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DECLARATION OF CONFORMITY

(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nasze przedsiębiorstwo, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 – Mestrino 
(PD) – Włochy oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że 
produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja spełnia wymogi następują-
cych dyrektyw:

2006/95/CE
2004/108/CE
2009/125/EC ErP
2011/65/EU

oraz następujących przepisów:

EN 60335-2-41:05
EN 60335-1:10
EN 55014-1:06
EN 55014-2:08

Francesco Sinico
Technical DirectorMestrino (PD) 01/01/2013

PL - Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie: 13
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te są w stanie rozpoznawać wszelkie zagrożenia w celu ich 
uniknięcia. 
(Definicja dla personelu technicznego IEC 364)
Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (również 
dzieci), o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
i mentalnych lub też nieposiadające odpowiedniego doświadcze-
nia lub wiedzy, chyba że inne osoby odpowiedzialne za 
zapewnienie im bezpieczeństwa, dozoru lub za przekazanie 
instrukcji dotyczących obsługi umożliwią im takie użytkowanie. 
Dzieci powinny pozostawać pod opieką dorosłych, co wykluczy 
możliwość niewłaściwej obsługi urządzenia. (EN 60335-1: 02).

Bezpieczeństwo
Zezwala się na użytkowanie wyłącznie po zastosowaniu 
w obrębie instalacji elektrycznej środków bezpieczeństwa, 
zgodnych z przepisami obowiązującymi w kraju montażu 
produktu (w przypadku Włoch CEI 64/2).

Pompowane ciecze
Maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana w celu 
pompowania wody pozbawionej substancji wybuchowych, 
stałych cząstek lub włókien, o gęstości wynoszącej 1000 kg/
m3 oraz lepkości kinematycznej równej 1 mm2/s, jak też cieczy 
chemicznie nieagresywnych.

Zabrania się wykorzystywania przewodu zasilającego do trans-
portu lub przenoszenia pompy.

Zabrania się wyjmowania wtyczki z gniazda poprzez ciągnięcie 
przewodu.

Jeżeli przewód zasilania jest zniszczony, powinien zostać wy-
mieniony przez producenta lub autoryzowany serwis technicz-
ny, co zapobiegnie powstawaniu zagrożeń.

Brak stosowania się do ostrzeżeń może spowodować powstanie sytuacji 
zagrożenia dla osób lub szkód w mieniu oraz utratę gwarancji. 

LEGENDA 

W treści instrukcji użyto następujących symboli:

Zagrożenie ogólne. Niestosowanie się do podanych zaleceń 
może spowodować powstanie szkód wobec osób lub w 
mieniu.

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Niestosowanie się do 
podanych zaleceń może spowodować powstanie poważnego 
zagrożenia dla zdrowia osób.

Uwagi

OSTRZEŻENIA

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się uważnie z 
treścią niniejszej dokumentacji. 
Montaż oraz eksploatacja powinny odbywać się zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju montażu 
wyrobu. Wszystkie czynności powinny zostać wykonane zgod-
nie z zasadami sztuki.
Brak przestrzegania przepisów bezpieczeństwa stwarza zagro-
żenie wobec osób i uszkodzenia aparatury, jak też powoduje 
utratę gwarancji.

Wyspecjalizowany personel
Zaleca się, aby montaż został wykonany przez kompetentny 
i wyspecjalizowany personel, spełniający wymogi techniczne 
przewidziane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Jako wykwalifikowany personel rozumiane są osoby, które z 
uwagi na ich przeszkolenie, doświadczenie i przyuczenie, jak 
też znajomość odpowiednich przepisów i zaleceń w zakresie 
zapobiegania wypadkom oraz warunków eksploatacji, zostały 
upoważnione przez kierownika ds. bezpieczeństwa instalacji 
do wykonywania wszelkich wymaganych czynności. Osoby 
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ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe 
działanie pomp elektrycznych lub za ewentualne spowodo-
wane przez nie szkody w przypadku dokonywania w ich 
obrębie nieuprawnionych ingerencji, modyfikacji i/lub 
użycia niezgodnego z przeznaczeniem, jak też użycia 
wbrew zaleceniom podanym w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu ewen-
tualnych niedokładności zawartych w niniejszej instrukcji, spo-
wodowanych błędami w druku lub w przepisywaniu. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie 
uzna za niezbędne lub użyteczne, nie naruszając podstawowych 
charakterystyk produktu.

1 - INFORMACJE OGÓLNE
Produkt stanowi zintegrowany system, składający się z elektrycznej pom-
py odśrodkowej, wielofazowej, samozalewowej, elektronicznej centralki 
sterowania oraz zbiornika wyrównawczego. 
Zastosowanie
Instalacje wodne zaopatrujące w wodę i zwiększające ciśnienie, do użyt-
ku domowego i przemysłowego. 
Produkt z zewnątrz ma postać równoległościanu o 6 ścianach, tak jak to 
zostało przedstawione na rys. 1.

Ściana A: pokrywa dostępowa do wnęki technicznej. Pokrywa może 
zostać zdemontowana poprzez wsunięcie 2 palców w gumowe uchwyty, 
zaciśniecie i obrócenie pokrywy wokół zawiasów po stronie przeciwnej 
do uchwytów (patrz rys. 2). Aby powtórnie zamontować pokrywę należy 
wprowadzić zawiasy w ich gniazda i zamknąć pokrywę do usłyszenia 
kliknięcia.

Wewnątrz wnęki technicznej znajduje się (patrz rys. 3): 
   1. Zawór zbiornika wyrównawczego;
   2. Tabliczka znamionowa;
   3. Krótka instrukcja;
   4. Wał silnika;
   5. Podręczne narzędzie;
   6. Korek napełniania (tylko dla konfiguracji 
   pionowej).

Ściana B: korek mocowany wkrętami umożliwia uzyskanie dostępu do 
zaworu zwrotnego (patrz par. 10.3). Demontaż możliwy wyłącznie w przy-
padku konserwacji wykonywanej przez wyspecjalizowany personel.
Ściana C: 4 mosiężne gwinty tworzą gniazda dla 4 nóg wsporczych, wyko-
rzystywanych w przypadku montażu w układzie pionowym. 2 korki mocowane 
wkrętami 1” mogą być demontowane w celu wykonania podłączeń do instalacji, 
w zależności od konfiguracji wybranego sposobu montażu. Do złącza oznaczo-
nego „IN” podłączyć instalację, z której będzie pobierana woda (studnia, cyster-
na itp.), a do złącza oznaczonego „OUT” podłączyć instalację odprowadzającą. 
Ponadto zamontowana została w tym miejscu krata wentylacyjna.

Rysunek 2

Rysunek 3

A B C D

E

F
Rysunek 1
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Ściana D: po zdemontowaniu korka 1” uzyskuje się dostęp do drugiego 
podłączenia instalacji odprowadzania, które może być wykorzystywane 
jednocześnie lub zamiennie do podłączenia oznaczonego jako „OUT” na 
ścianie C. Przewód zasilania służy do podłączenia do sieci elektrycznej.
Ściana E: 4 mosiężne gwinty tworzą gniazda dla 4 nóg wsporczych, 
wykorzystywanych w przypadku montażu w układzie poziomym. Korek 
1” służy głownie do opróżniania systemu. Ponadto zamontowane zostały 
w tym miejscu 2 kraty wentylacyjne.
Ściana F: jak to zostało przedstawione na etykiecie, którą należy usunąć, 
korek 1” pełni dwie funkcje. W przypadku montażu poziomego, otwór 
zamykany korkiem pełni rolę wejścia do napełniania systemu (patrz dalszy 
paragraf 2.2.3 – Czynności napełniania. W przypadku montażu pionowego 
ten sam otwór może pełnić funkcję podłączenia hydraulicznego wejściowe-
go (dokładnie tak samo, jak otwór oznaczony „IN” na ścianie C, oraz jako 
jego alternatywa). Panel interfejsu użytkownika składa się z wyświetlacza 
oraz pulpitu przyciskowego. Służy do dokonywania ustawień systemu, 
sprawdzania jego stanu oraz komunikowania ewentualnych alarmów.

System może zostać zamontowany w 2 różnych konfiguracjach: pozio-
mej (rys. 4) oraz pionowej (rys. 5).

1.1 - Opis wbudowanego inwertera

Znajdujący się w systemie elektroniczny system sterowania oparty jest 
na inwerterze. Wykorzystuje również wbudowane w system czujniki 
przepływu, ciśnienia i temperatury. 

Rysunek 4 Rysunek 5

W oparciu o pracę powyższych czujników system automatycznie włącza 
się i wyłącza, w zależności od zapotrzebowania elementów odbiorczych. 
Jest również w stanie wykrywać nieprawidłowe działanie, zapobiegać 
warunkom jego wystąpienia oraz komunikować nieprawidłowości.
Układ sterowania wykorzystujący inwerter zapewnia rożnego rodzaju 
funkcje. Najważniejsze z nich, dla systemów pompowania, to utrzymywa-
nie stałej wartości ciśnienia na odprowadzeniu oraz oszczędność energii.

• Inwerter pozwala utrzymywać stałe ciśnienie w obwodzie 
hydraulicznym poprzez zmianę prędkości obrotu pompy elek-
trycznej. Podczas pracy bez inwertera pompa elektryczna nie 
jest w stanie modulować pracy. Zatem zwiększenie żądanego na-
tężenia przepływu powoduje zmniejszenie ciśnienia i odwrotnie. 
W ten sposób uzyskuje się zbyt wysokie ciśnienie przy niskim 
natężeniu przepływu lub zbyt niskie ciśnienie po zwiększeniu 
żądanego natężenia przepływu.
• Zmieniając prędkość obrotów w zależności od chwilowego 
zapotrzebowania elementu odbiorczego, inwerter ogranicza moc 
doprowadzaną do pompy elektrycznej do minimalnej wartości, 
niezbędnej do zaspokojenia zapotrzebowania. Działanie bez 
inwertera powoduje natomiast działanie pompy z wykorzystaniem 
wyłącznie mocy maksymalnej.

System został skonfigurowany przez producenta tak, aby zaspokajać 
wymogi jak największej liczby stosowanych rodzajów montażu, to jest:
• praca przy stałym ciśnieniu;
• ustawiona wartość (żądana wartość stałego ciśnienia): SP = 3.0 bary
• zmniejszenie ciśnienia podczas uruchamiania: RP = 0.3 bara
• funkcja anti-cycling: wyłączona

Powyższe oraz inne parametry można ustawiać w zależności od instalacji. 
W par. 5, 6 i 7 zostały przedstawione wszystkie dające się ustawiać 
wielkości: ciśnienie, zadziałanie zabezpieczeń, prędkość obrotu itp.
Przewidziane zostały różnorodne tryby pracy oraz opcje dodatkowe. 
Poprzez różne możliwe ustawienia oraz dostępność dających się konfi-
gurować kanałów wejściowych i wyjściowych działanie inwertera można 
dostosować do wymogów różnych instalacji. Patrz par. 5, 6 i 7.
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1.2 - Wbudowany zbiornik wyrównawczy

W systemie został zamontowany zbiornik wyrównawczy o łącznej pojem-
ności 2 litrów. Zasadnicze funkcje zbiornika wyrównawczego to:

• zapewnienie elastyczności systemu, pozwalającej na uniknięcie 
uderzeń ciśnienia;
• zapewnienie rezerwy wody, która w przypadku wycieków 
utrzymuje przez dłuższy czas odpowiednie ciśnienie w systemie 
oraz zapewnia przerwy pomiędzy niepotrzebnymi uruchomieniami; 
w przeciwnym przypadku system pracowałby w trybie ciągłym;
• w momencie otwarcia elementu odbiorczego zapewnia utrzyma-
nie ciśnienia wody przez czas potrzebny systemowi na urucho-
mienie i osiągniecie prawidłowej prędkości obrotów.

Natomiast wbudowany zbiornik wyrównawczy nie zapewnia wystarczającej 
rezerwy wody, pozwalającej na zredukowanie częstotliwości uruchomień 
systemu (wymaganej przez odbiornik, a nie wycieki). W systemie można 
zamontować dodatkowy zbiornik wyrównawczy o preferowanej pojemno-
ści, podłączając go w punkcie przeznaczonym dla odprowadzania (ale nie 
zasysania!). W przypadku montażu poziomego można podłączyć zbiornik 
do niewykorzystywanego otworu odprowadzania. Podczas dobierania zbior-
nika należy wziąć pod uwagę fakt, że ilość podawanej wody będzie zależeć 
również od ustawionych w systemie parametrów SP i RP (par. 6, 7).
Zbiornik wyrównawczy został napełniony sprężonym powietrzem poprzez 
zawór dostępny z wnęki technicznej (rys. 3 punkt 1). Wartość napełnienia 
dostarczanego przez producenta zbiornika wyrównawczego jest zgodna 
z ustawionymi domyślnie parametrami SP i RP oraz spełnia następującą 
zależność:
Pair = SP – RP – 0.7 bara gdzie:
   - Pair = wartość ciśnienia powietrza wyrażo-
na w barach
   - SP = ustawiona wartość (7,3) w barach
   - RP = obniżenie ciśnienia na użytek   
   ponownego uruchomienia (7.5.1) w barach

Czyli, fabrycznie:  Pair = 3 – 0,3 – 0,7 = 2,0 bary

W przypadku ustawienia innych wartości dla parametrów SP i/lub RP, posłu-
żyć się zaworem zbiornika wyrównawczego, wypuszczając lub wprowadza-
jąc powietrze, aż do momentu ponownego spełnienia powyższej zależności 
(np.: SP = 2,0 bary; RP = 0,3 bara; wypuszczać powietrze ze zbiornika 
wyrównawczego, aż do osiągnięcia na zaworze ciśnienia 1,2 bara).

Brak stosowania się do wyżej określonej zależności może być 
przyczyną nieprawidłowego działania systemu lub przedwczes-
nego pęknięcia membrany wewnątrz zbiornika wyrównawczego.
Z uwagi na pojemność zbiornika wyrównawczego, wynoszącą 
tylko 2 litry, ewentualna czynność kontroli ciśnienia powietrza 
powinna być wykonywana poprzez bardzo szybkie załączanie 
manometru. W przypadku niewielkich pojemności utrata nawet 
niewielkiej objętości powietrza może spowodować odczuwalny 
spadek ciśnienia. Jakość zbiornika wyrównawczego zapewnia 
utrzymanie ustawionej wartości ciśnienia, dlatego też kontrolę 
ciśnienia należy przeprowadzać wyłącznie w momencie tarowa-
nia lub stwierdzenia nieprawidłowego działania.
Ewentualna czynność kontroli i/lub przywracania ciśnienia 
powietrza powinna być wykonywana po obniżeniu ciśnienia 
w instalacji odprowadzającej. Odłączyć pompę od źródła zasila-
nia, otworzyć najbliższy element odbiorczy i pozostawić otwarty 
do momentu przesłania większej ilości wody.
Specjalna konstrukcja zbiornika zapewnia jego najwyższą 
jakość oraz długotrwałość. Dotyczy to zwłaszcza membrany, 
która narażona jest zwykle na szybkie zużycie. W przypadku jej 
ewentualnego pęknięcia wymianę całego zbiornika wyrównaw-
czego należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.

1.3 - Wbudowana pompa elektryczna
W systemie została zamontowana pompa elektryczna odśrodkowa, 
wielowirnikowa. W pompie zamontowany został zespół hydrauliczny, skła-
dający się z 5 wirników, napędzany trójfazowym silnikiem elektrycznych 
chłodzonym wodą. Chłodzenie silnika wodą, a nie powietrzem, zapewnia 
mniejszą hałaśliwość systemu oraz możliwość jego zamontowania nawet 
w pomieszczeniach bez wentylacji.
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Wykres na rys. 6 przedstawia zaznaczoną na czerwono krzywą 
charakterystyczną osiągów hydraulicznych pompy elektrycznej przy 
maksymalnej prędkości obrotów (pompa niesterowana inwerterem). Z 
wykresu można odczytać
• maksymalne natężenie przepływu = 120 l/min;
• maksymalna wysokość słupa wody = 65 m => maksymalne ciśnienie 

ok. 6,5 bara.
 

Na tym samym wykresie na rys. 6, zostały zaznaczone na zielono inne 
krzywe charakterystyczne dla zmniejszonych prędkości obrotu tej samej 
pompy. Inwerter, poprzez automatyczną modulację prędkości obrotu 
pompy elektrycznej, umożliwia przechodzenie podczas jej działania 
pomiędzy różnymi krzywymi charakterystycznymi, pozwalając na utrzy-
mywanie stałej ustawionej wartości ciśnienia (SP). W praktyce krzywa 
wynikająca z systemu kontrolowanego przez inwerter jest krzywą przed-
stawioną na rys. 7 (po uwzględnieniu domyślnej wartości SP = 3,0 bary).
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Rysunek 6

Wynika z tego, że przy SP = 3,0 bary system jest w stanie zapewnić dla 
elementów odbiorczych, które wymagają natężenia przepływu zawierają-
cego się pomiędzy 0 a 90 litrów/min, stałą ustawioną wartość ciśnienia. 
W przypadku większych wartości natężenia przepływu system pracuje 
zgodnie z krzywą charakterystyczną pompy elektrycznej dla maksymalnej 
prędkości obrotów. W przypadku natężenia przepływu poniżej 90 litrów/
minutę, oprócz zapewnienia stałego ciśnienia, system redukuje moc 
pobieraną, a tym samym zużycie energii.

Powyższe osiągi obowiązują dla temperatury otoczenia i tem-
peratury wody wynoszącej ok. 20°C oraz dla pierwszych 10 
minut pracy silnika, przy założeniu że woda pobierana jest na 
głębokości nieprzekraczającej 1 metr.

Wraz ze wzrostem głębokości pobierania wody następuje 
zmniejszenie osiągów pompy elektrycznej. 

1.4 - Parametry techniczne 

ZASILANIE 
ELEKTRYCZNE

Napięcie 1 x 220/240 ~ VAC
Częstotliwość 50/60 Hz
Prąd maksymalny 11 A
Moc maksymalna 1550 W

PARAMETRY
KONSTRUKCYJNE

Wymiary gabarytowe 565x265x352 mm 
bez nóg wsporczych

Masa na pusto (bez opakowania) 24,8 kg
Klasa ochronny IP x4
Klasa izolacji silnika F

OSIĄGI 
HYDRAULICZNE

Maksymalna wartość słupa wody 65 m
Maksymalna wartość natężenia 
przepływu

120 l/min

Zalewanie pompy <5 min przy 8 m
Maksymalne ciśnienie pracy 8 barówRysunek 7
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WARUNKI 
DZIAŁANIA

Maksymalna temperatura cieczy 40 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 50 °C
Temperatura otoczenia podczas 
magazynowania

-10÷60 °C

FUNKCJE I 
ZABEZPIECZENIA

Stałe ciśnienie
Komunikacja bezprzewodowa
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Zabezpieczenie anticycling
Zabezpieczenie amperometryczne do silnika
Zabezpieczenie przed nieprawidłowymi wartościami 
napięcia zasilania
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

2 - MONTAŻ
 

System został zaprojektowany do pracy w osłoniętym miejscu. 
Nie jest przewidziany montaż systemu na wolnym powietrzu i/
lub po bezpośrednim wystawieniu na działanie czynników 
atmosferycznych.

System został przygotowany do pracy w środowiskach, 
w których temperatura zawiera się pomiędzy 0°C a 50°C (chyba 
że zostanie zagwarantowane zasilanie elektryczne: patrz 
par.7.7.7 – Funkcja zapobiegania zamarzaniu).

System przeznaczony jest do przesyłania wody pitnej.

System nie może być wykorzystywany do pompowania słonej 
wody, gnojówki, cieczy palnych, żrących lub wybuchowych (np.: 
ropy naftowej, benzyny, rozpuszczalników), tłuszczy, olejów lub 
produktów spożywczych.

System może pobierać wodę z głębokości nieprzekraczającej 
8 m (odległość pomiędzy lustrem wody a otworem zasysającym 
pompy).

W przypadku wykorzystywania systemu do zasilania wodą 
gospodarstw domowych należy stosować się do miejscowych 
przepisów organów zajmujących się zarządzaniem zasobami 
wodnymi.
Podczas określania miejsca montażu upewnić się, że:

• wartość napięcia i częstotliwość, podane na tabliczce zna-
mionowej pompy, są zgodne z danymi instalacji elektrycznej 
zasilania;
• podłączenie elektryczne zostanie wykonane w suchym 
miejscu, zabezpieczonym przed możliwością ewentualnego 
zalania;
• instalacja elektryczna wyposażona jest w wyłącznik różni-
cowy ∆n ≤ 30 mA, a uziemienie jest w pełni wydajne.

W przypadku braku pewności, że pompowana woda wolna jest od ciał 
obcych, należy na wejściu do systemu zamontować filtr wychwytujący 
zanieczyszczenia.

Montaż filtra na otworze zasysania powoduje obniżenie osiągów 
hydraulicznych systemu, proporcjonalnie do strat obciążenio-
wych powodowanych przez filtr (ogólnie, im większa wydajność 
filtracji, tym większy spadek osiągów).

Konfigurację montażu (pionową lub poziomą) należy wybrać z uwzględ-
nieniem możliwych podłączeń do instalacji, położenia panelu interfejsu 
użytkownika oraz dostępnego miejsca, określanego w oparciu o niżej 
podane wskazówki. Inne rodzaje konfiguracji instalacji możliwe są po 
zastosowaniu dodatkowych interfejsów DAB – patrz odpowiedni paragraf 
(par. 9.2, 9.3).

