is shown 

 

62  62 JOG       0.0Hz       
X.XX Bar 

Both current output frequency and actual value are 
shown. 

 
By pressing ▲ or ▼ in this menu, the internal controller of the HYDROVAR will 

be shut off and the inverter changes to manual mode.  

Using the ▲ and ▼ buttons any constant speed can be set without influence of 
the actual value of the control signal! 

If this value becomes 0.00 Hz the HYDROVAR stops.  

As soon as the window will be left by pressing ◄ or ►, the HYDROVAR restart 
its normal mode. 

46  46 OUTPUT FREQ. 
XX.X Hz Output Frequency of the selected unit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0100 0100 SUBMENU 
BASIC SETTINGS  

 

0105  0105 MODE 
Controller Selection of the Operation Mode 

Possible settings:  Controller, Cascade Relay, Cascade 
Serial, Actuator 
 
 
Controller (Default Setting): 
This mode should be selected if only one HYDROVAR Master-Inverter is in 
operation and no connection to any other HYDROVAR via RS-485 interface has 
been done. 
 
 
 
Cascade Relay: 
The standard application for this mode is one Master–Inverter fitted with an 
additional Relay-Card, to control up to 5 fixed speed pumps.  
 
There is no connection to any other HYDROVAR via RS-485 Interface. 
Advantages: costs, realizing of simple systems 
 
 
 
Cascade Serial: 
If more than one speed controlled pump has to operate together via the RS-485 
interface, this mode must be selected. 
 

SSSS    

SSSS    



The standard application for this mode is a multi-pump system with up to 8 
pumps, each fitted with a HYDROVAR Master Inverter or a combination of 
Master and Basic Inverters. 
Advantages: operation safety, switch interval, switching over in case of a failure 
 

Page Break

Actuator: (For single pump operation only!)  
The Actuator mode has to be used if an external speed signal is connected and 
the HYDROVAR is just used like a standard frequency converter.  
 
In this case, the internal controller is shut off, so the HYDROVAR won’t control 
the set value but it is responsible for running the connected motor at a frequency 
proportional to the input signal connected to the analogue inputs:  

 
X3/13: Voltage signal input (Required value 1) ⇒  0 - 10V = 0 - MAX. FREQ. 
[0245] 
X3/15: Voltage signal input (Required value 2) ⇒  0 - 10V = 0 - MAX. FREQ. 
[0245] 
X3/18: Current signal input (Required value 1) ⇒  4-20 mA = 0 - MAX. FREQ. 
[0245]  
        0-20 mA = 0 - MAX. FREQ. 
[0245] 
X3/23: Current signal input (Required value 2) ⇒  4-20 mA = 0 - MAX. FREQ. 
[0245] 
        0-20 mA = 0 - MAX. FREQ. 
[0245] 

A manual switching between the analogue inputs is possible by using the 
corresponding digital inputs. 

 
The frequency varies along the programmed Ramps 1 and 2. The functions 

thermal protection and external ON/OFF remain still active. 
 
The functions “External ON/OFF”, “Motor Overheat”, “Lack of water” and all other 

internal protections still work. 
 
In the Actuator Mode it is also possible to work with a pre-selected frequency for 
a manual control of the HYDROVAR. It is possible to set two different 
frequencies in the Submenu REQUIRED VALUES [0800]. A changeover of these 
frequencies can be done with Parameter SW REQ. VAL [0815]. 
 



 
 
 
 
 
 

0110  0110 SET PASSW. 
0066 Set Password by pressing ▲ or ▼ 

Possible settings:   
 
The pre-set password (0066) can be changed if necessary. 
After the password has been changed, it is recommended to make some notes 
about the new password. 
 
 

0115  0115 LOCK FUNCT. 
OFF Possible settings with ▲ or ▼ 

Possible settings:  ON - OFF 
 
OFF: All parameters in the main menu can be changed without the need of a 
password. 

ON:  If the LOCK FUNCTION is activated, no changes can be done in the 
main menu. The HYDROVAR can be just started or stopped by using 
the push buttons (▲ or ▼). In order to change the set value, the LOCK 
FUNCTION must be reset to OFF. 

 
 

0120  0120 DISP. CONTR. 
70 % Display Contrast 



Possible settings:  10 – 100% 
 
Can be adjusted between 10 - 100%, for improved clarity of the display 
depending on the installation position. 
 
 

0125  0125 DISP. BRIGHT 
100 % Display Brightness 

Possible settings:  10 – 100% 
 
The backlight illumination of the Display can be adjusted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0200 0200 SUBMENU 
CONF INVERTER  

 

0205  0205 MAX. UNITS 
01 Maximum number of units  

Possible settings:  01 - 08 
 
Select: The maximum number of units which can operate at the same time. 
 
For example:  
Cascade Serial:  
1 Master- and 2 Basic Inverters are installed in a multi-pump-system -> Max. 
Units = 3 
Cascade Relay:  
1 Master Inverter and 3 fixed speed pumps -> Max. Units = 4 
 
 

0210  0210 INVERTER 
ALL Selection of the Power Unit for parameterizing 

Possible settings:  ALL, 1-8 

SSSS    



 
If several HYDROVAR Master Inverters and even Basic Inverters are connected 
via the  
RS-485 interface, the parameterizing could be done on one unit and will be 
adopted to all other units in this group (ALL – Default setting).  
If only a specific unit has to be programmed you have to push the ► button for 
approx. 3sec. and chose afterwards the specific unit (1-8) for which the 
parameterizing should be done. 
 
Be careful, if you change back to ALL the configuration of this set would be 
reloaded! 
 
The parameterizing and the adoption of the pre-set parameters is only valid for 
the parameters in this submenu.   
 

Page Break

Ramp settings: 
 

Time setting of the Ramps influence the control of the pump and shouldn’t be 
changed at standard operation. 

  
The fast Ramps 1 and 2 are determined by the type (power) of the HYDROVAR 

and the type of the pump. 
(Default = 4 sec.; depending on the power of the HYDROVAR they should be 
increased up to 15s for higher power ratings) 

, 

The Ramps 3 and 4 determine the speed of the internal HYDROVAR controller 
and depend on the system, which has to be controlled. (Default = 70 sec.) 

 
The Ramps FminA and FminD are used for a fast start-up and shut off time. 

These parameters especially should be used for applications where pumps or 
other devices are powered, which shouldn’t work below a determined 
frequency for a certain time. (to prevent damages or decrease abrasion) 

 
To adjust the Ramps, press ▲ or ▼ 

SSSS    



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set HYSTERESIS [0315] in 

set rated REQUIRED VALUE [02] 

WINDOW [0310] 

setting in % of 

the required FMIN TIME [0260] Set HYSTERESIS [0315] in 

MIN FREQ: [0250] 

RA: Ramp Fmin Acceleration      Actual Value  

RD: Ramp Fmin Deceleration      Output Frequency 

R1: Ramp 1 – speed ramp fast increase 

R2: Ramp 2 – speed ramp fast decrease 

R3: Ramp 3 – speed ramp slow increase 

Time 



0215  0215 RAMP 1 
4 Sec Ramp 1: Fast acceleration time 

Possible settings:  1 – 250 sec 
 
Excessively fast running up time may cause an error (OVERLOAD) during the 

HYDROVAR starts up. 
Excessively slow running up time may cause a drop of the outgoing pressure 

during operation. 
 

