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LEGENDA 
 
W tre ci instrukcji u yto nast puj cych symboli: 
 

 
Zagro enie ogólne. Niestosowanie si  do podanych zalece  mo e spowodowa  powstanie szkód wobec 
osób lub w mieniu. 

 
 

Zagro enie pora eniem elektrycznym. Niestosowanie si  do podanych zalece  mo e spowodowa  
powstanie powa nego zagro enia dla zdrowia osób. 

 
 Uwagi 

 

OSTRZE ENIA 
Niniejsza instrukcja dotyczy produktów  
Active Driver Plus M/T 1.0 
Active Driver Plus M/T 2.2  
Active Driver Plus T/T 3 
Active Driver Plus T/T 5.5 
Active Driver Plus M/M 1.1 
Active Driver Plus M/M 1.8 / DV 
Active Driver Plus M/M 1.5 / DV 
Powy sze produkty mog  by  klasyfikowane wg kategorii, w zale no ci od ich parametrów.  
Podzia  w zale no ci od kategorii przynale no ci: 

 

Kategoria Produkt 
  

M/T ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5 / DV 

T/T ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.8 / DV 
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 

M/M 
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3 
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5 

Tabela 1: Kategorie produktów 

W poni szym opracowaniu stosowane b dzie s owo „inwerter”, gdy parametry s  wspólne dla wszystkich modeli.             
W przypadku ró nych parametrów zostanie podana kategoria lub produkt, których dotyczy opis. 

  

Przed przyst pieniem do monta u zapozna  si  uwa nie z tre ci  niniejszej dokumentacji.  
Monta  oraz eksploatacja powinny odbywa  si  zgodnie z przepisami bezpiecze stwa obowi zuj cymi w 
kraju monta u wyrobu. Wszystkie czynno ci powinny zosta  wykonane zgodnie z zasadami sztuki.  
Brak przestrzegania przepisów bezpiecze stwa stwarza zagro enie wobec osób i uszkodzenia aparatury, 
jak te  powoduje utrat  gwarancji. 
 

 

Wyspecjalizowany personel 
Zaleca si , aby monta  zosta  wykonany przez kompetentny i wyspecjalizowany personel, spe niaj cy 
wymogi techniczne przewidziane przez obowi zuj ce w tym zakresie przepisy.  
Jako wykwalifikowany personel rozumiane s  osoby, które z uwagi na ich przeszkolenie, do wiadczenie 
i przyuczenie, jak te  znajomo  odpowiednich przepisów i zalece  w zakresie zapobiegania wypadkom 
oraz warunków eksploatacji, zosta y upowa nione przez kierownika ds. bezpiecze stwa instalacji do 
wykonywania wszelkich wymaganych czynno ci. Osoby te s  w stanie rozpoznawa  wszelkie 
zagro enia w celu ich unikni cia. (Definicja dla personelu technicznego IEC 364)  
Produkt nie jest przeznaczony do u ytku przez osoby (równie  dzieci), o ograniczonych zdolno ciach 
fizycznych, sensorycznych i mentalnych lub te  nieposiadaj ce odpowiedniego do wiadczenia lub 
wiedzy, chyba e inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie im bezpiecze stwa, dozoru lub za 
przekazanie instrukcji dotycz cych obs ugi umo liwi  im takie u ytkowanie. Dzieci powinny pozostawa  
pod opiek  doros ych, co wykluczy mo liwo  niew a ciwej obs ugi urz dzenia.   
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Bezpiecze stwo  
Zezwala si  na u ytkowanie wy cznie po zastosowaniu w obr bie instalacji elektrycznej rodków 
bezpiecze stwa, zgodnych z przepisami obowi zuj cymi w kraju monta u produktu (w przypadku W och CEI 
64/2). 

 

Pompowane ciecze 
Maszyna zosta a zaprojektowana i wyprodukowana w celu pompowania wody pozbawionej substancji 
wybuchowych, sta ych cz stek lub w ókien, o g sto ci wynosz cej 1000 kg/ m3 oraz lepko ci 
kinematycznej równej 1 mm2/s, jak te  cieczy chemicznie nieagresywnych. 
 

 

Zabrania si  wykorzystywania przewodu zasilaj cego do transportu lub przenoszenia pompy.  
 
Zabrania si  wyjmowania wtyczki z gniazda poprzez ci gni cie przewodu. 
 

 

Je eli przewód zasilania jest zniszczony, powinien zosta  wymieniony przez producenta lub 
autoryzowany serwis techniczny, co zapobiegnie powstawaniu zagro e . 
 

Brak stosowania si  do ostrze e  mo e spowodowa  powstanie sytuacji zagro enia dla osób lub szkód w mieniu oraz 
utrat  gwarancji. 
 

Szczególne ostrze enia 

 

Przed przyst pieniem do wykonywania czynno ci w obr bie komponentu elektrycznego lub 
mechanicznego urz dzenia nale y zawsze od czy  zawsze zasilanie sieciowe. Przed 
otworzeniem urz dzenia odczeka  co najmniej pi  minut od momentu od czenia urz dzenia 
od napi cia. Kondensator po redniego obwodu ci g ego pozostaje na adowany napi ciem 
o warto ci stanowi cej zagro enie równie  po od czeniu zasilania sieciowego. Dopuszcza si  
wykonywanie pod cze  do sieci wy cznie z zabezpieczonych przewodów. Urz dzenie powinno 
posiada  uziemienie (IEC 536 klasa 1, NEC oraz inne stosowane standardy). 
 

 

Zaciski sieciowe oraz zaciski silnika mog  pozostawa  pod napi ciem o warto ci stanowi cej 
zagro enie nawet po zatrzymaniu pracy silnika. 

W okre lonych warunkach kalibracji po zaniku napi cia sieciowego mo e doj  do automatycznego uruchomienia 
przetwornika.  
Nie wystawia  pracuj cego urz dzenia na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych. 
Przedmiotowe urz dzenie nie mo e by  wykorzystywane jako „mechanizm ZATRZYMANIA AWARYJNEGO” (patrz 
EN 60204, 9.2.5.4). 
 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNO CI 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za prawid owe dzia anie pomp elektrycznych lub za ewentualne 
spowodowane przez nie szkody w przypadku dokonywania w ich obr bie nieuprawnionych ingerencji, 
modyfikacji i/lub u ycia niezgodnego z przeznaczeniem, jak te  u ycia wbrew zaleceniom podanym w 
niniejszej instrukcji.  
Producent nie ponosi równie  odpowiedzialno ci z tytu u ewentualnych niedok adno ci zawartych w niniejszej 
instrukcji, spowodowanych b dami w druku lub w przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
wszelkich zmian, jakie uzna za niezb dne lub u yteczne, nie naruszaj c podstawowych charakterystyk produktu. 
 

1 INFORMACJE OGÓLNE 
Inwerter do pomp elektrycznych, przeznaczony do zwi kszania ci nienia w instalacjach hydraulicznych za pomoc  
pomiaru ci nienia oraz nat enia przep ywu. 
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Inwerter mo e utrzymywa  sta e ci nienie w obwodzie hydraulicznym, zmieniaj c liczb  obrotów na minut  pompy 
elektrycznej. W oparciu o wskazania czujników automatycznie w cza si  i wy cza, w zale no ci od potrzeb uk adu 
hydraulicznego.  
Przewidziane zosta y ró norodne tryby pracy oraz opcje dodatkowe. Poprzez ró ne mo liwe ustawienia oraz 
dost pno  daj cych si  konfigurowa  styków wej ciowych i wyj ciowych, dzia anie inwertera mo na dostosowa  do 
wymogów ró nych instalacji. W rozdziale 6 ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW zosta y 
przedstawione wszystkie daj ce si  ustawia  wielko ci: ci nienie, zadzia anie zabezpiecze , cz stotliwo  obrotu itp. 
 

1.1 Zastosowanie 
Przyk adowe mo liwe zastosowanie: 
 

- mieszkania  - zasilanie wod  ze studni 
- wspólnoty mieszkaniowe - nawadnianie szklarni, ogrodów, upraw rolnych 
- kempingi - wykorzystanie wód opadowych 
- baseny - instalacje przemys owe 
- gospodarstwa rolne  

   

1.2 Dane techniczne 
  Active 

Driver 
Plus M/T 

1.0 

Active 
Driver 

Plus M/T 
2.2 

Active 
Driver 

Plus T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver 

Plus M/M 
1.1 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.8 / DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / DV

Zasilanie 
elektryczne 

Liczba faz 1 1 3 3 1 1 1 

Napi cie 
[VAC] 

1 x  
220-240 

1 x  
220-240 

3 x  
380-480 

3 x  
380-480 

1 x 
 220-240 

1 x 220-240   
/            

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/           

1 x 110-127
Cz stotliwo
 [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Pr d 
pobierany 
[Arms] 

10 22 9 16 10 13 17 

Pr d 
odprowadza
ny do 
uziemienia 
[mA] 

<2 <2 <16 <16 <2 <2 <2 

Wyj cie 
pompy 
elektrycznej 

Liczba faz 3 3 3 3 1 1 1 

Napi cie* 
[VAC] 

3 x 
 220-240 

3 x  
220-240 

3 x  
380-480 

3 x  
380-480 

1 x  
220-240 

1 x 220-240   
/            

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/           

1 x 110-127
Cz stotliwo
 [Hz] 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50/60 50/60 50/60 

Maksymalny 
pr d fazowy 
[Arms] 

4,7 10,5 7,5 13,3 8,5 11 14 

Cechy 
konstrukcyj
ne 

Wymiary 
(LxHxP) 
[mm] 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x18
4 

237x282x18
4 

Masa (bez 
opakowania) 
[kg] 

3,5 3,5 4,5 4,6 3,5 3,5 3,8 

Stopie  
ochrony IP 55 55 55 55 55 55 55 

Parametry 
hydrauliczne 

Ci nienie 
maksymalne 
[bary] 

13 13 13 13 13 13 13 

Zakres 
regulacji 
ci nienia 
[bary] 

1-9 1-13 1-13 1-13 1-9 1-9 1-9 

Maksymalne 
nat enie 
przep ywu 
[l/min] 

300 300 300 300 300 300 300 
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  Active 
Driver 

Plus M/T 
1.0 

Active 
Driver Plus 

M/T 2.2 

Active 
Driver Plus 

T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.1 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / 

DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / 

DV 

Warunki 
dzia ania 

Po o enie 
robocze Dowolne Dowolne Pionowe Pionowe Dowolne Dowolne Dowolne 
Maksymalna 
temperatura 
cieczy [°C]  

50 50 50 50 50 50 50 

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia [°C]  

50 50 50 50 50 50 50 

Pod czeni
a 
hydraulicz
ne 

Z cze 
hydrauliczne 
dop ywu cieczy 

1 ¼” 
gwint 

zewn trz
ny 

1 ¼” gwint 
zewn trzn

y 

1 ¼” gwint 
zewn trzn

y 

1 ¼” 
gwint 

zewn trz
ny 

1 ¼” gwint 
zewn trzn

y 

1 ¼” gwint 
zewn trzn

y 

1 ¼” gwint 
zewn trzny

Z cze 
hydrauliczne 
wyp ywu cieczy 

1 ½” 
gwint 

wewn trz
ny 

1 ½” gwint 
wewn trzn

y 

1 ½” gwint 
wewn trzn

y 

1 ½” 
gwint 

wewn trz
ny 

1 ½” gwint 
wewn trzn

y 

1 ½” gwint 
wewn trzn

y 

1 ½” gwint 
wewn trzn

y 

Funkcjonal
no  
i zabezpiec
zenia 

Komunikacja CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN 
Zabezpieczenie 
przed prac  na 
sucho 
(suchobiegiem) 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
amperometrycz
ne do pompy 
elektrycznej 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
przed 
przegrzaniem 
komponentów 
elektronicznyc
h 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
przed 
nieprawid owy
mi warto ciami 
napi cia 
zasilania 

NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
przed zwarciem 
pomi dzy 
fazami na 
wyj ciu 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
przed 
zamarzaniem 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zabezpieczenie 
anticycling TAK TAK TAK TAK TAK  TAK TAK 
Wej cia 
cyfrowe 3 3 3 3 1 1 1 
Wyj cia 
i przeka niki  2 2 2 2 NIE  NIE NIE 
Zdalny czujnik 
ci nienia TAK TAK TAK TAK TAK  TAK TAK 

         
*Napi cie na wyj ciu nie mo e by  wy sze, ni  warto  napi cia zasilania 

Tabela 2: Dane techniczne i ograniczenia zastosowania 
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2 MONTA  

 

System zosta  przygotowany do pracy w rodowiskach, w których temperatura zawiera si  pomi dzy 0°C 
a 50°C (chyba e zostanie zagwarantowane zasilanie elektryczne: patrz par. 6.6.14 “Funkcja 
zapobiegania zamarzaniu”). 
 