2.1 - Konfiguracja pionowa

Zdemontować 4 nogi wsporcze z dolnej płyty opakowania i zamontować, 
wbijając w odpowiednie mosiężne gniazda na ścianie C. Umieścić system 
w miejscu docelowym, uwzględniając gabaryty podane na rys. 8.
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• Należy bezwzględnie zachować odległość co najmniej 
10 mm pomiędzy ścianą E systemu oraz ewentualną 
ścianą pomieszczenia, co pozwoli zapewnić odpowiednią 
wentylację przez kraty.
• Należy zachować odległość co najmniej 270 mm pomiędzy 
ścianą B systemu a otaczającymi przedmiotami, co umożliwi 
wykonywanie konserwacji zaworu zwrotnego bez konieczności 
odłączania systemu od instalacji.
• Należy zachować odległość co najmniej 200 mm pomię-
dzy ścianą A systemu a otaczającymi przedmiotami, 
co umożliwi demontaż pokrywy i uzyskanie dostępu do 
wnęki technicznej.

W przypadku nierównego podłoża odkręcać nogę, która nie opiera się na 
podłożu, regulując jej wysokość aż do zetknięcia się nogi z podłożem, co 
zapewni stabilność systemu. System powinien zostać ustawiony w bez-
pieczny i stabilny sposób, zapewniając pion osi. Zabrania się ustawiania 
systemu w położeniu nachylonym. 

2.1.1 - Podłączenia hydrauliczne

Wykonać podłączenie na wejściu do systemu, z wykorzystaniem 
otworu znajdującego się na ścianie F, oznaczonego na rys. 8 jako „IN” 
(podłączenie zasysania). Zdemontować odpowiedni korek, posługując się 
podręcznym narzędziem lub śrubokrętem.
Wykonać podłączenie na wyjściu z systemu, z wykorzystaniem otworu 
znajdującego się na ścianie F, oznaczonego na rys. 8 jako „OUT” 
(podłączenie odprowadzania). Zdemontować odpowiedni korek, 
posługując się podręcznym narzędziem lub śrubokrętem.
Wszystkie podłączenia hydrauliczne systemu do instalacji docelowej 
posiadają mosiężny gwint wewnętrzny 1” GAS.

W przypadku zamiaru podłączenia produktu do instalacji za 
pomocą złączek o średnicy większej, niż zwykle używany 
rozmiar 1” przewodu rurowego (np.: tuleja w przypadku 
połączeń 3 częściowych), upewnić się, że gwint zewnętrzny 1” 
GAS złączki przekracza o co najmniej 25 mm wyżej podany 
rozmiar (patrz rys. 9)

W zależności od położenia względem lustra wody do pompowania, 
montaż systemu może zostać określony jako „powyżej poziomu wody” 
lub „poniżej poziomu wody”. W szczególności montaż określany jest jako 
„powyżej poziomu wody” w przypadku, gdy pompa zostaje umieszczona 
powyżej lustra pompowanej wody (np.: pompa na powierzchni, a woda 
w studni). I odwrotnie, w przypadku, gdy pompa znajduje się poniżej 
lustra pompowanej wody (np. podwieszona cysterna i pompa zamonto-
wana pod nią), montaż określany jest jako „poniżej poziomu wody”.

< 25 mm > 25 mm

Rysunek 9
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W przypadku, gdy pionowy montaż systemu jest typu „powy-
żej poziomu wody”, zaleca się zamontować zawór zwrotny na 
odcinku instalacji zasysającej. Umożliwi to wykonanie czynności 
napełniania systemu (par. 2.1.2).
W przypadku wybrania montażu typu „powyżej poziomu wody”, 
przewód rurowy zasysający wodę ze źródła zamontować do 
pompy od dołu, co zapobiegnie tworzeniu się zagięć w kształcie 
litery „S” lub syfonów. Nie umieszczać zasysającego przewo-
du rurowego powyżej poziomu pompy (w celu zapobiegania 
powstawaniu pęcherzyków powietrza w przewodzie zasysają-
cym). Przewód zasysający powinien pobierać wodę na wejściu 
na głębokości co najmniej 30 cm poniżej lustra wody. Przewód 
powinien być hermetycznie szczelny na całej długości, aż do 
wlotu do pompy elektrycznej.
Przewody rurowe zasysające i odprowadzające powinny być 
zamontowane w sposób zapobiegający wywieraniu jakiegokol-
wiek działania mechanicznego na pompę.

2.1.2 - Czynności napełniania
Montaż typu powyżej i poniżej poziomu wody

Montaż typu „powyżej poziomu wody” (par. 2.1.1): uzyskać dostęp do 
wnęki technicznej i przy pomocy podręcznego narzędzia (rys.3_punkt 5) 
lub śrubokręta zdemontować korek wlewu (rys.3_punkt 6). Poprzez otwór 
wlewowy napełnić system czystą wodą, zwracając uwagę, aby odpro-
wadzić powietrze. W przypadku, gdy zawór zwrotny znajdujący się na 
rurowym przewodzie zasysającym (montaż zalecany w par. 2.1.1) został 
zamontowany w pobliżu otworu wejściowego do systemu, ilość wody, jaką 
należy napełnić system, powinna wynieść 2,2 litra. Zaleca się zamontowa-
nie zaworu zwrotnego na końcu przewodu rurowego zasysającego (zawór 
stopowy) tak, aby podczas czynności napełniania można go było również 
całkowicie napełnić. W tym przypadku ilość wody niezbędna do napełnie-
nia zależeć będzie od długości przewodu zasysającego (2,2 litra + ...).
Montaż typu „poniżej poziomu wody” (par. 2.1.1): jeżeli pomiędzy zbiorni-
kiem wody a systemem nie znajdują się zawory odcinające (lub są one ot-
warte), system napełnia się automatycznie, niezwłocznie po odprowadzeniu 

znajdującego się w nim powietrza. Poluzowanie korka wlewu (rys. 3_punkt 
6) na tyle, aby umożliwić odprowadzenie powietrza, powoduje całkowite 
napełnienie się systemu. Czynność należy nadzorować i zamknąć otwór 
wlewu niezwłocznie po wypłynięciu wody (zaleca się jednakże zamontowa-
nie zaworu odcinającego na przewodzie zasysającym i wykorzystywanie 
go do sterowania czynnością napełniania po otwarciu korka). Alternatywnie, 
w przypadku, gdy przewód zasysający odcięty jest zamkniętym zaworem, 
czynność napełniania można wykonać w sposób analogiczny do opisanego 
w przypadku montażu typu „powyżej poziomu wody”.

2.2 - Konfiguracja pozioma

Zdemontować 4 nogi wsporcze z dolnej płyty opakowania i zamontować 
wbijając w odpowiednie mosiężne gniazda na ścianie E. Umieścić system 
w miejscu docelowym, uwzględniając gabaryty podane na rys. 10.

• Należy zachować odległość co najmniej 270 mm pomiędzy 
ścianą B systemu a otaczającymi przedmiotami, co umożliwi 
wykonywanie konserwacji zaworu zwrotnego bez konieczności 
odłączania systemu od instalacji.
• Należy zachować odległość co najmniej 200 mm pomiędzy 
ścianą A systemu a otaczającymi przedmiotami, co umożliwi 
demontaż pokrywy i uzyskanie dostępu do wnęki technicznej.
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• Należy bezwzględnie zachować odległość co najmniej 10 mm 
pomiędzy ścianą D systemu oraz ewentualnymi otaczającymi 
przedmiotami, co pozwoli zapewnić wyjście przewodu zasilania 
elektrycznego.

W przypadku nierównego podłoża odkręcać nogę, która nie opiera się na 
podłożu, regulując jej wysokość aż do zetknięcia się nogi z podłożem, co 
zapewni stabilność systemu. System powinien zostać ustawiony w bez-
pieczny i stabilny sposób, zapewniając pion osi. Zabrania się ustawiania 
systemu w położeniu nachylonym. 

2.2.1 - Podłączenia hydrauliczne

Wykonać podłączenie na wejściu do systemu za pomocą otworu 
znajdującego się na ścianie C, oznaczonego na rys. 10 jako „IN” (podłączenie 
zasysania). Zdemontować odpowiedni korek, posługując się podręcznym 
narzędziem lub śrubokrętem.
Wykonać podłączenie na wyjściu z systemu, wykorzystując otwór na 
ścianie C, oznaczony jako „OUT 1” na rys.10 i/lub otwór na ścianie D, 
oznaczony jako „OUT 2” na rys.10 (podłączenie odprowadzania). W tej 
konfiguracji oba otwory mogą zostać wykorzystane alternatywnie (w 
zależności od wymogów instalacji) lub też jednocześnie (w przypadku 
systemu z podwójnym odprowadzaniem). Zdemontować korek/korki z 
wykorzystywanego otworu/otworów, posługując się pomocniczym narzę-
dziem lub śrubokrętem.
Wszystkie podłączenia hydrauliczne systemu do instalacji docelowej 
posiadają mosiężny gwint wewnętrzny 1” GAS. 

Patrz OSTRZEŻENIA dotyczące rys. 9.

2.2.2 - Ustawienie panelu interfejsu

Panel interfejsu został opracowany w sposób pozwalający na jego 
ustawienie w położeniu umożliwiającym użytkownikowi wygodny odczyt 
danych. Kwadratowy kształt umożliwia obracanie panelu o 90° w każdym 
kierunku (rys.11).

• Poluzować 4 wkręty w rogach panelu, posługując się odpowied-
nim kluczem sześciokątnym, będącym na wyposażeniu systemu.
• Nie usuwać wkrętów. Zaleca się wykręcić je wyłącznie z 
gwintów obudowy produktu.
• Uważać, aby wkręty nie wpadły do wnętrza systemu.
• Odsunąć panel uważając, aby nie napinać przewodu transmisji 
sygnału.
• Umieścić panel w przeznaczonym dla niego miejscu, w wybranym 
położeniu, uważając, aby nie przycisnąć przewodu elektrycznego.
• Dokręcić 4 wkręty, posługując się odpowiednim kluczem

Rysunek 11
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2.2.3 - Czynności napełniania 
Montaż typu powyżej i poniżej poziomu wody

W zależności od położenia względem lustra wody do pompowania, montaż 
systemu może zostać określony jako „powyżej poziomu wody” lub „poni-
żej poziomu wody”. W szczególności montaż określany jest jako „powyżej 
poziomu wody” w przypadku, gdy pompa zostaje umieszczona powyżej 
lustra pompowanej wody (np.: pompa na powierzchni, a woda w studni). I 
odwrotnie, w przypadku, gdy pompa znajduje się poniżej lustra pompowanej 
wody (np. podwieszona cysterna i pompa zamontowana pod nią), montaż 
określany jest jako „poniżej poziomu wody”.
Montaż „powyżej poziomu wody”: przy pomocy podręcznego narzędzia 
(rys.3_punkt 5) lub śrubokręta zdemontować korek wlewu, który z uwagi 
na poziomą konfigurację znajduje się na ścianie F (rys.1). Poprzez otwór 
wlewowy napełnić system czystą wodą, zwracając uwagę, aby odprowa-
dzić powietrze. System powinien zostać napełniony wodą w ilości co naj-
mniej 1,5 litra. Zaleca się zamontować zawór zwrotny na końcu przewodu 
rurowego zasysającego (zawór stopowy) tak, aby podczas czynności 
napełniania można go było również całkowicie napełnić. W tym przypadku 
niezbędna do napełnienia ilość wody zależeć będzie od długości przewo-
du zasysającego (1,5 litra + ...).

Rysunek 12

x4

x4

Montaż „poniżej poziomu wody”: jeżeli pomiędzy zbiornikiem wody a 
systemem nie znajdują się zawory odcinające (lub są one otwarte), system 
napełnia się automatycznie, niezwłocznie po odprowadzeniu znajdującego 
się w nim powietrza. Poluzowanie korka wlewu (ściana F – rys. 1) na tyle, 
aby umożliwić odprowadzenie powietrza, powoduje całkowite napełnienie 
się systemu. Aby poluzować korek posłużyć się odpowiednim narzędziem 
(rys. 3_punkt 5) lub śrubokrętem. Czynność należy nadzorować i zamknąć 
otwór wlewu niezwłocznie po wypłynięciu wody (zaleca się jednakże 
zamontowanie zaworu odcinającego na przewodzie zasysającym i wyko-
rzystywanie go do sterowania czynnością napełniania po otwarciu korka). 
Alternatywnie, w przypadku, gdy przewód zasysający odcięty jest zamknię-
tym zaworem, czynność napełniania można wykonać w sposób analogicz-
ny do opisanego w przypadku montażu typu „powyżej poziomu wody”.

3 - URUCHOMIENIE

Ciśnienie na wejściu do pompy nie może przekroczyć wartości 
2 barów.

Głębokość, na której następuje zasysanie, nie może przekra-
czać 8 metrów.

3.1 - Podłączenia elektryczne

Aby zwiększyć ochronę przed ewentualnym szumem emitowanym w kie-
runku innych urządzeń, zaleca się użyć do zasilania produktu oddziel-
nych przewodów.

Uwaga: stosować się zawsze do przepisów bezpieczeństwa!
Podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez 
doświadczonego, upoważnionego elektryka, który ponosi 
wszelką odpowiedzialność z tego tytułu
Należy wykonać prawidłowe i bezpieczne uziemienie instalacji, 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
Podczas uruchamiania pompy elektrycznej napięcie linii może ule-
gać zmianom. Napięcie na linii możne ulegać zmianom w zależno-
ści od innych podłączonych do niej urządzeń oraz od jakości linii.
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Wyłącznik różnicowy oraz zabezpieczenia instalacji powinny 
posiadać prawidłowe parametry oraz należeć do „Klasy A”. 
Automatyczny wyłącznik różnicowy powinien być oznaczony 
przez dwa następujące symbole:

Zabezpieczający wyłącznik magnetotermiczny powinien 
posiadać prawidłowe parametry (patrz „Parametry elektryczne”)

3.2 - Konfiguracja wbudowanego inwertera

System został skonfigurowany przez producenta tak, aby zaspokajać 
wymogi jak największej liczby stosowanych rodzajów montażu, to jest:
• praca przy stałym ciśnieniu;
• ustawiona wartość (żądana wartość stałego ciśnienia): SP = 3,0 bary
• zmniejszenie ciśnienia podczas uruchamiania: RP = 0,3 bara
• funkcja anti-cycling: wyłączona
Powyższe parametry, jak i wiele innych, mogą być ustawiane przez 
użytkownika. Przewidziane zostały różnorodne tryby pracy oraz opcje 
dodatkowe. Poprzez różne możliwe ustawienia oraz dostępność dających 
się konfigurować kanałów wejściowych i wyjściowych działanie inwertera 
można dostosować do wymogów różnych instalacji. Patrz par. 5, 6, 7

Na użytek zdefiniowania parametrów SP i RP określa się, 
że ciśnienie wymagane do uruchomienia systemu posiada 
wartość:
Pstart = SP – RP  Przykład: 3,0 – 0,3 = 2,7 bara 
w konfiguracji domyślnej

System nie pracuje jeżeli odbiornik znajduje się na wysokości wyższej, 
niż równoważnik w metrach słupa wody Pstart (przyjąć, że 1 bar = 10 
metrów słupa wody). Na użytek konfiguracji domyślnej – jeżeli odbiornik 
znajduje się na wysokości co najmniej 27 m, system nie uruchamia się.

 

3.3 - Zalewanie pompy

ako zalewanie pompy określana jest faza, podczas której urządzenie na-
pełnia wodą korpus oraz przewód zasysania. Jeżeli czynność zakończyła 
się pomyślnie, urządzenie może prawidłowo pracować.
Po napełnieniu pompy (par. 2.1.2, 2.2.3), skonfigurowaniu urządzenia 
(par. 3.2) oraz otwarciu co najmniej jednego elementu odbiorczego na 
odprowadzeniu, można podłączyć zasilanie elektryczne.
System włącza się i przez pierwsze 10 sekund kontroluje obecność wody 
w układzie odprowadzającym.
Wykrycie strumienia wody w układzie odprowadzającym oznacza zalanie 
pompy i rozpoczęcie przez nią regularnej pracy. Jest to typowy przypadek 
montażu „poniżej poziomu wody” (par. 2.1.2, 2.2.3). Otwarty element odbior-
czy, z którego aktualnie wypływa pompowana woda, może zostać zamknięty.
Jeżeli po 10 sekundach nie zostanie wykryty regularny strumień odprowa-
dzanej wody, system pyta o zezwolenie na rozpoczęcie procedury zalewania 
(typowy przypadek montażu „powyżej poziomu wody 2.1.2, 2.2.3). Lub:

Po wciśnięciu przycisku „+” urządzenie uruchamia procedurę zalewania. 
Zaczyna pracę i pracuje maksymalnie przez 5 minut, podczas których nie 
następuje zadziałanie zabezpieczenia przed pracą na sucho. Czas za-
lewania zależy od rożnego rodzaju parametrów, z których najważniejsze 
są: głębokość, z jakiej pobierana jest woda, średnica przewodu zasysają-
cego i szczelność przewodu zasysającego. Z zastrzeżeniem wykorzysta-
nia przewodu zasysającego o rozmiarze nie mniejszym, niż 1”, o dobrej 
szczelności (bez otworów lub łączeń, przez które może być zasysane 
powietrze), produkt został opracowany w sposób umożliwiający jego 
zalanie w czasie nie dłuższym, niż 5 minut, przy pobieraniu wody z głębo-
kości nie większej, niż 8 m. Jak tylko produkt wykryje regularny prze-
pływ odprowadzanej wody, kończy procedurę zalewania i rozpoczyna 
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regularną pracę. Otwarty element odbiorczy, z którego aktualnie wypływa 
pompowana woda, może zostać zamknięty. Jeżeli po upływie 5 minut 
procedury produkt nie zostanie jeszcze zalany, na wyświetlaczu interfejsu 
pojawia się komunikat o błędzie. Odłączyć zasilanie elektryczne, napełnić 
produkt, dolewając nową porcję wody, odczekać 10 minut i powtórzyć 
procedurę od momentu włożenia wtyczki zasilania elektrycznego.
Wciśniecie przycisku „-” oznacza rezygnację z uruchomienia procedury 
zalewania. Produkt pozostaje w stanie alarmu.

Działanie
Po zakończeniu zalewania pompy system rozpoczyna regularną pracę 
w oparciu o skonfigurowane parametry. Uruchamia się automatycznie po 
otwarciu zaworu, dostarcza wodę o określonej wartości ciśnienia (SP), 
utrzymuje stałe ciśnienie również po otwarciu pozostałych zaworów, 
zatrzymuje się automatycznie po czasie T2, po osiągnięciu warunków 
wyłączenia (T2 może zostać ustawiony przez użytkownika; wartość 
fabryczna wynosi 10 sek.).

4 - SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE

Urządzenie wyposażone jest w systemy zabezpieczające, mające na 
celu zabezpieczenie pompy, silnika, linii zasilania i inwertera. W przypad-
ku zadziałania większej liczby zabezpieczeń, na ekranie sygnalizowane 
jest zabezpieczenie o najwyższym priorytecie. W zależności od rodzaju 
błędu, silnik może się zatrzymać. Po przywróceniu normalnych warunków 
pracy błąd może zostać automatycznie anulowany, niezwłocznie lub po 
upływie pewnego czasu, w następstwie automatycznego przywrócenia 
działania.
W przypadku blokady z powodu braku wody (BL), przetężenia prądu 
w silniku (OC), blokady, blokady z powodu bezpośredniego zwarcia po-
między fazami (SC), można podjąć próbę ręcznego wyjścia z warunków 
błędu, wciskając jednocześnie i zwalniając przyciski „+” i „-”. W przypadku 
przedłużającego się błędu należy usunąć przyczynę powodującą powsta-
wanie nieprawidłowości.

Alarm w historii błędów

Wskazania 
wyświetlacza Opis

PD Nieprawidłowe wyłączenie
FA Awarie w układzie chłodzenia  

Warunki blokady

Wskazania 
wyświetlacza Opis

BL Blokada z powodu braku wody

BP1 Blokada z powodu błędnego odczytu wskazań wewnętrznego 
czujnika ciśnienia

BP2 Blokada z powodu błędnego odczytu wskazań zdalnego 
czujnika ciśnienia

PB Blokada z powodu nieprawidłowej wartości napięcia zasilania 
OT Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy 
OC Blokada z powodu przetężenia prądu w silniku
SC Blokada z powodu zwarcia pomiędzy fazami silnika

ESC Blokada z powodu zwarcia do uziemienia
PB Blokada z powodu nieprawidłowego napięcia
NC Blokada z powodu odłączenia silnika
Ei Blokada z powodu i-entego błędu wewnętrznego

Vi Blokada z powodu i-entego wystąpienia nieprawidłowej 
wartości napięcia wewnętrznego

EY Blokada z powodu wykrycia w systemie nieprawidłowej 
cykliczności

Tabela 1: Alarmy

Tabela 2: Wyszczególnienie blokad
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4.1 - Opis blokad

4.1.1 - „BL” Anti Dry-Run (zabezpieczenie przed pracą na sucho)
W przypadku braku wody pompa zostaje automatycznie zatrzymana po 
upływie czasu TB. Powyższy stan komunikowany jest przez czerwoną 
kontrolkę „Alarm” oraz napis „BL” na wyświetlaczu.
Po przywróceniu prawidłowego przepływu wody można podjąć próbę 
ręcznego wyjścia z blokady zabezpieczającej, wciskając jednocześnie 
i zwalniając przyciski „+” i „-”.
W przypadku przedłużania się stanu alarmu lub gdy użytkownik nie 
podjął czynności mających na celu przywrócenie strumienia wody i zre-
setowania pompy, automatyczny restart podejmuje próbę ponownego 
uruchomienia pompy. 