0220  0220 RAMP  2 
4 Sec Ramp 2: Fast deceleration time 

Possible settings:  1 – 250 sec 
 
Excessively fast running down time tends to cause an error (OVERVOLTAGE) 
Excessively slow running down time tends to generate over pressure. 
 

0225  0225 RAMP 3 
70 Sec Ramp 3: Slow acceleration time 

Possible settings:  1 – 250 sec 
 
A too fast running up time may lead to oscillation and/or an error (OVERLOAD). 
A too slow running up time can cause a drop of the outgoing pressure during 

variation of the demand. 
 

0230  0230 RAMP 4 
70 Sec Ramp 4: Slow deceleration time 

Possible settings:  1 – 250 sec 
 
A too fast running down time leads to oscillation of the HYDROVAR and thereby 

of the pump.  
A too slow running down time can cause pressure fluctuations during variation of 

the demand. 
 

 

 

 

 

 



 

0235  0235 RAMP FMIN A 
2.0 Sec Ramp Fmin Acceleration 

Possible settings:  1.0 – 25.0 sec 
 
Fast running up time to start up the HYDROVAR till the selected MIN. 
FREQUENCY [0250]. 
Above the Minimum Frequency, RAMP1 [0215] (fast acceleration ramp) starts to 
work. 

Excessively fast running up time may cause an error (OVERLOAD) during the 
HYDROVAR starts up. 

 

0240  0240 RAMP FMIN D 
2.0 Sec Ramp Fmin Deceleration 

Possible settings:  1.0 – 25.0 sec 
 
Fast running down time, to stop the HYDROVAR immediately below the selected 
MIN. FREQUENCY [0250]. 

Excessively fast running down time tends to cause an error (OVERVOLTAGE) 
 

0245  0245 MAX. FRQ. 
50.0 Hz Maximum Frequency 

Possible settings:  30.0 – 70.0 Hz 
 
This parameter determines the maximum speed of the pump.  
The standard setting is according to the nominal frequency of the connected 
motor. 
 

 

Settings higher than standard setting may overload the motor! 
Settings of 10% above nominal frequency cause a 33% higher power 
consumption! 

 
 

0250  0250 MIN. FRQ. 
15.0 Hz Minimum Frequency 

Possible settings:  0.0 – 30.0Hz 
 
At operation below the set min. frequency the HYDROVAR operates with the fast 
Ramps [0235/0240]. 



 

 

The min. frequency depends on the selected pump type and application. 
Especially for borehole applications the min. frequency must be set to ~30Hz.  

  

0255  0255 CONF. FMIN 
f -> 0 Operation at Minimum Frequency 

Possible settings:  f->0 or f->fmin 
 
f->0: After reaching the required pressure the frequency will go down to the 
selected MINIMUM FREQUENCY [0250] and the HYDROVAR will keep running 
for the selected FMIN TIME [0260]. After this time the HYDROVAR will stop 
automatically. 
 
f->f min : With this setting the pump will never stop automatically. Only the 
frequency will go down to the selected MINIMUM FREQUENCY [0250]. To stop 
the pump the External ON/OFF must be opened or the ▼ button must be 
pressed. 
 
Applications:  circulation systems 

The setting f->fmin can overheat the pump, when there is no flow through the 
pump. => bypass line for circulation pumps! 

 
 
 

0260  0260 FMIN TIME 
0 s Delay time to shut off below minimum frequency 

Possible settings:  0 – 100 sec 
 
After running the pump for this selected time at minimum frequency, the pump 
will stop, if parameter CONFIG. FMIN [0255] is set to f -> 0  
 

 
 
 

0265  0265 BOOST 
5 % 

Setting of the motor starting voltage in % of 
connected supply voltage 

Possible settings:  0 – 25% of the input voltage 
 

NOTICE: Problems with shut off the pump at 0 demand (too small or no pressure tank) 
may be solved as the system pressure is increasing during this delay-time. 



This parameter determines the characteristics of the voltage/frequency curve. 
In particular, it refers to the voltage increase during the motor starting stage as a 
percentage of the nominal voltage. Take care that settings are kept as low as 
possible so that the motor does not become thermally overloaded at lower 
frequencies. 
If the boost is set too low, a failure (OVERLOAD) may occur because the 
starting-current is too high. 
 
 

0270  0270 KNEE FRQ. 
50.0 Hz Knee Frequency 

Possible settings:  30.0 – 70.0 Hz 

In this parameter you can set the frequency, at which the HYDROVAR should 
deliver its maximum output voltage (for special applications only!).  
For standard applications this frequency should be set according the MAX. FRQ. 
[0245] (Default Setting 50Hz).  

 

Be careful: This parameter is limited for special a pplications only! False 
setting can cause an overload error and even a dama ge of the motor. 

 

0275  0275 POWER REDUCT. 
OFF Reduction of the maximum output current 

Possible settings:  OFF, 85%, 75%, 50% 
 
If a motor with lower nominal power is used, the maximum output current should 
be adjusted accordingly.  
The reduction of the maximum output current also af fects the Overload-
detection!  

Output current [A] HV Type 
OFF = 100% 85% 75% 50% 

2.015 7 5,95 5,25 3,5 
2.022 10 8,50 7,50 5,00 
4.022 5,7 4,85 4,28 2,85 
4.030 7,3 6,21 5,48 3,65 
4.040 9 7,65 6,75 4,5 
4.055 13,5 11,48 10,13 6,75 
4.075 17 14,45 12,75 8,5 
4.110 23 19,55 17,25 11,5 
 



0280  0280 SEL.SW.FRQ. 
Auto Selection of the switching frequency 

Possible settings:  Auto, 8 kHz, 4 kHz 
 

Auto (Default Setting)  
In standard operation the HYDROVAR works with a switching frequency of 8kHz in order to 
reduce the noise level. At rising temperature inside the HYDROVAR the switching frequency 
would be decreased to 4kHz automatically.  
8kHz - Selection with lowest noise level, but without decrease at rising temperature. 

4kHz - Reduce the temperature in the motor and even inside the inverter. 

 

0300 0300 SUBMENU 
REGULATION  

 

0305  0305 JOG       0.0Hz     
X.XX Bar 

Both current output frequency and actual value are 
shown. 

 
By pressing ▲ or ▼ in this menu, the internal controller of the HYDROVAR will 

be shut off and the inverter changes to manual mode.  

With the ▲ and ▼ buttons any constant speed can be set without influence of 
the actual value of the control signal! 

If this value becomes 0.00 Hz the HYDROVAR stops.  

As soon as the window will be left by pressing ◄ or ►, the HYDROVAR restart 
normal mode. 

 

0310  0310 WINDOW 
10 % Regulation Window 

Possible settings:  0 – 100% of required value 
 
 Determines the band, where the slow Ramp changes to the fast Ramp 

for steep pump-curves and closed loop systems ~20-30% 

 

0315  0315 HYSTERESIS 
80% Ramp Hysteresis 

Possible settings:  0 – 100%  
 
Determines the band, where the normal Regulation is done  



(Change between the slow Ramps) 

for an accurate controlling (without automatic shut-off) ~99%, e.g. constant flow   
control  

 

0320  0320 REG. MODE 
normal Regulation mode 

Possible settings:  normal, invers  
 
Normal:  Speed is increased with falling actual value signals. (e.g.: Control at 
constant output pressure) 

 

Inverse: Speed is reduced with falling actual value signal. (e.g.: Control at 
constant suction pressure or at constant level on the suction side) 
 

0325  0325 FRQ. LIFT 
30.0 Hz Frequency limit for required lift value 

Possible settings:  0.0 Hz – 70.0 Hz 
 
Control according to a system curve (increase of the set pressure, depending 
upon the delivery rate or speed to cover friction loses). 
 