Funkcja zapobiegania zamarzaniu. 
 
System nie mo e by  wykorzystywany do pompowania s onej wody, gnojówki, cieczy palnych, r cych 
lub wybuchowych (np.: ropy naftowej, benzyny, rozpuszczalników), t uszczy, olejów lub produktów 
spo ywczych. 
 
W przypadku wykorzystywania systemu do zasilania wod  gospodarstw domowych nale y stosowa  si  
do miejscowych przepisów organów zajmuj cych si  zarz dzaniem zasobami wodnymi. 
 

 

Podczas okre lania miejsca monta u upewni  si , e: 
 warto  napi cia i cz stotliwo , podane na tabliczce znamionowej pompy, s  zgodne z 

danymi instalacji elektrycznej zasilania. 
 pod czenie elektryczne zostanie wykonane w suchym miejscu, zabezpieczonym przed 

mo liwo ci  ewentualnego zalania. 
 instalacja elektryczna wyposa ona jest w wy cznik ró nicowy opracowany zgodnie 

z parametrami podanymi w Tabeli 2 
 Urz dzenie nale y pod czy  do uziemienia. 

W przypadku braku pewno ci, e pompowana woda wolna jest od cia  obcych, nale y na wej ciu do 
systemu zamontowa  filtr wychwytuj cy zanieczyszczenia. 
 

 

Monta  filtra na otworze zasysania powoduje obni enie osi gów hydraulicznych systemu, 
proporcjonalnie do strat obci eniowych powodowanych przez filtr (ogólnie, im wi ksza wydajno  
filtracji, tym wi kszy spadek osi gów). 
 

 

2.1 Pod czenia hydrauliczne 

 

Inwerter pracuje ze sta ym ci nieniem. Niniejsza regulacja ma zastosowanie w przypadku, gdy 
instalacja hydrauliczna znajduj ca si  za systemem zosta a odpowiednio zwymiarowana.  
Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodów rurowych o zbyt ma ej rednicy powoduj  straty 
obci enia, które mog  nie zosta  skompensowane przez urz dzenie. W konsekwencji sta e ci nienie 
utrzymywane jest w urz dzeniu, ale nie w urz dzeniu odbieraj cym wod  [lub docelowym.
  

 

ZAGRO ENIE ZAMARZANIEM: nale y starannie wybiera  miejsce monta u inwertera! Stosowa  
si  do poni szych zalece : 
Je eli przewidziana jest praca inwertera, nale y bezwzgl dnie chroni  go przed zamarzaniem 
i zapewni  zasilanie w trybie ci g ym. Po od czeniu urz dzenia od zasilania funkcja zabezpieczaj ca 
przed zamarzaniem nie jest aktywna! 
Je eli praca inwertera nie jest przewidziana nale y od czy  zasilanie, od czy  urz dzenie od 
przewodów rurowych oraz ca kowicie opró ni  z resztek pozosta ej w nim wody. 
Odci cie doprowadzenia ci nienia do przewodów rurowych nie jest wystarczaj ce, poniewa  w ich 
wn trzu zawsze pozostaje woda! 
Na przewodzie rurowym przed inwerterem nale y zawsze zamontowa  zawór zwrotny. 
Na u ytek dzia ania inwertera zawór mo na zamontowa  na przewodzie ss cym lub t ocznym pompy 
elektrycznej. Na po czeniu hydraulicznym pomi dzy inwerterem a pomp  elektryczn  nie mog  
wyst powa  odga zienia. Przewody rurowe powinny posiada  rozmiary dostosowane do zamontowanej 
pompy elektrycznej. 
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2.1.1  Monta  z u yciem jednej pompy  
Rysunek Figura 1 przedstawia schemat monta u hydraulicznego jednej pompy z inwerterem. 

 

 
Rysunek 1: Instalacja hydrauliczna 

2.1.2  Monta  z u yciem wielu pomp 
Produkowane przez nas systemy zapewniaj  mo liwo  tworzenia grup zwi kszaj cych ci nienie z u yciem wielu 
pomp oraz ze skoordynowanym sterowaniem przez wszystkie inwertery. Maksymalna liczba komponentów, które 
mog  zosta  po czone w celu utworzenia instalacji z u yciem wielu pomp, wynosi 8. Aby zapewni  mo liwo  
korzystania z funkcji skoordynowanego sterowania (wieloinwerterowego), nale y wykona  równie  odpowiednie 
pod czenia elektryczne, aby uzyska  czno  pomi dzy inwerterami, patrz par. 2.3.6. 
Zespó  wielopompowy wykorzystywany jest g ównie do:   
• Zwi kszania wydajno ci hydraulicznej w porównaniu do jednego urz dzenia 
• Zapewnienia ci g o ci dzia ania w przypadku uszkodzenia jednego urz dzenia  
• Podzia u mocy maksymalnej. 
 

Instalacja tworzona jest w sposób podobny do systemu z u yciem jednej pompy. Ka da z pomp posiada w asny 
przewód t oczny prowadz cy do inwertera, a hydrauliczne odprowadzenia z inwerterów prowadz  do jednego 
kolektora zbiorczego.  
Kolektor zbiorczy powinien posiada  odpowiednie rozmiary, w celu obs u enia strumienia wody wytwarzanego przez 
u yt  liczb  pomp. 
Instalacja hydrauliczna powinna zosta  wykonana w jak najbardziej symetryczny sposób, aby uzyska  równomierne 
roz o enie obci enia na wszystkie pompy. 
Nale y u y  takich samych pomp oraz modeli inwerterów. Inwertery nale y po czy  w konfiguracj  wieloinwerterow , 
patrz par. 2.1.2. 
 
 

2.2 Pod czenia elektryczne 
Inwertery wyposa one s  w przewody do pod czenia do zasilania oraz do pompy, oznaczone odpowiednio 
etykietami LINE i PUMP. 

 

Dost p do wewn trznych pod cze  elektrycznych mo na uzyska  poprzez odkr cenie 4 wkr tów na pokrywie. Na 
wewn trznych listwach zaciskowych znajduj  si  takie same oznaczenia, LINE i PUMP, jak na przewodach 
elektrycznych. 
 

Komponenty systemu

1 Zbiornik wyrównawczy

2 Manometr

3, 12 Zawór zwrotny

4, 11 Zawór kulowy

5, 9 Z cze z szybkoz czk

6 Pod czenie pompy elektrycznej

7 Pod czenie linii

8 Inwerter

10 Filtr

13 pompy
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Przed przyst pieniem do wykonania jakiejkolwiek czynno ci monta u lub konserwacji od czy  inwerter 
od sieci zasilania elektrycznego. Odczeka  co najmniej 15 minut przed dotkni ciem komponentów 
wewn trznych.  Sprawdzi , czy warto ci napi cia i cz stotliwo ci, podane na tabliczce znamionowej 
inwertera, s  zgodne z parametrami sieci zasilania. 

 

Aby zwi kszy  ochron  przed ewentualnym szumem emitowanym w kierunku innych urz dze , do zasilania inwertera 
zaleca si  u y  oddzielnych przewodów. 
Monta ysta zobowi zany jest sprawdzi , czy instalacja zasilania elektrycznego posiada wydajne uziemienie, 
wykonane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 

Sprawdzi , czy wszystkie zaciski s  prawid owo umocowane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zacisk 
uziemienia.  
Sprawdzi , czy d awiki kablowe s  prawid owo zaci ni te, w sposób zapewniaj cy uzyskanie stopnia ochrony 
IP55. 
Sprawdzi , czy wszystkie przewody czeniowe s  w dobrym stanie i czy nie zosta a uszkodzona ich os onka 
zewn trzna. Silnik pompy elektrycznej powinien cechowa  si  parametrami podanymi w Tabeli 2. 
 

 

B dne pod czenie uziemienia do zacisku innego, ni  zacisk uziemienia, skutkuje 
nieodwracalnym uszkodzeniem ca ego urz dzenia! 
 

B dne pod czenie linii zasilania do zacisków wyj cia przeznaczonych dla obci enia skutkuje 
nieodwracalnym uszkodzeniem ca ego urz dzenia! 

 

2.2.1 Pod czenie pompy dla modeli M/T i T/T 
Wyj cie na u ytek pod czenia pompy elektrycznej znajduje si  na przewodzie trzyfazowym + uziemienie, 
oznaczonym etykiet  PUMP. 
Silnik zamontowanej pompy elektrycznej powinien by  trójfazowy, pracuj cy z napi ciem 220-240 V dla modeli M/T 
oraz 380-480 V dla modeli T/T. Aby wykona  prawid owy rodzaj pod czenia uzwoje  silnika, stosowa  si  do 
informacji podanych na tabliczce znamionowej lub na listwie zaciskowej pompy elektrycznej. 
 

2.2.2 Pod czenie pompy dla modeli M/M 
Wyj cie na u ytek pod czenia pompy elektrycznej znajduje si  na przewodzie jednofazowym + uziemienie, 
oznaczonym etykiet  PUMP. 
Inwertery typu DV mog  by  pod czone do silnika z zasilaniem 110-127 V lub 220-240 V. Aby w inwerterze DV do 
sterowania silnikiem mo liwe by o wykorzystanie zasilania 220-240 V, nale y zastosowa  zasilanie o takiej samej 
warto ci napi cia. 
 

 

Dla wszystkich inwerterów M/M o mocy 11 i 14 A upewni  si , e zosta o poprawnie skonfigurowane 
napi cie zastosowanego silnika, patrz par 5.2.5. 
 

Inwertery M/M o mocy 8,5 A mog  by  pod czane wy cznie do pomp elektrycznych z silnikiem 
jednofazowym 230 V. 

2.3 Pod czenie do linii zasilania 
 
UWAGA: Napi cie linii mo ne ulega  zmianom po uruchomieniu pompy elektrycznej przez inwerter. 
Napi cie na linii mo ne ulega  zmianom w zale no ci od innych pod czonych do niej urz dze  oraz od 
jako ci linii. 

 

UWAGA: Zabezpieczaj cy wy cznik magnetotermiczny oraz przewody zasilania inwertera i pompy powinny posiada  
parametry odpowiednie dla danej instalacji. 
Wy cznik ró nicowy oraz zabezpieczenia instalacji powinny posiada  prawid owe parametry, dobrane na podstawie 
parametrów podanych w Tabeli 2. Dla inwerterów typu M/T i M/M zaleca si  u ycie wy cznika ró nicowego typu F, 
zabezpieczonego przed nieprzewidzianym zadzia aniem. Dla typu T/T zaleca si  u ycie wy cznika ró nicowego typu 
B, zabezpieczonego przed nieprzewidzianym zadzia aniem.  