Jeżeli parametr SP nie został prawidłowo ustawiony, zabezpie-
czenie przed pracą na sucho może nie zadziałać prawidłowo.

4.1.2 - Anti-Cycling (zabezpieczenie przed cyklami ciągłymi bez 
zapotrzebowania elementów odbiorczych)
Jeżeli w instalacji odprowadzania obecne są wycieki, system cyklicznie 
uruchamia się i zatrzymuje, nawet w przypadku braku rzeczywistego 
pobierania wody. Nawet niewielki wyciek (kilka ml) powoduje spadek 
ciśnienia, który ze swojej strony jest przyczyną uruchamiania pompy 
elektrycznej.
Elektroniczny układ kontrolny systemu wykrywa obecność wycieków 
w oparciu o okresowość uruchamiania pompy. 
Funkcja anticycling może zostać wyłączona lub włączona w trybie Basic 
lub Smart (par 7.7.5).
W trybie Basic, po wykryciu okresowości pracy pompa zatrzymuje się 
i pozostaje w stanie oczekiwania na ręczne przywrócenie działania. 
Stan ten komunikowany jest użytkownikowi poprzez zaświecenie się 
czerwonej kontrolki alarmu oraz pojawienie się na wyświetlaczu napisu 
„ANTICYCLING”. Po usunięciu wycieku można ręcznie uruchomić 
pompę, wciskając jednocześnie i zwalniając przyciski „+” i „-”.
W trybie Smart, po wykryciu wycieków zwiększa się parametr RP, w celu 
zmniejszenia liczby uruchomień w czasie.

4.1.3 - Anti-Freeze (zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w sy-
stemie)
Zmiana stanu wody z ciekłego na stały powoduje zwiększenie jej 
objętości. Nie należy zatem pozostawiać systemu napełnionego wodą 
w temperaturach bliskich temperaturze jej zamarzania, celem uniknięcia 
uszkodzenia systemu. Dlatego też każdą pompę elektryczną należy 
opróżnić w przypadku jej nieużywania w sezonie zimowym. System 
został jednakże wyposażony w zabezpieczenie zapobiegające tworzeniu 
się lodu w jego wnętrzu, poprzez uruchamianie pompy elektrycznej 
w przypadku, gdy temperatura obniża się do progu zamarzania wody. W 
ten sposób woda w systemie zostaje ogrzana, co zapobiega zamarzaniu.

Zabezpieczenie Anti-Freeze działa wyłącznie w przypadku, gdy do 
systemu doprowadzane jest zasilanie. Po wyciągnięciu wtyczki lub 
w sytuacji braku prądu zabezpieczenie nie jest aktywne.
Nie zaleca się w każdym razie pozostawiania napełnionego 
systemu na czas dłuższej nieaktywności. W takim przypadku 
należny go dokładnie opróżnić przez korek spustu (rys. 1 ściana 
E) i umieścić w osłoniętym miejscu.

4.1.4 - „BP1” Blokada z powodu uszkodzenia wewnętrznego 
czujnika ciśnienia
W przypadku, gdy urządzenie wykryje usterkę w czujniku ciśnienia, 
pompa zostaje zablokowana i sygnalizowany jest błąd „BP1”. Stan ten 
pojawia się niezwłocznie po wykryciu problemu i zostaje automatycznie 
zakończony po przywróceniu prawidłowych warunków pracy.

4.1.5 - „BP2” Blokada z powodu błędu odczytu zdalnego czujnika 
ciśnienia
BP2 oznacza błąd na zdalnym czujniku ciśnienia, podłączonym do cen-
tralki I/O.

4.1.6 - „PB” Blokada z powodu nieprawidłowej wartości napięcia 
zasilania
Błąd pojawia się, gdy napięcie na linii prowadzącej do zacisku zasilania 
przyjmuje nieprawidłowe wartości. Przywrócenie prawidłowego stanu 
następuje w sposób automatyczny, gdy napięcie na zacisku powraca do 
normalnych wartości.
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4.1.7 - „SC” Blokada z powodu zwarcia pomiędzy fazami silnika
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed bezpośrednim 
zwarciem, które może wystąpić pomiędzy fazami silnika. Po zasygnali-
zowaniu powyższej blokady można podjąć próby przywrócenia działania, 
wciskając jednocześnie i zwalniając przyciski „+” i „-”. Skutek tej czyn-
ności następuje po upływie 10 sekund, licząc od momentu wystąpienia 
zwarcia.

4.2 - Ręczny reset warunków błędu

W przypadku wystąpienia stanu błędu, użytkownik może podjąć próby 
jego zresetowania, wciskając jednocześnie i zwalniając przyciski „+” i „-”.

4.3 - Automatyczny reset warunków błędu

W przypadku niektórych usterek lub warunków błędu system podejmuje 
próby automatycznego przywrócenia działania.
System automatycznego resetowania dotyczy w szczególności:
„BL” Blokada z powodu braku wody
„PB” Blokada z powodu nieprawidłowej wartości napięcia zasilania
„OT” Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy
„OC” Blokada z powodu przetężenia prądu w silniku
„BP” Blokada z powodu usterki czujnika ciśnienia

Jeżeli np.: system zostaje zablokowany z powodu braku wody, 
urządzenie rozpoczyna automatycznie procedurę testu, w celu 
sprawdzenia, czy system rzeczywiście pozostaje trwale suchy. Jeżeli 
podczas sekwencji czynności testowych próba przywrócenia działania 
zakończy się powodzeniem (np.: nastąpiło doprowadzenie wody), 
procedura zostaje przerwana, a system wznawia prawidłową pracę.
W tabeli 21 przedstawione zostały sekwencje czynności wykonywanych 
przez urządzenie dla różnego rodzaju blokad.

Automatyczny reset warunków błędu

Wskazania 
wyświetlacza Opis Sekwencja automatycznego 

przywracania działania

BL Blokada z powodu 
braku wody

– Próba w odstępach co 10 minut, łączna 
liczba prób: 6
– Próba w odstępach co 1 godzinę, łącz-
na liczba prób: 24
– Próba w odstępach co 24 godziny, 
łączna liczba prób: 30

PB
Blokada z powodu 

nieprawidłowej wartości 
napięcia zasilania 

– Przywrócenie działania następuje 
po ustabilizowaniu się prawidłowego 
napięcia

OT
Blokada z powodu 

przegrzania 
wzmacniaczy mocy

– Przywrócenie działania następuje po 
ustabilizowaniu się prawidłowej tempera-
tury wzmacniaczy mocy

OC
Blokada z powodu 
przetężenia prądu 

w silniku

– Próba w odstępach co 10 minut, łączna 
liczba prób: 6
– Próba w odstępach co 1 godzinę, łącz-
na liczba prób: 24
– Próba w odstępach co 24 godziny, 
łączna liczba prób: 30

5 - ELEKTRONICZNE STEROWANIE INWERTERA ORAZ INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA

Inwerter powoduje, że system pracuje pod stałym ciśnieniem. 
Powyższa regulacja ma zastosowanie w przypadku, gdy instala-
cja hydrauliczna znajdująca się za systemem została odpowied-
nio zwymiarowana. Instalacje wykonane przy użyciu przewodów 
rurowych o zbyt małej średnicy powodują powstawanie strat 
obciążenia, których urządzenie nie jest w stanie zrekompenso-
wać. W rezultacie ciśnienie ma stałą wartość na czujnikach, ale 
nie w elemencie odbiorczym.
Instalacje cechujące się zbyt dużym stopniem odkształcania mogą 
być przyczyną powstawania drgań. W przypadku wystąpienia takiej 
sytuacji, problem można rozwiązać poprzez parametry kontrolne 
GP i GI (patrz par. 7.6.4 – GP: Współczynnik wzmocnienia propor-
cjonalnego oraz 7.6.5 – GI: Całkowity współczynnik wzmocnienia)

Tabela 3: Automatyczny reset blokad
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5.1 - Podłączenia elektryczne wejść i wyjść odbiorników 

Urządzenie można połączyć z innymi za pomocą sieci bezprzewodowej 
użytkownika. Jednym z tych urządzeń jest centrala wejście/wyjście.
Centrala dysponuje, między innymi, 6 wejściami cyfrowymi 
optoizolowanymi, 2 bez optoizolacji i 8 izolowanymi wyjściami.
Urządzenie należy podłączyć do 4 wejść i 2 wyjść tak, aby można było 
dopasowywać interfejs do bardziej złożonych instalacji.
Na rysunkach 1 i 2 zostały przedstawione, tytułem przykładu, dwie 
możliwe konfiguracja wejść i wyjść.
Montażysta zobowiązany jest wyłącznie do okablowania wybranych 
styków wejścia i wyjścia oraz odpowiedniego skonfigurowania żądanych 
funkcji (patrz par. 7.7.8 – Ustawienie cyfrowych wejść pomocniczych IN1, 
IN2, IN3, IN4 oraz par. 7.8 – Ustawienie wyjść OUT1, OUT2).
Styki wyjść OUT 1 i OUT 2:
Podłączenia poniżej wyszczególnionych wyjść odnoszą się do listwy zaci-
skowej z 9 zaciskami w centrali wejście/wyjście oznaczonymi nadrukiem 
O1, O2 i C.

Parametry styków wyjściowych

Rodzaj styku NO

Maksymalne dopuszczalne 
napięcie [V] 250

Maksymalny prąd dopuszczalny 
[A]

5 -> obciążenie rezystancyjne
2,5 -> obciążenie indukcyjne

Maksymalna dopuszczalna średni-
ca przewodu [mm²] 2,5

 Tabela 4: Parametry styków wyjściowych

Rysunek 13: Przykład podłączeń wyjść do centrali I/O

W oparciu o przykład podany na 
rysunku 1 uzyskuje się:
• L1 włącza się, gdy pompa jest 

zablokowana (np.: „BL”: blokada z 
powodu braku wody).

• L2 włącza się, gdy pompa pracuje 
(„GO”).

Styki wejścia (połączone optycznie)

Podłączenia poniżej wyszczególnionych wejść odnoszą się do listwy 
zaciskowej z 12 zaciskami w centrali I/O, oznaczonymi nadrukiem I1, I2, 
C, GND, VS. 
- I1: pin 2 i 3 
- I2: pin 3 i 4
- I3: pin 5 i 6
- I4: pin 6 i 7
Włączanie wejść może odbywać się zarówno przy prądzie stałym jak 
i zmiennym 50-60 Hz. Poniżej zostały podane parametry elektryczne 
wejść z tabeli 2.
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Parametry wejść

Wejścia DC [V] Wejścia AC 50-60 Hz [Vrms]

Minimalne napięcie 
włączania [V] 8 6

Maksymalne napięcie 
wyłączania [V] 2 1,5

Maksymalne dopuszczalne 
napięcie [V] 36 36

Pobór prądu przy 12 V [mA] 3,3 3,3

Maksymalna dopuszczalna 
średnica przewodu [mm²] 1,5

Uwaga Wejścia mogą być sterowane przy użyciu każdej biegunowości (dodatniej 
lub ujemnej względem ich powrotu do masy)

Tabela 5: Parametry wejść

Na rysunku 14 oraz w tabeli 4 zostały przedstawione podłączenia wejść. 

Rysunek 14: Przykład podłączeń wejść do centrali I/O
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Okablowanie wejść (J5) 

Wejście podłączone do czystego 
styku

Wejście podłączone do 
sygnału pod napięciem

Wejście
Czysty styk 
pomiędzy pinami Zworka

Pin podłączenia 
sygnału

I1 8 – 2 1 – 3 2 – 3

I2 8 – 4 1 – 3 3 – 4

I3 8 – 5 1 – 6 5 – 6

I4 8 – 7 1 – 6 6 – 7

Odwołując się do przykładu przedstawionego na rysunku 2 oraz stosując 
fabryczne ustawienia wejść (I1 = 1; I2 = 3; I3 = 5; I4 =10) uzyskuje się:

• Po zamknięciu wyłącznika na I1 pompa zostaje zablokowana 
i zostaje zakomunikowane „F1”.
(przykład I1 podłączony do pływaka patrz par. 7.7.8.2 –
Ustawienie funkcji pływaka zewnętrznego).
• Po zamknięciu wyłącznika na I2 ciśnienie regulacji 
przyjmuje wartość „P2”.
(patrz par. 7.7.8.3 – Ustawienie funkcji wejścia ustawień 
pomocniczych).
• Po zamknięciu wyłącznika na I3 pompa zostaje 
zablokowana i zostaje zakomunikowane „F3”.
(patrz par. 7.7.8.4 – Ustawienie aktywacji systemu 
oraz zerowania błędów).
• Po zamknięciu wyłącznika na I4 po upływie czasu T1 
pompa zostaje zablokowana i zostaje zakomunikowane „F4”.
(patrz par. 7.7.8.5 – Ustawienie wykrywania niskiego 
ciśnienia (KIWA).

Tabela 6: Podłączenie wejść

Na przykładzie przedstawionym na rysunku 2 używa się odniesienia do 
czystego styku, wykorzystując ciśnienie wewnętrzne do sterowania wejść 
(oczywiste jest, że mogą zostać wykorzystane tylko przydatne wejścia). 
Natomiast w przypadku, gdy do dyspozycji pozostaje napięcie zamiast styku, 
może być ono wykorzystywane do sterowania wejść. W takim wypadku nie 
należy wykorzystywać zacisków VS i GND oraz podłączyć źródło napięcia, 
o parametrach podanych w tabeli 2, do żądanego wejścia. W przypadku 
wykorzystywania napięcia zewnętrznego do sterowania wejść, niezbędne 
jest, aby wszystkie obwody zostały zabezpieczane podwójną izolacją.

UWAGA: pary wejść I1/I2 oraz I3/I4 mają biegun wspólny dla 
każdej pary. 

6 - PULPIT PRZYCISKOWY I WYŚWIETLACZ

Interfejs użytkownika tworzy pulpit przyciskowy z wyświetlaczem LCD 
128x240 pikseli oraz kontrolkami sygnalizującymi POWER, COMM, 
ALARM, jak to zostało przedstawione na rysunku 3.

Rysunek 15: Wygląd interfejsu użytkownika
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Kontrolki sygnalizacyjne

• Zasilanie
Kontrolka koloru białego. Świeci się światłem stałym gdy do 
urządzenia doprowadzane jest zasilanie. Miga gdy urządzenie 
jest wyłączone (patrz par. 5.5).
• Alarm
Kontrolka koloru czerwonego. Świeci się światłem stałym gdy 
urządzenie jest zablokowane z powodu błędu.
• Komunikacja
Kontrolka koloru niebieskiego. Świeci się światłem stałym gdy 
wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa i działa ona 
poprawnie. Miga z małą częstotliwością w sytuacji, gdy urządzenie 
zostało skonfigurowane do pracy w trybie komunikacji, a komu-
nikacja nie jest dostępna, nie została wykryta lub występują nie-
prawidłowości komunikacji. Miga z dużą częstotliwością podczas 
połączenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi. Gdy komuni-
kacja nie jest wykorzystywana, kontrolka pozostaje wyłączona.

Menu
Pełna struktura wszystkich menu oraz tworzących je pozycji została 
przedstawiona w tabeli 6.

Dostęp do menu
Z poziomu menu głównego można uzyskać dostęp do różnych menu na 
dwa sposoby:
 1 – Bezpośredni dostęp przy użyciu kombinacji przycisków
 2 – Dostęp wg nazwy, przy użyciu rozwijanego 

6.1 - Bezpośredni dostęp przy użyciu kombinacji przycisków

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do wybranego menu, należy wcisnąć jed-
nocześnie odpowiednią kombinację przycisków i przytrzymać przez żądany 
czas (np.: MODE SET w celu uzyskania dostępu do menu Ustawienia). Do 
przechodzenia pomiędzy różnymi pozycjami menu służy przycisk MODE.

W tabeli 5 zamieszczone zostały menu, do których dostęp można uzy-
skać poprzez kombinację przycisków.

Na ekranie wyświetlane są wielkości wartości oraz stan urządzenia, wraz 
z podaniem funkcji poszczególnych parametrów.
Funkcje przycisków zostały opisane w tabeli 4.

Przycisk MODE umożliwia przejście do kolejnych pozycji w obrębie tego 
samego menu. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez co najmniej 1 
sekundę umożliwia przejście do pozycji poprzedniego menu. 

Przycisk SET pozwala na wyjście z bieżącego menu.

Zmniejsza aktualną wartość parametru (jeżeli parametr jest parametrem 
zmiennym). 

Zwiększa aktualną wartość parametru (jeżeli parametr jest parametrem 
zmiennym).

Przytrzymanie wciśniętego przycisku „+” lub „-” umożliwia automatyczne 
zwiększenie/zmniejszenie wybranego parametru. Po upływie 3 sekund 
od wciśnięcia przycisku „+” lub „-” prędkość zwiększania/zmniejszania 
automatycznie się zwiększa. 

Po wciśnięciu przycisku „+” lub „-” wybrana wielkość zostaje 
zmodyfikowana i niezwłocznie zapisana w pamięci trwałej 
(EEPROM). Wyłączenie urządzenia na tym etapie, również 
przypadkowe, nie powoduje utraty ustawionego parametru. 
Przycisk SET służy wyłącznie do wychodzenia z aktualnego 
menu i nie jest niezbędny do zapisania dokonanych zmian. 
Tylko w szczególnych przypadkach, opisanych w rozdziale 
0, niektóre z wielości aktywowane są po wciśnięciu SET lub 
MODE.

Tabela 7: Funkcje przycisków
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NAZWA 
MENU

PRZYCISKI DOSTĘPU BEZPO
ŚREDNIEGO CZAS PRZYTRZYMANIA

Użytkownik  Po zwolnieniu przycisku

Wyświetlacz  2 sek

Ustawienia  2 sek

Tryb ręczny  5 sek

Montażysta  5 sek

Serwis 
techniczny  5 sek

Przywracanie 
ustawień 
fabrycznych

 2 sek podczas włączania 
urządzenia

Reset  2 sek

Tabela 8: Dostęp do menu
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Menu skrócone (widoczne) Menu pełne (dostęp bezpośredni lub chroniony hasłem)

Menu główne Menu użytkownika
MODE

Menu monitora
SET – minus

Menu ustawień
MODE – SET

Menu ręczne
SET – MINUS – PLUS

Menu montażysty
MODE – SET – 

MINUS

Menu serwisu 
technicznego

MODE – SET – PLUS

MAIN
(strona główna)

STAN
RS

Obroty na minutę
VP

Ciśnienie
VF

Wyświetlanie wartości 
natężenia przepływu

PO
Moc wyjściowa dla 

pompy
C1

Prąd
fazowy pompy

CT
Kontrast

SP
Ciśnienie
ustawione

STAN
RI

Ustawienie prędkości
VP

Ciśnienie
VF

Wyświetlanie wartości 
natężenia przepływu

PO
Moc wyjściowa dla 

pompy
C1

Prąd
fazowy pompy

RS
Obroty na minutę

RP
Zmniejszenie wartości 

ciśnienia na użytek 
uruchomienia 

TB
Czas blokady

z powodu braku wody

Wybór menu BK
Podświetlenie

P1
Ustawienia 

pomocnicze 1

OD
Rodzaj

instalacji

T1
Opóźnienie z powodu 

niskiego ciśnienia

TK
Czas włączania pod-

świetlenia

P2
Ustawienia 

pomocnicze 2

AD
Konfiguracja adresu

T2
Opóźnienie wyłączenia

LA
Język

P3
Ustawienia 

pomocnicze 3

MS
System miar

GP
Wzmocnienie

proporcjonalne 

Liczba godzin 
uruchomienia

Liczba godzin pracy
Liczba uruchomień

TE
Temperatura 

radiatora

P4
Ustawienia

pomocnicze 4

AS
Urządzenie 

bezprzewodowe

GI
Wzmocnienie

całkowite

PR
Zdalny czujnik 

ciśnienia

RM
Prędkość maksymalna

PI
Histogram mocy

NA
 Urządzenia aktywne

System 
wielopompowy

NC
Maks. liczba urządzeń 

pracujących 
jednocześnie

Natężenie przepływu
IC

Konfiguracja 
urządzenia
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VE
Informacje

sprzęt i oprogramo-
wanie

ET
Czas zmiany

FF
Błędy i ostrzeżenia

(archiwalne)

AY
Anti Cycling

AE
Zabezpieczenie przed 

blokowaniem

AF
Zabezpieczenie przed 

zamarzaniem

I1
Funkcja wejścia 1

I2
Funkcja wejścia 2

I3
Funkcja wejścia 3

I4
Funkcja wejścia 4

O1
Funkcja wyjścia 1

O2
Funkcja wyjścia 2

RF
Przywracanie działania

po błędach 
i ostrzeżeniach

PW
Ustawianie hasła
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Dostępne są pozycje MENU GŁÓWNE, UŻYTKOWNIK, MONITOR, a 
następnie pojawia się czwarta pozycja: MENU ROZWINIĘTE. Pozycja 
ta umożliwia rozwinięcie listy wyświetlanych menu. Po wybraniu MENU 
ROZWINIĘTEGO pojawia się okienko pop-up z żądaniem podania klucza 
dostępowego (HASŁA). Klucz dostępowy (HASŁO) pokrywa się z kom-
binacją przycisków wykorzystywaną na użytek dostępu bezpośredniego 
(patrz tabela 5). Pozwala na rozszerzenie z menu, którego dotyczy klacz 
dostępowy, wyświetlania menu o wszystkie menu o niższym priorytecie.
Kolejność menu jest następująca: Użytkownik, Monitor, Ustawienia, Tryb 
ręczny, Montażysta, Serwis techniczny.
Po wybraniu klucza dostępowego, odblokowane menu pozostają 
dostępne przez czas 15 minut lub do ich ręcznej dezaktywacji przy użyciu 
pozycji „Ukryj menu zaawansowane”, która pojawia się w wyborze menu 
po użyciu klucza dostępowego.
Na rysunku 17 przedstawiony został schemat działania na użytek wyboru 
menu. 
Na środku strony znajdują się menu. Od prawej można uzyskać do nich 
dostęp poprzez bezpośrednie wybranie kombinacji przycisków, od lewej 
natomiast poprzez system wyboru z menu rozwijanego. 