The setting determines the output-frequency where the set pressure starts to be 
increased. The right setting should be equal to the frequency when the pump 
reaches the set pressure at zero flow. (Shout off level can be found out by using 
the JOG MODE [0305]) 
 

0330  0330 LIFT AMOUNT 
0.0 % Lift amount for required lift value 

Possible settings:  0.0 – 200.0% 
 
This value states how much the set value should be continually increased, till the 
maximum speed (maximum volume) is reached. 

 

Application example: 



 
 
1) Enter the set pressure (see main menu 

parameter REQ. VAL[02]) 
 

2) Find out the frequency where set 
pressure is reached at zero demand 
(use JOG MODE [0305]) and set the 
value in parameter FREQU. LIFTING 

 

3) Set desired lift at maximum speed in %      
of the set pressure in the parameter  
LIFT-AMOUNT [0330]. 

 
 
 

A … set pressure 
B … window 
C … lift intensity in % of set pressure 

 
 

 

 
 
 
 

0400 0400 SUBMENU 
SENSOR  

 
Within this submenu all sensors which are connected to the HYDROVAR can be 
configured. (Either two transducers with current signal input or voltage signal 
input) 
 
It isn’t possible to install two different transducer types because configurations 
are the same for all connected sensors.  
Connection of the Sensors: See chapter 9.4.4.1 
  

0405  0405 DIMENS. UNIT 
Bar Dimension Unit 

Possible settings:  bar, psi, m3/h, g/min, mH2O, ft, °C, °F, l/sec, l/min, m/sec, … , 
% 

 
Chose the desired Dimension Unit by pressing ▲ or ▼. 
By changing the DIMENSION UNIT, you have to consider to change the 
SENSOR RANGE [0420] according to the new DIMENSION UNIT too!  



 

0410  0410 CONF SENSOR 
Sensor 1 

 
Selection of the Sensor 

Possible settings: - Sensor 1 - Sensor 2  - Auto 
 - Switch Dig1 - Switch Dig2 - Switch Dig3 - 
Switch Dig4 
 - Auto Lower - Auto Higher - Sensor 1 – Sensor 
2 
 

This parameter determines how the connected sensors are used and which one 
is active. 
It is also possible to measure the difference of two connected sensors or to 
configure an automatic switch over in case of a faulty sensor. 
 

Sensor 1 
Sensor 1is constantly active. 
0/4-20mA Signal ……. connected to X3/2 and X3/3 (+24V) 
      0-10V Signal ……. connected to X3/6 and X3/3 (+24V) 

Sensor 2 
Sensor 2is constantly active. 
0/4-20mA Signal ……. connected to X3/4 and X3/3 (+24V) 
      0-10V Signal ……. connected to X3/5 and X3/3 (+24V) 

Auto Automatic switch over in case of a faulty transmitter. 
Switch Dig1 Manual switching by closing Digital Input 1 (X3/9-10) 
Switch Dig2 Manual switching by closing Digital Input 2 (X3/6-GND) 
Switch Dig3 Manual switching by closing Digital Input 3 (X3/5-GND) 
Switch Dig4 Manual switching by closing Digital Input 4 (X3/15-GND) 

Auto Lower The sensor with the lower actual value (or available sensor in case of a 
faulty sensor) is used automatically 

Auto Higher The sensor with the higher actual value (or available sensor in case of a 
faulty sensor) is used automatically 

Sens.1 – 
Sens.2 

The difference of both connected sensors is taken as actual value 

0415  0415 SENSOR TYPE 
4 – 20mA Selection of the sensor type and input terminal  

Possible settings:  - analog I 4-20mA  - analog I 0-20mA  - 
analog U 0-10V 
 
For correct operation the suitable signal input type regarding to the connected 
sensor has to be selected. 
 

Sensor Type:  Terminals: 
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- analog I 4-20mA 
- analog I 0-20mA 

The actual value is given from a current signal 
connected to following terminals: 

   X3/2 -> Sensor 1 
* X3/4 -> Sensor 2 

- analog U 0-10V 
The actual value is given from a voltage signal 
connected to following terminals: 

   X3/6 -> Sensor 1 
* X3/5 -> Sensor 2 

* … be careful: Sensor 2 isn’t available for the Single Inverter configuration 

0420  0420 SENS. RANGE 
20mA = 10.00 Bar Sensor Range 

Possible settings:  0.00 – 10000 
 
Determines the end value (=20mA or 10V) of the connected sensor. 
The maximum sensor range -> 20mA = 100% of the sensor range must be set. 
 
For example: 
10 bar Pressure Transducer   => 20mA = 10bar 
0.4 bar Differential Pressure Transducer  => 20mA = 0.4 bar 
Flowmeter  (Flowrate= 36m³/h)   => 20mA = 36m³/h 
 
 

0425  0425 SENS. CURVE 
linear Sensor curve 

Possible settings:  linear, quadratic 
 
Internal calculation based on the actual value (4-20mA) 
Possible Setting and its application: 
 

linear:   Pressure control, differential pressure control, level, 
temperature and flow control (inductive or mechanical). 

 
quadratic:   Flow control using an orifice plate together with a differential 

pressure transmitter. 
 
 

0430  0430 SENS 1 CAL0 
0% = 00.00 bar Sensor 1 zero value calibration 

Possible settings:  - 10% up to +10% of the sensor range 
 
This parameter is used to calibrate the minimum value of Sensor 1. 



After setting the Dimension Unit and the Sensor range the minimum value for this 
sensor can be adjusted. Adjustable range between -10 % and +10 % of the 
Sensor Range. 
 
e.g.  DIMENS. UNIT [0405] = bar 
  SENS. RANGE [0420] = 10.00 bar 
  SENS 1 CAL0 [0430] = 2% -> 00,20 bar 
 
 

0435  0435 SENS 1 CALx 
0% = 10.00 bar  Sensor 1 full value calibration 

Possible settings:  - 10% up to +10% of the sensor range 
 
To set the calibration for the maximum value of Sensor 1, this parameter can be 
used. After setting the right Dimension Unit and Sensor range the maximum 
value can be adjusted between -10 and +10% of the Sensor Range.  
 
e.g.  DIMENS. UNIT [0405] = bar 
  SENS. RANGE [0420] = 10.00 bar 
  SENS 1 CAL0 [0430] = -2% -> 09,80 bar 
 
 

0440  0440 SENS 2 CAL0 
0% = 00.00 bar  Sensor 2 zero value calibration 

Possible settings:  - 10% up to +10% of the sensor range 
 
Zero value calibration for Sensor 2, for explanation see Parameter 0430. 
 

0445  0445 SENS 2 CALx 
0% = 10.00 bar  Sensor 2 full value calibration 

Possible settings:  - 10% up to +10% of the sensor range 
 
Full value calibration for Sensor 2, for explanation see Parameter 0435. 
 
 
 

0500 0500 SUBMENU 
SEQUENCE CNTR.  
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Using the parameters in this submenu, all necessary settings can be done for 
running a multi-pump system (even in Cascade Relay and Cascade Serial 
Mode).  
 
