
Контролно табло за помпа MP-S1 

Обозначения, използвани в това ръководство 

В ръководството ще бъдат използвани следните символи: 

 Обърнете внимание на правилата за бесопасност. Тяхното 
неспазване може да доведе до повреда на контролера или оборудването. 

  Опасност от електрически удар! Неспазването на правилата за 
безопасност може да доведе до смърт или тежки телесни повреди. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Прочетете това ръководство внимателно преди да предприемете каквито и 
да е действия. 

Запазете настоящото ръководство за бъдеща употреба. 

ВНИМАНИЕ! 
 Преди извършване на всякакви инсталации или действия по 

поддръжка, таблото трябва да бъде изключено от захранването; 
 Не отваряйте капака по време на работа; 
 Не поставяйте жици, метални елементи и др. в таблото; 
 Не пръскайте таблото с вода или други течности; 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Електрическите и хидрвалични връзки трябва да бъдат извършвани 

от компетентен и квалифициран персонал; 
 Никога не включвайте АС захранването към клемогнезда С/М/А; 
 Уверете се, че мощността на електродвигателя и таблото са 

съвместими; 
 Не монтирайте таблото при следните обстоятелства: 

- Механичен удар 
- Възпалим газ или възпалима течност 
- Екстремно високи или ниски температури: - 25˚С  + 55˚С 
- Опасност от корозия при наличие на сол 
- Запалили материали: разтворители 

 



ОТГОВОРНОСТИ 

 Производителят и търговецът не са отговорни за неизправности на 
продукта, които се дължат на неправилен монтаж, повреди, изменения 
и/или непрепоръчителни  дейности и такива, които са в разрез с 
указанията, посочени в това ръководство. 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

Контролерът MP-S1е лесно за експлоатация, програмиращо защитно 
устройство за директен старт, за монофазни сондажни помпи, 
центробежни помпи и др. с мощност от 0,37kW-2,2kW (0.5HP- 3HP) 

 

1.1 Приложения  
Моделът MP-S1е приложим във всички случаи на необходимост от 
защита на  управлението на монофазна помпа за включване и 
изключване. 
 

1.2 Технически параметри и характеристики 
 LCD дисплей, показващ работното състояние на помпата 
 Предпазва помпата от много неизправности 
 Запаметяваща функция при изключване и възстановяване 

на мощността 
 Визуална и аудио аларма 
 Бутон за калибриране 
 Свободно място за поставяне на вътрешен пусков 

кондензатор за мотора на помпата. 

 

Таблицата по- долу показва основните технически параметри на модел 
MP-S1 

 

Основни технически данни 
Номинална изходяща мощност 0.37kW- 2.2kW ( 0.5HP-3HP) 
Номинално входящо напрежение Вижте табелката 



Време за реакция при претоварване 5 сек- 5 мин. 
Време за реакция при късо 
съединение 

< 0.1 сек. 

Време на реакция при ниско/високо 
напрежение 

< 5 сек. 

Време на реакция при работа на 
сухо 

6 сек. 

Време за възстановяване при 
претоварване 

30 мин. 

Време за възстановяване при  
ниско/високо напрежение 

5 мин. 

Време за възстановяване при работа 
на сухо 

30 мин. 

Стойност на реакция при високо 
напрежение 

115 % от номиналното входящо 
напрежение 

Стойност на реакция при ниско 
напрежение 

80% от номиналното входящо 
напрежение 

Защитни функции при: Сух ход 
Претоварване 
Променливо  напрежение 
Ниско напрежение 
Високо напрежение 
Блокирала помпа 
Късо съединение 

Основни инсталационни данни  
Работна температура -25˚С--+55˚С 
Влажност на въздуха при работа 20%- 90%RH, без наличие 

на капки 
Степен на защита IP54 
Позиция за монтаж Стенен монтаж 
Размери(дължина х широчина х 

височина) 
152 х 125 х 70 мм 

Тегло ( нето) 380 г 
 

1.3 Компоненти на защитното табло 

Бутон “STORE”- „ СЪХРАНИ“ 

Бутон  “START”- „ СТАРТ“ 

Бутон “STOP”- „ СТОП“ 

LCD дисплей 



 

 

Клеми за електрическа свръзка към захранването и електродвигателя на 
помпата 

 

Забележка: Пусков контензатор не е включен. Закупува се отделно. 

Означения на таблото: 

V Напрежение 
M Минута 
S Секунда  
H Час  
A Ампер 
O.L Претоварване  
NO.CAL Помпата не е калибрирана 
U/O V Ниско или високо напрежение 
D.R Сух ход  
Stalled Помпата е блокирала 
 

 

2. МОНТАЖ 

 

2.1  Електрически връзки към захранването и електрическата помпа. 

Забаелжка: За свързването на двигателя, моля погледнете диаграмата на 
капака на контролното табло. 

