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IT  Corretto smaltimento dei RAEE (DIRETTIVA 2012/19/UE) 
EN Correct disposal of WEEE (DIRECTIVE 2012/19/EU) 
DE Korrekte entsorgung von Elektro - und Elektronik - Altgeräten (RICHTLINIE 2012/19/EU) 
ES Eliminación correcta de RAEE (DIRECTIVA 2012/19/UE)
FR Les bons gestes de l’élimination des DEEE (DIRECTIVE 2012/19/UE) 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



36  

 .................................................................................................................................................. 37
 ................................................................................................................................................................... 37

...................................................................................................................................... 37
 ................................................................................................................................................... 38
 ............................................................................................................................................................... 38

....................................................................................................................................... 39
................................................................................................................................ 39

........................................................................................................................... 39
 ................................................................................................................................................................... 40

.............................................................................................................. 41
41
41

 ..................................................................................................................................... 42
 ...................................................................................................................................................... 43

 ................................................................................................ 44
 ........................................................................................................................ 45

...................................................................................................................... 46
........................................................................................................................... 47

 ................................................................................................................................................. 48
................................................................................................................... 49

 ........................................................................................................................................................................... 49
 ............................................................................................................................................... 49

................................................................................................... 50
.................................................................................................................... 50
.................................................................................................................. 52

52
................................................................................................ 52

 ............................................................................................................ 53
 ........................................................................................................................... 53

56
 .............................................................................................................................. 59

 ............................................................................................................................................................................. 59
 .......................................................................................................................................................... 61

 ................................................................................................................................................................. 63
........................................................................................................................................................................... 63

 ....................................................................................................................................... 63

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ

POPIS PRODUKTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

SEZNAM DÍLŮ

OVLÁDÁNÍ

SYMBOLY NA DISPLEJI

INSTALACE

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
E MONO ovládací panel s kondenzátorem zabudovaným do elektrického čerpadla  .................................
E MONO ovládací panel (jednofázový) s externím kondenzátorem (instalovaný v ovládacím panelu) 
E TRI ovládací panel (třífázový)
PŘIPOJENÍ SIGNÁLU
REŽIM 1 - VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÁNÍ (výchozí režim)
REŽIM 2 - VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÁNÍ
REŽIM 3 - VYPOUŠTĚNÍ
REŽIM 4 - PLNĚNÍ
REŽIM 5 - TLAKOVÁNÍ
REŽIM 6 - PŘIZPŮSOBENÝ

SPUŠTĚNÍ
MENU NABÍDKY
NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ
STRUKTURA MENU
NASTAVENÍ JAZYKA
KONFIGURACE AUTOMATICKÉHO PROVOZU

KONFIGURACE EL. PUMPY č. 1 nebo č.2
KONFIGURACE MANUÁLNÍHO PROVOZU

................................................................................................

KONFIGURACE SAMOUČENÍ
KONFIGURACE PŘIZPŮSOBENÉHO PŘEDNASTAVENÉHO REŽIMU  .................................
KONFIGURACE WI-FI PŘIPOJENÍ

ALARMY
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ÚDRŽBA
LIKVIDACE
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tato příručka musí vždy doprovázet zařízení, na které se vztahuje, a musí být uchovávána na přístupném místě, 
kde je možné se na ni podívat osobami zapojenými do provozu a údržby systému. 

Instalatéři/uživatelé si musí pečlivě přečíst pokyny a informace v této příručce, než zařízení použijí v pořádku
aby nedošlo k jeho poškození, zneužití nebo zrušení záruky.

Tento výrobek nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
ani osoby s omezenými schopnostmi nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

Výrobce nenese odpovědnost v případě nehody nebo škody způsobené nedbalostí nebo nedodržením pokynů 
popsané v této příručce nebo za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny na výkonovém štítku. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. 
Nepokládejte na zařízení závaží ani jiné boxy, či balíky. 

Zboží zkontrolujte ihned po převzetí, abyste se ujistili, že při přepravě nedošlo k poškození zařízení. 
Při zjištění jakékoli anomálie, neprodleně informujte prodejce nebo oddělení zákaznických služeb.
Nejpozději do 5 dnů po obdržení. 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

SYMBOLY
Symboly použité v této příručce jsou popsány níže.

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
Tento symbol varuje, že nedodržení pokynů povede k riziku úrazu elektrickým proudem. 

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ OSOBNÍHO ŠKODY NEBO MAJETKU
Tento symbol varuje, že nedodržení pokynů povede k riziku úrazu nebo poškození majetku. 

VAROVÁNÍ
Před instalací a používáním produktu si pečlivě přečtěte všechny části této příručky
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají požadovaným údajům a odpovídají vybavení
Pouze kvalifikovaný personál smí provádět provádět elektrická připojení v souladu s národními předpisy
instalace a údržby 

Elektrický ovládací panel používejte pouze k účelu a způsobem, pro který byl navržen. 
Jakákoli jiná aplikace nebo použití je považováno za nevhodné, a proto nebezpečné.

V případě požáru v blízkosti místa instalace nepoužívejte proud vody, ale použijte vhodné hasicí přístroje
(prášek, pěna, oxid uhličitý)

Instalujte zařízení mimo zdroje tepla na suchém, krytém místě.
V souladu se specifikovaným stupněm ochrany (IP). 

Instalaci a/nebo údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní technici, kteří jsou si vědomi platných 
bezpečnostních předpisů práce.

Použití neoriginálních náhradních dílů, nedovolená manipulace 
nebo nesprávné použití povede ke ztrátě záruky.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku, způsobené údržbou 
nebo opravami prováděné nekvalifikovaným personálem a/nebo použitím neoriginálních náhradních dílů. 
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1~ 230 V pro E MONO | 3~ 400 V pro E TRI
50 – 60 Hz
18 A / 25 A / 16 A
IP 55
25 A / 20 A
-5/+40 °C
50% at 40 °C

Při první instalaci a údržbě se ujistěte, že: 
Zařízení není pod napětím.
Napájení je chráněno a jištěno proudovým chráničem (30 mA třída A).
Zkontrolujte také uzemnění, zda-li vyhovuje předpisům. 
Před sejmutím krytu z elektrického ovládacího panelu nebo zahájením prací na něm odpojte zařízení od
napájení ze sítě a počkejte alespoň 5 minut.

Po připojení zařízení zkontrolujte nastavení elektrického ovládacího panelu, 
protože elektrické čerpadlo se může spustit automaticky.

UPOZORNĚNÍ
ikdyž je zařízení mimo provoz (zobrazení ve stavu VYPNUTO s bílým pozadím), 
panel zůstává živý; před jakýmkoli způsobem odpojte napájení z elektrického ovládacího panelu

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Stisknutím tlačítka I/O během provozu ovládacího panelu provedete nouzové zastavení

BĚHEM PRVNÍ INSTALACE A ÚDRŽBY
Ujistěte se, že zařízení není pod proudem
Ujistěte se, že zařízení není pod tlakem

POPIS ZAŘÍZENÍ
Multifunkční elektrický ovládací panel E je určen k ochraně a ovládání 1 nebo 2 jednofázových nebo 
třífázových elektrických čerpadel. Umožňuje vám vybrat typ operace ze šesti přednastavených režimů, 
aby vyhovoval vašemu systému, což usnadňuje používání. Elektrický ovládací panel může monitorovat 
elektrická čerpadla pomocí tlakových spínačů, plováků, vzdálených kontaktů, chodu plováků, snímačů 
hladiny, tlakové snímače 4–20 mA, tlakové snímače 0–10 V, účiník „cosφ“ a minimální proud pro kontrolu 
chodu nasucho (kde „φ“ je fázový posun proudu/napětí) a napájecího napětí ovládacího panelu.
Pokud má systém dvě čerpadla, ovládací panel se mezi nimi automaticky střídá, aby obě fungovaly. 
Tím se optimalizuje provozní doba a opotřebení elektrických čerpadel. Pokud jedno z elektrických čerpadel 
nefunguje správně, provozní logika automaticky vypne toto čerpadlo a použije druhé funkční čerpadlo 
na svém místě. 