Application Example: 

 Lead pump reaches its ENABLE FREQUENCY [0515]  
 
 Actual value falls and reaches the cut in-value of the 1st follow up pump  

Cut in-value = REQUIRED VALUE [02] – ACT. VAL. DEC. [0510] 
� the 1st follow up pump is switched on automatically 

 
 After the start up the new required value is calculated in the following way: 

NEW REQUIRED VALUE = REQ.VAL.[02] – ACT.VAL.DEC[0510]. + 
ACT.VAL.INC.[0505] 

The new required value is shown in the main menu as Parameter 
EFF.REQ.VAL.[03]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculation of the new required value for multi pump applications: 
 
k ... Number of active pumps (k >1) 
p = pset + (k-1)*[lift value – fall value] 
 

 Lift value = Fall value ⇒ Pressure constant even all pumps are in operation  
 Lift value > Fall value ⇒ Pressure rises when lag-pump switches on 
 Lift value < Fall value ⇒ Pressure falls when lag-pump switches on 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The following 3 parameters are responsible for starting the lag pumps and for 
calculation of the new required value as well.  
 

0505  0505 ACT.VAL.INC. 
0.35 Bar 

 
Lift Value 

Possible settings:  0.00 – to the pre selected sensor range  
 

0510  0510 ACT.VAL.DEC. 
0.15 BAR 

 
Fall Value 

Possible settings:  0.00– to the pre selected sensor range  
 

0515  0515 ENABLE FRQ 
48.0 Hz 

 
Enable frequency for the next power unit 

Possible settings:  0.0 – 70.0 Hz 
 
Using this parameter the desired release frequency for the following pumps can 
be selected. If a pump in the system reaches this frequency and the system 
pressure drops below the REQUIRED VALUE [02] - ACTUAL VALUE 
DECREASE [0510], the next pump is switched on.  
 

0520  0520 ENABLE DLY 
5 sec 

Enable delay time (For Cascade Relay Only!)  

Possible settings:  0 – 100 sec 
 
If the above parameters for switching on a follow up pump are satisfied, the 
follow-up- pump will start after this selected time.  
 

0525  0525 SW DELAY 
5 sec 

Switch Delay (For Cascade Relay Only!)  

Possible settings:  0 – 100 sec 
 
Delay Time between two switching actions of the follow-up-pumps.  
That parameter prevents the system against repeated switching actions caused 
by the variation of the consumption. 
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0530  0530 DISABLE FRQ 
30 Hz 

Disable Frequency (For Cascade Relay Only!)  

Possible settings:  0.0 – 120.0 Hz 
 
The Frequency to switch off the fixed speed pumps in Cascade Relay-Mode can 
be set  
by this parameter.  
If the Master Inverter goes below that frequency for longer than the pre-selected 
DISABLE DLY [0535] and the system pressure  is higher than the EFFECTIVE 
REQ. VALUE [03] (REQUIRED VALUE [02] + ACTUAL VAL. INC [0505]), the 
first follow-up-pump stops. 
 

0535  0535 DISABLE DLY 
5 sec 

Disable Delay time (For Cascade Relay Only!)  

Possible settings:  0 – 100 sec 
 
Delay time before switching off the follow up pumps in Cascade Relay mode. 
 

0540  0540 DROP FRQ 
42 Hz 

Drop Frequency (For Cascade Relay Only!)  

Possible settings:  0.0 – 70.0 Hz 
 
This parameter is used to prevent systems from water hammers. Before a  
following pump starts up, the Master Inverter will drop to the selected frequency. 
If the DROP FREQUENCY is reached, the follow-up-pump gets released and the 
Master Inverter will continue with normal operation. 
 

0545  0545 OVERVALUE 
OFF  Overvalue  

Possible settings:  OFF – pre selected Sensor range 
 
If this selected value is reached, an immediate shut-off of the follow-up-pumps is  
executed. 
 
e.g.  REQUIRED VALUE [02]:   5.00 bar 
 OVERVALUE [0545]:   7.50 bar  
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If three pumps are running (1 Master Inverter + 2 Basic Inverter) and a system 
pressure of 7.50 bar is reached, one after another basic units shuts off 
immediately. 
 
This parameter prevent the system against Overpressure in case the 
HYDROVAR has been parameterized incorrectly.  
 

0550  0550 OVERVAL DLY 
0 sec Overvalue Delay  

Possible settings:  0.0 – 10.0 sec 
 

Delay time to switch-off a follow-up-pump in case the actual value exceeds the  
OVERVALUE [0545] Limit. 
 

0555  0555 SWITCH INTV 
24 hours 

Switch Interval for cyclic changeover 
(For Cascade Serial only!)  

Possible settings:  0 – 250 hours 
 

This parameter allows an automatic change over of the master pump and the 
following pumps, in order to provide even wear and achieve even operating 
hours of the pumps. 

The Switch Interval is valid for HYDROVAR Master Inverters only (connected via 
the RS-485 interface) and using operation mode Cascade Serial. 

 
Synchronous Control  
 
By using the synchronous control mode all pumps in the system maintain the 
set pressure by running at the same frequency.  

The 2nd pump starts, when the 1st pump reaches the ENABLE FRQ. [0515] the 
system and pressure drops below ACTU.VAL.DEC. [0510] -> both pumps will 
run synchronously.  

The follow-up pump will stop, when the frequency drops below the set 
SYNCHR. LIMIT [0560]. This function creates a hysteresis effect which 
prevents the follow-up pump against a frequent on/off operation. 
 
To find out the right setting:  
Start the first pump in JOG Mode [62]; Increase the frequency till you reach the 

required value. Check the frequency ( = f0 ) at zero consumption 
Set the synchronous limit (f0 + 2..3 Hz)  
Set the synchronous window between 1 or 2 Hz  

(depending on the pump curve and set point). 
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0560  0560 SYNCHR. LIM. 
0.0 Hz Frequency limit for synchronous regulation 

Possible settings:  0 .0 Hz - Max. Frequency 
 
This parameter is used for switching off the first follow-up pump in 
synchronous mode. So if the frequency of both pumps goes below this 
selected value, the first follow-up pump stops. 
 

0565  0565 SYNCHR. WND. 
2.0 Hz Frequency window for synchronous regulation 

Possible settings:  0.0 – 10 Hz 
 
Frequency limit for switching off the next follow-up pump. 
 
e.g. Switching of the 3rd pump:  
All 3 pumps are running at a frequency < SYNCHR. LIM. [0560] + SYNCHR. WIN. 
[0565] 
 
or: Switching of the 4th pump:  
All 4 pumps are running at a frequency < SYNCHR. LIM. [0560] + 2x SYNCHR. 
WIN. [0565] 
 
 

0570  0570 MSTPRIORITY 
ON 

Master Priority 
(For Cascade Serial only!)  

Possible settings:  ON - OFF 
 

This Parameter determines the switching order when Master and Basic Inverters 
are  
Used together. In such a case you have to choose if the Master or the Basic 
Inverters should be switched on first. 
 
ON-  All Master Inverters in the System are released (unless it is stopped by a 

failure or manually) before the first Basic Inverter gets released.  
 