 

ОПАСНО Риск от електрически удар 
 Преди да предприемете каквито и да е действия по монтажа или 
поддръжката на таблото MP-S1, то трябва да се разкачи от 
захранването и да се изчака поне 2 мин. преди да се отвори и работи 
по него. 
 Никога не включвайте АС захранването към клемогнезда С/М/А. 
 Не поставяйте жици, метални елементи и др. в таблото; 



 Уверете се, че мощността на електродвигателя и таблото са 
съвместими. 
 Електрическите и хидрвалични връзки трябва да бъдат извършвани 
от компетентен и квалифициран персонал; 
 

 

2.2 Настройки на калибриране и изтриване. 

За да постигнете най- добро ниво на защита на електродвигателя, е 
важно калибрирането на параметрите на помпата да бъде извършено 
веднага след успешния монтаж или действия по поддръжка на помпата. 

 

Настройка на параметрите на калибриране. 

- Уверете се, че помпата не работи и дисплея показва: 220V 0.0A 
                                                                                          NO. CAL 

- Натиснете бутона START, за да включите помпата, потвърдете, 
че помпата и тръбната система са в нормално работно състояние ( 
включително напрежение, работен ампераж и др.). Дисплеят 
показва:  
220 V   2.3A  
RUN  NO.CAL 
 

- Натиснете бутон STORE и го освободете, таблото издава  звуков 
сигнал и започва да отброява наобратно.  

- Помпата спира работа и калибрирането е завършено.Дисплеят 
показва: 
220V  0.0A 
 
Таблото вече е готово за работа. 
 
Изтриване на параметрите на калибриране. 
 
Когато помпата е демонтирана за поддръжка или е монтирана 
нова помпа, потребителят трябва да изтрие предните параметри и 
наново да бъде извършено калибриране. 
  



Изтриване на параметрите на калибриране. 
 

- Уверете се, че помпата  не работи и дисплеят показва: 
220V  0.0A 

- Натиснете и задръжте бутон STOP и освободете след като чуете 
звуков сигнал. Таблото възстановява фабричните настройки и 
дисплеят показва: 

220V  0.0A 

NO. CAL 

 

3. ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 

3.1 Натиснете бутон START, помпата започва работа и дисплеят 
показва: 

220V 2.3A 

RUN 

 

Натиснете бутон STOP. Помпата спира работа и таблото показва: 

220V  0.0A 

 

3.2 Защита на електродвигателя 

Ако по време на работа на помпата се появят проблеми като 
работа на сухо, претоварена е, напрежението е ниско, 
напрежението е високо и др., таблото MP-S1 незабавно изключва 
помпата и автоматично извършва  проверка  за условия за 
рестартиране след като е изминало малко време. MP-S1 не 
въстановяване работа автоматично докато не са отстранени 
всичко необичайни ситуации.  

 

4. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 



Съобщение за 
грешка 

Възможна причина Решение 

Сигнал UNDER V      
( ниско напрежение) 

Напрежението е по- 
ниско от 
калиброваното, 
помпата е в 
състояние на защита 
от ниско напрежение 

Подайте сигнал за 
ниско напрежение в 
електрическата 
компания. 
MP-S1 ще опитва 
да рестартира 
помпата на всеки 5 
мин., докато 
напрежението не 
възстанови 
обичайните си 
норми. 

Сигнал OVER V ( 
високо напрежение) 

Напрежението е по- 
високо от 
калиброваното, 
помпата е в 
състояние на защита 
от високо 
напрежение 

Подайте сигнал за 
високо напрежение 
в електрическата 
компания. 
MP-S1 ще опитва 
да рестартира 
помпата на всеки 5 
мин., докато 
напрежението не 
възстанови 
обичайните си 
норми. 

Сигнал OVER 
LOAD ( 
претоварване) 

Амперажът е  по- 
висок от 
калибрования на 
таблото, помпата е в 
състояние на защита 
от претоварване 

Таблото ще опитва 
да рестартира 
помпата на всеки 30 
мин. Докато 
работният ампераж 
се въстанови до 
нормалните си 
стойности. 

 
Роторър на мотора е 
залепнал, моторът е 
претоварен, лагерите 
са разбити 

Проверете  

Сигнал NO CALIBR 
( няма калибровка) 

Калибрирането на 
параметрите не е 
завършено 

Вижте настроките 
на параметрите на 
калибриране. 

Сигнал DRY RUN  ( Нивото на водата в Таблото започва 



сух ход) кладенеца/сондажа е 
спаднало под 
необходимото за 
работа на помпата. 
Помпата спира 
работа. 

опити за 
рестартиране на 
помпата на всеки 30 
мин. докато нивото 
на водата се  
повиши.  

Сигнал STALLED ( 
блокирала помпа) 

Амперажът на 
мотора на помпата се 
повишава много над 
нормалното ( над 
калибрирания) с над 
200%.  

Изключете от 
захранването. 
Помпата трябва 
незабавно да се 
ремонтира или 
замени. 

 