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité provozní napětí 
Jmenovitá pracovní frekvence 
Výstupní proud 
IP ochrana
Ochranné pojistky
Teplota okolí
Relativní vlhkost
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ROZMĚRY

SEZNAM DÍLŮ

kontrolní panel
hlavní spínač
základní deska
sestava jističe / relé 

Ovládací panel má klávesnici a displej, které slouží jako uživatelské
rozhraní pro ovládání provozních parametrů, sledování alarmů
a naprogramoání systému.

Displej se 4 režimy podsvícení
- zelená: čerpadlo je zapnuté
- bílá: čerpadlo je zastaveno nebo v pohotovostním režimu
- žlutá: ovládací panel se programuje (nastavení)
- červená: ovládací panel ve stavu alarmu

klávesa pro opuštění nabídek a zobrazení stavů

klávesy

on / off
tlačítko

SYMPOLY NA DISPLEJI

ALARM

AUTOMATICKÝ provoz

MANUÁL  provoz

Čerpadlo 1 v provozu

Čerpadlo 2 v provozu (pokud existuje)

indikátor aktivní WI-FI (pokud existuje)

Dvoufázový alfanumerický displej zobrazující napětí, frekvenci, proud,
cosφ, tlak, hladinu, provozní stav a poruchy systému.
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Nesprávná instalace může způsobit poruchu a selhání elektrického ovládacího panelu.

Nainstalujte ovládací panel E v souladu s následujícími podmínkami:
Ve větrané místnosti, chráněné před povětrnostními vlivy a nevystavované slunečnímu záření.
Ve svislé poloze.
Neinstalujte ovládací panel ve výbušném prostředí nebo tam, kde jsou prášky, kyseliny 
nebo korozivní a/nebo hořlavé plyny.

Chcete-li upevnit ovládací panel na stěnu nebo vhodný držák, postupujte 
podle obrázku ROZMĚRY, ROZTEČ A MONTÁŽNÍ OTVORY. 

Před provedením připojení se ujistěte, že na svorkách vodičů vedení není 
žádné napětí. Také se ujistěte, že je síťové napájení chráněno 
proudovým jističem (30 mA třída A) a uzemněním, které odpovídá normám.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zkontrolujte, zda je napětí sítě stejné jako napětí uvedené na typových štítcích na elektrickém 
ovládacím panelu a motor připojený k ovládacímu panelu, pak proveďte uzemnění před jakýmkoli 
dalším připojením.
Napájecí napětí ústředny se může lišit v rozsahu +/-10 % s ohledem na jmenovité napájecí napětí.
Zkontrolujte, zda je jmenovitý proud elektrického čerpadla kompatibilní s údaji na elektrickém ovládacím panelu
typového štítku.

Napájecí vedení musí být chráněno proudovým chráničem.
Zajistěte elektrické kabely v odpovídajících svorkách pomocí nástroje vhodné velikosti, aby nedošlo 
k poškození svorky šrouby. Při použití elektrického šroubováku dbejte zvýšené opatrnosti.

Nepoužívejte vícežilové kabely obsahující jak vodiče připojené k indukční zátěži, tak signální vodiče, např.
jako senzory a digitální vstupy.

Propojovací kabely proveďte co nejkratší a vyhněte se jejich tvarování do spirály, protože indukční účinky 
by mohly poškodit elektroniku.

Všechny vodiče elektroinstalace musí být vhodně dimenzovány, aby vydržely zátěž, kterou napájejí 
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CAPACITOR
(external)

1~ 230 V   |  50  – 60 Hz

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

E MONO panel s kondenzátorem zabudovaným do elektrického čerpadla 

ČERPADLO 2
(pokud je) ČERPADLO 1

E MONO panel (jednofázový) s externím kondenzátorem
(instalované v ovládacím panelu) 

ČERPADLO 2
(pokud je)

ČERPADLO 1
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TL2 TL1 SUPPLY
NC
EXT ALARM

C NO

S TR

MAX
MIN
COM T1 T2 IN1 IN2 AL EXT

4-20
mA

3~ 400 V   |  50-60 Hz

Ovládací panel E TRI (třífázový) 

ČERPADLO 2 ČERPADLO 1
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MAX
MIN
COM T1 T2 IN1 IN2 AL EXT

4-20
mA

NC C NO
EXT ALARM
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mA

NC C NO
EXT ALARMT1 T2 IN1 IN2 AL EXT

MAX
MIN
COM

COM/MIN/MAX

INOUT CONFIG
LEVEL SENS:__

4-20
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MAX
MIN
COM

AL EXT

4-20
mA

NC C NO
EXT ALARMT1 T2 IN1 IN2 AL EXT

MAX
MIN
COM

4-20
mA

NC C NO
EXT ALARMT1 T2 IN1 IN2 AL EXT

MAX
MIN
COM

EXT ALARM

ZAPOJENÍ

Elektronická deska obsahuje signální připojovací svorky 

Vstupy kapacitního snímače hladiny: COMMON, MINIMUM, MAXIMUM. 

parametr hladinový senzor (procentuální hodnota) 
lze použít k nastavení citlivosti podle vodivosti vody. 

Vstup pro tepelnou pojistku elektrického čerpadla č. 1 

Vstup pro tepelnou pojistku elektrického čerpadla č. 2

Specifický vstup pro zapnutí jednoho elektrického čerpadla se střídavou logikou, 
pomocí normálně otevřeného (NO) beznapěťový kontakt.

Specifický vstup pro zapnutí druhého elektrického čerpadla se střídavou logikou 
a/nebo obou čerpadel současně pomocí normálně otevřeného (NO) beznapěťového kontaktu 

Specifický vstup z externího alarmu s akustickou a/nebo vizuální funkcí pomocí 
normálně otevřeného (NO) beznapěťový kontakt.

Specifický vstup pro amperometrický nebo poměrový tlakový převodník 

Specifický výstup pro spuštění externího poplachu, obvykle používaný 
k napájení sirény a/nebo blikajícího světla.

Níže jsou uvedena připojení signálních svorek pro 6 přednastavených režimů 
dostupných na ovládacím panelu v závislosti na typu požadovaného provozu systému. 
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MODE 1
IN1 IN2

G1

G2

P1 P2

G2/P2

G1/P1
IN1 ON

IN2 ON

LOGIC ALTERN.

DRY LOGIC COS

COSFI REC ON

COSFI REC 2 min

MAX REC T 60 min

Float

Pressure switch

- VYPRÁZDNĚNÍ A TLAKOVÁNÍ (výchozí režim) 

Parametr Hodnota

Detekce vody pomocí cosφ (chod nasucho) 

Pokud je IN1 sepnut beznapěťovým kontaktem NO, spustí se buď jedno čerpadlo, nebo druhé (pokud jsou dvě) podle
střídavé logiky. Ovládací panel poté zkontroluje cosφ.

Pokud byla zvolena následující logika ovládání:
– DRY LOGIC=COS (výchozí) a cosφ (čtení)>cosφ (nastavené min)

nebo

– DRY LOGIC=CURR a CURR (čtený proud)>CURR MIN (nastavený minimální proud)
to znamená, že čerpadlo pracuje s vodou v systému, takže ho ovládací panel nechá běžet, jinak je zastaveno z důvodu
na suchý běh.

Pokud je IN2 sepnut také beznapěťovým kontaktem NO, spustí se druhé čerpadlo (pokud jsou dvě). Potom ovládací panel
kontroluje cosφ pro druhé čerpadlo pomocí stejné logiky jako u prvního.