Legenda

Kolory identyfikacyjne Zmiana parametrów w zespołach 
wieloinwerterowych

Razem z parametrami wrażliwymi. Aby system 
wieloinwerterowy mógł rozpocząć pracę, wspomnia-
ne parametry powinny zostać ujednolicone. Zmiana 
jednego z parametrów w którymkolwiek z urządzeń 
spowoduje automatyczne ujednolicenie parametrów 
we wszystkich innych urządzeniach, bez konieczno-

ści wydawania polecenia.

Parametry, wobec których dozwolone jest ujednoli-
cenie w trybie uproszczonym, ustawiając parametr 

w jednym tylko urządzeniu, a następnie przekazując 
go do wszystkich innych. Mogą mieć rożne wartości 

w rożnych urządzeniach.

Parametry ustawień mające wyłącznie 
zastosowanie lokalne.

Parametry tylko do odczytu.

6.2 - Dostęp wg nazwy, przy użyciu rozwijanego menu

Dostęp do wyboru rożnych menu wg ich nazw. Dostęp z menu głównego 
do strony wyboru innych menu uzyskuje się po wciśnięciu jednego z 
przycisków: „+” lub „-”. 
Na stronie wyboru menu widoczne są nazwy menu, do których można 
uzyskać dostęp, a jedno z menu wyróżnione jest paskiem (patrz rysunek 
16). Przy użyciu przycisków „+” i „-” można przesuwać pasek wyróż-
nienia, ustawiając go na wybranym menu. Aby wejść do menu wcisnąć 
przycisk MODE.

Tabela 9: Struktura menu

Rysunek 16: Wybór menu rozwijanego
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6.3 - Struktura stron menu

Po włączeniu wyświetlone zostają strony prezentacji, na których pojawia 
się nazwa produktu oraz logo. Następnie pojawia się menu główne. 
Nazwa każdego z menu widoczna jest zawsze w górnej części wyświet-
lacza. 

Na stronie głównej widoczne są zawsze
Stan: stan działania (np.: stan wstrzymania, praca, błąd, funkcje wejść)
Obroty silnika: wartość wyrażona w [obr/min]
Ciśnienie: wartość wyrażona w [barach] lub [psi], w zależności od usta-
wionej jednostki miary.
Moc: wartość wyrażona w [kW], dotycząca mocy pobieranej przez urzą-
dzenie.

W przypadku wystąpienia zdarzenia mogą pojawić się:
Komunikaty o błędzie 
Ostrzeżenia
Informacje o funkcjach przypisanych do wejść
Ikony specjalne

Warunki błędu lub stanu wyświetlane na stronie głównej zostały wyszcze-
gólnione w tabeli 7.

Warunki błędu lub stanu wyświetlane na stronie głównej

Oznaczenie Opis

GO Praca silnika

SB Silnik wyłączony

BL Blokada z powodu braku wody

PB Blokada z powodu nieprawidłowej wartości napięcia zasilania

OC Blokada z powodu przetężenia prądu w silniku pompy elektrycznej

SC Blokada z powodu zwarcia faz wyjścia

OT Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy

BP Blokada z powodu usterki czujnika ciśnienia

NC Pompa nie jest podłączona

F1 Stan / alarm Funkcja pływaka

F3 Stan / alarm Funkcja wyłączania systemu

F4 Stan / alarm Funkcja sygnału niskiego ciśnienia

P1 Stan działania przy ustawieniach pomocniczych 1

P2 Stan działania przy ustawieniach pomocniczych 2

P3 Stan działania przy ustawieniach pomocniczych 3

P4 Stan działania przy ustawieniach pomocniczych 4

Ikona komuni-
kacji z liczbą

Stan działania w trybie komunikacji wieloinwerterowej, w oparciu o poda-
ny adres

Rysunek 17: Schemat możliwych dostępnych menu
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bary Ciśnienie w instalacji

BŁĄD Obecność błędu uniemożliwiającego sterowanie pompy 
elektrycznej

Na stronach, na których wyświetlane są parametry, mogą pojawić się: 
wartości liczbowe i jednostki miary dla aktualnej pozycji, wartości innych 
parametrów związanych z ustawieniami aktualnej pozycji, pasek graficz-
ny, wykazy – patrz rysunek 18. 

6.4 - Blokowanie ustawień parametrów przy użyciu hasła

Urządzenie posiada system zabezpieczenia hasłem. Po ustawieniu hasła 
parametry urządzenia będą dostępne i widoczne, ale nie będzie można 
ich modyfikować. 
System zarządzania hasłem znajduje się w menu „Serwis techniczny” 
i obsługiwany jest poprzez parametr PW. 

6.5 - Włączanie i wyłączanie silnika

W warunkach prawidłowego działania, jednoczesne wciśnięcie 
i zwolnienie przycisków „+” i „-” powoduje zablokowanie/odblokowanie 
silnika (aktywne również po wyłączeniu). W przypadku pojawienia się 
stanu alarmu, powyższa czynność resetuje alarm.
Gdy silnik jest wyłączony, stan ten wskazywany jest przez białą migającą 
kontrolkę. 
Polecenie można aktywować z dowolnej strony menu, z wyjątkiem RF i PW.

7 - ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW

7.1 - Menu użytkownika

Z menu głównego, po wciśnięciu przycisku MODE (lub, wykorzystując 
menu wyboru, poprzez wciskanie „+” lub „-”) uzyskuje się dostęp do 
MENU UŻYTKOWNIKA. W obrębie menu przycisk MODE umożliwia 
poruszanie się po różnych stronach menu. Wyświetlane wielkości. 

Tabela 11: Wskazania na pasku stanu

Ikona komuni-
kacji z E Stan błędu komunikacji w systemie wieloinwerterowym

E0...E21 Błąd wewnętrzny 0...21

EE Wpisywanie i odczytywanie w EEPROM ustawień fabrycznych

WARN. 
[UWAGA]

Niskie 
napięcie Ostrzeżenie o braku napięcia zasilania

Pozostałe strony menu zmieniają się w zależności od przypisanych 
funkcji i opisywane są kolejno w odniesieniu do rodzaju wskazań lub 
ustawień. Po wejściu do dowolnego menu, na dole strony wyświetlane 
jest podsumowanie podstawowych parametrów działania (stan pracy lub 
ewentualne błędy, ustawiona prędkość i ciśnienie).
Umożliwia to stały wgląd w zasadnicze parametry urządzenia.

Wskazania na pasku stanu znajdującym się na dole każdej strony

Oznaczenie Opis

GO Praca silnika

SB Silnik wyłączony

obr/min Obr/min silnika

Tabela 10: Komunikaty na stronie głównej o stanie i błędach

Rysunek 18: Wyświetlanie parametru menu
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7.1.1 - Stan
Wyświetlanie stanu pompy.

7.1.2 - RS: Wyświetlanie prędkości obrotów
Wyświetlanie prędkości obrotów silnika, wyrażonej w obr/min.

7.1.3 - VP: Wyświetlanie wartości ciśnienia
Ciśnienie instalacji mierzone w [barach] lub [psi], w zależności od usta-
wionej jednostki miary. 

7.1.4 - VF: Wyświetlanie wartości natężenia przepływu
Wyświetlanie wartości natężenia przepływu chwilowego [litry/min] lub 
[gal/min], w zależności od ustawionej jednostki miary.

7.1.5 - PO: Wyświetlanie mocy pobranej
Moc pobierana przez pompę elektryczną, wyrażona w [kW].
Pod symbolem mierzonej mocy PO może pojawić się dodatkowo okrągły 
migający symbol. Oznacza on wstępny alarm, informujący o przekrocze-
niu maksymalnej dopuszczalnej wartości mocy. 

7.1.6 - C1: Wyświetlanie prądu fazowego
Prąd fazowy silnika, wyrażony w [A].
Pod symbolem prądu fazowego C1 może pojawić się dodatkowo okrągły 
migający symbol. Oznacza on wstępny alarm, informujący o przekrocze-
niu maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu fazowego. Jeżeli symbol 
miga w regularnych odstępach, oznacza to rozpoczęcie działania zabez-
pieczenia przed przetężeniem w silniku i prawdopodobną blokadę. 

7.1.7 - Liczba godzin pracy i liczba uruchomień
Wskazuje w trzech wierszach godziny włączenia urządzenia, godziny 
pracy pompy oraz liczbę uruchomień silnik.

7.1.8 - PI: Histogram mocy
Wyświetla histogram mocy wyjściowej w 5 pionowych paskach. Histo-
gram informuje, przez jaki czas pompa była włączona na danym poziomie 
mocy. Na osi poziomej znajdują się paski na różnych poziomach mocy. 
Na osi pionowej znajduje się czas, przez jaki pompa była włączona na 
danym poziomie mocy (% czasu względem czasu całkowitego).

Rysunek 18: Wyświetlanie histogramu mocy

7.1.9 - System wielopompowy
Wyświetla stan systemu w przypadku instalacji wieloinwerterowych. 
W przypadku braku komunikacji wyświetlana jest ikona informująca 
o braku lub przerwaniu komunikacji. W przypadku większej liczby 
połączonych ze sobą urządzeń, dla każdego z nich wyświetlana 
jest osobna ikona. Ikona ma wygląd pompy, pod którą pojawiają się 
oznaczenia dotyczące stanu. 
W zależności od stanu działania wyświetlane są treści zawarte w tabeli 
9.

Wyświetlanie systemu

Stan Ikona Informacja pod ikoną o stanie

Praca silnika Symbol obracającej się pompy trzycyfrowa wartość prędkości

Silnik 
wyłączony Symbol nieruchomej pompy SB

Błąd 
urządzenia Symbol nieruchomej pompy F

W przypadku skonfigurowania urządzenia zgodnie z oznaczeniem 
kolorystycznym w górnej części ikony, wyświetlanie jest analogiczne do 
przedstawionego w tabeli 9, z wyjątkiem przypadku wyłączenia silnika, 
kiedy to wyświetlany jest symbol F zamiast SB.

Tabela 12: Wyświetlanie wskazań dla systemu wielopompowego
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wyboru przyciskami „+” i „-”, uzyskujemy dostęp do MENU MONITORA.
W obrębie menu, poprzez wciskanie przycisku MODE, wyświetlone 
zostają niżej opisane wielkości.

7.2.1 - Kontrast wyświetlacza
Regulacja kontrastu wyświetlacza.

7.2.2 - BK: Jasność wyświetlacza
Regulacja podświetlenia wyświetlacza w obrębie skali od 0 do 100.

7.2.3 - TK: Czas włączania podświetlenia
Ustawienie czasu podświetlenia, licząc od ostatniego wciśnięcia przycisku.
Dozwolone wartości: od 20 sekund do 10 minut lub „--” zawsze włączone. 
Gdy podświetlenie jest wyłączone, pierwsze wciśnięcie dowolnego przy-
cisku powoduje włączenie podświetlenia.

7.2.4 - LA: Język
Wyświetlanie w jednym z poniższych języków:
• Język włoski
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język niderlandzki
• Język szwedzki
• Język turecki
• Język słowacki
• Język rumuński

7.2.5 - TE: Wyświetlanie temperatury radiatora

7.3 - Menu ustawień 
Dostęp uzyskuje się z menu głównego, po jednoczesnym wciśnięciu 
przycisków MODE oraz SET, oraz po ich przytrzymaniu do momentu, aż 
na ekranie pojawi się SP (lub wykorzystując w tym celu menu wyboru, 
poprzez wciskanie „+” lub „-”). 
Przyciski „+” lub „-” umożliwiają odpowiednio zwiększanie lub zmniejsza-
nie wartości ciśnienia w instalacji.

7.1.10 - Wartość natężenia przepływu
Strona przedstawia dwa liczniki natężenia przepływu. Pierwszy z nich 
wskazuje wartość całkowitego przepływu w urządzeniu. Drugi z nich jest 
licznikiem częściowym, który może zostać wyzerowany przez użytkownika. 
Licznik częściowy może zostać wyzerowany z wykorzystaniem niniejszej 
strony, poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek. przycisku „-”.

7.1.11 - VE: Wyświetlanie wersji
Wyświetlanie wersji sprzętu komputerowego i oprogramowania urządzenia.

7.1.12- FF: Wyświetlanie błędów i ostrzeżeń (archiwalne)
Chronologiczne wyświetlanie błędów, które wystąpiły podczas pracy 
systemu.
Pod symbolem FF pojawiają się dwie cyfry x/y które oznaczają odpo-
wiednio: x – wyświetlony błąd oraz y – łączną liczbę występujących 
błędów. Po prawej stronie tych liczb wyświetlana jest informacja o rodzaju 
wyświetlonego błędu.
Przyciski „+” i „-” umożliwiają poruszanie się po wykazie błędów. Po wciś-
nięciu przycisku „-” następuje chronologiczne cofanie się, aż do zatrzy-
mania się na najstarszym obecnym błędzie. Przyciśniecie przycisku „+” 
powoduje chronologiczne przesuwanie się do przodu, aż do zatrzymania 
się na najnowszej pozycji.
Błędy wyświetlane są w kolejności chronologicznej, począwszy od 
najstarszego x=1, aż do najnowszego x=y. Maksymalna liczba wyświetla-
nych błędów wynosi 64. Po osiągnięciu tej liczby zaczynają być nadpisy-
wane najstarsze z nich.
W tej pozycji menu wyświetlany jest wykaz błędów, ale nie umożliwia ona 
ich resetowania. Reset może zostać wykonany wyłącznie przy użyciu 
odpowiedniego polecenia w pozycji RF w MENU SERWISU TECHNICZ-
NEGO.
Reset ręczny, wyłączenie urządzenia ani przywrócenie ustawień fabrycz-
nych nie powoduje wykasowania historii błędów. Historię błędów można 
wykasować wyłącznie przy użyciu powyższej procedury. 

7.2 - Menu monitora

Z menu głównego, poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez 
2 sekundy przycisków SET oraz „-” lub też posługiwanie się w menu 



POLSKI PL

35

Aby wyjść z bieżącego menu i wrócić do menu głównego, wcisnąć przy-
cisk SET.
Zakres regulacji wynosi od 1 do 6 barów (14 – 87 psi).

7.3.1 - SP: Ustawianie żądanej wartości ciśnienia 
Stała wartość ciśnienia panującego w instalacji o ile nie są aktywne 
pomocnicze funkcje regulacji ciśnienia.

7.3.2 - Ustawienie pomocniczych wartości ciśnienia 
Urządzenie ma możliwość zmiany ustawionej wartości ciśnienia. W 
zależności od stanu wejść można ustawić do 4 pomocniczych wartości 
ciśnienia dla 5 różnych ustawień. W celu wykonania połączeń elektrycz-
nych patrz paragraf „Styki wejścia (połączone optycznie). Na użytek 
ustawień w programie patrz paragraf 7.7.8.3 – Ustawienie funkcji wejścia 
ustawień pomocniczych.

Jeżeli jest aktywna jednocześnie większa liczba funkcji 
pomocniczych wartości ciśnienia przypisanych do większej 
liczby wejść, urządzenie dostosuje się do najmniejszej wartości 
ciśnienia spośród aktywowanych.
Z ustawień pomocniczych można korzystać wyłącznie za po-
średnictwem centrali I/O.

7.3.2.1 - P1: Ustawienie parametrów pomocniczych 1 
Stała wartość ciśnienia panującego w instalacji w przypadku, gdy aktyw-
na jest funkcja ustawień pomocniczych na wejściu 1. 

7.3.2.2 - P2: Ustawienie parametrów pomocniczych 2 
Stała wartość ciśnienia panującego w instalacji w przypadku, gdy aktyw-
na jest funkcja ustawień pomocniczych na wejściu 2. 

7.3.2.3 - P3: Ustawienie parametrów pomocniczych 3 
Stała wartość ciśnienia panującego w instalacji w przypadku, gdy aktyw-
na jest funkcja ustawień pomocniczych na wejściu 3. 

7.3.2.4 - P4: Ustawienie parametrów pomocniczych 4 
Stała wartość ciśnienia panującego w instalacji w przypadku, gdy aktyw-
na jest funkcja ustawień pomocniczych na wejściu 4. 

Ciśnienie ponownego uruchomienia pompy związane jest z 
ustawioną wartością ciśnienia (SP, P1, P2, P3, P4) oraz z RP. 
RP wyraża zmniejszenie ciśnienia względem SP (lub ustawienia 
pomocniczego, o ile jest aktywne), które powoduje uruchomie-
nie pompy.

Przykład: SP = 3,0 [bary]; RP = 0,3 [bara]; brak aktywnej funkcji ustawień 
pomocniczych:
Podczas normalnej pracy ciśnienie w instalacji wynosi 3,0 [bary].
Uruchomienie pompy następuje w sytuacji, gdy ciśnienie obniży się do 
wartości poniżej 2,5 [bara].

Ustawienie zbyt dużej wartości ciśnienia (SP, P1, P2, P3, P4) 
względem osiągów pompy może powodować pojawianie się 
fałszywych błędów o braku wody BL. W takim przypadku należy 
zmniejszyć ustawioną wartość ciśnienia. 

7.4 - Menu trybu ręcznego

Dostęp uzyskuje się z menu głównego, po jednoczesnym wciśnięciu 
przycisków SET, „+” i „-”, oraz po ich przytrzymaniu do momentu, aż poja-
wi się strona trybu ręcznego (lub wykorzystując w tym celu menu wyboru, 
poprzez wciskanie „+” lub „-”).
Menu pozwala wyświetlać i zmieniać różne parametry konfiguracji. 
Przycisk MODE umożliwia przejście do kolejnych pozycji w obrębie tego 
samego menu. Przyciski „+” i „-” umożliwiają odpowiednio zwiększanie 
i zmniejszanie wartości wybranego parametru. Aby wyjść z bieżącego 
menu i wrócić do menu głównego, wcisnąć przycisk SET.
Przejście do menu głównego, poprzez wciśniecie przycisków SET, „+” 
i „-”, powoduje wymuszony STOP urządzenia. Funkcja ta może być 
wykorzystywana do wydania polecenia zatrzymania urządzenia. Warunek 
STOP może zostać zapisany i wykorzystywany również w przypadku 
wyłączania i włączania urządzenia.
W obrębie strony trybu ręcznego, niezależnie od wyświetlanego parame-
tru, można wydać następujące polecenia: 
Tymczasowe uruchomienie pompy elektrycznej.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków MODE oraz „+” powoduje urucho-
mienie pompy z prędkością RI, a ruch utrzymywany jest przez cały czas 
przytrzymywania wciśniętych przycisków. 
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7.4.7 - RS: Wyświetlanie prędkości obrotów
Wyświetlanie prędkości obrotów silnika, wyrażonej w obr/min.

7.4.8 - TE: Wyświetlanie temperatury radiatora

7.5 - Menu montażysty

Dostęp uzyskuje się z menu głównego, po jednoczesnym wciśnięciu 
przycisków MODE, SET i „-”, oraz po ich przytrzymaniu do momentu, 
aż na wyświetlaczu pojawi się pierwszy parametr w menu montażysty 
(lub wykorzystując w tym celu menu wyboru, poprzez wciskanie „+” lub 
„-”). Menu pozwala wyświetlać i zmieniać różne parametry konfiguracji. 
Przycisk MODE umożliwia przejście do kolejnych pozycji w obrębie tego 
samego menu. Przyciski „+” i „-” umożliwiają odpowiednio zwiększanie 
i zmniejszanie wartości wybranego parametru. Aby wyjść z bieżącego 
menu i wrócić do menu głównego, wcisnąć przycisk SET.
7.5.1 - RP: Ustawianie wartości obniżenia ciśnienia na użytek po-
nownego uruchomienia 
Wyraża wartość obniżenia ciśnienia względem wartości SP, która powo-
duje ponowne uruchomienie pompy.
Np.: jeżeli ustawione ciśnienie wynosi 3,00 [bary], a RP 0,5 [bara], po-
nowne uruchomienie pompy następuje przy wartości 2,5 [bara]. 
RP może zostać ustawione od wartości minimalnej 0,1 bara do wartości mak-
symalnej 1 [bara]. W szczególnych warunkach (np.: w przypadku ustawienia 
wartości niższej od RP) może ona zostać automatycznie ograniczona.
Aby ułatwić użytkownikowi dokonywanie ustawień, na stronie ustawień 
RP pojawia się oznaczona symbolem RP rzeczywista wartość ciśnienia 
uruchamiania pompy, patrz rysunek 19.