For example:  Address 1-3 ..... Master Inverters 
   Address 4-8 ….. Basic Inverters 
  
Switching order: 
 

Adr 1 
Master 

Adr 2 
Master 

Adr 3 
Master 

Adr 4 
Basic 

Adr 5 
Basic 

Adr 6 
Basic 

Adr 7 
Basic 

Adr 8 
Basic 
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OFF- One Master (which is responsible for the controlling according the set 
value) is running. With rising consumption all Basic Inverters has to be released 
before any other Master starts running. 
 
Switching order: 
 

Adr 1 
Master 

Adr 4 
Basic 

Adr 5 
Basic 

Adr 6 
Basic 

Adr 7 
Basic 

Adr 8 
Basic 

Adr 2 
Master 

Adr 3 
Master 

 
 
 
 
 
 
 
 

0600 0600 SUBMENU 
ERRORS  

 

0605  0605 MIN. THRESH. 
disabled Minimum Threshold limit 

Possible settings:  disabled - max. SENSOR RANGE 
 
An adjusted value >0.00 has to be reached within the programmed DELAY 

TIME [0610] 
If this value can’t be reached, the HYDROVAR stops and indicates the Failure 

Message ”MIN. THRESHOLD ERROR”. 
To disable the Minimum Threshold limit, press ▼ till “disabled” is shown on 
the display. 
 

0610  0610 DELAY - TIME 
2 Sec Minimum Threshold limit delay time 

Possible settings:  0 – 100 sec 

Delay time to switch-off the HYDROVAR in case the actual value drops below 
the Min. Threshold limit or a connected external low water protection at terminals 
X3/11-12 have been opened. 

Notice:  The Min. Threshold function is also active during start up of the pump! 
Therefore the delay time has to be set higher than the duration that is needed, to 
reach a value higher than that. 
 

0615  0615 ERROR RESET 
ON Automatic Error reset 



Possible settings:  ON – OFF 
 
ON: Allows an automatic restart for 5 times in case of a failure. If the failure is still 
active after the 5th restart, the HYDROVAR will shut off and the appropriate error 
message is shown.  
 
The internal counter of the automatic error reset is being decreased after each 
operating hour, so if an error could be reset after 3 restarts, there are 3 further 
restarts possible after one hour, 4 after two hours and 5 automatic restarts after 3 
operating hours. 
A manual reset can be done by switching the External ON/OFF (X3/7-8). 
 
Not each error can be reset automatically.  
(For detailed information see chapter 11 Failure Messages) 
 
OFF: if the ERROR RESET is set to OFF, each failure would be shown on the 
display directly and must be reset manually. 
 

0700 0700 SUBMENU 
OUTPUTS  

 

0705  0705 ANALOG OUT1 
Output Frequency  

Analogue Output 1  

Analogue output 0 – 10V = 0 - 100%     Terminal: X3/20 
Possible settings:  - Actual value    For wiring see 
chapter 9.4.4! 

- Output frequency (0 - fmax)   

0710  0710 ANALOG OUT2 
Actual value Analogue Output 2  

Possible settings:  Actual Value, Output frequency 

Analogue output 4 – 20mA = 0 - 100%    Terminal: X3/21 
Possible settings: - Actual value     For wiring see 
chapter 9.4.4! 

- Output frequency (0 - fmax)    
 
 
Both Status-Relays can be used to indicate the current status and fault condition 
of the HYDROVAR. For wiring see chapter 10.3.4. 
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0715  0715 CONF REL 1 
Running Configuration of the Status Relay 1 (X5/1-2-3) 

 

0720  0720 CONF. REL 2 
Errors Configuration of the Status Relay 2 (X5/4-5-6) 

Possible settings:  Power, Errors, Warnings, StandBy, 
Errorreset 
 

Config. Explanation Action 

Power HYDROVAR is connected to power supply Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed 

Running  Motor is running Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed  

Errors An error is indicated on the HYDROVAR Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed  

Warnings A warning is indicated on the HYDROVAR Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed  

StandBy Pump is released manually and by external release, no 
error/warning is indicated and HYDROVAR doesn’t run 

Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed  

Errorreset If Parameter ERRORRESET [0615] is activated and a 
Warning occurs 5 times -> Error -> 

Relay1: X5/ 1-3 closed 
Relay2: X5/ 4-6 closed  

 
The changeover between 1st and the 2nd required value can be done internally or 
externally via the digital inputs. With the following parameters the source of the 
required values and the change over can be configured.  
 

0805  0805 C.REQ.VAL 1 
digital Configuration Required Value 1 

Possible settings:  - digital    - analog U 0-
10V  
 - analog I 0-20mA  - analog I 4-
20mA 
 

Digital The internal required value 1 is used. 
Setting in the main menu in Parameter 02 or Parameter 0820. 

0800  0800 SUBMENU 
REQUIRED VALUES  
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analog U 0 – 10V The required value 1 is determined by the value of a voltage signal  
(0 – 10V) connected to terminals X3/13- X3/14 (GND). 

analog I 0 – 20mA 

analog I 4 – 20mA 

The required value 1 is determined by the value of a current signal  
(4 – 20mA or 0 – 20mA) connected to terminals X3/18- X3/17 (GND). 
Notice: If the incoming current signal falls below 4mA, a warning 
message is shown on the display. If the failure is still active after 20 
seconds, an error message will be shown. 

 

0810  0810 C.REQ.VAL 2 
OFF Configuration Required Value 2 

Possible settings:  - OFF  - digital  - analog U 0-
10V  
 - analog I 0-20mA  - analog I 4-
20mA 
 

OFF Required value 2 is not used. 

digital The internal required value 2 is used. 
Setting in the main menu in Parameter 02 or Parameter 0825. 

analog U 0 – 10V The required value 2 is determined by the value of a voltage 
signal (0 – 10V) connected to terminals X3/15- X3/16 (GND). 

 

analog I 0 – 20mA 

analog I 4 – 20mA 

The required value 2 is determined by the value of a current  
signal (4 – 20mA or 0 – 20mA) connected to terminals  
X3/23- X3/22 (GND). 
Notic: If the incoming current signal falls below 4mA, a warning 
message is shown on the display. If the failure is still active after 20 
seconds, an error message will be shown.  

 
 

0815  0815 SW REQ. VAL 
Setpoint 1 

 
Switching between required value 1 and 2 

Possible settings:  - Setpoint 1  - Setpoint 2 
 - Switch Dig 1 - Switch Dig 2 
 - Switch Dig 3 - Switch Dig 4 
 
Setpoint 1:   Only Required value 1 is active (No switching possible) 
Setpoint 2:   Only Required value 2 is active (No switching possible) 
Switch Dig 1:  Manual switching by closing Digital Input 1 (X3/9-10) 
Switch Dig 2:  Manual switching by closing Digital Input 2 (X3/6-GND) 
Switch Dig 3:  Manual switching by closing Digital Input 3 (X3/5-GND) 
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Switch Dig 4:  Manual switching by closing Digital Input 4 (X3/15-GND) 
 

0820  0820 REQ.VAL.1 
XX.X Bar Required value 1 (digital) 

Possible settings:  0.0 – to the pre selected Sensor range 
 
Set the required value with either ▲ or ▼. 

This pre-selected required value is active in Mode Cascade Relay and Cascade 
Serial if Parameter C.REQ.VAL.1 [0805] is set to digital, and Parameter SW 
REQ.VAL. [0815] is set to Setpoint 1 or the REQUIRED VALUE 1 is chosen via 
digital input. 