Nastavení z výroby

Pokud se nepoužívá IN1, když je IN2 sepnutý beznapěťovým kontaktem NO, buď jedno čerpadlo, nebo druhé 
(pokud jsou dvě) začne běžet podle střídavé logiky a čerpadlo, které bylo vypnuté, se spustí o několik sekund později. 
Když jsou obě čerpadla zapnuta, ovládací panel kontroluje cosφ pomocí stejné logiky, jak je vysvětleno výše.

Pokud jsou vstupy IN1 a IN2 kdykoli uvolněny otevřením beznapěťového kontaktu NO, 
jedno nebo obě čerpadla (pokud jsou dvě) jsou vypnuty.

Stisknutím tlačítka ESC se na alfanumerické části displeje zobrazí stavy vstupů (IN1 - IN2). 
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MODE 2

G1 COM

MIN

MAX

G2

P1 P2

COM

MIN

MAX

IN1 IN2

G2/P2

COM

CO
M

M
IN

M
AX

MIN

MAX G1/P1 IN1 ON

IN2 ON

LOGIC ALTERN.

Float

Pressure switch

Level sensor

- VYPRÁZDNĚNÍ A TLAKOVÁNÍ

nastavení z výroby

Parametr Hodnota

Detekce vody pomocí snímače hladiny 

Pokud je hladina vody dostatečně vysoká, aby aktivovala oba snímače hladiny, tj. LOW=1 a HIGH=1, 
a IN1 je sepnut beznapěťovým kontaktem NO, spustí se buď jedno čerpadlo, nebo druhé 
(pokud jsou dvě) podle střídavého logika.

Pokud je IN2 sepnut také beznapěťovým kontaktem NO, spustí se druhé čerpadlo (pokud jsou dvě).

Pokud se nepoužívá IN1, když je IN2 sepnutý beznapěťovým kontaktem NO, buď jedno čerpadlo, 
nebo druhé (pokud jsou dvě) začne běžet podle střídavé logiky a čerpadlo, které bylo vypnuté, 
se spustí o několik sekund později.

Pokud jsou vstupy IN1 a IN2 kdykoli uvolněny otevřením beznapěťového kontaktu NO, 
jedno nebo obě čerpadla (pokud jsou dvě) jsou vypnuty.

V jakémkoli provozním stavu, pokud hladina vody klesne natolik, že deaktivuje oba snímače hladiny 
(COM-MIN a COM-MAX), tzn.LOW=0 a HIGH=0, všechna běžící čerpadla budou vypnuta 
a vstupy IN1 a IN2 budou deaktivovány.

Stisknutím tlačítka ESC se na alfanumerické části displeje zobrazí stavy vstupů (IN1 - IN2 a LOW - HIGH).
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MODE 3

G3

G2

G2

G3

G4
(max)

G1
(min)

G2

G3

G4
(max)

G1
(min)

G1(min)

G4(max)
ALARM

IN1 IN2 AL EXTCO
M

M
AX

Hodnota

IN1 ON

IN2 ON

HELP SET OFF

LOGIC ALTERN.

HELP TIME 5 min

Float

- VYPOUŠTĚNÍ

nastavení z výroby

Parametr

Detekce vody pomocí bezpečnostního plováku

Pokud je hladina vody dostatečně vysoká k aktivaci snímače hladiny, tj. HIGH=1, 
a IN1 je sepnut beznapěťovým kontaktem NO, buď jedno čerpadlo nebo druhé 
(pokud jsou dvě) se rozběhne podle střídavé logiky.

Pokud je IN2 sepnut také beznapěťovým kontaktem NO, spustí se druhé čerpadlo (pokud jsou dvě).

Pokud se místo toho nepoužívá IN1, když je IN2 sepnutý beznapěťovým kontaktem NO, buď jedno 
čerpadlo, nebo druhé (pokud jsou dvě) začne běžet podle střídavé logiky a čerpadlo, které bylo 
vypnuté, se spustí o několik sekund později.

V tomto provozním režimu lze druhé čerpadlo aktivovat pomocí funkce HELP SET, i když není povoleno
bezpečnostní plovák (u IN2).

Vstupy IN1 a IN2 nemají žádný vliv na vypínání čerpadla nebo obou čerpadel (pokud jsou dvě). 
Jakákoli čerpadla, která běží budou vypnuty a vstupy IN1 a IN2 budou deaktivovány, pokud hladina 
vody klesne natolik, že deaktivuje senzor vysoké hladiny (COM-MAX), tj. VYSOKÁ=0.

Stisknutím tlačítka ESC se na alfanumerické části displeje zobrazí stavy vstupů (IN1 - IN2 a LOW - HIGH). 
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MODE 4

COM

MIN

MAX

IN1 IN2

G2/P2COM

CO
M

M
IN

M
AX

MIN
MAX G1/P1

G1

G2

COM

MIN

MAX

G1

G2

Hodnota

IN1 ON

IN2 ON

LOGIC ALTERN.

HELP SET OFF

HELP TIME 5 min

Float

Level sensor

Detekce vody pomocí snímače hladiny

- PLNĚNÍ

nastavení z výroby

Parametr

Pokud je hladina vody ve sběrné nádrži dostatečně nízká na to, aby deaktivovala oba snímače hladiny 
(nádrž je prázdná), tj. LOW=0 a HIGH=0 a IN1 je uzavřen beznapěťovým kontaktem NO 
(v akumulační nádrži), buď jedno čerpadlo nebo druhé (pokud jsou dva) se rozběhne podle střídavé logiky.

Pokud je IN2 sepnut také beznapěťovým kontaktem NO, spustí se druhé čerpadlo (pokud jsou dvě).

Pokud se místo toho nepoužívá IN1, když je IN2 sepnutý beznapěťovým kontaktem NO, buď jedno čerpadlo, 
nebo druhé (pokud jsou dvě) začne běžet podle střídavé logiky.
Čerpadlo, které bylo vypnuté, se spustí o několik sekund později.

V tomto provozním režimu lze druhé čerpadlo aktivovat pomocí funkce HELP SET, i když není povolen
bezpečnostní plovák (u IN2).

Pokud jsou vstupy IN1 a IN2 kdykoli uvolněny otevřením beznapěťového kontaktu NO,
jedno nebo obě čerpadla (pokud jsou dvě) jsou vypnuta a na displeji se zobrazí, 
že v akumulační nádrži není žádná voda (NO WATER).

Navíc, pokud hladina vody ve sběrné nádrži stoupne natolik, aby se aktivoval senzor vysoké hladiny 
(COM-MAX), tj. HIGH=1, všechna běžící čerpadla budou vypnuta a vstupy IN1 a IN2 budou deaktivovány.

Stisknutím tlačítka ESC se na alfanumerické části displeje zobrazí stavy vstupů (IN1 - IN2 a LOW - HIGH). 
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MODE 5
4-20
mA

4-20
mA

Amperometric 
pressure 
transducer
4-20 mA

Ratiometric 
pressure 
transducer
0-10 V

Hodnota

P1 3.5 bar
ΔP1 0.5 bar
P2 2.5 bar
ΔP2 0.5 bar
COSFI ON
REC TIME 2 min
MAX REC T 60 min

PRESSURE
PU

M
P 

1

P1-∆P1

P2

PU
M

P 
2

P2-∆P2

t (sec)

P (bar)

ON

ON

ON ON

ON ON

OFF

OFFOFF

OFF

P1

PRESSURE

PU
M

P 
1

P1-∆P1

t (sec)

P (bar)

ON ONOFF

P1

- TLAKOVÁNÍ

nastavení z výroby

Parametr

Tlakový převodník

Detekce vody pomocí cosφ (chod nasucho) a řízení čerpadla 
přes tlakový převodník 

Převodník tlaku řídí provoz dvou čerpadel a zapíná / vypíná je 
podle hodnoty naměřené v systému. Cosφ z čerpadla bude také 
monitorován, aby v případě potřeby vygenerovala alarm 
chodu nasucho.