Rysunek 19: Ustawianie wartości ciśnienia uruchamiania

Wydanie polecenia ON lub OFF pompy komunikowane jest na wyświetlaczu.
Uruchomienie pompy
Jednoczesne wciśnięcie przycisków MODE „-” i „+” oraz ich przytrzymanie 
przez 2 s powoduje uruchomienie pompy z prędkością RI. Ruch utrzymy-
wany jest przez cały czas przytrzymywania wciśniętego przycisku SET. Po-
nowne wciśnięcie przycisku SET powoduje wyjście z menu trybu ręcznego.
Wydanie polecenia ON lub OFF pompy komunikowane jest na wyświetla-
czu.

7.4.1 - Stan
Wyświetlanie stanu pompy.

7.4.2 - RI: Ustawienie prędkości
Ustawianie prędkości silnika w obr/min. Umożliwia wymuszanie liczby 
obrotów zgodnie z ustawioną wartością.

7.4.3 - VP: Wyświetlanie wartości ciśnienia
Ciśnienie instalacji mierzone w [barach] lub [psi], w zależności od usta-
wionej jednostki miary. 

7.4.4 - VF: Wyświetlanie wartości natężenia przepływu
Po wybraniu czujnika przepływu wyświetlana jest wartość natężenia prze-
pływu w wybranych jednostkach miary. Można dokonać wyboru jednostki 
miary pomiędzy [l/min] lub [gal/min], zgodnie z opisem w par. 7.5.4 – MS: 
System miar.

7.4.5 - PO: Wyświetlanie mocy pobranej
Moc pobierana przez pompę elektryczną, wyrażona w [kW].
Pod symbolem mierzonej mocy PO może pojawić się dodatkowo okrągły 
migający symbol. Oznacza on wstępny alarm, informujący o przekrocze-
niu maksymalnej dopuszczalnej wartości mocy. 

7.4.6 - C1: Wyświetlanie prądu fazowego
Prąd fazowy silnika, wyrażony w [A].
Pod symbolem prądu fazowego C1 może pojawić się dodatkowo okrągły 
migający symbol. Oznacza on wstępny alarm, informujący o przekrocze-
niu maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu fazowego. Jeżeli symbol 
miga w regularnych odstępach, oznacza to rozpoczęcie działania zabez-
pieczenia przez przetężeniem w silniku i prawdopodobną blokadę.
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7.5.2 - OD: Rodzaj instalacji 
Dozwolone wartości 1 i 2, odpowiednio dla instalacji sztywnej lub elastycznej.
W urządzeniu ustawiany jest fabrycznie tryb 1, pasujący do większości 
instalacji. W przypadku wahań ciśnienia, których nie można ustabilizować 
z wykorzystaniem parametrów GI i GP przejść do trybu 2.

WAŻNE: W obu konfiguracjach zmianie ulegają również wartości pa-
rametrów regulacji GP i GI. Ponadto ustawione w trybie 1 wartości GP 
i GI przechowywane są w pamięci innej, niż wartości GP i GI dla trybu 
2. Z tego powodu np.: wartość GP obowiązująca dla trybu 1, po przej-
ściu do trybu 2 zostaje zastąpiona przez wartość GP trybu 2, ale zostaje 
zachowana i znajduje się w trybie 1. Ta sama, wyświetlana na ekranie 
wartość, ma różny ciężar w zależności od danego trybu, ponieważ inny 
jest algorytm kontrolny.

7.5.3 - AD: Konfiguracja adresu 
Funkcja ta jest wykorzystywana wyłącznie w systemie wieloinwerte-
rowym. Należy ustawić przypisany do urządzenia adres komunikacji. 
Możliwe do wykorzystania warianty: automatyczny (domyślny) lub adres 
przypisany ręcznie. 
Przypisywane ręcznie adresy mogą przyjmować wartości od 1 do 4. Konfigu-
racja adresów powinna być jednolita dla wszystkich urządzeń wchodzących 
w skład zespołu, to znaczy należy wybrać albo tylko tryb automatyczny albo 
tylko tryb ręczny. Nie jest dozwolone ustawianie takich samych adresów. 
Zarówno w przypadku przypisania adresów mieszanych (dla jednych 
urządzeń w trybie automatycznym, dla innych w ręcznym) jak i adresów 
zdublowanych pojawia się komunikat o błędzie. Błąd sygnalizowany jest 
w postaci migającej litery E w miejscu adresu urządzenia.
W przypadku wybrania automatycznego przypisywania adresów, każdorazo-
wo po włączeniu systemu przypisywane są adresy, które mogą różnić się od 
wcześniejszych. Nie wpływa to jednakże na poprawność działania systemu. 

7.5.4 - MS: System miar 
Ustawianie systemu miar, wybierając pomiędzy systemem miar między-
narodowym a brytyjskim. Wyświetlane wielkości zostały wyszczególnione 
w tabeli 10.

Wyświetlane jednostki miary

Wielkość Jednostka miary 
międzynarodowa

Jednostka miary 
brytyjska

Ciśnienie bary psi

Temperatura °C °F

Natężenie przepływu l / min gal / min

7.5.5 - AS: Łączenie urządzeń
Umożliwia uzyskanie trybu połączenia/rozłączenia z 
następującymi urządzeniami:

• e.sy  Inna pompa e.sybox do pracy w zespole pompowania,   
  składającym się z maksymalnie 4 elementów

• COM  Centrala komunikacji PWM Com
• TERM  Zdalny terminal PWM Term
• I/O  Centrala wejście/wyjście e.sybox I/O
• RPR  Zdalny czujnik ciśnienia
• DEV  Ewentualnie inne urządzenia kompatybilne

Menu podłączeń
Wyświetlane są ikony rożnych połączonych urządzeń, pod którymi znaj-
dują się oznaczenia identyfikujące wraz z pobieraną wartością mocy. 
Świecąca się ikona oznacza, że urządzenie jest połączone i pracuje 
poprawnie. 
Przekreślona ikona oznacza urządzenie skonfigurowane jako cześć sieci, 
ale które nie zostało wykryte.
Wciskanie przycisków „+” i „-” umożliwia wybranie już połączonego urzą-
dzenia (funkcja aktywowana jest po zwolnieniu przycisku), w następstwie 
czego pojawia się podkreślona ikona. 

Tabela 13: System jednostek miary
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tryb rozłączania wybranego urządzenia, podczas którego ikona urządzenia 
oraz dioda COMM zaczynają szybko migać, potwierdzając kasowanie wy-
branego elementu. Powtórne wciśnięcie przycisku „-“ rozłącza urządzenia. 
Jeżeli natomiast wciśnięty zostanie dowolny przycisk lub upłynie czas 30 
s od rozpoczęcia procedury rozłączania, procedura zostaje automatycznie 
zakończona.

7.5.6 - PR: Zdalny czujnik ciśnienia
Ustawianie rodzaju zdalnego czujnika ciśnienia.

7.6 - Menu serwisu technicznego
Zaawansowane ustawienia, które mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wyspecjalizowany personel lub pod bezpośrednim nadzorem sieci 
serwisowej.
Dostęp uzyskuje się z menu głównego, po jednoczesnym wciśnięciu 
przycisków MODE, SET i „+”, i ich przytrzymaniu do momentu, aż na ekra-
nie pojawi się TB (lub wykorzystując w tym celu menu wyboru, poprzez 
wciskanie „+” lub „-”). Menu pozwala wyświetlać i zmieniać różne parame-
try konfiguracji. Przycisk MODE umożliwia przejście do kolejnych pozycji 
w obrębie tego samego menu. Przyciski „+” i „-” umożliwiają odpowiednio 
zwiększanie i zmniejszanie wartości wybranego parametru. Aby wyjść z 
bieżącego menu i wrócić do menu głównego, wcisnąć przycisk SET.

7.6.1 - TB: Czas blokady z powodu braku wody 
Ustawianie czasu zwłoki zadziałania blokady z powodu braku wody 
umożliwia wybranie czasu (w sekundach), po upływie którego urządzenie 
zakomunikuje brak wody. 
Zmiana tego parametru jest wskazana w przypadku, gdy zauważone 
zostaje opóźnienie pomiędzy momentem włączenia silnika a momentem 
rzeczywistego rozpoczęcia podawania wody. Przykładem takiej sytuacji 
jest przypadek instalacji z przewodem zasysającym o znacznej długości, 
w którym występuje niewielki wyciek. W takiej sytuacji może zdarzyć się, 
że przedmiotowy przewód zostanie opróżniony i nawet, gdy nie występu-
je brak wody, pompa elektryczna będzie potrzebowała pewnego czasu 
na ponowne napełnienie, wznowienie przepływu i osiągnięcie odpowied-
niego ciśnienia w instalacji.

Na stronie tej nie są wyświetlane wszystkie obecne w eterze 
urządzenia, ale wyłącznie urządzenia połączone w danej sieci.
Wyświetlanie urządzeń należących wyłącznie do danej sieci 
pozwala na działanie w zasięgu wykorzystywanej komunikacji 
bezprzewodowej większej ilości analogicznych sieci, bez powo-
dowania interferencji. W ten sposób użytkownik nie wyświetla 
elementów, które nie należą do systemu pompowania.

Z wykorzystaniem tej strony można włączać do indywidualnej sieci 
i wyłączać z niej poszczególne elementy.
Po uruchomieniu systemu pozycja menu AS nie przedstawia żadnego 
połączenia, ponieważ nie zostało połączone żadne z urządzeń. Urządze-
nia dodawane są lub usuwane wyłącznie w wyniku działania operatora, 
przy pomocy operacji włączania do sieci i wyłączania z niej.

Łączenie urządzeń
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sek przycisku „+” uruchamia poszuki-
wanie połączeń bezprzewodowych, komunikując trwanie czynności po-
przez miganie w regularnych odstępach odpowiedniej ikony (odnoszącej 
się do urządzenia, którego dotyczy czynność) oraz kontrolki COMM. Jak 
tylko dwa urządzenia w użytkowym polu komunikacji osiągną ten stan, 
łączą się ze sobą, o ile to możliwe. Jeżeli połączenie nie jest możliwe 
w przypadku jednego lub obu urządzeń, procedura zostaje zakończo-
na, a na każdym z urządzeń pojawia się okienko pop-up komunikujące 
„Połączenie nie jest możliwe”. Połączenie może nie być możliwe z uwagi 
na fakt, że łączone urządzenie jest już obecne w maksymalnej liczbie lub 
że nie zostało ono rozpoznane. 
Stan przeszukiwania w celu połączenia pozostaje aktywny aż do wykry-
cia możliwego do włączenia urządzenia (niezależnie od wyniku łączenia). 
Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykryte żadne urządzenie, stan łą-
czenia zostaje automatycznie zakończony. Stan poszukiwania urządzeń 
na użytek łączenia bezprzewodowego może zostać zakończony w dowol-
nym momencie, poprzez wciśnięcie przycisku SET lub MODE.

Rozłączanie urządzeń
Aby rozłączyć element należy wybrać go przy użyciu przycisków „+” i „-”, a 
następnie wcisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk „-”. System rozpoczyna 
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7.6.2 - T1: Opóźnienie z powodu niskiego ciśnienia (funkcja KIWA) 
Ustawienie czasu wyłączenia inwertera, licząc od chwili odebrania 
sygnału niskiego ciśnienia (patrz par. 7.7.8.5 – Ustawienia wykrywania 
niskiego ciśnienia). Sygnał niskiego ciśnienia może być odebrany przez 
każde z 4 wejść, po odpowiednim skonfigurowaniu wejścia (patrz par 
7.7.8 – Ustawienia cyfrowych wejść pomocniczych IN1, IN2, IN3, IN4). 
Parametr T1 może zostać ustawiony w zakresie wartości pomiędzy 0 a 
12 s. Ustawienie fabryczne wynosi 2 s.

7.6.3 - T2: Opóźnienie wyłączenia 
Ustawienie opóźnienia, po upływie którego wyłącza się inwerter 
w następstwie osiągnięcia warunków wyłączenia: osiągniecie 
odpowiedniego ciśnienia w instalacji oraz wartości natężenia mniejszej, 
niż wartość minimalna. 
Parametr T2 może zostać ustawiony w zakresie wartości pomiędzy 2 a 
120 s. Ustawienie fabryczne wynosi 10 s.

7.6.4 - GP: Współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego
Proporcjonalność ogólnie powinna zostać zwiększona w przypadku systemów 
cechujących się elastycznością (np.: przewody rurowe z PCV) i obniżona 
w przypadku instalacji sztywnych (np.: przewody rurowe metalowe).
Aby otrzymać stałą wartość ciśnienia w instalacji, inwerter przeprowa-
dza kontrolę PI w odniesieniu do błędu pomiaru ciśnienia. W oparciu 
o powyższy błąd inwerter oblicza, jaką wartość mocy należy doprowadzić 
do silnika. Działanie tej kontroli zależy od ustawionych parametrów GP 
i GI. Aby dostosować się do różnego rodzaju zachowań różnych rodzajów 
instalacji hydraulicznych, w jakich może pracować system, inwerter 
umożliwia ustawienie parametrów o wartości innej, niż fabryczne. W przy-
padku większość stosowanych instalacji, fabryczne wartości parametrów 
GP i GI są wartościami optymalnymi. Jednakże w przypadku pojawienia 
się problemów z regulacją, ustawienia można zmienić. 

7.6.5 - GI: Całkowity współczynnik wzmocnienia 
W przypadku dużych spadków ciśnienia wraz z nagłym wzrostem natę-
żenie przepływu lub w wyniku zwolnionej odpowiedzi ze strony systemu, 
należy zwiększyć wartość GI. Natomiast w przypadku wahań ciśnienia 
względem ustawionej wartości, wartość GI należy zmniejszyć.

WAŻNE: Aby uzyskać zadowalającą regulację ciśnienia, należy zwykle 
zmienić zarówno wartość GP jak i GI. 

7.6.6 - RM: Prędkość maksymalna
Ustawienie maksymalnej wartości liczby obrotów pompy. 

7.7 - Ustawienie liczby urządzeń oraz urządzeń rezerwowych

7.7.1 - NA: Urządzenia aktywne 
Ustawienie maksymalnej liczby urządzeń wykorzystywanych do pompowania.
Parametr może przyjmować wartości pomiędzy 1 a liczbą obecnych 
urządzeń (maks. 4). Wartością fabryczną NA jest N, to jest liczba urządzeń 
znajdujących się w łańcuchu. Oznacza to, że w przypadku dodania lub 
usunięcia urządzeń z łańcucha, NA przyjmuje zawsze wartość równą 
liczbie obecnych urządzeń, która wykrywana jest automatycznie. Po 
ustawieniu wartości innej, niż N, określa się poprzez ustawioną wartość 
maksymalną liczbę urządzeń wykorzystywanych do pompowania. 
Parametr wykorzystywany jest w przypadkach ograniczonej, możliwej lub 
wyznaczonej liczby pomp do pracy lub na użytek wyznaczenia jednego lub 
większej liczby urządzeń w charakterze urządzenia rezerwowego (patrz 
7.7.3 IC: Konfiguracja urządzeń rezerwowych oraz przykłady wykonania). 
Na tej samej stronie menu widoczne są (bez możliwości modyfikowania) 
również dwa pozostałe powiązane parametry systemu. Są to N, liczba 
obecnych urządzeń, automatycznie odczytywana przez system, oraz NC, 
maksymalna liczba urządzeń pracujących jednocześnie.

7.7.2 - NC: Urządzenia pracujące jednocześnie 
Ustawienie maksymalnej liczby urządzeń, które mogą pracować 
jednocześnie.
Parametr może przyjmować wartości od 1 do NA. Wartość fabryczna NC 
została ustawiona jako NA. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wartości 
NA, NC przyjmuje wartość NA. Po ustawieniu wartości innej, niż NA, 
następuje zwolnienie wartości NA i przyjęcie ustawionej maksymalnej 
liczby pracujących jednocześnie urządzeń. Parametr wykorzystywany 
jest w przypadkach ograniczonej, możliwej lub wyznaczonej liczby 
utrzymywanych włączonych pomp (patrz 7.7.3 IC: Konfiguracja urządzeń 
rezerwowych oraz przykłady wykonania).
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jako pracujące jednocześnie (NC = 1 lub NC = NA ponieważ NA = 1) i 1 
jako rezerwowe (IC = urządzenie rezerwowe jako jedno z dwóch urządzeń). 
Rezultat: urządzenie, które nie zostało skonfigurowane jako rezerwowe uru-
chomi się i będzie pracować samodzielnie (nawet jeżeli nie będzie w stanie 
sprostać obciążeniu hydraulicznemu i uzyskiwana wartość ciśnienia będzie 
zbyt niska). W przypadku jego awarii uruchomi się urządzenie rezerwowe.
Przykład 2: 
Zespół pompowania złożony z 2 urządzeń (N = 2, wartość wykrywana 
automatycznie), z których oba urządzenia są aktywne i pracują jednocześnie 
(ustawienia fabryczne NA = N i NC = NA), a jedno z nic jest urządzeniem 
rezerwowym (IC = urządzenie rezerwowe jako jedno z dwóch urządzeń). 
Rezultat: jako pierwsze uruchamia się zawsze urządzenie, które nie 
zostało skonfigurowane jako rezerwowe. Jeżeli wartość uzyskiwane-
go ciśnienia jest zbyt niska, uruchamia się również drugie urządzenie, 
skonfigurowane jako rezerwowe. W ten sposób chronione jest szcze-
gólnie jedno z urządzeń (skonfigurowane jako rezerwowe), ale które 
może wspomagać pracę drugiego w przypadku wystąpienia większego 
obciążenia hydraulicznego.
Przykład 3: 
Zespół pompowania złożony z 4 urządzeń (N = 4, wartość wykrywana 
automatycznie), z którego 3 ustawione jako aktywne (NA = 3), 2 
ustawione jako pracujące jednocześnie (NC = 2) i 1 jako rezerwowe (IC = 
urządzenie rezerwowe dla dwóch urządzeń). 
Rezultat: maksymalnie 2 urządzenia uruchamiać się będą jednocześnie. 
Działanie jednocześnie pracujących 2 urządzeń będzie się odbywać z 
rotacyjnym wykorzystaniem 3 urządzeń, tak, aby przestrzegać maksy-
malnego czasu pracy ET każdego z nich. W przypadku awarii jednego z 
urządzeń urządzenie rezerwowe nie uruchomi się, ponieważ nie mogą 
pracować jednocześnie więcej, niż 2 urządzenia (NC = 2), a nadal 
obecne są 2 urządzenia aktywne. Zadziałanie urządzenia rezerwowego 
nastąpi po uszkodzeniu kolejnego z 2 pozostałych aktywnych urządzeń.

7.7.4 - ET: Czas zmiany
Ustawienie maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia pracującego 
w zespole urządzeń. Parametr wykorzystywany jest wyłącznie w przy-
padku zespołów pompowania z połączonymi pomiędzy sobą urządze-

Na tej samej stronie menu widoczne są (bez możliwości modyfikowania) 
również dwa pozostałe powiązane parametry systemu. Są to N, liczba 
obecnych urządzeń, automatycznie odczytywana przez system, oraz NA, 
liczba aktywnych urządzeń.

7.7.3 - IC: Konfiguracja urządzeń rezerwowych 
Ustawienie urządzenia jako aktywnego lub rezerwowego. W przypadku 
ustawienia urządzenia jako auto (ustawienie domyślne), urządzenie uczest-
niczy w pompowaniu. Po ustawieniu urządzenia jako rezerwowe przypisany 
zostaje mu najniższy priorytet uruchomienia, co oznacza, że włącza się 
zawsze jako ostatnie. Jeżeli ustawiona liczba aktywnych urządzeń jest 
niższa od liczby urządzeń obecnych oraz po ustawieniu jednego urządzenia 
jako rezerwowego, urządzenie ustawione jako rezerwowe nie uczestniczy 
w normalnym pompowaniu, o ile nie występują usterki. Natomiast w przy-
padku, gdy jedno z pompujących urządzeń ulegnie awarii (brak zasilania, 
zadziałanie zabezpieczenia itp.), urządzenie rezerwowe uruchamia się.
Stan konfiguracji urządzenia rezerwowego komunikowany jest w nastę-
pujący sposób: na stronie systemu wielopompowego – górna cześć ikony 
jest kolorowa; na stronie AD oraz głównej – numer ikony komunikacji, 
przedstawiającej adres urządzenia, wyświetlany jest na kolorowym tle. 
W obrębie systemu pompowania można ustawić również większą liczbę 
urządzeń rezerwowych. 
Urządzenia skonfigurowane jako rezerwowe, nawet jeżeli nie uczestniczą 
w normalnym cyklu pompowania, uwzględniane są w algorytmie zapobie-
gania zastojom jako czynne. Algorytm zapobiegania zastojom zmienia co 
23 godziny priorytet uruchamiania i uruchamia na co najmniej jedną minutę 
każde z urządzeń w cyklu ciągłego podawania strumienia wody. Algorytm 
ma na celu zapobieganie degradacji wody w obrębie wirnika i utrzymywa-
nie skutecznej pracy ruchomych komponentów. Wykorzystywany jest na 
użytek wszystkich urządzeń, a w szczególności urządzeń skonfigurowa-
nych jako rezerwowe, które nie pracują w normalnych warunkach.