Gdy zalecenia podane w instrukcji s  sprzeczne z obowi zuj cymi przepisami, wi ce s  zapisy obowi zuj cych 
przepisów. 

W razie konieczno ci przed u enia przewodów inwertera, np.: w przypadku zasilania pomp zanurzeniowych, 
w przypadku gdy spowoduje to wyst pienie zak óce  elektromagnetycznych, nale y: 

 sprawdzi  uziemienie oraz doda  ewentualnie jedn  elektrod  uziemiaj c  w pobli u inwertera. 
 Uziemi  przewody. 
 Zastosowa  przewody ekranowane. 
 Zamontowa  urz dzenie DAB Active Shield 
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Aby zapewni  poprawne dzia anie, filtr sieciowy nale y zamontowa  w pobli u inwertera! 
 
 
 

2.3.1 Pod czenie do zasilania modeli M/T i M/M 
Parametry zasilania powinny by  zgodne z charakterystyk  podan  w Tabeli 2. 
Przekrój, rodzaj i sposób monta u przewodów zasilania inwertera powinny zosta  dobrane zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. W Tabeli 3 zamieszczone zosta y zalecenia dotycz ce przekroju stosowanych przewodów. Tabela 
dotyczy przewodów z os on  z PCW, z 3 y ami (faza zero + uziemienie). Podaje minimalny zalecany przekrój, 
w zale no ci od warto ci pr du oraz d ugo ci przewodu.  
 

Przekrój przewodu zasilania w mm² 
Dane dotycz  przewodów z os on  z PCW, z 3 y ami (faza zero + uziemienie) 

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 
8 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 
12 A 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16   
16 A 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16     
20 A 4 4 6 10 10 10 16 16 16 16      
24 A 4 4 6 10 10 16 16 16        
28 A 6 6 10 10 16 16 16         

 
Tabela 3: Przekrój przewodów zasilania dla inwerterów M/M i M/T 

Warto  pr du zasilania dla inwertera mo na przyj  ogólnie (z zachowaniem marginesu bezpiecze stwa) jako 2,5-
krotn  warto  pr du pobieranego przez pomp  trzyfazow . Przyk ad: je eli pompa pod czona do inwertera pobiera 
pr d 10 A na faz , przewody zasilania inwertera powinny zosta  dobrane dla 25 A.   
Nawet je eli inwerter posiada ju  w asne zabezpieczenia wewn trzne, zaleca si  zamontowa  odpowiednio dobrany 
zabezpieczaj cy wy cznik magnetotermiczny. 
 

2.3.2 Pod czenie do zasilania modeli T/T 
Parametry zasilania powinny by  zgodne z charakterystyk  podan  w Tabeli 2. Przekrój, rodzaj i sposób monta u 
przewodów zasilania inwertera powinny zosta  dobrane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  W Tabeli 4 Przekrój 
przewodu z 4 y ami (3 fazy + uziemienie) zamieszczone zosta y zalecenia dotycz ce przekroju stosowanych 
przewodów. Tabela dotyczy przewodów z os on  z PCV, z 4 y ami (3 fazy + uziemienie). Podaje minimalny zalecany 
przekrój, w zale no ci od warto ci pr du oraz d ugo ci przewodu.  
 

Przekrój przewodu w mm² 
Dane dotycz  przewodów z os on  z PCW, z 4 y ami (3 fazy + uziemienie) 

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 
8 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 
12 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 
16 A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 
20 A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 
24 A 4 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 
28 A 6 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
32 A 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 
36 A 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
40 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
44 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
48 A 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
52 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
56 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
60 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tabela 4: Przekrój przewodu z 4 y ami (3 fazy + uziemienie) 

Warto  pr du zasilania dla inwertera mo na przyj  ogólnie (z zachowaniem marginesu bezpiecze stwa) jako o 1/8 
wi ksz  ni  warto  pr du pobieranego przez pomp .  
Nawet je eli inwerter posiada ju  w asne zabezpieczenia wewn trzne, zaleca si  zamontowa  odpowiednio dobrany 
zabezpieczaj cy wy cznik magnetotermiczny.  
W przypadku stosowania inwertera o ca kowitej dost pnej mocy, aby pozna  warto  pr du na u ytek dobrania 
przewodów oraz wy cznika magnetotermicznego, patrz Tabela 4.  
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2.3.3 Pod czenie wej  u ytkownika 
W inwerterach typu M/T i T/T, wej cia mog  zosta  aktywowane zarówno przy pr dzie ci g ym, jak i zmiennym 50-
60 Hz.  Dla typu M/M wej cie mo e zosta  aktywowane wy cznie przy u yciu czystego styku, wsuni tego pomi dzy 
dwa piny. Poni ej przedstawiono schemat pod czenia oraz parametry elektryczne wej . 
 

Schemat pod czenia wej  u ytkownika  
Typ 

inwertera Nazwa cznika Pin Zastosowanie 

M/T J6 

1 Zacisk zasilania: + 12V DC – 50 mA 
2 Zacisk pod czenia wej cia I3 
3 Zacisk pod czenia wej cia I2 
4 Zacisk pod czenia wspólny dla I3 – I2  
5 Zacisk pod czenia wej cia I1  
6 Zacisk pod czenia wspólny dla I1 
7 Zacisk pod czenia: GND 

T/T J7 

1 Zacisk zasilania: + 12V DC – 50 mA 
2 Zacisk pod czenia wej cia I3 
3 Zacisk pod czenia wej cia I2 
4 Zacisk pod czenia wspólny dla I3 – I2  
5 Zacisk pod czenia wej cia I1  
6 Zacisk pod czenia wspólny dla I1 
7 Zacisk pod czenia: GND 

M/M J2 1 Zacisk pod czenia wej cia I1 
2 Zacisk pod czenia: GND 

Tabela 5: Pod czenie wej  
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Sterowanie przy u yciu czystego styku Sterowania przy u yciu napi cia zewn trznego

Rysunek.2: pod czenie wej  

 
 
 
 

Przyk ad zastosowania IN 1 
 

Po aktywowaniu si  IN 1 pompa 
elektryczna zostaje zablokowana 

i sygnalizuje „F1” 
 

np.: IN 1 mo e by  po czony 
z p ywakiem

Przyk ad zastosowania IN 2 
 

Po aktywowaniu si  IN 2 ci nienie 
regulacji przyjmuje warto  „P1” 

 
(komutacja ustawie  aktywna:         

SP lub P1) 

Przyk ad zastosowania IN 3 
 

Po aktywowaniu si  IN 3 pompa 
elektryczna zostaje zablokowana 

i sygnalizuje „F3” 
 

np.: IN 3 mo e by  po czony 
z presostatem zabezpieczaj cym 
z r cznym przywracaniem dzia ania 

Zasilanie 
pr d sta y 

(maks. 36 V) lub 
pr d zmienny 

(maks. 24 Vrms) 

Zasilanie 
pr d sta y 

(maks. 36 V) lub 
pr d zmienny 

(maks. 24 V rms) 

Zasilanie 
pr d sta y 

(maks. 36 V) lub 
pr d zmienny 

(maks. 24 V rms) 

Czysty styk 

Zworka 

Czysty styk 

Zworka 

Czysty styk 

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

AC/DC

1
2
3
4
5
6
7

AC/DC

1
2
3
4
5
6
7

AC/DC

M/T > J6
T/T > J7

Zworka 

M/T > J6
T/T > J7

M/T > J6
T/T > J7

M/T > J6
T/T > J7

M/T > J6
T/T > J7

M/T > J6
T/T > J7
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Tabela 6: Parametry wej  
 

2.3.4 Pod czenie wyj  u ytkownika 
Wyj cia u ytkownika dost pne s  wy cznie dla typów inwerterów M/T i T/T. 
Poni ej zosta  przedstawiony schemat pod czenia oraz parametry elektryczne wej . 
 

Schemat pod czenia wyj  u ytkownika  
Typ 

inwertera 
Nazwa 
cznika Pin Wyj cie 

M/T J13 1-2 Out 1 
3-4 Out 2 

T/T J6 1-2 Out 1 
3-4 Out 2 

Tabela 7: Pod czenie wyj  

 
Rysunek 3: pod czenie wyj  

Parametry styków wyj ciowych 
Rodzaj styku NIE 
Maksymalne napi cie wytrzymywane [V] 250 

Maksymalny pr d dopuszczalny [A] 5 -> obci enie rezystancyjne 
2,5 -> obci enie indukcyjne 

Tabela 8: Parametry styków wyj ciowych 

2.3.5 Pod czenie zdalnego czujnika ci nienia 
 

Pod czenie zdalnego czujnika  
Typ inwertera Nazwa cznika 

M/T J8 
T/T J10 
M/M J6 

Tabela 9: Pod czenie zdalnego czujnika ci nienia 

2.3.6 Pod czenie komunikacji wieloinwerterowej 
Komunikacja wieloinwerterowa odbywa si  za pomoc  czników wskazanych w Tabeli 10. Pod czenie nale y 
wykona  poprzez po czenie ze sob  odpowiednich pinów w ró nych inwerterach (np.: pin 1 inwertera A z pinem 1 
inwertera B itd.). Zaleca si  u ycie przewodu typu skr tka, ekranowanego. Ekran nale y pod czy  z obu stron do 
centralnego pinu cznika. 
 
 
 

 

Charakterystyka wej  dla inwerterów typu M/T i T/T 
 Wej cia DC [V] Wej cia AC 50-60 Hz [Vrms] 

Minimalne napi cie w czania [V] 8 6 
Maksymalne napi cie wy czania [V] 2 1,5 
Maksymalne dopuszczalne napi cie [V] 36 36 
Pobór pr du przy 12 V [mA] 3,3 3,3 
Uwaga: Wej cia mog  by  sterowane przy u yciu ka dej biegunowo ci (dodatniej lub ujemnej, w zale no ci od ich 
masy w asnej) 
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Schemat pod czenia komunikacji 
wieloinwerterowej 

Typ inwertera Nazwa cznika 
M/T J2 
T/T J3 
M/M J1 

Tabela 10: Pod czenie komunikacji wieloinwerterowej 

 

 
Rysunek 4: Pod czenie komunikacji wieloinwerterowej 

 

2.4 Konfiguracja wbudowanego inwertera 
 
System zosta  skonfigurowany przez producenta tak, aby zaspokaja  wymogi jak najwi kszej liczby stosowanych 
rodzajów monta u, to jest: 

  Praca przy sta ym ci nieniu; 
  Ustawiona warto  ( dana warto  sta ego ci nienia):  SP = 3.0 bar 
  Zmniejszenie ci nienia podczas uruchamiania: RP = 0.5 bar 
  Funkcja anti-cycling: wy czona 
  Funkcja Anti-freeze: w czona 

Powy sze parametry, jak i wiele innych, mog  by  ustawiane przez u ytkownika. Przewidziane zosta y ró norodne 
tryby pracy oraz opcje dodatkowe. Poprzez ró ne mo liwe ustawienia oraz dost pno  daj cych si  konfigurowa  
kana ów wej ciowych i wyj ciowych dzia anie inwertera mo na dostosowa  do wymogów ró nych instalacji.  
Na u ytek zdefiniowania parametrów SP i RP okre la si , e ci nienie wymagane do uruchomienia systemu posiada 
warto : 

Pstart = SP – RP Przyk ad:: 3.0 – 0.5 = 2.5 bar w konfiguracji domy lnej 
 
System nie pracuje je eli odbiornik znajduje si  na wysoko ci wy szej, ni  równowa nik w metrach s upa wody Pstart 
(przyj , e 1 bar = 10 metrów s upa wody). Na u ytek konfiguracji domy lnej – je eli odbiornik znajduje si  na 
wysoko ci co najmniej 25 m, system nie uruchamia si . 

