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Конвенции, използвани в това ръководство

В ръководството се използват следните символи:

!

Опасност от електрически удар. Ако не се спазват описаните по-долу разпоредби за 
безопасност, може да се предизвика смърт или сериозно нараняване на хора.

!

■

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

■Не отваряйте капака по време на работа на контролера;
■Не поставяйте тел, метални жички и др. в контролера;
■Не пръскайте вода или друга течност върху контролера;

■

■

■

■

Електрическите и хидравлични връзки трябва да бъдат изпълнени от компетентен, опитен, 
квалифициран персонал;
Никога не свързвайте променливотоково захранване към UVW изводни клеми;
Уверете се, че спецификациите на двигателя, контролера и захранването съвпадат; 
Не монтирайте контролера при следните условия;

Прочетете внимателно това ръководство преди работа.
Пазете ръководството за бъдеща употреба.

ВНИМАНИЕ
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механичен удар корозивен газ или
корозивна течност

Корозия от солна мъгла  Дъжд и влага

55

кстремна топлина и студ, 
приемлив температурен
диапазон: -25 ℃ +55 ℃℃

Запалим материал: 
разтворител

Salt
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Обща опасност. Ако не се спазват описаните по-долу разпоредби за безопасност, 
може да се стигне до непоправима повреда на контролера или оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Преди да се извършва каквато и да било работа по монтаж или поддръжка, контролерът трябва 
да бъде изключен от електрозахранването;
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Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти, ние ще Ви предоставим сърдечно и цялостно 
обслужване, както винаги.

Продуктът е полезен при всички случаи, при които трябва да контролираме и защитим управлението 
на единична помпа, нейното включване и изключване от различни електрически инсталации.

Типичните сценарии на употреба включват:
- Къщи
- Апартаменти
- Къщи за почивка
- Ферми
- Водоснабдяване от кладенци
- Напояване на оранжерии, градини, земеделие
- Повторно използване на дъждовна вода
- Промишлени предприятия
- Резервоар за отпадъчна вода/канализация
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Производителят не носи отговорност за неправилна работа, ако продуктът не е монтиран правилно, ако 
е повреден, променен и/или работи извън препоръчания работен диапазон или в противоречие с други 
показатели, представени в ръководството.

Производителят отказва всякаква отговорност за възможни грешки в това ръководство за 
експлоатация, ако се дължат на печатни грешки или грешки при копирането.

Производителят си запазва правото да прави всякакви промени на продуктите, които смята за 
необходими или полезни, без да се засягат съществените характеристики.

Основни характеристики:
■ Вграден функционален превключвател

използва се за водоснабдяване с контрол на нивото на течността чрез електрически поплавък или датчик за ниво
използва се за водоснабдяване с контрол на налягането чрез механичен пресостат и разширителен съд
използва се за отводняване с контрол на нивото на течността чрез електрически поплавък или датчик за ниво

■ Автоматично спиране на помпата в случай на липса на вода, като я защитава от работа на сухо,
без да се монтира електрически поплавък или датчик за ниво в кладенеца

■ Автоматичен/Ръчен превключвател
■ Динамичен LCD екран, който показва състоянието на работа на помпата

■ Калибриране на бутони
■ Показване на натрупаното време на работа на помпата
■ Показване на последните пет записа за повреда на помпата
■ Стартира и спира помпата в съответствие с различната настройка за ниво на течност и налягане

■Защитава помпата срещу много неизправности

Интелигентният контролер на помпа е лесно за употреба, програмируемо управляващо и защитно 
устройство за директен старт, трифазна дълбоко потопяема помпа, центробежна помпа, помпа на 
тръбопровод и др. с изходна мощност от 0,75 KW до 18,5 KW (1 HP – 25 HP)

Продуктът има много режими на работа, като се приспособява към различни електрически инсталации. 
Важна характеристика, която различава продукта от обикновените пултове за управление за вкл./изкл. на 
помпата, е свободната сонда/датчик в кладенеца. Нашата специална конструкция го прави много 
надежден и с чувствителна защита срещу работа на сухо на помпата без монтиране на сонда/датчик в 
кладенеца.

Интелигентен контролер на помпа  
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ОТГОВОРНОСТ

1 ВЪВЕДЕНИЕ

1.1   Приложения

1.2   Технически параметри и характеристики
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Следващата таблица показва основните технически параметри на продукта

Интелигентен контролер на помпа  

.2.