Pokud tlak klesne na P (čteno)<(P1-ΔP1), buď jedno čerpadlo, 
nebo druhé začne běžet podle střídavé logiky a ovládací panel 
pak kontroluje cosφ.

Pokud byla zvolena následující logika ovládání:
– DRY LOGIC = COS (výchozí) a
cosφ (číst)>cosφ (nastavit min)

nebo

– DRY LOGIC=CURR a
CURR (čtený proud)>CURR MIN (nastavený minimální proud)
znamená, že čerpadlo pracuje s vodou v systému, takže ovládácí
panel jej nechá běžet, jinak se zastaví kvůli chodu nasucho.

Pokud tlak opět klesne na P (čteno)<(P2-ΔP2), spustí se 
druhé čerpadlo (jsou-li dva) a ovládací panel pak zkontroluje 
cosφ druhé čerpadlo, za použití stejné logiky jako u prvního.

Když tlak opět stoupne na P (čtení)>P2, druhé čerpadlo se vypne a první čerpadlo zůstane v chodu 
(pokud jsou dvě). Pokud tlak stoupne na P (čtení)>P1, vypne se také čerpadlo, které zůstalo v provozu. 
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MODE 6

RUN EMPTYING
SENS L OFF
IN1 RUN
IN2 RUN
LOGIC ALTERN.
DRY RUN EN OFF
DRY LOGIC COS
COSFI REC ON
REC TIME 2 min
MAX REC T 60 min
P1 3.0 bar
DP1 0.5 bar

• 

•  +  + 

• 

Nastavení z výroby

HodnotaParametr

 - PŘIZPŮSOBENÍ

Přizpůsobený režim 
(nastavení podle potřeby zákazníka)

S tímto režimem se zkušenější zákazníci mohou rozhodnout, 
nastavení ovládání elektrického ovládacího panelu 
konfigurací parametrů jak chtějí. 

SPUŠTĚNÍ

Abyste předešli poruchám v důsledku nesprávného nastavení a 
obsluhy zařízení, přečtěte si tento návod pečlivě a před uvedením 
zařízení do provozu dodržujte pokyny.

Před spuštěním systému naplňte čerpadla (naplnění a odvzdušnění).

Po správném provedení všech elektrických a vodovodních připojení vstupte do konfiguračního 
menu a nastavte správný parametr hodnoty pro druh operace, kterou má systém provést. 

PŘÍKAZY PRO PŘÍSTUP DO MENU

Zmačknutím ON/OFF se vypne kontrolní panel  (off)

Zmačknutí současně po dobu 3 sekund

Zmačknutí se zobrazí různá nastaveníči

Displej zůstane v tomto stavu po dobu 1 minuty a poté se automaticky vypne, 
pokud nebyla použita žádná jiná tlačítka lisované. Podsvícení programovacích nabídek bude
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• 

•  or 

• 

• 

� SELECT 
LANG.CONFIG

9 LANG.CONFIG
LANGUAGE:ENG

 SELECT 
AUTOMATIC

 SELECT 
MANUAL

 SELECT 
PUMP1 CONFIG 

9 PUMP1 CONFIG 
WIZARD

PUMP1 CONFIG 
CURRENT:5.0A
PUMP1 CONFIG 
CURR TOUT:7s
PUMP1 CONFIG 

VOLT MIN
PUMP1 CONFIG 

VOLT MAX
PUMP1 CONFIG 
VOLT TOUT

PUMP1 CONFIG 
COSFI MIN:0.50
PUMP1 CONFIG 
COSFI TOUT:5s
PUMP1 CONFIG 
CURR MIN

PUMP1 CONFIG 
CURM TOUT

PUMP1 CONFIG 
MOT PROT:OFF
PUMP1 CONFIG 
DISABLE:OFF

Continued

PŘÍKAZY PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ 

Po vstupu do požadovaného menu:

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

 pro úpravu hodnot parametrů

 nastavení parametru

 pro potvrzení volby

 pro zobrazení dalšího parametru, nebo  pro opuštění nabídky

když stisknete  během editace hodnoty tlačítko bez předchozího  parametr se neuloží

STRUKTURA MENU

nastavení jazyka

vybrání jazyka

automatický mód

manuální mód

programování čerpadla 1

samoučení čerpadla (wizard)

maximální proud čerpadla

přepěťové zpoždění

minimální pracovní napětí

maximální pracovní napětí

MAX / MIN napětí zpoždění

nastavení min cosφ

běh na sucho zpoždění

minimální provozní proud 

podpětí zpoždění

tepelná pojistka motoru

čerpadlo č.1 povolit / zakázat
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PARAMETER EDITING COMMANDS
After entering the desired menu:

• Press the  key in order to edit the parameter value.

• Press the  or  key to edit the parameter value.

• Press the  key to confirm the choice.

• Press the  key to display the next parameter or the  key to exit from the menu.

If you press the  key while editing a value without first pressing the  key, the parameter will not be saved.

STRUTTURA DEL MENÙ

� SELECT 
LANG.CONFIG Set the control panel language

9 LANG.CONFIG
LANGUAGE:ENG Select the desired language

 SELECT 
AUTOMATIC Automatic operating mode

 SELECT 
MANUAL Manual operating mode

 SELECT 
PUMP1 CONFIG Electric pump no. 1 configuration

9 PUMP1 CONFIG 
WIZARD Self-learn configuration (wizard) 

PUMP1 CONFIG 
CURRENT:5.0A Electric pump maximum current

PUMP1 CONFIG 
CURR TOUT:7s Overcurrent trip delay

PUMP1 CONFIG 
VOLT MIN Minimum operating voltage

PUMP1 CONFIG 
VOLT MAX Maximum operating voltage

PUMP1 CONFIG 
VOLT TOUT MAX/MIN voltage trip delay

PUMP1 CONFIG 
COSFI MIN:0.50 Electric pump minimum cosφ

PUMP1 CONFIG 
COSFI TOUT:5s Dry running trip delay

PUMP1 CONFIG 
CURR MIN Minimum operating current

PUMP1 CONFIG 
CURM TOUT Undercurrent trip delay

PUMP1 CONFIG 
MOT PROT:OFF Motor thermal cut-out 

PUMP1 CONFIG 
DISABLE:OFF Electric pump no. 1 enable/disable



 SELECT 
PUMP2 CONFIG

9 PUMP2 CONFIG
WIZARD

PUMP2 CONFIG
CURRENT:5.0A
PUMP2 CONFIG
CURR TOUT:7s
PUMP2 CONFIG

VOLT MIN
PUMP2 CONFIG

VOLT MAX
PUMP2 CONFIG
VOLT TOUT

PUMP2 CONFIG
COSFI MIN:0.50
PUMP2 CONFIG
COSFI TOUT:5s
PUMP2 CONFIG
CURR MIN

PUMP2 CONFIG
CURM TOUT

PUMP2 CONFIG
MOT PROT:OFF
PUMP2 CONFIG
DISABLE:OFF

 SELECT 
INOUT CONFIG

9 INOUT CONFIG
IN ALARM:ON
INOUT CONFIG
OUT ALARM:ON
INOUT CONFIG
LEVEL SENS:50
INOUT CONFIG
P.TYPE:4-20mA
INOUT CONFIG
P.RANGE:16bar

 SELECT 
MODE CONFIG

9 MODE CONFIG
MODE:1

MODE CONFIG
SETUP

9 MODE CONFIG
MODE:2

MODE CONFIG
SETUP

... ...