 

2.5 Zalewanie pompy 
System po ka dym uruchomieniu kontroluje przez pierwsze 10 sekund obecno  wody w uk adzie t ocz cym. 
Wykrycie strumienia wody w uk adzie t ocz cym oznacza zalanie pompy i rozpocz cie przez ni  regularnej pracy. 
Je eli natomiast nie zostanie wykryty regularny strumie  t oczonej wody, system pyta o zezwolenie na rozpocz cie 
procedury zalewania oraz wy wietla przedstawione na rysunku okno: 

 

Rysunek 5: pierwsze zalanie 

Naci ni cie przycisku „-” oznacza brak zgody na przeprowadzenie procedury zalewania; produkt pozostaje w stanie 
alarmu, a okno przestaje by  wy wietlane. 
Po naci ni ciu przycisku „+” urz dzenie uruchamia procedur  zalewania. Pompa zaczyna prac  i pracuje 
maksymalnie przez 2 minuty, podczas których nie nast puje zadzia anie zabezpieczenia przed prac  na sucho 
(suchobiegiem).  
Jak tylko produkt wykryje regularny przep yw t oczonej wody, ko czy procedur  zalewania i rozpoczyna regularn  
prac . 
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Je eli po up ywie 2 minut od rozpocz cia procedury system nie zostanie zalany, inwerter zatrzymuje prac  pompy. Na 
wy wietlaczu ponownie pojawia si  komunikat o braku wody, umo liwiaj c powtórzenie procedury. 

 
Zbyt d uga praca pompy elektrycznej na sucho mo e spowodowa  jej uszkodzenie. 
 
 
 

 

2.6 Dzia anie 
Po zako czeniu zalewania pompy system rozpoczyna regularn  prac  w oparciu o skonfigurowane parametry. 
Uruchamia si  automatycznie po otwarciu zaworu, dostarcza wod  o okre lonej warto ci ci nienia (SP), utrzymuje 
sta e ci nienie równie  po otwarciu pozosta ych zaworów, zatrzymuje si  automatycznie po czasie T2, po osi gni ciu 
warunków wy czenia (T2 mo e zosta  ustawiony przez u ytkownika; warto  fabryczna wynosi 10 sek.). 
 

3 PULPIT PRZYCISKOWY I WY WIETLACZ 
 
 

 
Rysunek 6: Wygl d interfejsu u ytkownika 

Interfejs urz dzenia ma posta  wy wietlacza typu OLED 64 X 128 koloru ó tego na czarnym tle oraz 5 przycisków, 
zwanych „MODE”, „SET”, „+”, „-”, „RUN/STOP”, patrz rysunek 6. 
Na ekranie wy wietlane s  warto ci oraz stan inwertera, wraz z podaniem funkcji poszczególnych parametrów. 
Funkcje przycisków zosta y opisane w tabeli 11. 
 

 

Przycisk MODE umo liwia przej cie do kolejnych pozycji w obr bie tego samego menu. 
Przytrzymanie wci ni tego przycisku przez co najmniej 1 sekund  umo liwia przej cie do 
pozycji poprzedniego menu.  

 
Przycisk SET pozwala na wyj cie z bie cego menu. 

 
Zmniejsza aktualn  warto  parametru (je eli parametr jest parametrem zmiennym).  

 
Zwi ksza aktualn  warto  parametru (je eli parametr jest parametrem zmiennym). 

 
Dezaktywuje sterowanie pompy. 

Tabela 11: Funkcje przycisków 

Przytrzymanie wci ni tego przycisku „+” lub „-” umo liwia automatyczne zwi kszenie/zmniejszenie wybranego 
parametru. Po up ywie 3 sekund od wci ni cia przycisku „+” lub „-” pr dko  zwi kszania/zmniejszania automatycznie 
si  zwi ksza. 
 



 
POLSKI 

 

666 
 

 Po wci ni ciu przycisku „+” lub „-” wybrana wielko  zostaje zmodyfikowana i niezw ocznie zapisana 
w pami ci trwa ej (EEPROM). Wy czenie urz dzenia na tym etapie, równie  przypadkowe, nie powoduje 
utraty ustawionego parametru.  
Przycisk SET s u y wy cznie do wychodzenia z aktualnego menu i nie jest niezb dny do zapisania 
dokonanych zmian. Tylko w szczególnych przypadkach, opisanych w rozdziale 6 niektóre z wielo ci 
aktywowane s  po wci ni ciu SET lub MODE. 

  

3.1 Menu 
Pe na struktura wszystkich menu oraz tworz cych je pozycji zosta a przedstawiona w tabeli 13. 
 

3.2 Dost p do menu 
Z poziomu wszystkich menu mo na uzyska  dost p do innych, pos uguj c si  odpowiedni  kombinacj  przycisków. 
Dost p z poziomu menu g ównego do innych menu mo na uzyska  równie  korzystaj c z menu rozwijanego. 
 

3.2.1  Bezpo redni dost p przy u yciu kombinacji przycisków 
Aby uzyska  bezpo redni dost p do wybranego menu, nale y wcisn  jednocze nie odpowiedni  kombinacj  
przycisków (np.: MODE SET w celu uzyskania dost pu do menu Ustawienia). Do przechodzenia pomi dzy ró nymi 
pozycjami menu s u y przycisk MODE. 
W tabeli 12 zamieszczone zosta y menu, do których dost p mo na uzyska  poprzez kombinacj  przycisków. 
 

NAZWA MENU PRZYCISKI DOST PU 
BEZPO REDNIEGO 

CZAS 
PRZYTRZYMANIA

U ytkownik Po zwolnieniu przycisku 

Wy wietlacz 2 sek 

Ustawienia 2 sek 

Instrukcja 3 sek 

Monta ysta 3 sek 

Serwis techniczny 3 sek 

Przywracanie ustawie   
fabrycznych 

2 sek podczas w czania 
urz dzenia 

Reset 2 sek 

Tabela 12: Dost p do menu 
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Menu skrócone (widoczne) Menu pe ne (dost p bezpo redni lub chroniony has em) 
Menu g ówne 

 
Menu 

u ytkownika 
MODE 

Menu monitora
set-minus 

Menu ustawie
mode-set 

Menu r czne
set-plus-minus 

Menu 
monta ysty 

mode-set-minus 

Menu serwisu 
technicznego 
mode-set-plus 

MAIN 
(strona g ówna) 

FR 
Cz stotliwo  

obrotu 

VF 
Wy wietlanie 

warto ci 
nat enia 
przep ywu 

SP
Ci nienie 
ustawione 

FP
Cz stotliwo  
trybu r cznego 

RC 
Pr d 

nominalny 

TB
Czas blokady 

z powodu braku 
wody 

Wybór menu VP 
Ci nienie 

TE 
Temperatura 

radiatora 

P1
Ci nienie 

pomocnicze 1 

VP
Ci nienie 

RT* 

Kierunek 
obrotu 

T1
Czas wy czenia 
po wyst pieniu 

niskiego 
ci nienia  

 C1 
Pr d 

fazowy pompy 

BT 
Temperatura 

p yty 

P2*

Ci nienie 
pomocnicze 2 

C1
Pr d 

fazowy pompy 

FN 
Cz stotliwo  

nominalna 

T2
Opó nienie 
wy czenia 

 PO 
Moc pobierana 
przez pomp  

FF 
Archiwum 

b dów 
i ostrze e  

P3*

Ci nienie 
pomocnicze 3 

PO
Moc pobierana 
przez pomp  

UN+ 

Napi cie 
nominalne 

GP
Wzmocnienie 

proporcjonalne 

 PI 
Histogram mocy 

CT 
Kontrast 

 RT*

Kierunek 
obrotu 

OD 
rodzaju. 
instalacji 

GI
Wzmocnienie 

ca kowite 
 SM 

Monitor systemu 
LA 

J zyk 
 VF

Wy wietlanie 
warto ci 

nat enia 
przep ywu 

RP 
Zmniejszenie 

warto ci 
ci nienia 
na u ytek 

uruchomienia 

FS
Cz stotliwo  
maksymalna 

 VE 
Informacje 
o sprz cie 

i oprogramowaniu

HO 
Liczba godzin 

pracy 

  AD 
Adres 

FL
Cz stotliwo  

minimalna 

  EN 
Licznik energii 

  PR 
Zdalny czujnik 

ci nienia 

NA
Inwertery 
aktywne 

  SN 
Liczba 

uruchomie  

  MS 
System miar 

NC
Maks. liczba 
jednocze nie 
pracuj cych 
inwerterów 

     SX 
Ustawiona wart. 

maks. 

IC
Konfig. 

inwerterów
      ET

Maksymalny 
czas wymiany 

      CF
No na 

      AC
Przyspieszenie 

      AY
Zabezpieczenie 

anticycling 
      AE

Zabezpieczenie 
przed 

blokowaniem 
      AF

Zabezpieczenie 
przed 

zamarzaniem
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      I1
Funkcja 

wej cia 1 
      I2*

Funkcja 
wej cia 2 

      I3*

Funkcja 
wej cia 3 

      O1*

Funkcja 
wyj cia 1 

      O2*

Funkcja 
wyj cia 2 

      SF+
Cz stotliwo  
uruchamiania 

      ST+
Czas 

uruchamiania 
      FW

Aktualizacja 
firmware 

      RF
Zerowanie 
po b dach 

i ostrze eniach 
      PW

Zmiana has a 
*Parametry wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T 
+ Parametry wy cznie dla inwerterów typu M/M 

Tabela 13: Struktura menu 

Legenda 
Kolory identyfikacyjne Zmiana parametrów w zespo ach wieloinwerterowych 

 Razem z parametrami wra liwymi. Aby system wieloinwerterowy móg  rozpocz  
prac , wspomniane parametry powinny zosta  ujednolicone. Zmiana jednego 
z parametrów w którymkolwiek z inwerterów spowoduje automatyczne ujednolicenie 
parametrów we wszystkich innych urz dzeniach, bez konieczno ci wydawania 
polecenia. 

 Parametry, wobec których dozwolone jest ujednolicenie w trybie uproszczonym, 
ustawia tylko jeden inwenter, a nast pnie przekazuje do wszystkich innych. Parametry 
mog  mie  ró ne warto ci w ró nych inwerterach. 

 Parametry ustawie  maj ce wy cznie zastosowanie lokalne. 

 Parametry tylko do odczytu. 
 

3.2.2  Dost p wg nazwy, przy u yciu rozwijanego menu 
Dost p do wyboru ró nych menu wg ich nazw. Dost p z poziomu menu g ównego do strony wyboru innych menu 
uzyskuje si  po wci ni ciu jednego z przycisków: „+” lub „-”.  
Na stronie wyboru menu widoczne s  nazwy menu, do których mo na uzyska  dost p, a jedno z menu wyró nione 
jest paskiem (patrz rysunek 7). Przy u yciu przycisków „+” i „-” mo na przesuwa  pasek wyró nienia, ustawiaj c go na 
wybranym menu. Aby wej  do menu wcisn  przycisk SET. 
 