двоен контрол за ниво на течност

регулиране на налягането

Ръчен/Автоматичен

импулсна електродна сонда и електрически  

механичен пресостат (н/з) и разширителен съд

Метод на управление
Характеристика на упр-е за ниво на течност
Характеристика на упр-е на налягането

Основни технически данни

Номинална изходна мощност      5,5 - 7,5KW(7,5-10HP) 
15KW (20HP)  

0,75 - 4KW (1HP - 5,5HP) 
5,5 - 11KW (7,5 - 15HP)  
18,5KW (25HP) 

Номинално входно напрежение

5 сек – 5 мин

＜2 сек
Време за задействане на изкл. при претоварване

Време за задействане на изкл. при прекъсване на фаза

Време за задействане на изкл. при късо съединение

Време за задействане на изкл. при ниско/високо напр. 

Време за задействане на изкл. при работа на сухо

Време за възстановяване при претоварване

Време за възстановяване при ниско/високо напр.

Време за възстановяване при работа на сухо

Напрежение на изключване при високо напрежение

Напрежение на изключване при ниско напрежение

Разстояние на прехвърляне на ниво на течност

＜0,1 сек

＜5 сек

6 сек

30 мин

5 мин

30 мин

115% от номиналното входно напрежение

80% от номиналното входно напрежение

≤ 200 м
Работа на сухо
Претоварване
Преходен импулс
Ниско напрежение
Високо напрежение
Прекъсване на фаза
Блокирана помпа
Късо съединение

Функция за защита

Основни данни за монтаж
Работна температура 

Работна влажност

Степен на защита

Позиция за монтаж

Размери (Д х Ш х В)

Единично тегло (нето)

-25 ℃ -- +55 ℃

20% – 90% RH, без кондензация 

IP54

Вертикална

25 x 19,7 x 11,45 см

1,603 кг

Основни технически характеристики

Характеристика на управление

вижте фирмената табелка



1.3   К омпоненти на контролера
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част от екрана, на 
която се показва 
напрежението

част от екрана, на 
която се показва 
повредата

част от екрана, на която 
се показва силата на 
тока

част от екрана, на която 
се показва състоянието 
на работа на помпата
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8 8 8 V 8 8 8
MS
H
V
A

WATER 
 TANK

L.P H.P

MANUAL    

   AUTO

%

UNDER V OVER  V   DRY RUN 

          

     

OVER LOAD   PUMP STALLED 

PUMP NO CALIBRATION

 ON LINE

 OVER  FLOW

NO WATER

FULL 

Платка на екрана Извод за датчик

Променливотоков 
контактор

Главен прекъсвач

Дънна платка



M

H

A

V

Значение на иконите, показани на LCD дисплея

S

помпата спира да работи

ниско налягане или липса на налягане в тръбопровода или съда за подаване 
под налягане

високо налягане или пълно налягане в тръбопровода или съда за подаване 
под налягане

L.P H.P

L.P H.P

Икона Значение/Описание
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%

Интелигентен контролер на помпа 

напрежение

минута

секунда

час

процент

ампери 

помпата работи

икона за повреда на помпата, когато се появи тази икона, означава, че пултът за 
управление на помпата показва някаква информация за повредата;

.4.

икона за конфигурация на параметрите на помпата, когато се появи тази икона, 
пултът за управление на помпата е в режим на ръчно настройване на 
параметрите;

икона, показваща времето, когато се появи тази икона, означава, че пултът за 
управление на помпата показва някои параметри на времето, напр. натрупаното 
време на работа на помпата (мерна единица: час); обратно броене и др.



2.1   Електрическа връзка към електрозахранваща линия и електрическа помпа
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ОПАСНОСТ Опасност от електрически удар
Преди да извършвате каквито и да било работи по монтаж или поддръжка, продуктът 
трябва да бъде изключен от електрозахранването и трябва да се изчака поне 2 
минути, преди да се отвори устройството.

Никога не свързвайте променливотоково захранване към изводни клеми 2T1 4T2 6T3.

Не поставяйте тел, метални жички и др. в контролера.

Уверете се, че спецификациите на двигателя, контролера и захранването съвпадат.

Електрическите и хидравлични връзки трябва да бъдат изпълнени от компетентен, 
опитен, квалифициран персонал.

!

!

!