... ...

programování čerpadla 2 (pokud je)

samoučení čerpadla (wizard)

maximální proud čerpadla

přepěťové zpoždění

minimální pracovní napětí

maximální pracovní napětí

MAX / MIN napětí zpoždění

nastavení min cosφ

běh na sucho zpoždění

minimální provozní proud

podpětí zpoždění

tepelná pojistka motoru

čerpadlo č.2 povolit / zakázat

pokračování

konfigurování vstupů a výstupů

externí alarm vstup

externí alarm výstup (NO / NC)

procentuální citlivost snímače hladiny 

typ tlakového snímače 

rozsah tlakového snímače 

konfigurace PŘEDNASTAVENÉHO REŽIMU

REŽIM 1 automatický provoz

konfigurace přizpůsobeného provozu režimu 1 

režim 2 automatický provoz

konfigurace přizpůsobeného provozu režimu 2
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 SELECT 
ENABLE WIFI

9 ENABLE WIFI
ENABLE:NO

 SELECT 
RESTORE DEF

9 RESTORE DEF
CONFIRM?

�

• SELECT 
LANG.CONFIG   

• SELECT 
LANGUAGE:ENG  

• 

•  or 

• 



• SELECT 
AUTOMATIC   

• 

• 

• 

• 

• 



konfigurace WI-FI připojení

reset do základního nastavení

Když je ovládací panel zapnutý, vstoupí do počáteční fáze START, po které automaticky 
přejde do PROVOZU režimu nebo se vyřadí z provozu (OFF), v závislosti na jeho stavu, 
kdy byl naposledy vypnut. 

 NASTAVENÍ JAZYKA

Tato nabídka se používá k nastavení jazyka rozhraní ovládacího panelu 

otevřte nabídku

 klávesa potvrdí výběr a vstup do podmenu

stlačení  klávesy pro nastavení jazyka

stlačení

stlačení  klávesy a vyberte požadovaný jazyk (ITA-ENG-DEU-ESP-FRA)

 klávesy pro potvrzení

  KONFIGURACE AUTOMATICKÉHO PROVOZU

Tato konfigurace umožňuje sledovat všechny provozní parametry systému a zobrazovat 
je společně s jakoukoliv poplašnou zprávou.

otevřete menu

stlačit  pro potvrzení nabídky

 na displeji ovládacího panelu se objeví tento symbol

stisk ON/OFF  pro spuštění systému

na displeji ovládacího panelu se objeví symbol běžícího čerpadla:   nebo

zvolený provozní režim (1 až 6) se zobrazí na spodním alfanumerickém displeji.

Ovládací panel se vždy spustí v automatickém REŽIMU 1 při prvním zapnutí 

  KONFIGURACE MANUÁLNÍHO PROVOZU

Tato konfigurace je určena pouze pro kvalifikované pracovníky, kteří jsou obeznámeni 
s problematikou řízení systému, jeho specifickými vlastnosti ovládacího panelu. 

V ručním provozním režimu lze čerpadla aktivovat pouze přidržením tlačítka ON/OFF.
Čerpadlo se deaktivuje jakmile pustíte tlačítko
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• SELECT 
MANUAL   

• 

• 

•   

• 
PUMP1
START?  o PUMP2

START?

• 

• 

• 

-

SELECT 
PUMP1 CONFIG 

SELECT 
PUMP1 CONFIG • 

9 PUMP1 CONFIG 
WIZARD • 

9 WIZARD
START PUMP1? 

• 
• 

CLOSE VALVE
c:0.70

• 

• 

PRESS OK SAVE
c:0.70 • 



otevřte menu

klávesu  pro potvrzení

symbol se zobrazí na displeji

zmačknout ON/OFF

klávesa  pro výběr čerpadla

stlačit ON/OFF  a přidržením spustíte zvolené čerpadlo

Pokud se elektrické čerpadlo nespustí, zkontrolujte jeho provozní stav a/nebo připojení. 

 jeden ze symbolů se zobrazí

Během provozu se na displeji zobrazí parametry elektrického proudu, cosφ a napětí. 
Elektrické čerpadlo se zastaví při uvolnění klávesy. 

 KONFIGURACE ČERPADLA č.1 nebo č.2
Tato nabídka se používá ke konfiguraci provozních parametrů elektrického čerpadla.
Při vstupu do menu máte dvě možnosti:

– vstoupit do procedury průvodce automatické parametry proudu, cosφ a napětí)
– pokračujte ruční konfigurací v nabídce pomocí údajů na typovém štítku čerpadla.

AUTOMATICKÁ KONFIGURACE (WIZARD)

Průvodce konfigurací je řízená procedura, která automaticky ukládá proud elektrického čerpadla 
a účiník (cosφ) v několika krocích. 

otevřít menu  a postupujte následovně

stiskem  pro potvrzení výběru a vstupu do podmenu

stiskem

stiskem  pro potvrzení výběru a vstupu do podmenu

 pro start čerpadla 1
 na displeji se objeví symbol a následuje další obrazovka. 

zavřete ventil na výstupu čerpadla, dokud se nezobrazí minimální 
hodnota cosφ

počkejte asi 20 sekund, aby se parametr cosφ (c) ustálil, a poté
postup přejde na další obrazovku. 

stiskem  pro uložení parametru COSFI MIN a přechod na další obrazovku. 

pokračování
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CLOSE VALVE
I:6.2

• 

• 

PRESS OK SAVE
I:6.2 • 

OPEN VALVE
I:9.2A

• 

• 

PRESS OK SAVE
I:9.2A • 

OPEN VALVE
V:220V

• 

PRESS OK SAVE
V:220V

• 
• 

WIZARD OK • 

PUMP2 CONFIG
WIZARD

• SELECT 
PUMP1 CONFIG   

• 

SELECT 
PUMP1 CONFIG • 

9 PUMP1 CONFIG 
WIZARD • 

PUMP1 CONFIG 
CURRENT:5.0A

• 

Default 5.0 A Range 0–18 A Step 0.1
PUMP1 CONFIG 
CURR TOUT:7s

• 

Default 7 sec Range 0–20 sec Step 1 sec

Zavřete ventil na výtlačném potrubí čerpadla, dokud nedosáhnete 
minimální hodnoty proudu zobrazeno (I).

Počkejte asi 20 sekund, aby se ustálil parametr minimálního 
proudu (I), a poté postup přejde na další obrazovku. 

stiskem

stiskem

stiskem

stiskem

 uložte parametr CURR MIN a přejděte na další obrazovku. 

Otevřete ventil na výtlačném potrubí čerpadla, dokud nedosáhnete 
maximální hodnoty proudu zobrazeno (I).

Počkejte asi 20 sekund, aby se ustálil parametr minimálního 
proudu (I), a poté postup přejde na další obrazovku. 

 tlačítko pro uložení aktuálního parametru

Počkejte asi 20 sekund, aby se parametr napětí (V) ustálil, a poté
postup přejde na další obrazovku.

 pro uložení parametrů VOLT MIN a VOLT MAX.
Postup je dokončen a zobrazí se další obrazovka.

 pro opuštění 

Pokud je instalováno čerpadlo 2

Platí stejný postup pro konfiguraci čerpadla 2

RUČNÍ KONFIGURACE PARAMETRŮ ČERPADLA 

Průvodce ruční konfigurací je postup, při kterém je nutné zadat proud elektrického čerpadla 
a účiník (cosφ) ručně v několika krocích. 

otevřít menu

Viz PŘÍKAZY PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ, kde najdete informace o tom, jak upravit hodnoty 
každého jednotlivého parametru 

stiskem  pro potvrzení volby a vstup do podnabídky

nic nedělat - přejít na další podmenu

Nastavte maximální přípustný proud elektrického čerpadla 
(z typového štítku popř měřeno) 

Nastavte přepěťové zpoždění



55 

PUMP1 CONFIG 
VOLT MIN

• 
•  

Default 0 V Range 0–460 V Step 1 V
PUMP1 CONFIG 

VOLT MAX
• 
•  

Default 460 V Range 0–460 V Step 1 V
PUMP1 CONFIG 
VOLT TOUT

• 

 Default 5 sec Range 0–20 sec Step 1 sec
PUMP1 CONFIG 
COSFI MIN:0.50

• 

• 

 Default 0.5 Range 0–1 Step 0.01
PUMP1 CONFIG 
COSFI TOUT:5s

• 

 Default 5 sec Range 0–20 sec Step 1 sec
PUMP1 CONFIG 
CURR MIN

• 

• 

Default 5.0 A Range 0–18 A Step 0.1
PUMP1 CONFIG 
CURM TOUT

• 

 Default 5 sec Range 0–20 sec Step 1 sec
PUMP1 CONFIG 
MOT PROT:OFF

• 

 Default OFF Range OFF–ON Step /
PUMP1 CONFIG 
DISABLE:OFF

• 
 Default OFF Range OFF–ON Step /

SELECT 
PUMP2 CONFIG

Nastavte minimální přípustné napětí pro správnou funkci ovládacího panelu.