 
Rysunek 7: Wybór menu rozwijanego 
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Dost pne s  pozycje MENU G ÓWNE, U YTKOWNIK, MONITOR, a nast pnie pojawia si  czwarta pozycja: MENU 
ROZWINI TE. Pozycja ta umo liwia rozwini cie listy wy wietlanych menu. Po wybraniu MENU ROZWINI TEGO 
pojawia si  okienko pop-up z daniem podania klucza dost powego (HAS A). Klucz dost powy (HAS O) pokrywa 
si  z kombinacj  przycisków wykorzystywan  na u ytek dost pu bezpo redniego. Pozwala na rozszerzenie z menu, 
którego dotyczy klacz dost powy, wy wietlania menu o wszystkie menu o ni szym priorytecie. 
Kolejno  menu jest nast puj ca: U ytkownik, Monitor, Ustawienia, Tryb r czny, Monta ysta, Serwis techniczny. 
Po wybraniu klucza dost powego, odblokowane menu pozostaj  dost pne przez czas 15 minut lub do ich r cznej 
dezaktywacji przy u yciu pozycji „Ukryj menu zaawansowane”, która pojawia si  w wyborze menu po u yciu klucza 
dost powego. 
Na rysunku 8 przedstawiony zosta  schemat dzia ania na u ytek wyboru menu.  
Na rodku strony znajduj  si  menu. Od prawej mo na uzyska  do nich dost p poprzez bezpo rednie wybranie 
kombinacji przycisków, od lewej natomiast poprzez system wyboru z menu rozwijanego.  
 

   

Rysunek 8: Schemat mo liwych dost pnych menu 

3.3 Struktura stron menu 
Po w czeniu wy wietlane s  strony wprowadzaj ce, a nast pnie strona menu g ównego.  
Nazwa ka dego z menu widoczna jest zawsze w górnej cz ci wy wietlacza.  
W menu g ównym widoczne s : 
Stan: stan dzia ania (np.: stan wstrzymania, praca, b d, funkcje wej ) 
Cz stotliwo : warto  wyra ona w [Hz] 
Ci nienie: warto  wyra ona w [barach] lub [psi], w zale no ci od ustawionej jednostki miary. 
W przypadku wyst pienia zdarzenia mog  pojawi  si : 
Komunikaty o b dzie        
Ostrze enia 
Informacje o funkcjach przypisanych do wej  
Ikony specjalne 
Warunki b du lub stanu wy wietlane na stronie g ównej zosta y wyszczególnione w tabeli 14. 
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Tabela 14: Komunikaty na stronie g ównej o stanie i b dach 

Pozosta e strony menu zmieniaj  si  w zale no ci od przypisanych funkcji i opisywane s  kolejno w odniesieniu do 
rodzaju wskaza  lub ustawie . Po wej ciu do dowolnego menu, na dole strony wy wietlane jest podsumowanie 
podstawowych parametrów dzia ania (stan pracy lub ewentualne b dy, ustawiona cz stotliwo  i ci nienie). 
Umo liwia to sta y wgl d w zasadnicze parametry urz dzenia. 
 

 
Rysunek 9: Wy wietlanie parametru menu 

 

Tabela 15: Wskazania na pasku stanu 
 

Warunki b du lub stanu wy wietlane na stronie g ównej 

Oznaczenie Opis 

GO W czona pompa elektryczna 
SB Wy czona pompa elektryczna 
PH Blokada z powodu przegrzania pompy 
BL Blokada z powodu braku wody 
LP Blokada z powodu niskiej warto ci napi cia zasilania 
HP Blokada z powodu wysokiej warto ci zasilania wewn trznego 
EC Blokada z powodu b dnego ustawienia warto ci pr du nominalnego 
OC Blokada z powodu przet enia pr du w silniku pompy elektrycznej 
OF Blokada z powodu przet enia pr du na wzmacniaczach ko cowych 
SC Blokada z powodu zwarcia faz wyj cia 
OT Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy 
OB Blokada z powodu przegrzania si  obwodu drukowanego 
BP1 Blokada z powodu b dnego odczytu wskaza  wewn trznego czujnika ci nienia 
BP2 Blokada z powodu b dnego odczytu wskaza  zdalnego czujnika ci nienia 
NC Pompa nie jest pod czona 
F1 Stan / alarm Funkcja p ywaka 
F3 Stan / alarm Funkcja wy czania systemu 
F4 Stan / alarm Funkcja sygna u niskiego ci nienia 
P1 Stan dzia ania przy ci nieniu pomocniczym 1 
P2 Stan dzia ania przy ci nieniu pomocniczym 2 
P3 Stan dzia ania przy ci nieniu pomocniczym 3 

Ikona 
komunikacji 

z liczb  
Stan dzia ania w trybie komunikacji wieloinwerterowej, w oparciu o podany adres 

Ikona 
komunikacji z E Stan b du komunikacji w systemie wieloinwerterowym 

Ei Blokada z powodu i-entego b du wewn trznego 
Vi Blokada z powodu i-entego wyst pienia nieprawid owej warto ci napi cia wewn trznego 
EY Blokada z powodu wykrycia w systemie nieprawid owej cykliczno ci 
EE Wpisywanie i odczytywanie w EEPROM ustawie  fabrycznych 

WARN. 
[UWAGA] 

Niskie napi cie 
Ostrze enie o braku napi cia zasilania 

Wskazania na pasku stanu znajduj cym si  na dole ka dej strony 

Oznaczenie Opis 
GO W czona pompa elektryczna 
SB Wy czona pompa elektryczna 

B D Obecno  b du uniemo liwiaj cego sterowanie pompy elektrycznej 
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Na stronach, na których wy wietlane s  parametry, mog  pojawi  si : warto ci liczbowe i jednostki miary dla aktualnej 
pozycji, warto ci innych parametrów zwi zanych z ustawieniami aktualnej pozycji, pasek graficzny, wykazy – patrz 
rysunek 9. 
 
3.4 Blokowanie ustawie  parametrów przy u yciu has a 
Urz dzenie posiada system zabezpieczenia has em. Po ustawieniu has a parametry inwertera b d  dost pne 
i widoczne, ale nie b dzie mo na ich modyfikowa , z wyj tkiem parametrów SP, P1, P2, P3, RP, FP, LA, CT. 
Parametry SP, P1, P2, P3 ograniczane s  z kolei przez SX (SX obj ty jest has em). System zarz dzania has em 
znajduje si  w menu „Serwis techniczny” i obs ugiwany jest poprzez parametr PW, patrz paragraf 6.6.20. 
 
3.5 W czanie i wy czanie silnika 
Po przeprowadzeniu pierwszej konfiguracji poprzez wizard, przycisk [RUN/STOP] mo e by  wykorzystywany do 
wy czania i w czania sterowania silnika. Je eli inwerter pracuje (zielona kontrolka ON ó ta kontrolka ON) lub jest 
zatrzymany (zielona kontrolka OFF ó ta kontrolka ON), mo na wy czy  sterowanie silnika po wci ni ciu przycisku 
[RUN/STOP]. 
Gdy inwerter jest wy czony, ó ta dioda miga a dioda zielona jest wy czona. 
Aby uruchomi  sterowanie pompy, nale y wcisn  przycisk [RUN/STOP]. 
Przycisk [RUN/STOP] mo e wy czy  inwerter, ale nie jest poleceniem uruchomienia. Stan ruchu okre lany jest 
wy cznie przez algorytmy regulacji lub funkcje inwertera. 
Przycisk dzia a na ka dej ze stron. 
 

4 SYSTEM WIELOINWERTEROWY 
4.1 Wprowadzenie do systemów wieloinwerterowych 
Jako system wieloinwerterowy rozumie si  zespó  pompowania utworzony przez zespó  pomp, których systemy 
odprowadzenia pod czone s  do tego samego kolektora zbiorczego. Ka da z pomp grupy pod czona jest do 
w asnego inwertera. Inwertery komunikuj  si  ze sob  za po rednictwem odpowiedniego cza. 
Maksymalna liczba pomp-inwerterów, które mo na po czy  w jeden zespól, wynosi 8. 
Zespó  wieloinwerterowy wykorzystywany jest g ównie do: 

 zwi kszania wydajno ci hydraulicznej w porównaniu do jednego inwertera, 
 zapewnienia ci g o ci dzia ania w przypadku uszkodzenia jednej pompy lub inwertera, 
 podzia u mocy maksymalnej. 

 

4.2 Wykonanie instalacji wieloinwerterowej 
Pompy, silniki i inwertery wykorzystane do przygotowania instalacji powinny by  tego samego rodzaju. Instalacja 
hydrauliczna powinna zosta  wykonana w jak najbardziej symetryczny sposób, aby uzyska  równomierne roz o enie 
obci enia na wszystkie pompy.  
Wszystkie pompy powinny zosta  pod czone do jednego kolektora odprowadzaj cego.  

 

Poniewa  ka dy z czujników ci nienia znajduje si  w obudowie z tworzywa sztucznego, pomi dzy jednym 
inwerterem a kolejnym nie nale y montowa  zaworów zwrotnych pomi dzy. Mog oby to spowodowa  
ró ne odczyty warto ci ci nienia przez urz dzenia oraz nieprawid ow  redni  warto  odczytu, 
prowadz c  do nieprawid owej regulacji. 

 
Aby zapewni  prawid owe dzia anie zespo u zwi kszaj cego ci nienie, inwertery powinny by  tego 
samego rodzaju i modelu. Dla ka dej pary inwerter – pompa nast puj ce warto ci powinny by  takie 
same: 

 

 rodzaj pompy i silnika  
 pod czenia hydrauliczne 
 cz stotliwo  nominalna 
 cz stotliwo  minimalna 
 cz stotliwo  maksymalna 

  

4.2.1  Komunikacja 
Inwertery komunikuj  si  ze sob  za po rednictwem przeznaczonego do tego celu cza trzy y owego. 
W celu wykonania pod czenia, patrz par. 2.3.6. 
 

4.2.2  Czujnik zdalny w systemach wieloinwerterowych 
Aby korzysta  z funkcji sterowania ci nieniem za pomoc  czujnika zdalnego, wystarczy zastosowa  tylko 1 czujnik, 
pod czony do jednego z inwerterów. Mo na pod czy  równie  wi ksz  liczb  zdalnych czujników ci nienia, nawet 
po jednym dla ka dego inwertera. W razie obecno ci wi kszej liczby czujników, warto  ci nienia regulacji b dzie 
ustalana jako rednia warto  wskaza  wszystkich pod czonych czujników. Aby zdalny czujnik ci nienia by  widoczny 
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przez inne inwertery, nale y prawid owo wykona  i skonfigurowa  komunikacj  w systemie wieloinwerterowym oraz 
w czy  inwerter, do którego pod czony jest czujnik.  
 

4.2.3  Pod czenie i ustawienie wej  po czonych optycznie 
Wej cia inwertera po czone s  optycznie, patrz par. 2.3.3 oraz 6.6.15, co oznacza, e zosta a zapewniona izolacja 
galwaniczna wej  inwerterów. Wej cia s u  do aktywowania funkcji p ywaka, ci nienia pomocniczego, wy czania 
systemu oraz ustawiania niskiego ci nienia na przewodzie ss cym. Funkcje sygnalizowane s  odpowiednio poprzez 
komunikaty F1, Paux, F3 i F4. Po aktywowaniu funkcji Paux powoduje ona zwi kszanie ci nienia w systemie do 
ustawionej warto ci, patrz par. 0. Funkcje F1, F3, F4 zatrzymuj  z 3 ro nych przyczyn dzia anie pompy, patrz par. 
6.6.15.2, 6.6.15.4, 6.6.15.5. 
W przypadku wykorzystywania systemu wieloinwerterowego wej cia powinny by  wykorzystywane z przestrzeganiem 
nast puj cych zalece :  

 styki pomocniczych warto ci ci nie  powinny by  montowane równolegle we wszystkich inwerterach, aby do 
wszystkich inwerterów by  przekazywany ten sam sygna , 

 styki pe ni ce funkcje F1, F3 i F4 mog  by  czone zarówno ze stykami niezale nymi dla ka dego inwertera, 
jak i z jednym tylko stykiem, zamontowanym równolegle do ka dego z inwerterów (funkcja aktywowana jest 
tylko w inwerterze, do którego przekazywane jest polecenie). 
  