This pre-selected required value could also be adopted in the main menu with 
Parameter REQUIRED VAL. [02] if the current required value is active.  
 

0825  0825 REQ.VAL.2 
XX.X Bar Required value 2 (digital) 

Possible settings:  0.0 – to the pre selected Sensor range 
 
Set the desired required value with either ▲ or ▼. 

This pre-selected required value is active in Mode Cascade Relay and Cascade 
Serial if Parameter C.REQ.VAL.2 [0810] is set to digital, and Parameter SW 
REQ.VAL. [0815] is set to Setpoint 2 or the REQUIRED VALUE 2 is selected via 
digital input. 

This pre-selected required value could also be adopted in the main menu with 
Parameter REQUIRED VAL. [02] if the current required value is active.  
 

 

 

 
 

0830  0830 ACTUAT.FRQ 1 
XX.X Hz Required frequency 1 for Actuator (digital)  

Possible settings:  0.0 – MAX. FREQ. [0245] 
 
Set the frequency with either ▲ or ▼ 
 
The selected frequency in this parameter is only active in the Actuator mode if 
Parameter C.REQ.VAL.1 [0805] is set to digital, and Parameter SW REQ.VAL 



[0815] is set to Setpoint 1 or the ACTUATOR FREQUENCY 1 is selected via 
digital input.  
 

0835  0835 ACTUAT.FRQ 2 
XX.X Hz Required frequency 2 for Actuator (digital) 

Possible settings:  0.0 – MAX. FREQ. [0245] 
 
Set the frequency with either ▲ or ▼ 
 
The selected frequency in this parameter is only active in the Actuator mode if 
Parameter C.REQ.VAL.2 [0810] is set to digital, and Parameter SW REQ.VAL 
[0815] is set to Setpoint 2 or the ACTUATOR FREQUENCY 2 is selected via 
digital input.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0900 0900 SUBMENU 
OFFSET   

All analogue inputs can also be used to connect an Offset-signal used for the 
recalculation of the required value. 

SSSS    



0905 0905 OFFS. INPUT 
OFF Selection of the Offset Input  

Possible settings:  OFF analog U1 0-10V  analog U2 0-10V  
 analog I1 0-20mA / 4-20mA analog I2 0-20mA / 
4-20mA 
 

OFF Offset deactivated    

analog U 1 
0-10V 

Offset will be calculated according to the voltage signal (0 – 10V) connected 
to terminals X3/13 (Required Value 1)- X3/14 (GND). 

analog U 2 
0-10V 

Offset will be calculated according to the voltage signal (0 – 10V) connected 
to terminals  X3/15 (Required Value 2)- X3/16 (GND) 

analog I 1 
0/4 – 20mA * 

Offset will be calculated according to the current signal (4 – 20mA or  
0 – 20mA) connected to terminals X3/18 (Required Value 2) - X3/17 (GND). 

analog I 2 
0/4 – 20mA * 

Offset will be calculated according to the current signal (4 – 20mA or  
0 – 20mA) connected to terminals X3/23 (Required Value 2) - X3/22 (GND). 

 
* Notice: If the incoming current signal falls below 4mA, a warning message is 
shown on the display. If the failure is still active after 20 seconds, an error 
message will be shown. 
 

0910 0910 LEVEL 1 
XX.X % 

Start level of the 1st Offset.  

Possible settings:  0 – 100% of additional analogue input 
 

0915 0915 LEVEL 2 
XX.X % Start level of the 2nd Offset.  

Possible settings:  0 – 100% of additional analogue input 
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0920 0920 INTENSITY 1 
+XX.X % 

Only in combination with Level 1!  

Possible settings:  -500.0% up to +500.0% of the sensor 
range 
 
Intensity of the 1st Offset of the required value at the zero point of the second 
analogue input. 
 

0925 0925 INTENSITY 2 
+XX.X % 

Only in combination with Level 2!  

Possible settings:  -500.0% up to +500.0% of the sensor 
range 
 
Intensity of the 2nd Offset of the required value at the maximum point of the 
second analogue input. 
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Example for using the Offset function: 
SENSOR RANGE: 20mA ≙ 10 bar 
REQUIRED VALUE: 5 bar 
 
LEVEL 1: 30% of the Offset signal   
LEVEL 2: 80% of the Offset signal  
 
INTENSITY 1: -100% ≙ -10bar (refer to the sensor range) = -5bar 
INTENSITY 2: +20% ≙ +2 bar (refer to the sensor range) = 7 bar 
 
 

At parameter LEVEL 1 [0910] you have entered the start value (in percent from 
the  
Offset Signal input (30%)), where the OFFSET starts to be active.  
Also proceed with the second level (80%). 
 
Intensity one and two are depending on the Sensor range of the actual value 
signal.  
The Intensity 1 that you have entered is valid till you reach Level 1, after reaching 
Level 1 the Required Value has no offset. 
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The standard Required Value will be valid till you reach the Level 2. After 
reaching level 2, the new value, depending on the Intensity 2, is valid. 
 
 
 
 
 
 

1000  1000 SUBMENU 
TEST RUN 

 

 

1005  1005 TEST RUN 
after 100 hrs 

Automatic test run 

Possible settings:  OFF – 100 h. 
 
The Automatic Test Run starts up the pump at the set time after the last stop 
to prevent the pump from blocking. 
Test Run Time, Frequency and Boost could be chosen in the parameters 
below. 
 
For deactivating the automatic test run press ▼ until “OFF” appears on the 
display. 
 
The test run is only active, when the pump is stopp ed but External ON/OFF 
contact (X3/7-8) is closed and even pump is manuall y released!  
 

1010  1010 TESTRUN FRQ. 
30.0 Hz Frequency for manual and automatic test run 

Possible settings:  0 – Fmax 
 

1015  1015 TESTR. BOOST 
10.0 %. 

Setting of the motor starting voltage in % of rated 
input voltage 

Possible settings:  0 – 25% of maximum input voltage is 
possible 
 

1020  1020 TESTR. TIME 
5 sec Test Run time  

Possible settings:  0-180 sec. 
 



1025  1025 SEL. DEVICE 
01 

Select Inverter for manual testrun   

Possible settings:  01-08 
 

1030  
1030 TESTRUN MAN 

Press ► 3 sec. 
Manual Test Run,  Confirm test run for selected unit 

 
With this parameter it is possible to ensure a manual Test Run only for a selected 
unit. (Even fixed speed pumps in Cascade Relay Mode could be activated)    

By pressing ► button for approx. 3 sec. a test run will be started. 

1100 1100 SUBMENU 
SETUPS  

 

1120  1120 PASSWORD 2 
0000 Enter password by pressing ▲ or ▼ 

 
The below mentioned parameters are just available after entering the password! 

For more information, contact your distributor! 
 

1125  1125 CLR ERRORS 
UNIT X 

Clear Error Memory of selected unit  
or ALL units (Cascade Serial) 

Possible settings:  1 – 8, ALL 
 
To clear the Error Memory either one specific unit (1-8) or ALL units can be 
selected.  
For reset press ► button till “RESET” appears. 
 
 

1130  1130 CLR MOTORH. 
UNIT X 

Clear Motor Hours for selected unit  
or for ALL (Cascade Serial) 

Possible settings:  1 – 8, ALL 
 
Set desired unit where the Motor Hours should be cleared (or ALL) and press ► 
button till “RESET” appears. 
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1135  
1135 CLR OPERAT. 