Pokud napětí (čtené) < napětí (nastavené minimum), panel zadá MIN NAPĚTÍ
stav alarmu. 

 
Nastavte maximální přípustné napětí pro správnou funkci ovládacího panelu.

Pokud napětí (čtené) < napětí (nastavené maximum), panel zadá MAX NAPĚTÍ
stav alarmu. 

Nastavte dobu zpoždění vypnutí při přepětí nebo podpětí. 

Nastavte minimální přípustné cosφ, aby bylo elektrické čerpadlo chráněno 
před chodem nasucho (z typového štítku nebo naměřeno).

Pokud je načtená hodnota cosφ menší než nastavená minimální hodnota 
cosφ, jednotka spustí alarm

Nastavení zpoždění běhu na sucho

Nastavte minimální přípustný proud pro ochranu elektrického čerpadla 
před chodem nasucho (z typového štítku nebo naměřeno).

Je-li proud (čtení) < proud (nastavené minimum), ústředna přejde do 
stavu kvůli poplachu do PROVOZU NA SUCHO. 

Nastavení doby zpoždění vypnutí při chodu nasucho kvůli minimálnímu proudu. 

Aktivujte nebo deaktivujte ochranu motoru pomocí tepelných pojistek 
připojených ke vstupům T1 a T2.

Aktivace / deaktivace provozu čerpadla, pokud probíhá údržba nebo došlo k poruše. 

Pokud je instalováno čerpadlo 2

Platí stejný postup pro konfiguraci čerpadla 2
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• SELECT 
INOUT CONFIG   

• 

SELECT 
INOUT CONFIG • 

9 INOUT CONFIG
IN ALARM:ON

• 
• 

 Default ON Range OFF–ON Step /
INOUT CONFIG
OUT ALARM:ON

• 

 Default ON Range OFF–ON Step /
INOUT CONFIG
LEVEL SENS:50

• 
• 

 Default 50% Range 1–100% Step 1%
INOUT CONFIG
P.TYPE:4-20mA

• 
– 4–20 mA
– 0–10 V

 Default 4–20 mA Range 4–20 mA / 0–10 V Step /
INOUT CONFIG
P.RANGE:16bar

• 

 Default 16 bar Range 10–40 Step 10/16/25/40



• SELECT 
MODE CONFIG   

• 

KONFIGURACE VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
Tato nabídka se používá ke konfiguraci vstupů a výstupů ústředny. Typ a provozní rozsah tlakových 
převodníků, lze nastavit citlivost kapacitních snímačů hladiny a externího alarmového vstupu a výstupu. 

otevřít menu

Viz ÚPRAVA PARAMETRŮ, kde najdete informace o tom, jak upravit hodnoty každého jednotlivého parametru. 

stiskem  pro potvrzení a vstup do podmenu

Aktivuje / deaktivuje externí alarm s akustickou a/nebo vizuální funkcí.
Tento alarm neblokuje provoz elektrického čerpadla, ale signalizuje 
závadu způsobenou vnějšími vlivy faktory.

Povolí nebo zakáže reléový výstup (NO/NC), který se má použít k 
napájení sirény a/nebo blikání světla.

Nastavuje procentuální citlivost snímače hladiny.
Tato hodnota by měla být kalibrována na vodivost vody v systému.

Vyberte typ tlakového snímače:

Zvolte maximální provozní tlak tlakového převodníku.

  KONFIGURACE VLASTNÍHO PŘEDNASTAVENÉHO REŽIMU

Toto menu se používá pro volbu automatického provozního režimu ústředny podle požadavků systému, 
který má být implementován. 

Můžete si vybrat ze šesti různých přednastavených konfigurací 

otevřít menu

Viz PŘÍKAZY PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ, kde najdete informace o tom, jak upravit hodnoty 
každého jednotlivého parametru 
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SELECT 
MODE CONFIG • 

9 MODE CONFIG
MODE:1 • 

6 9 MODE:1 •  or  

• 

•  key to continue with the configuration

9 MODE CONFIG
SETUP • 

9
MODE1 CONFIG

IN1:ON
• 
• 

MODE1 CONFIG
IN2:ON

• 
• 

MODE1 CONFIG
LOGIC:ALTERN.

• 

MODE1 CONFIG
DRY LOGIC:COS

• 

MODE1 CONFIG
COSFI REC:ON

• 

• 

MODE1 CONFIG
REC TIME:2m

• 
• 

 Default 2 min Range 0-10 min Step 1 min
MODE1 CONFIG
MAX REC T:60m

• 

• 

 Default 60 min Range 0-120 min Step 1 min



stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

konfigurace MODE 1

 pro potvrzení volby a vstup do podmenu

Pokud se na displeji zobrazí MODE:1  pokračujte stisknutím 
tlačítka a vstupte do něj, jinak stiskněte  pro vstup do podmenu
a změnu režimu. 

 pro vybrání MODE 1
(z módů 1 - 6)

 pro potvrzení volby MODE 1

 pro potvrzení MODE 1

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN1
Tento vstup se používá ke spuštění jednoho elektrického čerpadla 
podle logického střídání.

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN2
Tento vstup se používá ke spouštění druhého elektrického čerpadla 
podle logiky střídání, nebo spustí obě elektrická čerpadla současně 

Pokud má systém dvě elektrická čerpadla, aktivujte (ALTERN.) 
nebo deaktivujte (SINGLE) střídavou logikou. 

Nastavte, zda je logika zastavení chodu nasucho založena na 
hodnotě proudu motoru (CURE) nebo čtení cosφ (COS) 

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) automatickou obnovu 
COSFI, když je níže COSFI MIN (běh nasucho) 
S COSFI RECOVERY se ovládací panel pokusí automaticky 
obnovit čerpadlo, které je ve stavu alarmu chodu nasucho 
(COSFI čtení < COSFI minimální) 

Doba zotavení pro automatickou deaktivaci alarmu chodu nasucho.
Ovládací panel se po nastavené době pokusí o automatické 
obnovení a poté zdvojnásobí v každém následujícím cyklu 
(např. 2 min, 4 min...), až do maximální doba zotavení.

Maximální doba zotavení pro automatickou deaktivaci 
chodu nasucho poplach.
Ústředna se pokusí o automatické obnovení až do nastavené 
maximální hodnoty (např. každých 60 minut).

pokračování
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SELECT 
MODE CONFIG • 

9 MODE CONFIG
MODE:1 • 

6 9 MODE:2 •  or  

• 

•  key to continue with the configuration

9 MODE CONFIG
SETUP • 

9
MODE1 CONFIG

IN1:ON
• 
• 

MODE1 CONFIG
IN2:ON

• 
• 

MODE1 CONFIG
LOGIC:ALTERN.

• 

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

konfigurace MODE 2

 pro potvrzení volby a vstup do podmenu

Pokud se na displeji zobrazí MODE:1  pokračujte stisknutím 
tlačítka a vstupte do něj, jinak stiskněte  pro vstup do podmenu
a změnu režimu. 

 pro vybrání MODE 2
(z módů 1 - 6)

 pro potvrzení volby MODE 2

 pro potvrzení MODE 2

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN1
Tento vstup se používá ke spuštění jednoho elektrického čerpadla 
podle logického střídání.