Входна мощност

PE R S

Помпа

2T1  4T2  6T3 14NOT
O N

1 2

O N

1 2

Празен

О
бщ

а
 сонда

Ж
ъ

лта долна
 сонда

Ч
ервена горна

сонда

Шахта    Горен резервоар

О
бщ

а сондаФункционален 
превключвател

2 МОНТАЖ
Ч

ервена горнасонда

Ж
ъ

лта долна сонда



1

2

Поз. Приложение

P
L

O N

1 2

P
L

O N

1 2

Използва се за водоснабдяване или 
отводняване с контрол на нивото на 
течността чрез електрически поплавък 
или датчик за ниво

Използва се за водоснабдяване с 
контрол на налягането чрез 
механичен пресостат и 
разширителен съд

P
L

O N

1 2

резервоар 
за вода

L.P H.P

2.2   Настройка на функционален превключвател

Потребителите на помпата могат да настроят функционалния превключвател да отговаря на различни 
изисквания за приложение. Преди настройване на функционалния превключвател продуктът трябва да 
бъде изключен от електрозахранването. След завършване на настройката включете захранване към 
продукта и наблюдавайте символа за приложение, показан на LCD дисплея, който съответства на 
следния списък.

3
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Съобщения и графика

Използва се за отводняване с 
контрол на нивото на течността 
чрез електрически поплавък и 
датчик за ниво

Интелигентен контролер на помпа

.6.

P
L

O N

1 2

P
L

O N

1 2

P
L

O N

1 2

Положение на 
превключвателя



2.3   Настройка за калибриране и изтриване на параметри

За да се постигне най-доброто ниво на защита на помпата, от съществено значение е калибрирането 
на параметрите да бъде направено веднага след успешен монтаж на помпата или ремонт на помпата.

Настройка за калибриране на параметър

-   Натиснете клавиша

 -     Натиснете клавиша

-   Помпата спира да работи и калибрирането на параметрите е завършено, LCD екранът показва:
продуктът е готов за работа.

Изтриване на предишно калибриране на параметър
Когато помпата се монтира отново след ремонт или се монтира нова помпа, потребителят трябва 
да изтрие предишното калибриране на параметрите и трябва да се направи ново калибриране.

Изтриване на калибриране на параметър

        

3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK

WATER WELL

  PUMP NO CALIBRATION

3 8 0 V     1 1 7
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK  PUMP NO CALIBRATION

      0 8
MANUAL    

   AUTO

WATER 
 TANK

S

3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK

мига

мига
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3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK

Интелигентен контролер на помпа

.7.

 ON LINE

 ON LINE

 ON LINE

 ON LINE

 ON LINE

AUTO

MANUAL

STORE

SET

AUTO

MANUAL

START

        , за да превключите към ръчно състояние, уверете се, че помпата не работи и 
LCD екранът показва:

        ,         , за да стартирате помпата, проверете дали помпата и цялата тръбна мрежа 
са в нормално работно състояние (включително напрежение, работен ток и др.); LCD екранът показва:

-   Натиснете клавиша                 . Продуктът издава звук „ди“ и започва да брои на обратно, LCD екранът 
показва:

-   Натиснете клавиша                                          , за да превключите към ръчно състояние, уверете се, че помпата не работи 
и LCD екранът показва:
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3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

 ON LINE

A

WATER 
 TANK  PUMP NO CALIBRATIONмига

3 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

3.1   Монтиране на датчик за ниво и поплавъчен превключвател 

Монтиране на датчик за ниво

    
     

В случай на голям риск от електрически бури (светкавици) или когато течната среда в кладенеца, 
резервоара или маслената вана е много замърсена, препоръчва се да се използва електрически 
поплавък.

едножилен 
кабел

монтажна стойка

фиксиращ конус

антенен отвод 
на датчик

Обща сонда

Долна сонда

Горна сонда

Увийте едножилния кабел и антенния отвод на 
датчика

!

Монтаж на електрически поплавък

Ако поплавъчният прекъсвач е 
оборудван с три проводника, 
използвайте ЧЕРНИЯ
и КАФЯВИЯ проводник. В 
случай на различни цветове 
използвайте мултицет, за да 
определите правилните връзки,
както следва:

Долно ниво – няма показания – ИЗКЛ.
Горно ниво – положителни показания – ВКЛ. 

Горно ниво (ВКЛ.) !

!

Интелигентен контролер на помпа

.8.