Parametry ustawie  wej  I1, I2, I3 wchodz  w zakres parametrów wra liwych, czyli ustawienie jednego z parametrów 
w dowolnym inwerterze powoduje automatyczne ujednolicenie parametrów we wszystkich inwerterach. Poniewa  
ustawienie wej  powoduje, oprócz wybrania funkcji, równie  wybranie biegunowo ci styku, w konsekwencji dana 
funkcja przypisana zostanie do tego samego rodzaju styku we wszystkich inwerterach. Z powy szych przyczyn, gdy 
u ywane s  dla ka dego inwertera niezale ne styki (wykorzystywane dla funkcji F1, F3, F4), powinny one cechowa  
si  tak  sam  logik  dla ró nych wej  o takiej samej nazwie. Co oznacza, e w odniesieniu do tego samego wej cia 
wykorzystywane b d  dla wszystkich inwerterów tylko styki normalnie rozwarte lub tylko styki normalnie zwarte. 
 

4.3 Parametry zwi zane z dzia aniem systemów wieloinwerterowych 
Na u ytek systemów wieloinwerterowych parametry wy wietlane w menu mog  by  klasyfikowane jako: 

 Parametry tylko do odczytu. 
 Parametry o znaczeniu lokalnym. 
 Parametry konfiguracji systemu wieloinwerterowego  które z kolei mo na podzieli  na 

o Parametry wra liwe. 
o Parametry, których ujednolicenie jest fakultatywne. 

 

4.3.1  Parametry w a ciwe dla systemów wieloinwerterowych 
 

4.3.1.1  Parametry o znaczeniu lokalnym 
S  to parametry, które mog  ró ni  si  w zale no ci od inwertera, a w niektórych przypadkach rozró nienie to jest 
obowi zkowe. W przypadku tych parametrów nie zezwala si  na automatyczne dopasowywania konfiguracji pomi dzy 
ró nymi inwerterami.  Na przyk ad w sytuacji r cznego przypisywania adresów powinny one obowi zkowo ró ni  si  
mi dzy sob . Wykaz parametrów o lokalnym znaczeniu dla inwertera: 
 

 CT  kontrast 
 FP  cz stotliwo  testowa w trybie r cznym 
 RT  kierunek obrotu 
 AD  adres 
 IC  konfiguracja urz dzenia rezerwowego 
 RF  zerowanie b dów i ostrze e  

 

4.3.1.2  Parametry wra liwe  
S  to parametry, których ujednolicenie jest niezb dne w ca ym a cuchu urz dze . z uwagi na regulacje. 
Wykaz parametrów wra liwych: 
 

  SP  ustawiona warto  ci nienia   T1 czas wy czenia po sygnale niskiego ci nienia 
  P1 ci nienie pomocnicze wej cia 1   T2 czas wy czenia 
  P2 ci nienie pomocnicze wej cia 2   GI ca kowite wzmocnienie 
  P3 ci nienie pomocnicze wej cia 3   GP wzmocnienie proporcjonalne 
  SX ustawiona warto  maksymalna   FL  cz stotliwo  minimalna 
  FN  cz stotliwo  nominalna   I1 ustawienia wej cia 1 
  RP zmniejszenie ci nienia na u ytek uruchomienia   I2 ustawienia wej cia 2 
  ET czas zmiany   I3 ustawienia wej cia 3 
  AC  przyspieszenie    OD rodzaj instalacji 
  NA liczba inwerterów aktywnych   PR zdalny czujnik ci nienia 
  NC liczba inwerterów pracuj cych jednocze nie   AY anti cycling 
  CF cz stotliwo  no nej   PW ustawianie has a 
  TB czas pracy na sucho  
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Automatyczne ujednolicenie parametrów wra liwych 
Po wykryciu systemu wieloinwerterowego, zostaje przeprowadzona kontrola zgodno ci ustawionych parametrów.  
Je eli parametry wra liwe nie zosta y ujednolicone we wszystkich inwerterach, na ekranie ka dego z inwerterów 
pojawia si  komunikat z pytaniem, czy zastosowa  w ca ym systemie konfiguracj  danego inwertera. Po 
zatwierdzeniu, parametry wra liwe inwertera, na którym potwierdzono pytanie, zostaj  zastosowane we wszystkich 
inwerterach a cucha. 
W przypadku, gdy konfiguracja inwerterów nie jest zgodna z systemem, zastosowanie w systemie takiej konfiguracji 
nie jest mo liwe. Podczas normalnej pracy zmiana jednego z parametrów wra liwych na jednym z inwerterów 
powoduje automatyczne ujednolicenie danego parametru we wszystkich pozosta ych inwerterach, bez konieczno ci 
zatwierdzania. 

 

 

W szczególnym przypadku w czenia do a cucha inwertera z ustawieniami fabrycznymi (przypadek inwertera 
zast puj cego istniej ce urz dzenie lub inwertera po przywróceniu ustawie  fabrycznych), je eli obecne konfiguracje, 
z wyj tkiem ustawie  fabrycznych, s  zgodne, inwerter z ustawieniami fabrycznymi przyjmuje automatycznie warto ci 
parametrów wra liwych a cucha. 
 

4.3.1.3  Parametry, których ujednolicenie jest fakultatywne  
S  to parametry, wobec których ujednolicenie nie jest wymagane w ró nych inwerterach. Po ka dej modyfikacji 
powy szych parametrów, podczas zatwierdzania poprzez wci niecie SET lub MODE, pojawia si  zapytanie, czy 
zastosowa  zmian  w ca ym systemie. W ten sposób, je eli wszystkie elementy a cucha s  takie same, unika si  
konieczno ci ustawiania takich samych danych we wszystkich inwerterach. 
Wykaz parametrów, których ujednolicenie nie jest wymagane: 

 LA  j zyk 
 RC pr d nominalny 
 MS system miar 
 FS  cz stotliwo  maksymalna 
 UN napi cie nominalne pompy 
 SF  cz stotliwo  uruchamiania 
 ST  czas uruchamiania 
 AE  zabezpieczenie przed blokowaniem 
 AF  zabezpieczenie przed zamarzaniem 
 O1  funkcja wyj cia 1 
 O2  funkcja wyj cia 2 

 
4.4 Pierwsze uruchomienie systemu wieloinwerterowego 
Wykona  pod czenia elektryczne i hydrauliczne ca ego systemu, zgodnie z opisem w par. 2.2 oraz par. 4.2. W cza  
pojedynczo ka dy z inwerterów, konfiguruj c parametry zgodnie ze wskazówkami podanymi w par. 5. Przed 
w czeniem kolejnego inwertera upewni  si , czy pozosta e urz dzenia zosta y ca kowicie wy czone. 
Po skonfigurowaniu poszczególnych inwerterów mo na w czy  wszystkie inwertery równocze nie.  
 

4.5 Regulacja systemu wieloinwerterowego 
Po w czeniu systemu wieloinwerterowego zostaj  automatycznie przypisane do urz dze  adresy, a przy u yciu 
odpowiedniego algorytmu zostaje wyznaczony inwerter przewodni regulacji. Urz dzenie przewodnie okre la 
cz stotliwo  i kolejno  rozpoczynania pracy przez ka dy z inwerterów tworz cych a cuch.  
Stosowany jest sekwencyjny tryb regulacji (inwertery uruchamiane s  jeden po drugim). Po stwierdzeniu wyst pienia 
warunków rozpocz cia pracy, prac  rozpoczyna pierwszy inwerter, a po osi gni ciu przez niego maksymalnej 
pr dko ci, uruchamia si  drugi inwerter i kolejno nast pne. Porz dek uruchamiania nie musi by  zgodny z rosn cym 
adresem urz dzenia, ale zale y od przepracowanej liczby godzin, patrz ET: Czas wymiany 6.6.9. 
W przypadku wykorzystywania cz stotliwo ci minimalnej FL, gdy pracuje tylko jeden inwerter, w systemie mo e 
wyst pi  nadmierne ci nienie. W niektórych przypadkach nie mo na zapobiec wyst pieniu nadmiernego ci nienia. 
Mo e ono wyst pi  przy minimalnej cz stotliwo ci, gdy minimalna cz stotliwo , w zale no ci od obci enia 
hydraulicznego, powoduje powstanie ci nienia wy szego od danego. W systemach wieloinwerterowych 
nieprawid owo  ta ograniczana jest do pierwszej uruchamianej pompy. W przypadku kolejnych pomp post powanie 
jest nast puj ce: po osi gni ciu przez poprzedni  pomp  maksymalnej cz stotliwo ci, kolejna pompa uruchamia si  z 
cz stotliwo ci  minimaln , a regulacji podlega cz stotliwo  pompy pracuj cej z cz stotliwo ci  maksymaln . 
Zmniejszaj c cz stotliwo  pompy pracuj cej z maksymaln  cz stotliwo ci  (do zakresu jej cz stotliwo ci 
minimalnej), uzyskuje si  skrzy owanie w czania pomp, które, pomimo respektowania minimalnej cz stotliwo ci, nie 
powoduje nadci nienia.  
 

Automatyczne ujednolicenie parametrów wra liwych nie wywo uje adnego efektu wobec pozosta ych 
rodzajów parametrów . 
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4.5.1  Przypisanie porz dku uruchamiania 
Po ka dorazowym w czeniu systemu zostaje przypisany do ka dego inwertera porz dek uruchamiania. W oparciu 
o powy sze generowana jest kolejno  rozpoczynania pracy przez inwertery. 
Kolejno  uruchamiania zmieniana jest podczas eksploatacji, zgodnie z wymogami nast puj cych algorytmów: 

 osi gni cie maksymalnego czasu pracy, 
 osi gni cie maksymalnego czasu nieaktywno ci. 

 

4.5.1.1  Maksymalny czas pracy 
W ka dym inwerterze znajduje si  licznik czasu pracy, dzia aj cy w oparciu o parametr ET (maksymalny czas pracy). 
W oparciu o jego wskazania aktualizuje si  porz dek uruchamiania zgodnie z nast puj cym algorytmem:  

- po przekroczeniu przynajmniej po owy warto ci ET nast puje zmiana priorytetu po pierwszym wy czeniu 
inwertera (zmiana podczas czuwania), 

- po osi gni ciu warto ci ET bez adnego zatrzymywania pracy, inwerter bezwarunkowo si  wy cza, a pompie 
zostaje nadany najni szy priorytet uruchomienia (zmiana podczas pracy). 

 
Je eli parametr ET (maksymalny czas pracy) ma warto  0, zmiana nast puje przy ka dym 
uruchomieniu. 

 

Patrz ET: Czas wymiany 6.6.9. 
 

4.5.1.2  osi gni cie maksymalnego czasu nieaktywno ci 
System wieloinwerterowy posiada algorytm zapobiegaj cy zastojom, którego celem jest utrzymywanie pe nej 
wydajno ci pomp oraz ci g o ci pompowanej cieczy. Funkcja umo liwia rotacj  porz dku pompowania tak, aby ka da 
z pomp podawa a strumie  co 23 godziny przez co najmniej jedn  minut . Uruchomienie odbywa si  bez wzgl du na 
konfiguracj  inwertera (aktywne lub rezerwowe). Zmiana porz dku powoduje, e inwerterowi niepracuj cemu od 23 
godzin przypisywany jest najwy szy priorytet w porz dku uruchamiania. Oznacza to, e w przypadku wyst pienia 
zapotrzebowania na podawanie strumienia, zostanie ono uruchomione jako pierwsze. Inwertery skonfigurowane jako 
rezerwowe maj  pierwsze stwo przed innymi. Algorytm ko czy swoje dzia anie, gdy inwerter pracowa  przez co 
najmniej jedn  minut .  
Po zako czeniu funkcji zapobiegaj cej zastojom, je eli inwerter zosta  skonfigurowany jako rezerwowy, zostaje mu 
przypisany najni szy priorytet, co zapobiega zu yciu inwertera. 
 