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN2
Tento vstup se používá ke spouštění druhého elektrického čerpadla 
podle logiky střídání, nebo spustí obě elektrická čerpadla současně 

Pokud má systém dvě elektrická čerpadla, aktivujte (ALTERN.) 
nebo deaktivujte (SINGLE) střídavou logikou. 

SELECT 
MODE CONFIG • 

9 MODE CONFIG
MODE:1 • 

6 9 MODE:3 •  or  

• 

•  key to continue with the configuration

9 MODE CONFIG
SETUP • 

9
MODE3 CONFIG

IN1:ON
• 
• 

MODE3 CONFIG
IN2:ON

• 
• 

MODE3 CONFIG
LOGIC:ALTERN.

• 

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

konfigurace MODE 3

 pro potvrzení volby a vstup do podmenu

Pokud se na displeji zobrazí MODE:1  pokračujte stisknutím 
tlačítka a vstupte do něj, jinak stiskněte  pro vstup do podmenu
a změnu režimu. 

 pro vybrání MODE 3
(z módů 1 - 6)

 pro potvrzení volby MODE 3

 pro potvrzení MODE 3

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN1
Tento vstup se používá ke spuštění jednoho elektrického čerpadla 
podle logického střídání.

Aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) vstup IN2
Tento vstup se používá ke spouštění druhého elektrického čerpadla 
podle logiky střídání, nebo spustí obě elektrická čerpadla současně 

Pokud má systém dvě elektrická čerpadla, aktivujte (ALTERN.) 
nebo deaktivujte (SINGLE) střídavou logikou. 

MODE3 CONFIG 
HELP SET:OFF

• 
• 

Povolit (ON) nebo deaktivovat (OFF) aktivaci druhého čerpadla (bezpečnost)

Tento parametr se používá k aktivaci druhého čerpadla s programovatelným 
časem (i když není druhý vstup IN2) 
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SELECT 
ENABLE WIFI

SELECT 
ENABLE WIFI • 

9 ENABLE WIFI
ENABLE:NO •  or 

• 

• 

 

SELECT 
RESTORE DEF

SELECT 
RESTORE DEF

9 RESTORE DEF
CONFIRM? • 

XXX
EXT ALARM 



 KONFIGURACE WI-FI PŘIPOJENÍ

Toto menu lze použít k aktivaci přijímacího zařízení Wi-Fi, abyste mohli komunikovat s vnějším prostředím 
(např.PC nebo smartphone)

otevřít menu  a postupujte následovně

stisknout

stisknout

stisknout

stisknout

 pro potvrzení volby a vstupu do podmenu

 pro zobrazení následujícího

- OFF pro vypnutí WI-FI

- ON pro zapnutí WI-FI

 pro potvrzení volby

 pro opuštění menu

 RESET DO ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ
Tuto nabídku lze použít k resetování parametrů ovládacího panelu, když se chcete vrátit k výchozímu 
továrnímu nastavení.

otevřít menu  a postupujte následovně

• stisknout  pro potvrzení volby a vstupu do podmenu

stisknout  pro potvrzení, že chcete resetovat parametry, a vraťte se 
do výchozí tovární konfigurace. 

• stisknout  pro opuštění menu

ALARMY

Panel hlásí řadu alarmů, které se mohou objevit během provozu systému. Všechny alarmy se zobrazí 
na displeji s kódem alarmu na spodním alfanumerickém displeji. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena a AL EXT je zavřeno s NO 
beznapěťový kontakt, ústředna přejde do stavu „EXT ALARM“ (externí alarm). V tomto stavu 
nejsou čerpadla zastavena, ale jsou ponechána v chodu a současně je aktivován EXT. 
ALARM je aktivován pro generování externího akustického a vizuálního alarmu. 
To je obvykle používáno s poplašným plovákem k upozornění, že voda, která má 
být vypuštěna dosáhla kritické úrovně. 

pokračování



60  

SENSOR PRES 
SHORTCIRCUIT

SENSOR PRES 
OPENCIRCUIT

PUMP X 
DRY RUN 

PUMP X 
MAX CURRENT 

PUMP X 
CURRENT ERROR 

PUMP X 
MAX VOLTAGE 

PUMP X 
MIN VOLTAGE  

PUMP X 
MOT.PR.WAIT

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v REŽIMU 5 
TLAKOVÁNÍ. Pouze došlo ke zkratu nebo tlakový převodník absorbuje příliš 
mnoho proudu jednotka přejde do stavu alarmu „ZKRAT“. V tomto stavu jsou 
čerpadla zastavena a současně je aktivováno relé EXT ALARM generující 
externí akustický a vizuální alarm. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v REŽIMU 5 
TLAKOVÁNÍ a dojde ke ztrátě spojení s tlakovým převodníkem, ovládací panel 
vstoupí do stavu alarmu „OPENCIRCUIT“. V tomto stavu jsou čerpadla 
zastavena a současně je aktivováno relé EXT ALARM generující externí 
akustický a vizuální alarm. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli 
provozním režimu, a byl vybrán jeden z následujících režimů logiky řízení:
– DRY LOGIC=COS (výchozí) a cosφ (čtení)<cosφ (nastavené min)
nebo
– DRY LOGIC=CURR a CURR (čtený proud)>CURR MIN (nastavený minimální proud). 
Ovládací panel přejde do stavu alarmu „DRY RUN“, čerpadla se zastaví a současně
je aktivováno relé EXT ALARM pro generování externího akustického 
a vizuálního alarmu. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli provozním 
režimu, a Current (read) > Current max (set), jednotka přejde do stavu alarmu 
„MAX CURRENT“. V tomto stavu jsou čerpadla zastavena a současně je aktivováno 
relé EXT ALARM generující externí akustický a vizuální alarm. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli provozním 
režimu, a aktuální odečet je menší než 0,1 A po dobu delší než 60 sekund, jednotka 
vstoupí do stavu alarmu „CURRENT ERROR“. V tomto stavu jsou čerpadla zastavena 
a současně i Relé EXT ALARM je aktivováno pro generování eterního alarmu. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli 
provozním režimu, a napětí (čtení) > Napětí max (nastavené maximum), ovládací 
panel vstoupí do „MAX. NAPĚTÍ“ stav alarmu. V tomto stavu jsou zastavena čerpadla 
a zároveň relé EXT ALARM se aktivuje pro externí akustický a vizuální alarm. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli 
provozním režimu, a Napětí (čteno) < Max. napětí (nastavené minimum), ovládací 
panel zadá „MIN VOLTAGE“ stav alarmu. V tomto stavu jsou zastavena čerpadla 
a zároveň relé EXT ALARM se aktivuje, aby generoval externí akustický a vizuální alarm. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli provozním 
režimu, a tepelná pojistka zabudovaná v motoru otevře až pětkrát beznapěťový NO 
kontakt, jednotka přejde do samočinného resetu „MOT. PR. WAIT“ stav alarmu.
V tomto stavu jsou čerpadla zastavena a současně je aktivováno relé EXT ALARM
generovat externí akustický a vizuální alarm. 
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PUMP X 
MOT.PR.ERROR  

XXX 
NO WATER  

PHASE MISS  

PHASE ERROR 

PROBLEM SOLUTION

• 
• 

PUMP1
CLEAR ERROR?  

• 
• 

PUMP2
CLEAR ERROR?  

• 



Pokud je ovládací panel ve stavu ON, tj. čerpadla jsou povolena v jakémkoli provozním 
režimu, a tepelná pojistka zabudovaná v motoru rozepne beznapěťový spínací 
ontakt více než pět krát ústředna přejde do blokovacího „MOT. PR. stav alarmu ERR“. 
Tento alarm musí být resetován ručně. V tomto stavu jsou čerpadla zastavena 
a současně je aktivováno relé EXT ALARM pro generování externího akustického 
a vizuálního alarmu. 