STOP-   Натиснете клавиша                                          и го пуснете, когато продуктът издаде звук „ди“, продуктът възстановява 
заводските настройки по подразбиране и LCD екранът показва:

Долно ниво (ИЗКЛ.)

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ИЗВОДИТЕ НА ДАТЧИКА, ПРОВОДНИКА НА ПОПЛАВЪЧНИЯ ПРЕКЪСВАЧ 
ИЛИ ЕДНОЖИЛНИТЕ КАБЕЛИ В МЕТАЛНИ ТРЪБИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПВЦ ИЛИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ 
ТРЪБИ.



3.2   Електрическа връзка за различно приложение

3.2.1  Водоснабдяване с контрол на нивото на течността чрез електрически поплавък или датчик за 
ниво

Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.9.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

резервоар за вода
    (водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

резервоар за вода
      (водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

възвратен 
вентил

възвратен вентил вентил

R PE S T  2T1 4T2 6T3  14NO

A B C Празно

R PE S T  2T1 4T2 6T3  14NO

A B C Празно

вентил

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.10.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L
R PE S T  2T1 4T2 6T3  14NO

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

A B C

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Стартиране

Спиране
Стартиране

Спиране

Стартиране

Спиране
Стартиране

Спиране

възвратен 
вентил

вентил

възвратен вентил 

Празно

R PE S T  2T1 4T2 6T3  14NO

A B C Празно



Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.11.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

възвратен вентил вентил

възвратен
 вентил

вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.12.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Стартиране

Горен резервоар за вода
(водна кула)

долен резервоар за вода
(воден кладенец)

Стартиране

Спиране

Спиране

възвратен вентил вентил

възвратен 
вентил

вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C



4). Значение на съобщенията и графиките, показани на LCD дисплея

Съобщения и графика Описание

Липса на вода във водния кладенец

Кладенецът е пълен

резервоар 
за вода

……

Цистерната е празна

Пълно с вода в резервоара за вода

1). Условие за стартиране

нивото на течността в резервоара за вода е под долната сонда (електрически поплавък:  долно ниво) и 

нивото на течността във водния кладенец е над долната сонда (електрически поплавък:  горно ниво), 

продуктът ще стартира помпата;
2). Условие за спиране
нивото на течността в резервоара за вода достигне горната сонда (електрически поплавък:  горно ниво) 
или нивото на течността във водния кладенец е под долната сонда (електрически поплавък:  долно 
ниво), продуктът ще спре работата на помпата;
3). Сондата/датчикът са свободни във водния кладенец
тъй като продуктът разполага с надеждна и автоматична функция за спиране при работа на сухо на 
помпата (обезводняване), ако се използва при потопяема помпа за дълбок кладенец, помпа на 
тръбопровод или други ситуации, когато не е удобно да се монтира долна датчик за ниво в кладенеца, 
потребителите на помпата могат да свържат накъсо изводите на вторичната линия, което намалява до 
минимум повредите и разходите.

Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.13.

резервоар 
за вода

……

FULL 

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



3.2.2  Водоснабдяване с контрол на налягането чрез механичен пресостат и разширителен съд

Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.14.

Налягане

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

124

воден кладенец

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

възвратен 
вентил

вентил

4T2 6T3  14NO

ПразноM

2T1R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C



Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.15.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Горна сонда

Долна сонда 

Обща сонда

Горна сонда

Долна сонда

Обща сонда

124

воден кладенец

воден кладенец

възвратен 
вентил

възвратен 
вентил 

вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

вентил

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.16.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Налягане

124

воден кладенец

воден кладенец

Стартиране

Спиране

Стартиране

Спиране

възвратен 
вентил   

възвратен 
вентил 

вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

вентил   



4). Значение на съобщенията и графиките, показани на LCD дисплея

Съобщения и графика Описание

цистерната е празна

кладенецът е пълен

Липса на налягане в тръбопровода или в съда 
за подаване под налягане

Пълно налягане в тръбопровода или в 
съда за подаване под налягане

L.P H.P

L.P H.P

1). Условие за стартиране
няма налягане в тръбопровода или в съда за подаване под налягане, точката на контакт на автомата за налягане е 
ВКЛ. и нивото на течността във водния кладенец е над долната сонда (електрически поплавък: горно ниво), 
продуктът ще стартира помпата;

2). Условие за спиране
има пълно налягане в тръбопровода или в съда за подаване под налягане, точката на контакт на автомата за 
налягане е ИЗКЛ., продуктът ще спре работата на помпата;

Забележка: механичен пресостат с Н/З (нормално затворен) контакт:
 няма налягане, контактът е ВКЛ.; отговаря на настройката за налягане, контактът е ИЗКЛ.