4.5.2  Urz dzenia rezerwowe i liczba inwerterów wykorzystywanych do pompowania 
System wieloinwerterowy odczytuje, jaka liczba urz dze  obj ta jest komunikacj  i oznacza t  liczb  jako N. 
W oparciu o parametry NA i NC decyduje ile z tych urz dze  powinno pracowa  w danym momencie.  
NA okre la liczb  inwerterów wykorzystywanych do pompowania. NC okre la maksymaln  liczb  
jednocze nie pracuj cych inwerterów.  
Je eli w a cuchu znajduje si  NA aktywnych inwerterów i NC inwerterów pracuj cych jednocze nie, a NC ma 
warto  mniejsz , ni  NA oznacza to, e jednocze nie uruchomi si  NC inwerterów, i e urz dzenia te b d  
wymieniane pomi dzy NA elementów. Je eli inwerter zosta  skonfigurowany jako rezerwowy, zostanie ustawiony jako 
ostatni w porz dku uruchamiania. Zatem w przypadku 3 inwerterów, z których jeden skonfigurowany zosta  jako 
rezerwowy, uruchomiony zostanie on jako trzeci. Je eli natomiast NA = 2, inwerter rezerwowy nie uruchomi si , chyba 
e jedno z urz dze  aktywnych ulegnie awarii.  

Patrz równie  obja nienia dla parametrów 
NA: Inwertery aktywne par. 6.6.8.1;  
NC: Inwertery pracuj ce jednocze nie par. 6.6.8.2;  
IC Konfiguracja urz dze  rezerwowych par. 6.6.8.3. 
 

5 URUCHOMIENIE I W CZENIE DO EKSPLOATACJI 
5.1 Czynno ci pierwszego uruchomienia 
Po poprawnym przeprowadzeniu czynno ci monta u instalacji hydraulicznej i elektrycznej, patrz rozdz. 2, oraz po 
zapoznaniu si  z tre ci  instrukcji, do inwertera mo na doprowadzi  zasilanie.  
Po pierwszym uruchomieniu, lub po przywróceniu warto ci fabrycznych, zostaje zaproponowany wizard, pomagaj cy 
ustawi  najwa niejsze parametry. Dopóki procedura wizard nie zostanie uko czona, uruchomienie pompy nie b dzie 
mo liwe. 

 

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na ewentualne ograniczenia pompy elektrycznej, takie jak limit 
cz stotliwo ci minimalnej lub maksymalny czas pracy na sucho oraz dokona  niezb dnych ustawie . 

 

Ni ej opisane procedury obowi zuj  zarówno w przypadku instalacji z jednym, jak i z kilkoma inwerterami. W 
przypadku systemów wieloinwerterowych nale y najpierw dokona  niezb dnych pod cze  czujników oraz 
przewodów komunikacyjnych. Nast pnie nale y kolejno w cza  poszczególne inwertery, wykonuj c dla ka dego 
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z osobna czynno ci w zakresie pierwszego uruchomienia. Po skonfigurowaniu wszystkich inwerterów mo na 
doprowadzi  zasilanie do wszystkich elementów systemu wieloinwerterowego. 
 

 

B dne skonfigurowanie silnika elektrycznego w gwiazd  lub w trójk t mo e spowodowa  
uszkodzenie silnika. 

 

5.2 Wizard 
Wizard zapewnia przeprowadzenie procedury ustawienia podstawowych parametrów, niezb dnych do pierwszego 
uruchomienia inwertera. Tabela 16 przedstawia sekwencj  parametrów do ustawienia dla poszczególnych typów 
inwerterów. 

Wizard 
Typ M/M 

moc 11 A i 14 A
Typ M/M 

moc 8,5 A 
Typ M/T i T/T 

wszystkie 
moce 

   
LA LA LA 
MS MS MS 
SP SP SP 
FN FN FN 
UN RC RC 
RC  RT 

 

Tabela 16: Wizard 
 

Podczas procedury przyciski [+] i [-] s u  do ustawiania ró nych wielko ci. Przycisk [MODE] s u y do zatwierdzania 
ustawianej warto ci oraz przechodzenia do kolejnej pozycji. Naci ni cie i przytrzymanie przycisku MODE przez co 
najmniej 1 sekund  powoduje cofni cie procedury wizard do poprzedniej strony. 
 

5.2.1  Ustawienie j zyka LA 
Wybra  z menu preferowany j zyk. Patrz par. 6.2.6. 
 

5.2.2  Ustawienie systemu miar MS 
Wybra  dany system wy wietlania jednostek miary na wy wietlaczu. Patrz par. 6.5.9. 
 

5.2.3  Ustawienie parametrów ci nienia SP 
Ustawi  warto  ci nienia w instalacji. Patrz par. 6.3.1. 
 

5.2.4  Ustawienie cz stotliwo ci nominalnej pompy FN 
Wybra  cz stotliwo  nominaln  dla stosowanej pompy elektrycznej. Wizard mierzy cz stotliwo  sieciow  na wej ciu 
do inwertera i w oparciu o uzyskan  warto  proponuje warto  FN. U ytkownik zobowi zany jest ustawi  podan  
warto  w oparciu o zalecenia producenta pompy elektrycznej. Patrz par. 6.5.3. 

 
B dna konfiguracja cz stotliwo ci pracy pompy elektrycznej mo e spowodowa  uszkodzenie pompy 
elektrycznej oraz generowanie b dów „OC” i „OF”. 

 
 

5.2.5  Ustawienie napi cia nominalnego pompy UN 
Parametr ten dotyczy wy cznie inwerterów typu M/M o mocy 11 A i 14 A. 
Wybra  napi cie nominalne dla stosowanej pompy elektrycznej. Wizard mierzy napi cie sieciowe na wej ciu do 
inwertera i w oparciu o uzyskan  warto  proponuje warto  UN. U ytkownik zobowi zany jest ustawi  podan  
warto  w oparciu o zalecenia producenta pompy elektrycznej. Patrz par. 6.5.4. 
 

5.2.6  Ustawienie pr du nominalnego RC 
Ustawi  warto  pr du nominalnego stosowanej pompy elektrycznej. Patrz par. 6.5.1. 

 
B dne ustawienie warto ci mo e spowodowa  generowanie b dów „OC” i „OF” oraz brak zadzia ania 
zabezpieczenia amperometrycznego. Powoduje to obci enie wykraczaj ce poza bezpieczn  warto  
progow  silnika, skutkuj ce jego uszkodzeniem. 

 

5.2.7  Ustawienie kierunku obrotu RT 
Parametr ten dotyczy wszystkich mocy inwerterów typu M/T i T/T. 
Na u ytek ustawienia RT nale y uruchomi  pomp  i sprawdzi  poprawno  kierunku obrotu osi. 
W fazie tej wykorzystywany jest przycisk RUN/STOP do uruchamiania i zatrzymywania pompy. Pierwsze naci ni cie 
przycisku powoduje uruchomienie pompy, a kolejne naci ni cie – jej zatrzymanie. W fazie tej maksymalny 



 
POLSKI 

 

676 
 

dopuszczalny czas pracy ci g ej wynosi 2 minuty. Po up ywie tego czasu nast puje automatyczne wy czenie pompy 
(analogicznie do wy czenia za pomoc  przycisku RUN/STOP). 
W fazie tej przyciski „+” i „-” powoduj  odwrócenie kierunku obrotu silnika. 
W przypadku pompy powierzchniowej z widocznym kierunkiem obrotu: 

 uruchomi  pomp , 
 sprawdzi  kierunek obrotu; w razie potrzeby zmieni , 
 wy czy  pomp , 
 wcisn  przycisk MODE w celu zatwierdzenia dokonanych ustawie  i uruchomienia aplikacji. 

W przypadku pompy zanurzeniowej: 
 otworzy  urz dzenie odbieraj ce wod  (nie zmienia  urz dzenia odbieraj cego wod  do momentu 

zako czenia procedury), 
 uruchomi  pomp , 
 zanotowa  stosowany kierunek ruchu oraz osi gan  cz stotliwo  (parametr FR w górnym prawym rogu 

strony wizard 6/6), 
 zmieni  kierunek obrotu, 
 zanotowa  stosowany kierunek ruchu oraz osi gan  cz stotliwo  (parametr FR w górnym prawym rogu 

strony wizard 6/6), 
 zamkn  urz dzenie odbieraj ce wod , 
 oceni  oba badane przypadki; ustawi  kierunek obrotu, który powoduje osi ganie ni szej warto ci 

cz stotliwo ci FR, 
 wcisn  przycisk MODE w celu zatwierdzenia dokonanych ustawie  oraz uruchomienia normalnego dzia ania 

systemu. 
 

5.2.8  Ustawianie innych parametrów 
Po dokonaniu pierwszego uruchomienia mo na zmieni  równie  pozosta e fabrycznie ustawione parametry, 
w zale no ci od wymaga . W tym celu uzyska  dost p do poszczególnych menu, stosuj c si  do wskazówek 
podanych dla poszczególnych parametrów (patrz rozdz. 6). Najcz ciej zmienianymi parametrami s : ci nienie 
uruchomienia, wzmocnienie regulacji GI i GP, cz stotliwo  minimalna FL, czas braku wody TB itd.  
 

5.3 Rozwi zywanie typowych problemów, wyst puj cych podczas pierwszej instalacji 
Usterka Mo liwe przyczyny Rozwi zanie 

Na wy wietlaczu 
pojawia si   

BL 

1) Brak wody. 
2) Pompa nie zosta a zalana. 
 
 
3) Ustawienie zbyt wysokiej 

warto ci dla danej pompy. 
4) Odwrócony kierunek obrotu. 
5) B dne ustawienie pr du 

pompy RC(*). 
6) Zbyt niska maksymalna 

warto  cz stotliwo ci. 

1-2) Zala  pomp  i sprawdzi , czy w przewodach nie 
znajduje si  powietrze. Sprawdzi , czy przewód 
zasysania oraz ewentualne filtry nie zosta y zatkane. 
Sprawdzi , czy przewody prowadz ce z pompy do 
inwertera nie s  uszkodzone lub czy nie wyst puj  
w nich wycieki. 

3) Zmniejszy  ustawion  warto  lub zastosowa  pomp  
dostosowan  do wymogów instalacji. 

4) Sprawdzi  kierunek obrotu (patrz par. 6.5.2). 
5) Ustawi  poprawn  warto  pr du pompy RC(*) (patrz 

par. 6.5.1). 
6) Zwi kszy , o ile to mo liwe, warto  FS (patrz par. 

6.6.6). 

Na wy wietlaczu 
pojawia si   

OF 

1) Nadmierny pobór. 
 
 
 
 

2) Zablokowana pompa.
 

3) Pompa wykazuj ca zbyt du y 
pobór pr du podczas 
uruchamiania. 

1) Sprawdzi  sposób czenia w gwiazd  lub w trójk t. 
Sprawdzi , czy silnik nie pobiera pr du w ilo ci 
przekraczaj cej maksymaln  warto  podawan  przez 
inwerter. Sprawdzi , czy w silniku pod czone s  
wszystkie fazy. 

2) Sprawdzi , czy wirnik lub silnik nie zosta y zablokowane 
lub zatrzymane przez cia a obce. Sprawdzi  
pod czenie faz silnika. 

3) Zmniejszy  parametr przyspieszenia AC (patrz par. 
6.6.11). 
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Na wy wietlaczu 
pojawia si   

OC 

1) B dnie ustawiony pr d 
pompy (RC*). 