Press ► 3 sec. 
Clear Operation Time 

 
The Operation Time indicates the total time the HYDROVAR is connected to 
power supply. For reset the Operation time of the current HYDROVAR press ► 
button till “RESET” appears. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1200 1200 SUBMENU 
RS485-INTERFACE  

How to connect the RS485-Interface correctly, see chapter 9.4.4 Control Unit 
 
User Interface  

The following 3 Parameters are necessary for communication between the 
HYDROVAR and an external device (e.g. PLC) via standardized Modbus-
protocol. Set desired Address, Baudrate and Format according the system 
requirements. 

1205  1205 ADDRESS 
1 Set desired Address for the User Interface 

Possible settings:  1 - 247 
 

1210  1210 BAUDRATE 
9600 Baudrate for User Interface 

Possible settings:  1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
38400 
 

1215  1215 FORMAT 
RTU N81 Format for User Interface 



Possible settings:  RTU N81, RTU N82, RTU E81, RTU 
O81,  
 ASCII N72, ASCII E71, ASCII O71 
 
Internal Interface  

If several Master Inverters are connected via the RS-485 interface (max. 8 / 
using Cascade Serial Mode) each pump must be allocated its own pump-address 
number (1-8).  
Each address may only be used once! 
 

1220  1220 PUMP ADDR. 
1 

 
Select desired Address for the Master Inverter 

Possibel settings:  1-8 

Set desired Address for the current Master Inverter and press ► button for 
approx. 3 sec. and the following massages will appears: 

Addressing 

Addressing 
-> 1220 PUMP ADDR. 

*   1   * 
or 1220 PUMP ADDR. 

-   1   - 

  Addressing done  Addressing false - retry 

When using Master and Basic Inverters together in a multi-pump-system you 
have to consider that also the Basic Inverters must have their separate address 
because otherwise a correct function of the System couldn’t be guaranteed.  
For detailed Information see chapter 9.4.3.2 Addres sing. 

Page Break

Failure Messages 

 

If the HYDROVAR is being stopped by an error (warning), both the 
HYDROVAR and the motor remains under voltage. 
So before any work can be carried out on the electrical or mechanical part of 
the system, the HYDROVAR must be disconnected from power supply. 

 
It has to be differed between warnings and errors: 
 
Warnings  are shown on the display (and even by the red failure led) but it is 

possible that the HYDROVAR keeps running (depends to the different 
warnings). 
If a warning is active and the cause can’t be remedied during 20 seconds in 
most cases an error will be shown.  
 

Errors  are indicated on the HYDROVAR and by the red failure LED placed on 
the control panel, and the connected motor is stopped immediately. All 
errors are shown on the Display and saved in the Error Memory including 
date and time when the failure happened.  
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The below mentioned points describe each error which can occur on the 
HYDROVAR (even on the Master and the Basic Inverter). Also the possible 
countermeasures to reset these errors are described.  
 
Please notice that an automatic error-reset  can be activated in SUBMENU 

ERRORS to reset an occurred failure automatically for 5 times. For more 
information about this function see parameter ERROR-RESET [0615].   

 
All error signals and warnings can be also indicated at the two Status-

Relays  on terminals X5/1-2-3 or X5/4-5-6 depending on the configuration.  
(How to program see Parameter CONF REL 1 [0715] and CONF REL 2 
[0720]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basic Inverter 

If the HYDROVAR is used as Basic Inverter (consists only of the Power unit), 
the following errors are indicated by a failure code: 
 

Red Led Code Error Probability cause 

1 blink UNDERVOLTAGE DC voltage of the HYDROVAR too low 

2 blinks OVERCURRENT or 
OVERLOAD 

Current rise at the output too high or 
power limit of the HYDROVAR is exceeded 

3 blinks INVERTER 
OVERHEAT 

Too high temperature inside the HYDROVAR 

4 blinks OVERVOLTAGE DC voltage of the HYDROVAR too high 

5 blinks CODE ERROR Internal Error (see chapter 11.3) 



6 blinks 
MOTOR OVERHEAT 
EXTERNAL 
CONTACT 

PTC in the conduit box has reached its release 
temp. or external contact is open 

 
How to remedy the failure cause, see chapter 11.2! 
 

Reset:  

 
To Reset the CODE ERROR and the OVERCURRENT ERROR it is 
necessary to cut the power supply for > 60 seconds. 
 
A reset of all other errors can be done by open/close the 
START/STOP_PTC input (X1/SL) on the power unit. 
 

 
If the Basic Inverter is used in combination with a Master  Inverter,  each 
failure can be indicated on the Master Inverter too and will be saved in the failure 
memory including date and time when the failure happened. 
 

FAULT DEVICE X 
Indication on the Master Inverter! 
For detailed failure information on the specific unit, SUBMENU STATUS 
[20] has to be entered and the affected device has to be selected!  

 
 
When a Master Inverter is used in such a system, it is also possible to reset the 
errors which occurred on the Basic Inverter by the Master without interfere the 
operation of the other Inverters in the system (also the automatic Error-reset is 
active if parameter ERROR-RESET [0615] is set to ON). 
 
 
 
 
 
Master / Single Inverter 

Each error is shown on the display in plain text and saved in the Error Memory 
including date and time when the failure occurred. 
 
The errors can be reset automatically, depending on the setting in parameter 
ERROR-RESET [0615], or manually after the cause has been remedied in 
different ways: 
 
cutting the power supply for > 60 seconds 
by pressing ◄ and ► simultaneously for about 5 seconds 
via External ON/OFF (Terminals X3/7-8) 
 
 



No error-message on the display - No red LED  

 

Error Probability cause Solution 

no AUTOSTART after 
power failure 

Parameter AUTOSTART is set  
to “OFF” Check Parameter AUTOSTART [08] 

No operation even system 
pressure < set pressure 

Pressure higher than the start 
value or REGULATION MODE 
has been changed to INVERS. 

check parameter START VALUE 
[04] and/or REGULATION MODE 
[0320] 

 
 
 

Error-message on the display - red LED on  

 

Error Probability cause Solution 

OVERCURRENT 
ERROR 11 

Current rise at the output too 
high 

check connection-terminals of the 
HYDROVAR 

check the connection-terminal of the 
motor and the motor-cable 

check the windings of the motor 
 

Reset: cutting off the power supply for >60 seconds.  
an automatic Error-reset isn’t possible for that kind of failure! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Error Probability cause Solution 

OVERLOAD 
ERROR 12 

Power limit of the HYDROVAR 
is exceeded 

check Parameter RAMP 1/2 
[0215/0220] (too short) and BOOST 
[0265] (too low)  

check motor connection (star/delta) 
and cable 

Pump blocked 
Motor turns in the wrong direction 
    before running  



    (Non return-valve defect)  
Not allowed operation point or MAX. 