3). Сондата/датчикът са свободни във водния кладенец
тъй като продуктът разполага с надеждна и автоматична функция за спиране при работа на сухо на помпата 
(обезводняване), ако се използва при потопяема помпа за дълбок кладенец, помпа на тръбопровод или други 
ситуации, когато не е удобно да се монтира долния датчик за ниво в кладенеца, потребителите на помпата могат да 
свържат накъсо изводите на вторичната линия , което намалява до минимум повредите и разходите.

Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.17. Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



3.2.3  О тводняване с контрол на нивото на течността чрез електрически поплавък и датчик за ниво

Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.18.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Маслена вана

Маслена вана

Горна сонда

Долна сонда 

Обща сонда

Сонда за 
преливане

Горна сонда

Обща сонда

Долна сонда

Сонда за 
преливане

възвратен 
вентил

вентил

възвратен 
вентил 

вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C



Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.19.

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

O N

1 2

Функционален превключвател
P

L

Стартиране

Спиране

Стартиране

Спиране

Стартиране

Спиране

Стартиране

Спиране

Маслена вана

Маслена вана

B

A

B

A

възвратен вентил вентил

възвратен вентил вентил

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

2T1 4T2 6T3  14NO

Празно

R PE S T  

A B C

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



1). Условие за стартиране
когато нивото на течността в маслената вана достигне горната сонда (електрически поплавък А: горно 
ниво), продуктът ще стартира помпата;

2). Условие за спиране
когато нивото на течността в маслената вана е под долна сонда (електрически поплавък А: долно ниво), продуктът 
ще спре работата на помпата;

3). П редупреждение за преливане
когато помпата източва вода, нивото на течността в маслената вана все още се покачва до сондата за преливане 
(поплавъчен превключвател В: горно ниво), продуктът ще издаде звуков сигнал, за да предупреди потребителя на 
помпата да предприеме допълнително действие.

4). Значение на съобщенията и графиките, показани на LCD дисплея

Съобщения и графика Описание

Липса на вода в маслената вана

Преливане на маслената вана

Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.20.

NO WATER

 OVER  FLOW



4 О СНОВНА РАБОТА

4.1  П ревключване на РЪЧЕН режим

Забележка: при ръчен режим продуктът не може да получава сигнал от сондата за ниво на течността или 
автомата за налягане.

4.2  П ревключване на АВТОМАТИЧЕН режим

Забележка: при автоматичен режим, ако помпата работи, а потребителят на помпата иска принудително да спре 
работата на помпата,

Забележка: при автоматичен режим, ако входната мощност бъде спряна и възстановена отново, продуктът ще премине 
в режим на работа след 10 секунди обратно броене;

Забележка: независимо дали продуктът е в автоматичен или ръчен режим, ако входната мощност бъде спряна и 
възстановена отново, продуктът ще възстанови режима си на работа, какъвто е бил преди изключване на захранването;

4.3  Защита на помпата

По време на работа на помпата, ако работи на сухо при възникване на претоварване, ниско напрежение, високо 
напрежение и др. повреди, продуктът незабавно ще спре работата на помпата и автоматично ще направи проверка за 
условия на рестартиране след изтичане на зададеното закъснение по време. Продуктът няма да се възстанови 
автоматично, докато всички необичайни ситуации не бъдат изчистени.

Ако помпата блокира, прекъсне фаза или се случи друга сериозна повреда, потребителят на помпата трябва да 
провери помпата и двигателя незабавно и да ремонтира помпата.

4.4  П оказване на последните пет записа за повреда на помпата

Продуктът може да запамети последните пет повреди на помпата, така че е много удобно за потребителите на 
помпата да анализират условията на работа на помпата.

Показване на последните пет записа за повреда на помпата

   -  Натиснете клавиша                                                     , за да превключите към ръчно състояние, уверете се, че помпата не работи и LCD екранът 
показва:  

3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK

Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

.21.