Pokud je ovládací panel ve stavu ZAPNUTO, tj. čerpadla jsou povolena pouze v 
REŽIMU PLNĚNÍ 4 a plovák na IN1 a IN2 rozepne beznapěťový kontakt NO, aby 
signalizoval, že v něm není žádná voda akumulační nádrži, ovládací panel přejde 
do stavu alarmu „NO WATER“. V tomto stavu jsou čerpadla zastavena a současně 
je aktivováno relé EXT ALARM generující externí akustický a vizuální alarm.

Při zapnutí třífázový ovládací panel kontroluje všechny tři fáze. Pokud jednomu 
ze tří chybí fáze, ústředna přejde do stavu alarmu „PHASE MISS“ a deaktivuje 
všechny jeho funkce. 

Při zapnutí třífázový ovládací panel kontroluje, zda se fáze cyklují ve správném 
pořadí. Pokud bylo připojení provedeno ve špatném pořadí, ústředna vstoupí do
Stav alarmu „PHASE ERROR“ a deaktivuje všechny jeho funkce. 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pro doplnění průvodce odstraňováním problémů v seznamu alarmů je níže také průvodce pro identifikaci 
dalších možných problémů. 

Předpokládáme, že jednotka byla správně připojena k napájecímu vedení, že
elektrická čerpadla byla správně připojena k ovládacímu panelu, jak je popsáno v návodu, 
a to všechny propojovací kabely jsou v provozuschopném stavu. 

Pokud dojde k alarmu s 
aretací, proveďte jej podle 
následujícího postupu k resetu

stiskněte
Alfanumerická část displeje se zeptá na to, který ze dvou elektrických
čerpadla v chybovém stavu, chcete resetovat alarm (pokud jsou k 
dispozici dvě čerpadla a obě jsou v chybovém stavu). 

Zpráva na displeji:

stiskněte  pro trvalé resetování alarmu.

Pokud je druhé elektrické čerpadlo také v chybovém stavu, zobrazí se 
následující zpráva na displeji:

stiskněte  pro trvalé resetování alarmu.

pokračování
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• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Ovládací panel je v automatickém 
režimu, ale čerpadlo není
aktivováno. 

Zkontrolujte, zda jsou vstupy IN1, IN2, MAX, MIN, COM a PRESSURE 
TRANSDUCER správně nakonfigurován v konfiguračním menu pro zvolený režim.

Zkontrolujte, zda plovákový nebo tlakový spínač připojený ke vstupům IN1, IN2, 
MAX, MIN, COM a PRESSURE TRANSDUCER fungují správně. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel zadá „MAX
CURRENT” stav alarmu. 

Zkontrolujte nastavení maximálního proudu v nabídce PUMP X CONFIG.

Zkontrolujte, zda použitý motor správně funguje.

Blokovací alarm. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel přejde do 
stav alarmu 
"CURRENT ERROR“. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel přejde do režimu 
„DRY RUN“ stav alarmu 
(běh nasucho). 

Zkontrolujte, zda použitý motor správně funguje.
Zkontrolujte, zda „TA“ na elektronické desce funguje správně

Zkontrolujte, zda je „TA“ správně připojeno k desce
Blokovací alarm 

Zkontrolujte nastavení COSFI MIN nebo CURR MIN v nabídce 
PUMP X CONFIG, v závislosti na zvolené logice zastavení.
U 230V~ jednofázového modelu zkontrolujte, zda byl spouštěcí 
kondenzátor zapnutý správně dimenzován.
U třífázového modelu 400 V~ zkontrolujte, zda se čerpadlo správně otáčí.
Alarm s automatickým resetováním (opakované pokusy pro REC TIME). 

Ovládací panel vstoupí do
stavu „EXT ALARM“ kvůli 
externímu poruchovému
signálu.

Zkontrolujte maximální dosaženou hladinu vody v nádrži, kterou chcete vyprázdnit.

Zkontrolujte, zda čerpadla správně fungují.

Zkontrolujte všechny ostatní alarmové stavy mimo ovládací panel.

Alarm s automatickým resetem. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel zaznamená z 
tlakového snímače 
“OPENCIRCUIT” záznam

Zkontrolujte, zda je snímač správně připojen a zda nejsou kabely
poškozené.
Zkontrolujte stav převodníku.
Alarm s automatickým resetem. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel vstoupí do tlaku
alarm snímače 
“SHOTCIRCUIT”.

• 

• 
• 

Zkontrolujte, zda je snímač správně připojen a zda nejsou kabely
poškozené.
Zkontrolujte stav převodníku.
Alarm s automatickým resetem. 

Když je čerpadlo spuštěno,
ovládací panel zadá stav alarmu
„NO WATER". 

Zkontrolujte hladinu vody v akumulační nádrži.
Zkontrolujte stav plováků na vstupech IN1, IN2, MAX, MIN a COM.
Alarm s automatickým resetem. 
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•  

 
•  

• 
• 

San Bonifacio, 01/03/2021 Pedrollo S.p.A. 
The President

Silvano Pedrollo

Při zapnutí ovládací panel
přejde do stavu alarmu 
PHASE MISS 

Pouze pro ovládací panel E TRI (třífázový).
Zkontrolujte, zda jsou fáze správně připojeny a zda jsou napájecí kabely
nepoškozené. 

Při zapnutí ovládací panel
přejde do alarmu 
"PHASE ERROR"

Pouze pro ovládací panel E TRI (třífázový).
Zkontrolujte, zda jsou fáze správně připojeny a zda jsou napájecí kabely
nepoškozené. 

Displej se nezapne. Zkontrolujte, zda je FLAT kabel správně připojen.
Zkontrolujte, zda není poškozený FLAT kabel.

ZÁRUKA, SERVIS A DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLU 
Dodavatel poskytuje na zakoupený výrobek záru�ní lh�tu v délce 24 m�síc� s platností od data prodeje za podmínek ur�ených obchodním zákoníkem a 
souvisejícími p�edpisy platnými v den prodeje na všechny výrobní nebo materiálové vady. V t�chto p�ípadech se zavazujeme uskute�nit v našich smluvních 
servisních st�ediscích bezplatnou opravu �i vým�nu vadného dílu. Reklamaci uplat�ujte v prodejn� �i velkoobchodu, kde jste vodárnu zakoupili. K reklamaci je 
nutné p�edložit záru�ní list s razítkem prodejny a datem nákupu.  
Záruka nezahrnuje v žádném p�ípad� eventuelní pln�ní náhrady škody. Záru�ní pln�ní se nemohou poskytnout p�i b�žném opot�ebení materiál�, p�i poškození 
vlastním zavin�ním, neodbornou údržbou nebo p�i škodách vzniklých porušením t�chto provozn� montážních p�edpis�.  
Náhradní díly požadujte u svých prodejc�. 
Vzhledem ke stále probíhající inovaci si výrobce vyhrazuje právo zm�ny uvedené specifikace. 

LIKVIDACE VÝROBKU-VÝROBEK S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
Po ukončení životnosti, předejte toto zařízení odborné firmě k ekologické likvidaci! Čerpadlo můžete odevzdat a nebo se informovat o způsobu jeho 
likvidace na prodejně, kde jste ho zakoupili. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není čerpadlo možno předat k ekologické likvidaci na prodejně, a nebo na místě 
sběru takového odpadu zřízeného v blízkosti Vašeho bydliště, obraťte se přímo na adresu naší společnosti uvedenou v zápatí tohoto dokumentu. 

PROHLÁŠENÍ O SHOD� 
Tímto prohlašujeme, na naši odpov�dnost, že výrobky odpovídají požadavk�m dle  následujících sm�rnic ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a odpovídající 
p�izp�sobené národní legislativ�: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,2004/108/EEC, 2002/95/EEC 