FREQUENCY [0245] too high 
check also the BOOST [1015] in the 
submenu TEST RUN [1000] 

OVERVOLTAGE 
ERROR 13 

DC voltage of the HYDROVAR 
too high 

Parameter RAMP 2 [0220] too fast  
Power supply too high 
Voltage peaks too high 
(Solution: Line filters, Line inductance, 

RC-Element) 

INVERT. OVERHEAT 
ERROR 14 

too high temperature inside the 
HYDROVAR 

no proper cooling 
contamination of the motor vents   
ambient temperature too high 

THERMO MOT/EXT 
ERROR 15 

 

An external protective device 
connected to terminal X1/PTC 
has released (e.g. PTC which is 
connected has reached its 
release temperature)  

close X1/PTC if there is no external 
protective device connected (e.g. 
PTC, low water switch) 

close external on/off switch if 
connected to these terminals 

For detailed information how the 
terminal X1/PTC  could be used 
see chapter 9.4.3 

PHASELOSS 
ERROR 16 

One phases of the power 
supply has been lost -> 
automatic Power reduction (just 
available for the units HV4.055-
4.110) 

check power supply (even under full 
load) – phase failure at the input 

check circuit breakers 
circuit points at the input terminals  

UNDERVOLTAGE DC voltage of the HYDROVAR 
too low 

supply voltage too low 
phase failure at the input  
asymmetry of the Phases 

COMM LOST 
 The communication between 

the Power Unit and the Control 
card doesn’t work correctly  

check if the addressing [1220] has 
been done correctly (retry!) 

check if each unit has allocated his 
own pump address 

check if the connection from control 
card to the power unit  is made 
properly (ribbon cable) 

 

Reset: 

cutting off the power supply for >60 seconds 
manual reset by closing External ON/OFF (Terminals X3/7-8) 
manual reset by pressing ◄ and ► simultaneously for about 5 

seconds 
Auto-reset possible if ERROR-RESET [0615] is set to ON 

 



LACK OF WATER 
ERROR 21 

 

Low water contact  
(X3/11-12) is opened  
 
(just active if motor is running) 

protection of incoming pressure or 
min. level to less 

bridge X3/11-12, if there is no ext. low 
water protection 

adjust Parameter DELAY TIME [0610] 
if the failure happens only for short 
time 

 

Reset: Automatically if Low water contact (X3/11-12) will be closed! 

 

MIN. THRESHOLD 
ERROR 22 

defined value of Parameter 
MIN.THRESHOLD [0605] was 
not reached during the pre-
selected DELAY-TIME [0610] 

check booster unit, adjust Parameter 
DELAY TIME [0610] 

Parameter ERROR RESET [0615] set 
to ON, to enable 5 restarts  
(e.g. in empty system) 

 
 
 
FAILURE SENSOR 1 

 

ACT. VAL. SENSOR 1  
ERROR 23 

 

Sensor signal on  
terminals X3/2 <4mA 
active Sensor: 
WARNING (20 sec.)-> ERROR 
non-active Sensor: WARNING 

ACTUAL VALUE signal (pressure 
transducer) faulty 

wrong connection 
Sensor (Transducer) or cable fault 
check configuration of the Sensors in 

Submenu SENSORS [0400] 

 
 
FAILURE SENSOR 2 

 

ACT. VAL. SENSOR 2  
ERROR 24 

Sensor signal  
on terminals X3/4 <4mA 
active Sensor:  
WARNING (20 sec.)-> ERROR 
non-active Sensor:  WARNING 

ACTUAL VALUE signal (pressure 
transducer) faulty 

wrong connection 
Sensor (Transducer) or cable fault 
check configuration of the Sensors in 

Submenu SENSORS [0400] 

 
 

SETPOINT 1 I<4mA 

SETPOINT 1 I<4mA 
ERROR 25 

Current signal input of required 
values is active, but no signal 4-
20mA is connected 
WARNING (20 sec.)-> ERROR 

check external analogue signal on 
terminals X3/17-18 

check configuration of the required 
values in Submenu REQUIRED 
VALUES [0800] 

 

SETPOINT 2 I<4mA 

SETPOINT 2 I<4mA 
ERROR 26 

Current signal input of required 
values is active, but no signal 4-
20mA is connected 
WARNING (20 sec.)-> ERROR 

check external analogue signal on 
terminals X3/22-23 

check configuration of the required 
values in Submenu REQUIRED 
VALUES [0800] 

SSSS    
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Reset: 

cutting off the power supply for >60 seconds 
manual reset by closing External ON/OFF (Terminals X3/7-8) 
manual reset by pressing ◄ and ► simultaneously for about 5 

seconds 
 
Auto-reset possible if ERROR-RESET [0615] is set to ON 

 
 
 
Internal Errors 

To quit the following errors you have to cut the power supply for >60 seconds. 
If the error message is still shown on the display, contact customer service 
and provide a detailed description of the error. 
 

Internal errors  
Error-message on the Display - red LED on  

ERROR 1 
EEPROM-ERROR   
(corresponding data block 
malfunction) 

Reset - after repeated error-message 
⇒ change Control Card 

ERROR 4 
Button error   
(e.g.: jammed key) 

check push buttons,  
Display-board may be defect 

ERROR 5 
EPROM-error 
(Checksum error) 

Reset - after repeated error-message 
⇒ change Control Card 

ERROR 6 Program error: 
Watchdog error 

Reset - after repeated error-message 
⇒ change Control Card 

ERROR 7 
Program error:  
Processor pulse error 

Reset - after repeated error-message 
⇒ change Control Card 

CODE ERROR 
Code error:  
invalid processor command 

check the installation of the cables,  
connection of the screen and 
potential equalization 

check earth/ground 
install additional inductances for the 

signal-cables (e.g. ferrites) 

Page Break

Examples:  
 

Booster unit 



Problem: no stop of the HYDROVAR 
Parts to check Solution 

existing demand 
non return valve is not closed 
pre charge pressure in the pressure tank 
   
no correct settings of WINDOW and 

RAMPHYSTERESIS 
shut down Ramp too slow 
suction line too long 

check pipes and valves 
change non return valve 
adjust according the diagram  

(Look at chapter 2.1) 
set WINDOW [0310] (ca.10%) and  

HYSTERESIS [0315] (80-50%) 
set RAMP 2 [0220] to 4...15 sec. 
the MINIMUM FREQUENCY [0250] should be 

activated for pressure increase at 0 demand 
 

Control on constant flow  

Problem: control fluctuations 
Parts to check  Solution  

control characteristics are set to low 
enlarger WINDOW [0310] and set 
HYSTERESIS [0315] to 99% to control with 
RAMP 3 and 4 

 

Circulating pump 

Problem: oscillation of the motor speed 
Parts to check  Solution  

control settings too fast 

increase RAMP 3 [0225] and 4 [0230]: 
100...200sec 

WINDOW [0310] (ca.20%) and  
HYSTERESIS [0315] (ca.99%) 

Problem: ACTUAL VALUE can't be hold 
Parts to check  Solution  

HYSTERESIS is set too big HYSTERESIS [0315]: 90-99% 

 

General  

Problem: pressure fluctuations, analogue signal not constant 
Solution: check cables and connection of the screen 

check earth connection of the Transmitter 
use screened cables 

 
 
 
 
Maintenance 

The HYDROVAR does not require any special maintenance. 



However, the cooling fan and the vents should be freed of dust occasionally. 
Also the temperature around the unit should be checked from time to time. 
 
All modifications must be done by qualified personnel! For mounting and 
repairs at the HYDROVAR, qualified service technicians are available. 
 
Demounting: 
The HYDROVAR must be disconnected from the power supply before any 
work can be carried out. Look at the pump- and motor-instruction. 
Please take your personal protection equipment. 
 
For further information, please ask your distributor! 
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