 ON LINE

AUTO

AUTO

MANUAL

AUTO

MANUAL

Натиснете клавиша            , за да превключите на ръчен режим, продуктът е на ръчно управление; при ръчен режим

STOPSTART

MANUAL

Натиснете клавиша            , , за да стартирате помпата; натиснете клавиша             , за да спрете работата на помпата;

MANUALНатиснете клавиша            , за да превключите на автоматичен режим, продуктът е на автоматично управление; 
при автоматичен режим продуктът ще стартира или ще спре помпата според сигнала от сондата за ниво на течността 
или автомата за налягане.

AUTOНатиснете клавиша           , за да превключите на ръчен режим и помпата спира да работи;

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1



4.5  П оказване на натрупаното време на работа на помпата

Продуктът може да запамети колко часа работи помпата, така че е много удобно за потребителите на помпата да 
анализират условията на работа на помпата и да извършат ремонт.

Показване на натрупаното време на работа на помпата

       
                                                , за да превключите към ръчно състояние, уверете се, че помпата не работи и LCD екранът 
показва:

и натиснете клавиша                                                                                                                               продуктът издава звук „ди“, продуктът показва записа 
за повреда на помпата;

, за да изключите показването на записа за повреда;

0 0 1 V

 ON LINE

   PUMP STALLED 

№ на повредата
Пореден номер на повредата

Икона на 
повредата

3 8 0 V     0 0
MANUAL    

   AUTO

A

WATER 
 TANK

      

      0 2 3
MANUAL    

   AUTO

HИкона 
за време

ПОМПАТА Е РАБОТИЛА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 23 ЧАСА

Ръководство за монтаж и експлоатация

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1

Интелигентен контролер на помпа

.22.

        0 0

 ON LINE

 ON LINE

ПОСЛЕДНАТА ПОВРЕДА Е ЗА БЛОКИРАНА ПОМПА

AUTO

MANUAL

STORE
STOP

STOP

AUTO

MANUAL   -  Задръжте натиснат клавиша STOP

STOP   -  Натиснете клавиша  

   -  Натиснете клавиша  

SET   -  Натиснете клавиша             и натиснете клавишa            , продуктът издава звук „ди“, продуктът
 показва записа за повреда на помпата;

   -   Натиснете клавиша            , за да изключите показването на натрупаното време на работа;  



Ръководство за монтаж и експлоатацияИнтелигентен контролер на помпа

Ръководство за монтаж и експлоатация     Изд. 1.1.23.

5 РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

   мигане на   UNDER V

действителното работно напрежение 
е по-ниско от калибрираното 
напрежение, помпата е в режим на 
защита от ниско напрежение

докладвайте за ниско линейно 
напрежение на електроснабдителната 
компания

продуктът ще се опитва да 
рестартира помпата на всеки 5 
минути, докато напрежението бъде 
възстановено до нормалното

Съобщение за повреда Възможна причина Решения

докладвайте за високо линейно 
напрежение на 
електроснабдителната компания

продуктът ще се опитва да 
рестартира помпата на всеки 5 
минути, докато напрежението бъде 
възстановено до нормалното

действителното работно напрежение е 
по-високо от калибрираното 
напрежение, помпата е в режим на 
защита от пренапрежение

  мигане на   OVER V

продуктът ще се опитва да 
рестартира помпата на всеки 30 
минути, докато работният ток бъде 
възстановен до нормалния

проверете ротора или лагера на 
помпата

действителният работен ток е по-
висок от калибрирания работен ток, 
помпата е в режим на защита от 
претоварване  мигане на  OVER LOAD

докладвайте на електроснабдителната 
компания

поправете входящия проводник или 
кабела на помпата

загуба на фаза на електрозахранването

  мигане на  OPEN PHASE

калибрирането на параметрите не е 
завършено

 мигане на

PUMP NO CALIBRATION

продуктът ще се опитва да 
рестартира помпата на всеки 30 
минути, докато нивото на течността 
стане над засмукването на помпата

нивото на течността в кладенеца/
маслената вана е под засмукването на 
помпата, помпата спира да работи

   мигане на   DRY RUN

роторът на помпата е блокиран/
двигателят на помпата се трие/счупен 
лагер на помпата

изключете електрозахранването 
и ремонтирайте или сменете 
помпата незабавно

повишаването на работния ток на 
двигателя на помпата е по-голямо от 
номиналния работен ток (калибриран 
ток) с повече от 200%

  мигане на  PUMP STALLED

прекъснат входящ проводник на 
контролера или кабел на помпата

вижте настройка за калибриране на 
параметър
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