7.7.3.1 - Przykłady konfiguracji dla instalacji wielopompowych
Przykład 1: 
Zespół pompowania złożony z 2 urządzeń (N = 2, wartość wykrywana 
automatycznie), z których j1 ustawione jako aktywne (NA = 1), 1 ustawione 
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niami. Parametr może przyjmować wartość od 1 do 9 godzin. Ustawienie 
fabryczne wynosi 2 godziny. 
Po upływie czasu ET urządzenia następuje przegrupowanie porządku 
uruchamiania systemu w taki sposób, aby urządzenie, którego czas pracy 
upłynął, uzyskało najniższy priorytet uruchamiania. Strategia ta ma na 
celu odciążenie urządzenia, które już pracowało, oraz wyrównanie czasu 
pracy pomiędzy różnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zespo-
łu. Jeżeli pomimo faktu, iż urządzenie zostało ustawione jako ostatnie 
w porządku uruchamiania, obciążenie hydrauliczne wymagać będzie 
zadziałania przedmiotowego urządzenia, rozpocznie ono pracę w celu 
utrzymania ciśnienia w instalacji.
Priorytet uruchamiania przegrupowywany jest na dwa sposoby, w zależ-
ności od czasu ET:
 1 - Wymiana podczas pompowania: gdy pompa włączona jest 
 nieprzerwanie, aż do osiągnięcia maksymalnego 
 bezwzględnego czasu pompowania.
 2 - Wymiana w trybie czuwania: gdy pompa znajduje się 
 w stanie czuwania, ale przekroczona została wartość 50% 
 czasu ET.
W przypadku, gdy ustawiony parametr ET ma wartość 0, wymiana nastę-
puje podczas czuwania. Za każdym razem, gdy jedna z pomp zespołu 
wyłącza się, podczas kolejnego uruchomienia rozpoczyna pracę inna. 

Jeżeli ustawiony parametr ET (maksymalny czas pracy) ma 
wartość 0, zmiana następuje przy każdym uruchomieniu, nieza-
leżnie od rzeczywistego czasu pracy pompy.

7.7.5 - AY: Anti Cycling
Jak to zostało opisane w paragrafie 9, funkcja ta zapobiega regularnym 
uruchomieniom i wyłączeniom pompy w przypadku występowania wycie-
ków w instalacji. Funkcja może zostać uruchomiona w 2 różnych trybach: 
normalnym i smart. W trybie normalnym kontrola elektroniczna blokuje 
silnik po N identycznych cyklach włączenia i wyłączenia. Natomiast 
w trybie smart wykorzystywany jest parametr RP, w celu zmniejszenia 
negatywnych skutków spowodowanych wyciekami. Aby wyłączyć funkcję, 
należy ustawić stan „wyłączona”.

7.7.6 - AE: Włączanie funkcji zabiegającej blokowaniu
Funkcja ta służy do zapobiegania mechanicznym blokadom w przypadku 
dłuższej nieaktywności. Jej działanie polega na okresowym uruchamianiu 
pompy.
Po aktywowaniu funkcji pompa wykonuje co 23 godziny jeden cykl odblo-
kowywania, trwający 1 minutę.

7.7.7 - AF: Włączanie funkcji zabiegającej zamarzaniu
Po aktywowaniu funkcji pompa włączana jest automatycznie w przypad-
ku, gdy temperatura osiąga wartości zbliżone do temperatury zamarza-
nia, co pozwala zapobiegać uszkodzeniom pompy.

7.7.8 - Ustawienie cyfrowych wejść pomocniczych IN1, IN2, IN3, IN4
W paragrafie tym zostały przedstawione funkcje oraz możliwe konfiguracje 
wejść centrali I/O, połączonej bezprzewodowo z urządzeniem, za pomocą 
parametrów I1, I2, I3, I4. W przypadku podłączeń elektrycznych patrz 
paragraf „Styki wejścia (połączone optycznie)”.
Wejścia IN1...IN4 są identyczne i do każdego z nich można podłączyć 
wszystkie funkcje. Za pośrednictwem parametru I1...I4 można połączyć 
wybraną funkcję z i-entym wejściem.
Każda z funkcji przypisanych do wejść została dokładnie omówiona 
w dalszej części tego paragrafu. W tabeli 12 zostały przedstawione 
funkcje oraz różne ich konfiguracje.
Ustawienia fabryczne zostały zamieszczone w tabeli 11.

Fabryczna konfiguracje wejść
cyfrowych IN1, IN2, IN3, IN4

Wejście Wartość

1 1 (pływak NO)

2 3 (P aux NO)

3 5 (aktywacja NO)

4 10 (niskie ciśnienie NO)

Tabela 14: Fabryczna konfiguracje wejść
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12 Wejście sygnału niskiego ciśnienia 
NO, wyłącznie reset ręczny F4

13 Wejście sygnału niskiego ciśnienia 
NC, wyłącznie reset ręczny F4

7.7.8.1 - Wyłączanie funkcji powiązanych z wejściem
Po ustawieniu 0 jako wartości konfiguracji wejścia, każda z funkcji do 
niego przypisanych zostaje wyłączona, niezależnie od sygnału obecnego 
na zaciskach przedmiotowego wejścia.

7.7.8.2 - Ustawienie funkcji pływaka zewnętrznego
Pływak zewnętrzny może zostać podłączony do dowolnego wejścia. 
W przypadku podłączeń elektrycznych patrz paragraf „Styki wejścia 
(połączone optycznie)”. Funkcję pływaka uzyskuje się ustawiając jako 
parametr Ix, odnoszący się do wejścia, do którego został podłączony 
pływak, jedną z wartości podanych w tabeli 13.
Włączenie funkcji pływaka zewnętrznego generuje blokadę systemu. 
Funkcja służy do połączenia wejścia z sygnałem pochodzącym z pływa-
ka, który sygnalizuje brak wody. 

Gdy funkcja jest włączona, w wierszu STAN na stronie głównej widoczny 
jest symbol F1.

Aby system został zablokowany i zasygnalizował błąd F1, wejście musi 
być aktywne przez co najmniej 1 s.

Aby odblokować system znajdujący się w stanie błędu F1, wejście musi 
być nieaktywne przez co najmniej 30 s. Działanie funkcji zostało przed-
stawione w tabeli 13.

W przypadku jednoczesnego skonfigurowania większej liczby funkcji 
pływaka na różnych wejściach, sygnał zasygnalizuje F1 w przypadku, 
gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Wyłączy alarm, 
gdy żadna z nich nie będzie aktywna.

Tabela 15: Konfiguracja wejść

Tabela podsumowująca możliwe konfiguracje wejść 
cyfrowych IN1, IN2, IN3, IN4 oraz ich działanie

Wartość Funkcja przypisana do wejścia 
ogólnego i

Wyświetlenie aktywnej funkcji 
przypisanej do wejścia

0 Funkcje wejścia wyłączone

1 Sygnał braku wody z pływaka 
zewnętrznego (NO) F1

2 Sygnał braku wody z pływaka 
zewnętrznego (NC) F1

3
Pomocnicze ustawienie Pi (NO) 
dotyczące wykorzystywanego 

wejścia
F2

4
Pomocnicze ustawienie Pi (NC) 
dotyczące wykorzystywanego 

wejścia
F2

5 Ogólne uruchomienie silnika przez 
sygnał zewnętrzny (NO) F3

6 Ogólne uruchomienie silnika przez 
sygnał zewnętrzny (NC) F3

7
Ogólne uruchomienie silnika przez 

sygnał zewnętrzny (NO) + reset 
dających się resetować blokad

F3

8
Ogólne uruchomienie silnika przez 

sygnał zewnętrzny (NC) + reset 
dających się resetować blokad

F3

9 Reset dających się resetować 
blokad NO

10 Wejście sygnału niskiego ciśnienia 
NO, reset automatyczny i ręczny F4

11 Wejście sygnału niskiego ciśnienia 
NC, reset automatyczny i ręczny F4
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Działanie funkcji pływaka zewnętrznego w zależności od INx i wejścia

Wartość 
parametru

Ix

Konfiguracja 
wejścia Stan wejścia Działanie Wyświetlanie na 

wyświetlaczu

1 
Aktywne przy 

wysokim 
sygnale na 

wejściu (NO)

Brak Normalne Brak

Obecny

Blokada syste-
mu z powodu 
sygnału braku 

wody z pływaka 
zewnętrznego

F1

2 
Aktywne przy 

niskim sygnale 
na wejściu 

(NC)

Brak

Blokada syste-
mu z powodu 
sygnału braku 

wody z pływaka 
zewnętrznego

F1

Obecny Normalne Brak

7.7.8.3 - Ustawienie funkcji wejścia ustawień pomocniczych
Sygnał aktywujący ustawienia pomocnicze może zostać przekazany na 
jedno z 4 wejść (w przypadku podłączeń elektrycznych patrz paragraf „Styki 
wejścia (połączone optycznie)”). Funkcję ustawień pomocniczych uzyskuje 
się ustawiając jako parametr Ix, odnoszący się do wejścia, do którego 
zostało wykonane podłączenie, jedną z wartości podanych w tabeli 14.
Funkcja ustawień pomocniczych zmienia ustawienia systemu z ciśnienia 
SP (patrz par. 7.3 – Menu ustawień) na ciśnienie Pi (w przypadku podłą-
czeń elektrycznych patrz paragraf „Styki wejścia (połączone optycznie)”), 
gdzie „i” oznacza wykorzystywane wejście. W ten sposób oprócz, SP, udo-
stępniane są również pozostałe cztery wartości ciśnienia: P1, P2, P3, P4. 
Gdy funkcja jest włączona, w wierszu STAN na stronie głównej widoczny 
jest symbol Pi.
Dopóki system pracuje w trybie ustawień pomocniczych, wejście musi 
być aktywne przez co najmniej 1 s.

Tabela 16: Funkcja pływaka zewnętrznego

W przypadku pracy w trybie ustawień pomocniczych, aby powrócić do 
ustawień SP, wejście musi być nieaktywne przez co najmniej 1 s. Działa-
nie funkcji zostało przedstawione w tabeli 14.
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania większej liczby funkcji 
ustawień pomocniczych na różnych wejściach, sygnał zasygnalizuje Pi 
w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. W 
przypadku jednoczesnej aktywacji, zostanie ustawiona najniższa wartość 
ciśnienia spośród wartości z aktywnym wejściem. Alarm zostaje wyłączo-
ny, gdy żadne z wejść nie jest aktywne.

Działanie funkcji ustawień pomocniczych w zależności 
od Ix oraz wejścia

Wartość 
parametru

Ix

Konfiguracja 
wejścia Stan wejścia Działanie

Wyświetlanie 
na wyświet-

laczu

3 

Aktywne przy 
wysokim syg-

nale na wejściu 
(NO)

Brak
I-ente ustawienie 
pomocnicze nie 

jest aktywne
Brak

Obecny
I-ente ustawienie 
pomocnicze jest 

aktywne
Px

4 
Aktywne przy 

niskim sygnale 
na wejściu (NC)

Brak
I-ente ustawienie 
pomocnicze jest 

aktywne
Px

Obecny
I-ente ustawienie 
pomocnicze nie 

jest aktywne
Brak

7.7.8.4 - Ustawienie aktywacji systemu i zerowania błędów 
Sygnał aktywujący system może zostać przekazany na dowolne wejście 
(w przypadku podłączeń elektrycznych patrz paragraf „Styki wejścia 
(połączone optycznie)”). Funkcję aktywacji uzyskuje się ustawiając jako 
parametr Ix, odnoszący się do wejścia, z którym został połączony sygnał 
aktywacji, jedną z wartości podanych w tabeli 15.

Tabela 17: Ustawienia pomocnicze
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8
Aktywne przy 

niskim sygnale 
na wejściu (NC)

Brak Silnik wyłączony 
+ reset blokad F3

Obecny Silnik włączony Brak

9
Aktywne przy 

wysokim sygnale 
na wejściu (NO)

Brak Silnik włączony Brak

Obecny Reset blokad Brak

7.7.8.5 - Ustawienie wykrywania niskiego ciśnienia (KIWA)
Presostat ciśnienia minimalnego, wykrywający niskie ciśnienie, może 
zostać podłączony do dowolnego wejścia (w przypadku podłączeń elek-
trycznych patrz paragraf „Styki wejścia (połączone optycznie)”). Funkcję 
wykrywania niskiego ciśnienia uzyskuje się ustawiając jako parametr INx, 
odnoszący się do wejścia, z którym został połączony sygnał aktywacji, 
jedną z wartości podanych w tabeli 16.
Włączenie funkcji wykrywania niskiego ciśnienia powoduje blokadę syste-
mu po upływie czasu T1 (patrz 7.6.2 – T1: Opóźnienie z powodu niskiego 
ciśnienia (funkcja KIWA)). Funkcja wykorzystywana jest do łączenia wej-
ścia z sygnałem pochodzącym z presostatu, który komunikuje zbyt niskie 
ciśnienie na otworze zasysającym pompy. 
Gdy funkcja jest włączona, w wierszu STAN na stronie głównej widoczny 
jest symbol F4.
Aby odblokować system znajdujący się w stanie błędu F4, wejście musi 
być nieaktywne przez co najmniej 2 s. Działanie funkcji zostało przedsta-
wione w tabeli 16.
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania większej liczby funkcji 
wykrywania niskiego ciśnienia na różnych wejściach, sygnał zasygnalizu-
je F4 w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. 
Wyłączy alarm, gdy żadna z nich nie będzie aktywna.

Tabela 18: Aktywacja systemu i reset błędów

Kiedy funkcja jest włączona, system całkowicie się dezaktywuje, a 
w wierszu STAN na stronie głównej widoczny jest symbol F3.
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania większej liczby dezaktywa-
cji na różnych wejściach, sygnał zasygnalizuje F3 w przypadku, gdy co 
najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Wyłączy alarm, gdy żadna 
z nich nie będzie aktywna.
Aby system utrzymywał włączoną funkcję dezaktywacji, wejście musi być 
aktywne przez co najmniej 1 s.
Gdy system jest dezaktywowany, aby funkcja została wyłączona (włą-
czenie systemu), wejście nie może być aktywne przez co najmniej 1 s. 
Działanie funkcji zostało przedstawione w tabeli 15.
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania większej liczby funkcji 
dezaktywacji na różnych wejściach, sygnał zasygnalizuje F3 w przypad-
ku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Alarm zostaje 
wyłączony, gdy żadne z wejść nie jest aktywne.

Działanie funkcji aktywacji systemu i zerowania błędów 
w zależności od Ix oraz wejścia

Wartość 
Parametr

Ix

Konfiguracja 
wejścia Stan wejścia Działanie Wyświetlanie na 

wyświetlaczu

5 

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wejściu (NO)

Brak Silnik włączony Brak

Obecny Silnik 
wyłączony F3

6 
Aktywne przy 

niskim sygnale 
na wejściu (NC)

Brak Silnik wyłączony F3

Obecny Silnik włączony Brak

7

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wejściu (NO)

Brak Silnik włączony Brak

Obecny
Silnik 

wyłączony + 
reset blokad

F3
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Działanie funkcji aktywacji systemu i zerowania błędów w zależności od Ix oraz 
wejścia

Wartość 
Parametr

Ix

Konfiguracja 
wejścia

Stan 
Wejście Działanie Wyświetlanie na 

wyświetlaczu

10

Aktywne przy 
wysokim syg-

nale na wejściu 
(NO)

Brak Normalne Brak

Obecny

Blokada systemu 
z powodu niskie-
go ciśnienia na 

zasysaniu. Reset 
automatyczny + 

ręczny

F4

11

Aktywne przy 
niskim sygnale 

na wejściu 
(NC)

Brak

Blokada systemu 
z powodu niskie-
go ciśnienia na 

zasysaniu. Reset 
automatyczny + 

ręczny

F4

Obecny Normalne Brak

12

Aktywne przy 
wysokim syg-

nale na wejściu 
(NO)

Brak Normalne Brak

Obecny

Blokada systemu 
z powodu niskie-
go ciśnienia na 

zasysaniu.
 Reset ręczny

F4

13

Aktywne przy 
niskim sygnale 

na wejściu 
(NC)

Brak

Blokada systemu 
z powodu niskie-
go ciśnienia na 

zasysaniu.
 Reset ręczny

F4

Obecny Normalne Brak

Tabela 19: Wykrywanie sygnału niskiego ciśnienia (KIWA)

7.8 - Ustawienie wyjść OUT1, OUT2 
W paragrafie tym zostały przedstawione funkcje oraz możliwe konfi-
guracje wyjść OUT1 i OUT2 centrali I/O, połączonej bezprzewodowo z 
urządzeniem, za pomocą parametrów O1 i O2. 
W przypadku podłączeń elektrycznych patrz par. „Styki wyjść OUT 1 
i OUT 2”.
Ustawienia fabryczne zostały zamieszczone w tabeli 17.

Fabryczna konfiguracje wyjść 

Wyjście Wartość

OUT 1 2 (zostaje zamknięty błąd NO)

OUT 2 2 (zostaje zamknięta pompa pracująca w NO)

7.8.1 -O1: Ustawienie funkcji wyjścia 1 
Wyjście 1 komunikuje aktywny alarm (informuje o zablokowaniu syste-
mu). Wyjście umożliwia wykorzystanie czystego styku, który normalnie 
jest otwarty. 
Do parametru O1 przypisane są wartości i funkcje przedstawione w tabeli 18.

7.8.2 - O2: Ustawienie funkcji wyjścia 2 
Wyjście 2 komunikuje stan pracy silnika. Wyjście umożliwia wykorzysta-
nie czystego styku, który normalnie jest otwarty. 
Do parametru O2 przypisane są wartości i funkcje przedstawione w tabeli 
18.

Tabela 20: Fabryczna konfiguracje wyjść
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7.10 - PW: Zmiana hasła

Urządzenie posiada system zabezpieczenia hasłem. Po ustawieniu hasła 
parametry urządzenia będą dostępne i widoczne, ale nie będzie można 
ich modyfikować. 
W przypadku, gdy hasło (PW) ma wartość „0” wszystkie parametry są 
odblokowane i można je zmieniać.
W przypadku wykorzystania hasła (wartość PW inna, niż 0), możliwość 
jakiejkolwiek modyfikacji zostaje zablokowana, a na stronie PW wyświet-
lone zostaje „XXXX”. 
Po ustawieniu hasła można korzystać ze wszystkich stron, ale próba 
wprowadzenia jakiejkolwiek modyfikacji powoduje pojawienie się okna 
pop-up z żądaniem wpisania hasła. Po wpisaniu poprawnego hasła para-
metry zostają odblokowane i można je zmieniać przez czas 10 min.
Aby anulować odmierzanie czasu na użytek hasła należy przejść na 
stronę PW i wcisnąć oraz przytrzymać przez 2 s przyciski „+” i „-”.
Po wpisaniu prawidłowego hasła pojawia się znak otwartej kłódki. Nato-
miast w przypadku wpisania błędnego hasła znak kłódki zaczyna migać. 
Jeżeli hasło zostanie błędnie wpisane ponad 10 kolejnych razy, pojawia 
się ikona kłódki tak, jak w przypadku błędnego hasła, ale z odwróconą 
kolorystyką. W takim przypadku system nie akceptuje żadnego hasła aż 
do momentu wyłączenia i ponownego włączenia urządzenia. Po przywró-
ceniu wartości fabrycznych hasło przyjmuje wartość „0”.
Każda zmiana hasła zatwierdzona zostaje po wciśnięciu przycisku MODE 
lub SET. Każda kolejna zmiana dowolnego parametru powoduje koniecz-
ność wpisania nowego hasła (np.: montażysta przeprowadza wszelkie 
ustawienia przy domyślnej wartości PW = 0, a podczas ostatniej czynno-
ści ustawia PW; w ten sposób zapewnia bezpieczeństwo urządzenie bez 
konieczności wykonywania jakiejkolwiek innej czynności).
W przypadku zapomnienia hasła istnieją 2 możliwości zmiany parame-
trów urządzenia:

• należy zapisać wartości wszystkich parametrów, a następnie 
zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne, patrz 
paragraf 0. Reset powoduje skasowanie wszystkich parame-
trów urządzenia, łącznie z hasłem;

Konfiguracja funkcji przypisanych do wyjść

Konfiguracja 
wyjścia

OUT1 OUT2

Warunek 
aktywacji

Stan styku 
wyjścia 

Warunek 
aktywacji

Stan styku 
wyjścia 

0
Nie została 
przypisana 

żadna funkcja

Styk zawsze 
otwarty

Nie została 
przypisana 

żadna funkcja

Styk zawsze 
otwarty

1
Nie została 
przypisana 

żadna funkcja

Styk zawsze 
zamknięty

Nie została 
przypisana 

żadna funkcja

Styk zawsze 
zamknięty

2

Obecność 
błędów 

powodujących 
blokady

W przypadku wy-
stąpienia błędów 

powodujących blo-
kady styk zostaje 

zamknięty

Aktywacja 
wyjścia w przy-

padku obec-
ności błędów 

powodujących 
blokady

Gdy silnik pracuje, 
styk jest zamknięty 

3

Obecność 
błędów 

powodujących 
blokady

W przypadku wy-
stąpienia błędów 

powodujących 
blokady 

styk zostaje 
otwarty

Aktywacja 
wyjścia w przy-

padku obec-
ności błędów 

powodujących 
blokady

Gdy silnik pracuje, 
styk jest 
otwarty  

7.9 - RF: Zerowanie błędów i ostrzeżeń 

Po jednoczesnym wciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 s 
przycisków „+” i „-” zostaje wykasowana chronologiczna lista błędów 
i ostrzeżeń. Pod symbolem RF znajdują się wszystkie błędy znajdujące 
się w archiwalnym wykazie (mak. 64 pozycje). 
Archiwalny wykaz widoczny jest w menu MONITOR na stronie FF.

Tabela 21: konfiguracja wyjść
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• należy zapisać numer znajdujący się na stronie hasła i wysłać 
mail z przedmiotowym numerem do właściwego centrum pomo-
cy technicznej. W terminie kilku dni zostanie przesłane hasło 
umożliwiające odblokowanie urządzenia. 

7.10.1 - Hasło do systemów wielopompowych
Parametr PW wchodzi w zakres parametrów wrażliwych. Dlatego też, aby 
system mógł działać, parametr PW powinien być jednakowy dla wszyst-
kich urządzeń. W przypadku dodania do istniejącego już łańcucha z 
ujednoliconym PW urządzenia, dla którego PW = 0, zostaje przedstawio-
ne żądanie ujednolicenia parametrów. W takiej sytuacji urządzenie z PW 
= 0 może przyjąć istniejącą konfigurację, łącznie z hasłem, ale nie może 
przekazać własnej konfiguracji.
W przypadku nieujednoliconych parametrów wrażliwych, aby użytkownik 
mógł rozpoznać konfigurację, którą można objąć wszystkie urządzenia, 
na stronie ujednolicania parametrów wyświetlany jest parametr kluczowy, 
wraz z odpowiednią wartością
Klucz stanowi kod hasła. W oparciu o zgodność klucza można określić, 
czy konfiguracja urządzeń jednego łańcucha może zostać ujednolicona.
Klucz równy - -

• urządzenie może przejmować konfigurację od wszystkich urzą-
dzeń;

• urządzenie może przekazywać swoją konfigurację urządzeniom 
z kluczem równym - -;

• urządzenie nie może przekazywać swojej konfiguracji urządze-
niom z kluczem innym, niż - -. 

Klucz większy lub równy 0
• urządzenie może przejmować konfigurację wyłącznie z urzą-

dzeń, które mają taki sam klucz;
• urządzenie może przekazywać swoją konfigurację urządzeniom 

z takim samym kluczem lub kluczem równym - -;
• urządzenie nie może przekazywać swojej konfiguracji urządze-

niom z innym kluczem.
Po wprowadzeniu PW w celu odblokowania jednego z urządzeń zespołu, 
zostają odblokowane wszystkie pozostałe urządzenia.

Po zmodyfikowaniu PW jednego z urządzeń zespołu, zmiana przekazy-
wana jest do wszystkich pozostałych urządzeń.
Po aktywacji zabezpieczenia w postaci PW ustawionego na jednym 
z urządzeń grupy („+” i „-” na stronie PW gdy PW≠0), zabezpieczenie 
zostaje aktywowane na wszystkich pozostałych urządzeniach (w celu 
dokonania jakiejkolwiek zmiany wymagane jest PW). 

8 - RESET I USTAWIENIA FABRYCZNE

8.1 - Ogólny reset systemu

W celu zresetowania systemu należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać 
przez 2 s 4 przyciski. W ramach tej czynności następuje odłączenie zasilania, 
całkowite wyłączenie urządzenia oraz ponowne doprowadzenie zasilania. 
Reset nie powoduje wykasowania ustawień zapisanych przez użytkownika.

8.2 - Ustawienia fabryczne

Urządzenie dostarczane jest ze wstępnie ustawionymi w fabryce parame-
trami, które mogą być zmieniane zgodnie z wymaganiami użytkownika. 
Każda zmiana ustawień zapisywana jest automatycznie w pamięci. W 
razie konieczności można zawsze przywrócić ustawienia fabryczne (patrz 
par. 8.3 – Przywracanie ustawień fabrycznych).

8.3 - Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wyłączyć urządzenie, 
odczekać na całkowite wyłączenie się wyświetlacza, wcisnąć 
i przytrzymać wciśnięte przyciski SET oraz „+”, a następnie doprowadzić 
zasilanie. Przyciski zwolnić dopiero po pojawieniu się napisu „EE”.
W tej sytuacji następuje przywrócenie ustawień fabrycznych (wpisanie 
i odczytanie w EEPROM ustawień fabrycznych zapisanych trwale 
w pamięci FLASH.
Po zakończeniu ustawiania wszystkich parametrów urządzenie powraca 
do normalnego trybu pracy.

UWAGA: Po przywróceniu ostawień fabrycznych konieczne będzie po-
nowne ustawienie parametrów charakteryzujących urządzenie (wzmoc-
nienie, wartość ciśnienia itp.), tak jak w przypadku pierwszego montażu.
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RS Prędkość maksymalna 
[obr/min] 3050

NA Urządzenia aktywne N

NC Urządzenia pracujące 
jednocześnie NA

IC Konfiguracja urządzeń 
rezerwowych 1 (automatyczna)

ET Czas zmiany [h] 2

AE Funkcja zapobiegająca 
blokowaniu 1 (włączona)

AF Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem 1 (włączone)

I1 Funkcja I1 1 (pływak)

I2 Funkcja I2 3 (P Aux)

I3 Funkcja I3 5 (wyłączenie)

I4 Funkcja I4 10 (niskie ciśnienie)

O1 Funkcja wyjścia 1 2

O2 Funkcja wyjścia 2 2

PW Zmiana hasła 0

AY Funkcja Anticycling AY  0 (wyłączona)

9 - SZCZEGÓLNE RODZAJE INSTALACJI

9.1 - Dezaktywacja samozalewania

Produkt został zaprojektowany i dostarczany jest z możliwością korzystania 
z funkcji samozalewania. Nawiązując do par. 6, system jest w stanie 
dokonać zalania i działać bez względu na wybraną konfigurację montażu – 
poniżej lub powyżej poziomu wody. Istnieją jednakże przypadki, w których 

Tabela 22: Ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne

Oznaczenie Opis Wartość Ustawienia pod-
czas montażu

TK Czas włączenia podświet-
lenia 2 min

LA Język ANG

SP Wartość ciśnienia [bary] 3,0 

P1 Ustawienia P1 [bary] 2,0 

P2 Ustawienia P2 [bary] 2,5 

P3 Ustawienia P3 [bary] 3,5

P4 Ustawienia P4 [bary] 4,0

RI Obroty na minutę w trybie 
ręcznym [rpm] 2400

OD Rodzaj instalacji 1 (sztywna)

RP Obniżenie ciśnienia na uży-
tek uruchomienia [bary] 0,3

AD Konfiguracja adresu 0 (automatyczna)

PR Zdalny czujnik ciśnienia Wyłączony

MS System miar 0 (międzynaro-
dowy)

TB Czas blokady z powodu 
braku wody [s] 10 

T1 Opóźnienie z powodu ni-
skiego ciśnienia (KIWA) [s] 2

T2 Opóźnienie wyłączenia [s] 10

GP Współczynnik wzmocnienia 
proporcjonalnego 0,5

GI Całkowity współczynnik 
wzmocnienia 1,2
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9.2 - Montaż naścienny

Produkt został przygotowany również do montażu naściennego, do któ-
rego należy wykorzystać dostępny oddzielnie zestaw montażowy DAB. 
Sposób montażu naściennego został przedstawiony na rys. 21.

zdolność do samozalewania nie jest konieczna lub też strefy, w których 
zakazane jest użycie pomp samozalewowych. Podczas zalewania pompa 
wymusza część znajdującej się pod ciśnieniem wody do powrotu na 
zasysanie, aż do osiągnięcia wartości ciśnienia na odprowadzeniu, która 
oznacza zalanie systemu. W tym momencie kanał recyrkulacji zostaje 
automatycznie zamknięty. Faza ta powtarzana jest po każdym włączeniu, 
również po zalaniu pompy, aż do osiągnięcia wartości ciśnienia, przy 
którym zamknięty zostaje kanał recyrkulacji (ok. 1 bar).
W przypadkach, gdy do otworu zasysania dopływa woda znajdująca się już 
pod ciśnieniem (dopuszczalna wartość 2 bary) lub w przypadku montażu 
instalacji na stałe w trybie „poniżej poziomu wody”, możliwe jest wymuszenie 
zamknięcia przewodu recyrkulacji (co jest obowiązkowe w strefach, 
w których obowiązuje taki wymóg), z wyłączeniem funkcji samozalewania. 
W ten sposób można wyeliminować hałas spowodowany zamknięciem się 
migawki przewodu recyrkulacji po każdym włączeniu systemu.
Aby wymusić zamknięcie przewodu samozalewania stosować się do 
poniższej procedury:

1 – odłączyć zasilanie elektryczne;
2 – opróżnić system (w przypadku braku wybrania wyłączenia samo-
zalewania przy pierwszym montażu);
3 – zdemontować korek spustu uważając, aby nie wypadła uszczelka 
o-ring (rys. 20);
4 – przy pomocy szczypiec usunąć migawkę z miejsca jej montażu. 
Migawkę należy usuwać razem z uszczelką o-ring oraz z umocowaną 
do niej metalową sprężyną;
5 – zdemontować sprężynę z migawki. Zamontować ponownie 
migawkę w przeznaczonym dla niej miejscu, wraz z odpowiednią 
uszczelką o-ring (strona z uszczelnieniem w kierunku wnętrza pom-
py, trzon ze skrzyżowanymi skrzydełkami w kierunku zewnętrznym);
6 – zakręcić korek po umieszczeniu metalowej sprężyny w jego 
wnętrzu, tak, aby została ściśnięta pomiędzy korkiem a skrzyżowany-
mi skrzydełkami trzonu migawki. Podczas mocowania korka uważać, 
aby odpowiednia uszczelka o-ring znajdowała się zawsze prawidłowo 
zamontowana w przeznaczonym dla niej miejscu;
7 – napełnić pompę, podłączyć zasilanie elektryczne, uruchomić 
system.

Rysunek 20

3

4

5

6
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9.4 - Zespoły wielopompowe

9.4.1 - Wprowadzenie do systemów wielopompowych
Jako system wielopompowy rozumie się zespół pompowania utworzony 
przez zespół pomp, których systemy odprowadzenia podłączone są do 
tego samego kolektora zbiorczego. Urządzenia komunikują się między 
sobą za pomocą odpowiedniego łącza (bezprzewodowego).
Maksymalna liczba urządzeń, które można połączyć w jeden zespól, 
wynosi 4.
Zespół wielopompowy wykorzystywany jest głównie do:

• zwiększania wydajności hydraulicznej w porównaniu do jednego 
urządzenia;
• zapewnienia ciągłości działania w przypadku uszkodzenia 
jednego urządzenia;
• podziału mocy maksymalnej

9.4.2 - Wykonanie instalacji wielopompowej
Instalacja hydrauliczna powinna zostać wykonana w jak najbardziej 

Rysunek 22

9.3 - Montaż przy użyciu szybkozłącza

DAB oferuje zestaw montażowy do szybkiego podłączania systemu. 
Ma on postać podstawy z szybkozłączem, poprzez użycie którego 
można w prosty i szybki sposób podłączyć urządzenie do instalacji oraz 
podłączać/rozłączać system.
Korzyści:

• możliwość wykonania instalacji w warsztacie i jego testowa-
nia, ale przy jednoczesnym odłączeniu rzeczywistego systemu 
do momentu przekazania do użytkowania, unikając w ten 
sposób możliwych uszkodzeń (przypadkowe uderzenia, zabru-
dzenia, kradzież itp.);
• możliwość łatwego zamontowania urządzenia przez Serwis 
Techniczny przy użyciu podnośnika w przypadku wykonywania 
konserwacji nadzwyczajnej systemu.

System zamontowany na podstawie z szybkozłączem został przedsta-
wiony na rys. 22.

Rysunek 21
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symetryczny sposób, aby uzyskać równomierne rozłożenie obciążenia na 
wszystkie pompy. 
Wszystkie pompy powinny zostać podłączone do jednego kolektora odprowa-
dzającego.

Aby zapewnić prawidłowe działanie zespołu zwiększającego 
ciśnienie, wszystkie jednostki powinny posiadać jednakowe: 

 • podłączenia hydrauliczne
 • prędkość maksymalną

9.4.3 - Komunikacja bezprzewodowa
Urządzenia komunikują się pomiędzy sobą i przekazują sygnały dotyczą-
ce natężenia przepływu i ciśnienia z wykorzystaniem sieci bezprzewodo-
wej.

9.4.4 - Podłączenie i ustawienie wejść połączonych optycznie
Wejścia centrali I/O służą do aktywowania funkcji pływaka, ustawień 
pomocniczych, wyłączania systemu oraz niskiego ciśnienia na zasysaniu. 
Funkcje sygnalizowane są odpowiednio poprzez komunikaty F1, Paux, 
F3 i F4. Włączenie funkcji Paux powoduje utrzymywania w instalacji 
ustawionej wartości ciśnienia, patrz par. 7.7.8.3 – Ustawienie funkcji wej-
ścia ustawień pomocniczych. Funkcje F1, F2, F3 zatrzymują z 3 rożnych 
przyczyn działanie pompy, patrz par 7.7.8.2, 7.7.8.4, 7.7.8.5.

Parametry ustawień wejść I1, I2, I3, I4 wchodzą w zakres parametrów 
wrażliwych, czyli ustawienie jednego z parametrów w dowolnym urzą-
dzeniu powoduje automatyczne ujednolicenie parametrów we wszystkich 
urządzeniach. Ponieważ ustawienie wejść powoduje, oprócz wybrania 
funkcji, również wybranie biegunowości styku, w konsekwencji dana 
funkcja przypisana zostanie do tego samego rodzaju styku we wszystkich 
urządzeniach. Z powyższych przyczyn, gdy używane są dla każdego 
urządzenia niezależne styki (wykorzystywane dla funkcji F1, F3, F4), 
powinny one cechować się taką samą logiką dla różnych wejść o takiej 
samej nazwie. Co oznacza, że w odniesieniu do tego samego wejścia 
wykorzystywane będą dla wszystkich urządzeń tylko styki normalnie 
otwarte lub tylko styki normalnie zamknięte.

Parametry związane z działaniem systemów wielopompowych
Wyświetlane w menu parametry, w odniesieniu do systemów wielopom-
powych, klasyfikowane są w następujący sposób:

 • parametry tylko do odczytu;
 • parametry o znaczeniu lokalnym;
 • parametry konfiguracji systemu wielopompowego, 
 które dzielą się na:
  • parametry wrażliwe
  • parametry, których ujednolicenie jest fakultatywne

9.4.5 - Parametry właściwe dla systemów wielopompowych

Parametry o znaczeniu lokalnym 
Są to parametry, które mogą różnić się w zależności od urządzenia, 
a w niektórych przypadkach rozróżnienie to jest obowiązkowe. 
W przypadku tych parametrów nie zezwala się na automatyczne 
dopasowywania konfiguracji pomiędzy różnymi urządzeniami. Na 
przykład w sytuacji ręcznego przypisywania adresów powinny one 
obowiązkowo różnić się miedzy sobą.
Wykaz parametrów o lokalnym znaczeniu dla urządzenia:
 • CT kontrast
 • BK jasność
 • TK czas włączenia podświetlenia
 • RI obr/min w trybie ręcznym
 • AD konfiguracja adresu
 • IC konfiguracja urządzenia rezerwowego
 • RF zerowanie błędów i ostrzeżeń

Parametry wrażliwe 
Są to parametry, których ujednolicenie jest niezbędne w całym łańcuchu 
urządzeń. z uwagi na regulacje.
Wykaz parametrów wrażliwych:
 • SP ustawiona wartość ciśnienia
 • P1 ustawienia pomocnicze wejścia 1
 • P2 ustawienia pomocnicze wejścia 2
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 • P3 ustawienia pomocnicze wejścia 3
 • P4 ustawienia pomocnicze wejścia 4
 • RP zmniejszenie ciśnienia na użytek uruchomienia
 • ET czas zmiany
  • AY anticycling
 • NA liczba urządzeń aktywnych
 • NA liczba urządzeń pracujących jednocześnie
 • TB czas pracy na sucho
 • T1 czas wyłączenia po sygnale niskiego ciśnienia
 • T2 czas wyłączenia
 • GI całkowite wzmocnienie
 • GP wzmocnienie proporcjonalne
 • I1 ustawienia wejścia 1
 • I2 ustawienia wejścia 2
 • I3 ustawienia wejścia 3
 • I4 ustawienia wejścia 4
 • OD rodzaj instalacji
 • PR zdalny czujnik ciśnienia
 • PW zmiana hasła

Automatyczne ujednolicenie parametrów wrażliwych
Po wykryciu systemu wielopompowego, zostaje przeprowadzona kontrola 
zgodności ustawionych parametrów. Jeżeli parametry wrażliwe nie 
zostały ujednolicone we wszystkich urządzeniach, na ekranie każdego 
z urządzeń pojawia się komunikat z pytaniem, czy zastosować w całym 
systemie konfigurację danego urządzenia. Po zatwierdzeniu, parametry 
wrażliwe urządzenia, na którym potwierdzono pytanie, zostają zastoso-
wane we wszystkich urządzeniach łańcucha.
W przypadku, gdy konfiguracja urządzenia nie jest zgodna z systemem, 
nie jest możliwe zastosowanie w systemie takiej konfiguracji.
Podczas normalnej pracy zmiana jednego z parametrów wrażliwych 
na jednym z urządzeń powoduje automatyczne ujednolicenie danego 
parametru we wszystkich pozostałych urządzeniach, bez konieczności 
zatwierdzania.

UWAGA: Automatyczne ujednolicenie parametrów wrażliwych nie wywo-
łuje żadnego efektu wobec pozostałych rodzajów parametrów.

W szczególnym przypadku włączenia do łańcucha urządzenia z usta-
wieniami fabrycznymi (przypadek urządzenia zastępującego istniejące 
urządzenie lub urządzenie po przywróceniu ustawień fabrycznych), jeżeli 
obecne konfiguracje, z wyjątkiem ustawień fabrycznych, są zgodne, 
urządzenie z ustawieniami fabrycznymi przyjmuje automatycznie wartości 
parametrów wrażliwych łańcucha.
Parametry, których ujednolicenie jest fakultatywne
Są to parametry, wobec których ujednolicenie nie jest wymagane w róż-
nych urządzeniach. Po każdej modyfikacji powyższych parametrów, 
podczas zatwierdzania poprzez wciśniecie SET lub MODE, pojawia się 
zapytanie, czy zastosować zmianę w całym systemie. W ten sposób, 
jeżeli wszystkie elementy łańcucha są takie same, unika się konieczności 
ustawiania takich samych danych we wszystkich urządzeniach.
Wykaz parametrów, których ujednolicenie nie jest wymagane:
 • LA język
 • MS system miar
 • AE zabezpieczenie przed blokowaniem
 • AF zabezpieczenie przed zamarzaniem
 • O1 funkcja wyjścia 1
 • O1 funkcja wyjścia 2
 • RM prędkość maksymalna

9.4.6 - Pierwsze uruchomienie systemu wielopompowego
Wykonać podłączenia elektryczne i hydrauliczne całego systemu, zgod-
nie z opisem w par. 2.1.1, 2.2.1 oraz par. 3.1.
Włączyć urządzenia i wykonać połączenia zgodnie z opisem w paragrafie 
7.5.5 – AS: Łączenie urządzeń.

9.4.7 - Regulacja systemu wielopompowego
Po włączeniu systemu wielopompowego zostają automatycznie przypisa-
ne do urządzeń adresy, a przy użyciu odpowiedniego algorytmu zostaje 
wyznaczone urządzenie przewodnie regulacji. Urządzenie przewodnie 
określa prędkość i kolejność rozpoczynania pracy przez każde z urzą-
dzeń tworzących łańcuch. 
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Stosowany jest sekwencyjny tryb regulacji (urządzenia uruchamiane są 
jedno po drugim). Po stwierdzeniu wystąpienia warunków rozpoczęcia 
pracy, pracę rozpoczyna pierwsze urządzenie, a po osiągnięciu przez 
nie maksymalnej prędkości, uruchamia się drugie urządzenie i kolejno 
następne. Porządek uruchamiania nie musi być zgodny z rosnącym 
adresem urządzenia, ale zależy od przepracowanej liczby godzin, patrz 
7.7.4 – ET: czas zmiany.

9.4.8 - Przypisanie porządku uruchamiania
Po każdorazowym włączeniu systemu zostaje przypisany do każdego 
urządzenia porządek uruchamiania. W oparciu o powyższe generowana 
jest kolejność rozpoczynania pracy przez urządzenia.
Kolejność uruchamiania zmieniana jest podczas eksploatacji, zgodnie z 
wymogami następujących algorytmów:
 • osiągnięcie maksymalnego czasu pracy
 • osiągnięcie maksymalnego czasu nieaktywności

9.4.9 - Maksymalny czas pracy
W każdym urządzeniu znajduje się licznik czasu pracy, działający 
w oparciu o parametr ET (maksymalny czas pracy). W oparciu 
o jego wskazania aktualizuje się porządek uruchamiania zgodnie z 
następującym algorytmem: 
po przekroczeniu przynajmniej połowy wartości ET następuje zmiana 
priorytetu po pierwszym wyłączeniu inwertera (zmiana podczas czuwania).
Po osiągnięciu wartości ET bez żadnego zatrzymywania pracy, inwerter 
bezwarunkowo się wyłącza, a pompie zostaje nadany najniższy priorytet 
uruchomienia (zmiana podczas pracy).

Jeżeli parametr ET (maksymalny czas pracy) ma wartość 0, 
zmiana następuje przy każdym uruchomieniu.

Patrz 7.7.4 – ET: Czas zmiany.

9.4.10 - Osiągniecie maksymalnego czasu nieaktywności
System wielopompowy posiada algorytm zapobiegający zastojom, 
którego celem jest utrzymywanie pełnej wydajności pomp oraz ciągłości 

pompowanej cieczy. Funkcja umożliwia rotację porządku pompowa-
nia tak, aby każda z pomp podawała strumień co 23 godziny przez 
co najmniej jedną minutę. Uruchomienie odbywa się bez względu na 
konfigurację urządzenia (aktywne lub rezerwowe). Zmiana porządku 
powoduje, że urządzaniu niepracującemu od 23 godzin przypisywany jest 
najwyższy priorytet w porządku uruchamiania. Oznacza to, że w przypad-
ku wystąpienia zapotrzebowania na podawanie strumienia, zostanie ono 
uruchomione jako pierwsze. Urządzenia skonfigurowane jako rezerwowe 
mają pierwszeństwo przed innymi. Algorytm kończy swoje działanie, gdy 
urządzenie pracowało przez co najmniej jedną minutę. 
Po zakończeniu funkcji zapobiegającej zastojom, jeżeli urządzenie 
zostało skonfigurowane jako rezerwowe, zostaje mu przypisany najniższy 
priorytet, co zapobiega jego zużyciu.

9.4.11 - Urządzenia rezerwowe i liczba urządzeń wykorzystywanych do 
pompowania
System wielopompowy odczytuje, jaka liczba urządzeń objęta jest komu-
nikacją i oznacza tę liczbę jako N.
W oparciu o parametry NA i NC decyduje ile z tych urządzeń powinno 
pracować w danym momencie. 
NA określa liczbę urządzeń wykorzystywanych do pompowania. NC okre-
śla maksymalną liczbę urządzeń, które mogą pracować jednocześnie. 
Jeżeli w łańcuchu znajduje się NA aktywnych urządzeń i NC urządzeń 
pracujących jednocześnie, a NC ma wartość mniejszą, niż NA; oznacza 
to, że jednocześnie uruchomi się NC urządzeń, i że urządzenia te będą 
wymieniane pomiędzy NA elementów. Jeżeli urządzenie zostało skonfi-
gurowane jako rezerwowe, zostanie ustawione jako ostatnie w porządku 
uruchamiania. Zatem w przypadku 3 urządzeń, z których jedno skonfigu-
rowane zostało jako rezerwowe, uruchomione zostanie ono jako trzecie. 
Jeżeli natomiast NA = 2, urządzenie rezerwowe nie uruchomi się, chyba, 
że jedno z urządzeń aktywnych ulegnie awarii. 
Patrz również objaśnienia dla parametrów
7.7.1 – NA: Urządzenia aktywne
7.7.2 NC: Urządzenia pracujące jednocześnie 
7.7.3 IC: Konfiguracja urządzeń rezerwowych.



POLSKIPL

54

10. KONSERWACJA 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności 
w obrębie urządzenia, odłączyć zasilanie elektryczne.

System nie wymaga przeprowadzania konserwacji zwyczajnej.
Pomimo tego poniżej zostały zamieszczone instrukcje dotyczące tych 
czynności w ramach konserwacji nadzwyczajnej, których przeprowadze-
nie może być konieczne w szczególnych przypadkach (np.: opróżnienie 
systemu z powodu dłuższego okresu nieaktywności).

10.1 - Narzędzie podręczne

DAB dostarcza na wyposażeniu produktu podręczne narzędzie, 
przydatne podczas wykonywania czynności w ramach montażu oraz 
ewentualnej konserwacji nadzwyczajnej.
Narzędzie znajduje się we wnęce technicznej pompy. W jego skład 
wchodzą 3 klucze:
 1 – klucz metalowy o przekroju sześciokątnym (rys. 24 – 1);
 2 – klucz plastikowy płaski (rys. 24 – 2);
 3 – klucz plastikowy cylindryczny (rys. 24 – 3).

Klucz oznaczony jako „1” wsunięty jest w końcówkę „D” klucza „3”. Pod-
czas pierwszego użycia należy rozdzielić 2 plastikowe klucze, oznaczone 
jako „2” i „3”, które dostarczane są w formie połączonej poprzeczką (rys. 
24 – A): 

Przełamać poprzeczkę „A”, a następnie usunąć jej pozostałości 
z obu kluczy, tak aby nie zostawić ostrych elementów, mogą-
cych spowodować skaleczenie.

 

DAB oferuje w katalogu zestaw do wykonania zintegrowanego zespołu 
składającego się z 2 systemów. Zespół wykonany przy użyciu zestawu 
DAB został przedstawiony na rys. 23.

9.4.12 - Sterowanie bezprzewodowe
Jak to zostało opisane w par. 9.4.3., urządzenie można połączyć z innymi 
za pomocą sieci bezprzewodowej użytkownika. Istnieje zatem możliwość 
sterowania szczególnej pracy systemu, w oparciu o zdalnie otrzymywane 
sygnały. Np.: w zależności od wykrywanego przez pływak poziomu wody 
w cysternie możliwe jest sterowanie jej napełnianiem, a w oparciu o syg-
nał pochodzący z czasomierza można zmienić ustawienia SP i P1, celem 
zasilania nawadniania.
Powyższe sygnały na wejściu i na wyjściu z systemu zarządzane są 
przez centralę O/I, dostępną oddzielnie w katalogu DAB.

Rysunek 23
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Klucza „1” użyć do ustawienia panelu in-
terfejsu, która to czynność opisana została 
w par. 2.2.2. W przypadku zgubienia lub 
uszkodzenia klucza, czynność można 
wykonać posługując się standardowym 
kluczem sześciokątnym 2 mm.

Po rozdzieleniu 2 plastikowych kluczy mogą 
być one wykorzystane poprzez wsunięcie 
klucza „2” w jeden z dwóch otworów „B” 
klucza „3”, ten, który będzie umożliwiał 
wygodniejsze wykonanie danej czynności. 
Uzyskuje się w ten sposób wielofunkcyjny 
klucz krzyżakowy, w którym każde z 4 
ramion służy do innej czynności. 

Rysunek 24
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Rysunek 25
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Rysunek 27

Celem użycia klucza krzyżakowego należy odłożyć klucz „1” 
i zabezpieczyć przed zgubieniem. Po zakończeniu wykorzysty-
wania klucza krzyżakowego należy wsunąć go ponownie do 
klucza „3”.

Wykorzystanie ramienia „C”
Jest to płaski śrubokręt o wymiarach odpowiednich do demontowania 
korków głównych podłączeń systemu (1” i 1”1/4). Wykorzystywany jest 
podczas pierwszej instalacji do demontowania korków otworów, do 
których ma zostać podłączona 
instalacja; do czynności napeł-
niania w przypadku montażu 
poziomego; do uzyskiwania 
dostępu do zaworu zwrotnego 
itp. W przypadku zgubienia lub 
uszkodzenia klucza przedmio-
towe czynności można wykonać 
przy użyciu dowolnego śrubo-
kręta płaskiego o odpowiednich 
wymiarach. 

Wykorzystanie ramienia „D”
Klucz sześciokątny imbusowy przezna-
czony do demontowania korka, w celu 
przeprowadzenia czynności napełniania 
w przypadku montażu pionowego. W 
przypadku zgubienia lub uszkodzenia 
klucza przedmiotowe czynności można 
wykonać przy użyciu dowolnego śru-
bokręta krzyżakowego o odpowiednich 
wymiarach.



POLSKIPL

56

Wykorzystanie ramienia „E”
Jest to płaski śrubokręt o wymiarach 
odpowiednich do demontowania korka 
dostępu do wału silnika oraz, 
o ile została zamontowana w systemie 
baza z szybkozłączem (par. 9.3), do 
uzyskiwania dostępu do klucza odłącza-
jącego system. W przypadku zgubienia 
lub uszkodzenia klucza przedmiotowe 
czynności można wykonać przy użyciu 
dowolnego śrubokręta płaskiego o odpo-
wiednich wymiarach.    
    
Wykorzystanie ramienia „F”
Narzędzie służy do konserwacji zaworu zwrotnego, która to czynność 
została szczegółowo opisana w paragrafie 10.3.

10.2 - Opróżnianie systemu

W przypadku konieczności opróżniania systemu z wody znajdującej się 
w jego wnętrzu, stosować się do poniższej procedury:

1 – odłączyć zasilanie elektryczne;
2 – otworzyć znajdujący się najbliżej systemu zawór 
odprowadzenia, co umożliwi obniżenie ciśnienia w instalacji i jej 
opróżnienie;
3 – jeżeli w bliskiej odległości za systemem znajduje się zawór 
odcinający (którego montaż jest zalecany), należy go zamknąć, aby 
uniemożliwić napływ wody do instalacji na odcinku znajdującym się 
pomiędzy systemem a pierwszym otwartym zaworem;
4 – przerwać ciągłość przewodu zasysającego w miejscu 
znajdującym się możliwi najbliżej systemu (zaleca się montaż 
zaworu odcinającego w bliskiej odległości przed systemem), tak 
aby przewód zasysający nie został całkowicie opróżniony;
5 – zdemontować korek na otworze spustowym (rys. 1 ściana 
E) i pozwolić na wypływ wody z wnętrza urządzenia (ok. 2,5 
litra);

6 – woda, która znajduje się w instalacji odprowadzenia za wbu-
dowanym w system zaworem zwrotnym, będzie mogła wypłynąć 
w momencie odłączenia systemu i zdemontowania korka drugie-
go otworu odprowadzającego (o ile nie jest wykorzystywany).

Pomimo zasadniczego opróżnienie systemu, w jego wnętrzu 
pozostaje niewielka ilość wody. Podczas manewrowania syste-
mem po czynności opróżnienia może zdarzyć się, że będzie 
ona wypływać z systemu.

10.3 - Zawór zwrotny

W systemie znajduje się wbudowany zawór zwrotny, który jest niezbędny 
do poprawnego działania systemu. Obecność w wodzie ciał stałych lub 
piasku może powodować nieprawidłowe działanie zaworu, a tym samym 
całego systemu. Należy zatem wykorzystywać czystą wodę oraz zamon-
tować ewentualnie filtry na wlocie do systemu. Jeżeli mimo tego stwier-
dzone zostanie nieprawidłowe działanie zaworu zwrotnego, może zostać 
on zdemontowany z systemu, a następnie oczyszczony i/lub wymieniony 
zgodnie z poniższą procedurą:

1 – zdemontować korek dostępu do zaworu (rys. 29);
2 – wprowadzić ramię „F” podręcznego klucza krzyżakowego 
(par. 10.1) tak, aby zaczepić perforowany języczek na 
zapadkach zwalniających (rys. 29);
3 – wyciągnąć bez obracania; czynność może wymagać 
wywierania pewnej siły. Zostaje wyjęta kaseta zawierająca 
zawór do konserwacji. Kaseta pozostaje na kluczu (rys. 29);
4 – zdemontować kasetę z klucza poprzez dociśniecie jednego 
elementu do drugiego. Zostają zwolnione zapadki i można 
zsunąć kasetę, ciągnąc w bok (rys. 29);
5 – oczyścić zawór pod bieżąca wodą i sprawdzić, czy nie jest 
uszkodzony. W razie konieczności wymienić;
6 – osadzić ponownie kasetę w przeznaczonym do tego 
celu miejscu; czynność wymaga wywarcia siły niezbędnej do 
ściśnięcia 2 uszczelek o-ring. Można ewentualnie posłużyć 
się w tym celu ramieniem „D” klucza krzyżakowego. Nie 
wykorzystywać w tym celu ramienia „F”, ponieważ nastąpi 

Rysunek 28
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ponowne zadziałanie zapadek na języczek kasety, bez 
możliwości ich zwolnienia (rys. 29).
7 – dokręcić korek do usłyszenia kliknięcia. Jeżeli kaseta nie 
został prawidłowo osadzona na swoim miejscu, dokręcanie 
korka umożliwi ostateczne jej osadzenie (rys. 29).

Rysunek 29

1 2

3 4

5 6

Może zdarzyć się, z powodu długiego czasu przebywania 
zamontowanej kasety w urządzeniu i/lub obecności osadów, 
że siła niezbędna do jej demontażu spowoduje uszkodzenie 
podręcznego narzędzia. W takim przypadku preferowane jest 
narażenie na zniszczenie narzędzia, niż kasety. W przypadku 
zagubienia lub zniszczenia klucza, operację można wykonać 
przy użyciu szczypiec.
Jeżeli podczas czynności konserwacji zaworu zwrotnego jedna 
lub większa liczba uszczelek o-ring zostanie zgubiona lub 
uszkodzona, należy je wymienić. W przeciwnym przypadku 
system nie będzie pracował poprawnie.

10.4 - Wał silnika

Sterowanie elektroniczne systemu zapewnia płynne uruchamianie, bez 
szarpnięć. Pozwala to na unikanie nadmiernych naprężeń komponentów 
mechanicznych i pozwala tym samym na przedłużenie okresu eksplo-
atacji produktu. W szczególnych przypadkach jednakże cecha ta może 
powodować problemy podczas uruchamiania pompy elektrycznej. Np.: 
po dłuższym okresie nieaktywności, po wcześniejszym opróżnieniu 
systemu, mogą wytrącać się sole rozpuszczone w wodzie i tworzyć 
osady pomiędzy elementem obrotowym (wałem) a stałymi komponentami 
pompy. Zwiększa się zatem wartość oporu podczas uruchomienia. W 
powyższym przypadku należy ręcznie poruszyć wał silnika, aby osady 
zostały usunięte. System umożliwia wykonanie przedmiotowej czynności 
poprzez zapewnienie dostępu do zewnętrznej części wału silnika oraz 
wykonanie rowka do przeciągania na końcach wału. Czynność wykonać 
zgodnie z poniższą procedurą:

1 – zdemontować korek dostępu do wału silnika, zgodnie ze 
wskazaniami na rys. 29;
2 – wprowadzić śrubokręt w rowek wału silnika i obrócić wielokrot-
nie w dwóch przeciwnych kierunkach;
3 – jeżeli wał obraca się swobodnie, można uruchomić system;
4 – jeżeli blokady obrotu nie można usunąć ręcznie, skontaktować 
się z serwisem technicznym.
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10.5 - Zbiornik wyrównawczy

Na użytek czynności kontroli i regulacji ciśnienia powietrza w zbiorniku 
wyrównawczym oraz jego wymiany w przypadku uszkodzenia patrz 
paragraf 1.2. 

11 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed przystąpieniem do wyszukiwania usterek, należy odłączyć 
zasilanie elektryczne pompy (wyciągnąć wtyczkę z gniazda).

Rozwiązywanie typowych problemów

Usterka Kontrolka LED Prawdopodobne 
przyczyny Rozwiązanie

Pompa nie 
uruchamia 
się.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: wyłą-
czona
Niebieska: 
wyłączona

Brak zasilania 
elektrycznego.

Sprawdzić, czy w gnieździe obecne 
jest napięcie i wsunąć ponownie 
wtyczkę.

Pompa nie 
uruchamia 
się.

Czerwona: 
włączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

Zablokowany wał. Patrz paragraf 10.4 (konserwacja 
wału silnika).

Pompa nie 
uruchamia 
się.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

Element odbiorczy 
znajduje się na po-
ziomie wyższym, niż 
równoważnik poziomu 
ciśnienia uruchomie-
nia (par. 3.2).

Zwiększyć wartość ciśnienia urucho-
mienia systemu poprzez zwiększenie 
SP lub zmniejszenie RP.

Pompa nie 
wyłącza 
się.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Wycieki w insta-
lacji.

2. Zatkany wirnik lub 
element hydrau-
liczny.

3. Przedostawanie 
się powietrza do 
przewodów ruro-
wych zasysania.

4. Uszkodzony czuj-
nik przepływu.

Sprawdzić instalację, zlokalizować 
wyciek i usunąć.
Zdemontować system i usunąć 
zatkanie (serwis techniczny).
Sprawdzić przewód zasysania, 
ustalić powód przedostawania się 
powietrza do wnętrza i usunąć go.
Skontaktować się z serwisem 
technicznym.

Niewystar-
czająca 
wydajność 
pompy

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Zbyt duża głębo-
kość pobierania.

2. Przewód zasy-
sania zatkany 
lub o zbyt małej 
średnicy.

3. Zatkany wirnik lub 
element hydrau-
liczny.

1. Wraz ze wzrostem głębokości 
zasysania następuje spadek wy-
dajności hydraulicznej produktu 
(par. Opis pompy elektrycznej). 
Sprawdzić, czy można zmniejszyć 
głębokość zasysania. Zastosować 
przewód zasysania o większej 
średnicy (średnica powinna wyno-
sić co najmniej 1”).

2. Sprawdzić przewód zasysania, 
określić przyczynę niewystarcza-
jącej wydajności (zatkanie, suche 
zagięcie, odcinek o przeciwnym 
spadku itp.) i usunąć.

3. Zdemontować system i usunąć 
zatkanie (serwis techniczny).

Pompa 
uruchamia 
się bez 
wysłania 
zapotrze-
bowania 
przez 
element 
odbiorczy.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Wycieki w insta-
lacji.

2. Uszkodzony zawór 
zwrotny.

1. Sprawdzić instalację, zlokalizo-
wać wyciek i usunąć.

2. Przeprowadzić konserwację 
zaworu zwrotnego, zgodnie z 
par. 10.3.

Po 
otwarciu 
elementu 
odbior-
czego nie 
następuje 
niezwłocz-
ny wzrost 
ciśnienia.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

Opróżniony zbiornik 
wyrównawczy (niewy-
starczające ciśnienie 
powietrza) lub uszko-
dzona membrana.

Sprawdzić ciśnienie powietrza po-
przez zawór we wnęce technicznej. 
Jeżeli podczas kontroli wypłynie 
woda, oznacza to, że zbiornik jest 
uszkodzony. Skontaktować się z ser-
wisem technicznym. W przeciwnym 
przypadku napełnić zbiornik powie-
trzem zgodnie z opisem w par. 1.2.
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Po 
otwarciu 
elementu 
odbiorcze-
go a przed 
urucho-
mieniem 
pompy 
przepływ 
spada do 
zera.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

Ciśnienie powietrza 
w zbiorniku wyrów-
nawczym jest wyższe, 
niż ciśnienie urucha-
miające systemu.

Wytarować ciśnienie zbiornika 
wyrównawczego lub skonfigurować 
parametry SO i/lub RP tak, aby speł-
nić wymogi stosunku (par. 1.2).

Na wy-
świetlaczu 
pojawia się 
BL

Czerwona: 
włączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Brak wody.
2. Pompa nie została 

zalana.
3. Nie można osiąg-

nąć ustawionych 
wartości przy danej 
wartości RM.

1 – 2. Zalać pompę i sprawdzić, 
czy w przewodach nie znajduje się 
powietrze. Sprawdzić, czy przewód 
zasysania oraz ewentualne filtry nie 
zostały zatkane.
3. Ustawić wartość RM, która umoż-
liwia osiągnięcie ustawionej wartości.

Na wy-
świetlaczu 
pojawia się 
BP1

Czerwona: 
włączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Uszkodzony czuj-
nik ciśnienia.

1. Skontaktować się z serwisem 
technicznym.

Na wy-
świetlaczu 
pojawia się 
OC

Czerwona: 
włączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Nadmierny pobór.
2. Zablokowana 

pompa.

1. Zbyt gęsta ciecz. Nie wykorzy-
stywać pompy do pompowania 
cieczy innych, niż woda.

2. Skontaktować się z serwisem 
technicznym.

Na wy-
świetlaczu 
pojawia się 
LP

Czerwona: 
włączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

1. Niskie napięcie 
zasilania.

2. Nadmierny spadek 
napięcia na linii.

1. Sprawdzić obecność odpowied-
niego napięcia na linii.

2. Sprawdzić przekrój przewodów 
zasilania.

Na wy-
świetlaczu 
pojawia się 
napis:
„Wcisnąć 
„+” w celu 
ustawienia 
tej konfigu-
racji”.

Czerwona: 
wyłączona
Biała: włączona
Niebieska: 
wyłączona

W jednym lub więk-
szej liczbie urządzeń 
nie zostały ujedno-
licone parametry 
wrażliwe.

Wcisnąć przycisk „+” na urządzeniu, 
co do którego jesteśmy pewni, że 
posiada najnowszą i najbardziej 
poprawną konfigurację parametrów.

12 - UTYLIZACJA

Niniejszy produkt lub jego części powinny zostać zutylizowane, przestrze-
gając zasad ochrony środowiska oraz zgodnie z miejscowymi przepisami, 
obowiązującymi w tym zakresie. Należy korzystać z usług miejscowych, 
państwowych lub prywatnych centrów zbiórki odpadów.

13 - GWARANCJA

W przypadku użycia wadliwych komponentów lub wykrycia wad fabrycz-
nych zostaną one usunięte w okresie obowiązywania gwarancji, ustalonej 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu urządzenia, 
w określony przez producenta sposób – poprzez naprawę lub wymianę.
Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia wynikające z wad fabrycz-
nych lub wadliwych materiałów użytych do produkcji, które pojawiły się 
w toku prawidłowego i zgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia.
W następujących przypadkach następuje utrata gwarancji:

• próby naprawy urządzenia,
• modyfikacje techniczne urządzenia,
• użycie nieoryginalnych części zamiennych,
• nieuprawnione ingerencje,
• użycie niezgodne z przeznaczeniem, np.: użycie przemysłowe.

Z gwarancji wyłączone są:
• komponenty ulegające szybkiemu zużyciu.

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, należy 
zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego, okazując dowód 
zakupu produktu.
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