 
2) Nadmierny pobór. 
3) Zablokowana pompa. 

 
4) Odwrócony kierunek obrotu. 

1) Ustawi  warto  RC zgodnie z warto ci  napi cia 
donosz c  si  do po czenia w gwiazd  lub trójk t, 
podan  na tabliczce znamionowej silnika (patrz par. 
6.5.1) 

2) Sprawdzi , czy w silniku pod czone s  wszystkie fazy. 
3) Sprawdzi , czy wirnik lub silnik nie zosta y zablokowane 

lub zatrzymana przez cia a obce. 
4) Sprawdzi  kierunek obrotu (patrz par. 6.5.2). 

Na wy wietlaczu 
pojawia si   

LP 

1) Niskie napi cie zasilania. 
 

2) Nadmierny spadek napi cia 
na linii. 

1) Sprawdzi  obecno  odpowiedniego napi cia na linii. 
 

2) Sprawdzi  przekrój przewodów zasilania (patrz par. 
2.3). 

Ci nienie regulacji 
przekracza SP 

Zbyt wysoka ustawiona warto
FL. 

Zmniejszy  minimaln  cz stotliwo  pracy FL (o ile 
pozwala na to pompa elektryczna). 

Na wy wietlaczu 
pojawia si   

SC 
Zwarcie pomi dzy fazami. Sprawdzi  stan silnika oraz prowadz ce do niego 

pod czenia. 

Pompa nie wy cza 
si  

Regulacja ci nienia 
niestabilna. Skorygowa  GI i GP (patrz par. 6.6.5, 6.6.4) 

Na wy wietlaczu 
pojawia si  napis: 

Wcisn  „+” w celu 
ustawienia tej 
konfiguracji 

W jednym lub wi kszej liczbie 
inwerterów nie zosta y 
ujednolicone parametry 
wra liwe. 

Wcisn  przycisk „+” na urz dzeniu, odno nie którego 
jeste my pewni, e posiada najnowsz  i najbardziej 
poprawn  konfiguracj  parametrów. 

System 
wieloinwerterowy 
nie uruchamia si  
i komunikuje brak 
kompatybilno ci 

firmware 

Firmware nie zosta  
zaktualizowany do tej samej 
wersji we wszystkich 
inwerterach. 

Przeprowadzi  automatyczn  procedur  aktualizacji 
pomi dzy inwerterami, patrz par. 9.2. 

System 
wieloinwerterowy 
nie uruchamia si  
i komunikuje brak 
kompatybilno ci 

produktów 

Zosta y po czone pomi dzy 
sob  produkty ró nego typu lub 
mocy. 

W celu utworzenia systemu wieloinwerterowego zapewni  
inwertery tego samego typu i mocy, patrz par. 4.2 

* wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T 
 

Tabela 17: Rozwi zywanie problemówc 
 

6 ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW 
6.1 Menu u ytkownika 
Z poziomu menu g ównego, po wci ni ciu przycisku MODE (lub, wykorzystuj c menu wyboru, poprzez wciskanie „+” 
lub „-”) uzyskuje si  dost p do MENU U YTKOWNIKA. W obr bie menu, poprzez wciskanie przycisku MODE, 
wy wietlone zostaj  ni ej opisane wielko ci. 
 

6.1.1  FR: Wy wietlanie cz stotliwo ci obrotów 
Aktualna cz stotliwo  obrotów, w oparciu o któr  sterowana jest pompa elektryczna, wyra ona w [Hz]. 
 

6.1.2  VP: Wy wietlanie warto ci ci nienia 
Ci nienie instalacji mierzone w [barach] lub [psi], w zale no ci od ustawionej jednostki miary.  

 

6.1.3  C1: Wy wietlanie pr du fazowego 
Pr d fazowy pompy elektrycznej, wyra ony w [A]. 
W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej warto ci pr du warto  pr du widoczna na wy wietlaczu 
zaczyna miga  pomi dzy trybem wy wietlania zwyk ym a odwróconym. Oznacza to stan poprzedzaj cy alarm, 
informuj cy o mo liwo ci zadzia ania zabezpieczenia przed przet eniem pr du w silniku. W takim przypadku zaleca 
si  sprawdzi  poprawno  ustawie  pr du maksymalnego pompy RC, patrz par. 6.5.1 oraz pod czenia do pompy 
elektrycznej. 
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6.1.4  PO: Wy wietlanie mocy wydawanej 
Moc wydawana przez pomp  elektryczn , wyra ona w [kW]. 
 

6.1.5  PI: Histogram mocy 
Wy wietla histogram mocy wyj ciowej w 5 pionowych paskach. Histogram informuje, przez jaki czas pompa by a 
w czona na danym poziomie mocy. Na osi poziomej znajduj  si  paski na ró nych poziomach mocy. Na osi pionowej 
znajduje si  czas, przez jaki pompa by a w czona na danym poziomie mocy (% czasu wzgl dem czasu ca kowitego). 
Wyzerowanie cz stkowego licznika godzin powoduje równie  wyzerowanie histogramu godzin. 
 

 
Rysunek 10: Histogram mocy 

6.1.6  SM: Monitor systemu  
Wy wietla stan systemu w przypadku instalacji wieloinwerterowych. W przypadku braku komunikacji wy wietlana jest 
ikona informuj ca o braku lub przerwaniu komunikacji. W przypadku wi kszej liczby po czonych ze sob  inwerterów, 
dla ka dego z nich wy wietlana jest osobna ikona. Ikona ma wygl d pompy, pod któr  pojawiaj  si  oznaczenia 
dotycz ce stanu.  
W zale no ci od stanu dzia ania wy wietlane s  tre ci zawarte w tabeli 18. 
 

Wy wietlanie systemu 
Stan Ikona Informacja pod ikon  o stanie 

Inwerter 
w trybie pracy 

Symbol obracaj cej si  
pompy Trzycyfrowa warto  cz stotliwo ci 

Inwerter 
w trybie standby

Symbol nieruchomej 
pompy SB 

Inwerter 
w stanie b du 

Symbol nieruchomej 
pompy K 

Inwerter 
wy czony 

Symbol nieruchomej 
pompy D 

Tabela 18: Wy wietlenia na monitorze systemu SM 

Je eli inwerter zosta  skonfigurowany jako rezerwowy, sposób wy wietlania jest podobny do opisanego w Tabeli 18. 
Jedynie górna cz  ikony przedstawiaj cej silnik jest kolorowa. 
 

 

Aby zapewni  wi cej miejsca na wy wietlenia informacji systemu, nie jest wy wietlana nazwa parametru 
SM, ale wy cznie napis „system”, wy rodkowany pod nazw  menu. 

6.1.7  VE: Wy wietlanie wersji 
Wy wietlanie wersji sprz tu komputerowego i oprogramowania urz dzenia. 
 

6.2 Menu Monitor 
Z poziomu menu g ównego, poprzez jednoczesne wci ni cie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisków SET oraz „-” 
lub te  pos ugiwanie si  w menu wyboru przyciskami „+” i „-”, uzyskujemy dost p do MENU MONITORA. 
W obr bie menu, poprzez wciskanie przycisku MODE, wy wietlone zostaj  ni ej opisane wielko ci. 
 

6.2.1  VF: Wy wietlanie stanu przep ywu 
Wy wietla dwa mo liwe stany przep ywu: „obecny” oraz „brak”. 
Je eli inwerter pracuje w systemie wieloinwerterowym, wy wietlany przep yw jest przep ywem w systemie. Podczas 
dzia ania systemu wieloinwerterowego informacje o przep ywie miejscowym wy wietlane s  w dolnym lewym rogu, za 
pomoc  oznacze :  
„P” = obecny 
„A” = brak 
Je eli w systemie zamontowany jest tylko jeden inwerter, wy wietla informacje o przep ywie odczytane przez w asny 
czujnik. 
 

6.2.2  TE: Wy wietlanie temperatury na u ytek wzmacniaczy mocy 
 

6.2.3  BT: Wy wietlanie temperatury p yty elektronicznej 
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6.2.4  FF: Wy wietlanie archiwum b dów 
Chronologiczne wy wietlanie b dów, które wyst pi y podczas pracy systemu. 
Pod symbolem FF pojawiaj  si  dwie cyfry x/y które oznaczaj  odpowiednio: x – wy wietlony b d oraz y – czn  
liczb  wyst puj cych b dów. Po prawej stronie tych liczb wy wietlana jest informacja o rodzaju wy wietlonego b du. 
Przyciski „+” i „-” umo liwiaj  poruszanie si  po wykazie b dów. Po wci ni ciu przycisku „-” nast puje chronologiczne 
cofanie si , a  do zatrzymania si  na najstarszym obecnym b dzie. Przyci niecie przycisku „+” powoduje 
chronologiczne przesuwanie si  do przodu, a  do zatrzymania si  na najnowszej pozycji. 
 

B dy wy wietlane s  w kolejno ci chronologicznej, pocz wszy od najstarszego x=1, a  do najnowszego x=y. 
Maksymalna liczba wy wietlanych b dów wynosi 64. Po osi gni ciu tej liczby zaczynaj  by  nadpisywane najstarsze 
z nich. 
Przy oznaczeniu rodzaju b du wy wietlana jest równie  godzina uruchomienia, po którym pojawi  si  przedmiotowy 
komunikat o b dzie.  
 

W tej pozycji menu wy wietlany jest wykaz b dów, ale nie umo liwia ona ich resetowania. Reset mo e zosta  
wykonany wy cznie przy u yciu odpowiedniego polecenia w pozycji RF w MENU SERWISU TECHNICZNEGO. 
Reset r czny, wy czenie urz dzenia ani przywrócenie ustawie  fabrycznych nie powoduje wykasowania historii 
b dów. Histori  b dów mo na wykasowa  wy cznie przy u yciu powy szej procedury. 
 

6.2.5  CT: Kontrast wy wietlacza 
Regulacja kontrastu wy wietlacza. 
  

6.2.6  LA: J zyk 
Wy wietlanie w jednym z poni szych j zyków: 

 

1 – w oski 
2 – angielski
3 – francuski 
4 – niemiecki 
5 – hiszpa ski 
6 – niderlandzki 
7 – szwedzki 
8 – turecki 
9 – s owacki 
10 – rumu ski 
11 – czeski 
12 – polski 
13 – portugalski 
14 – fi ski 
15 – ukrai ski 
16 – rosyjski 
17 – grecki 
18 – arabski 

 
6.2.7  HO: Liczba godzin pracy 

Podaje w dwóch wierszach godziny uruchomienia inwertera oraz godziny pracy pompy. 
 

6.2.8  EN: Licznik energii pobieranej 
W dwóch wierszach wy wietlana jest warto  ca kowita oraz cz stkowa pobranej energii. Energia ca kowita wyra ana 
jest liczb  stale rosn c  w toku eksploatacji urz dzenia i nie mo e zosta  wyzerowana. Energia cz stkowa jest 
licznikiem energii, mo liwym do wyzerowania przez u ytkownika. Licznik cz stkowy mo na wyzerowa , wciskaj c 
i przytrzymuj c przez 5 sekund przycisk [-].  
Wyzerowanie cz stkowego licznika godzin powoduje równie  wyzerowanie histogramu godzin. 
 

6.2.9  SN: Liczba uruchomie  
Oznacza liczb  razy uruchomienia pompy elektrycznej przez inwerter.  
 
6.3 Menu Ustawienia 
Dost p uzyskuje si  z poziomu menu g ównego, po jednoczesnym wci ni ciu przycisków MODE oraz SET, oraz po 
ich przytrzymaniu do momentu, a  na ekranie pojawi si  SP (lub wykorzystuj c w tym celu menu wyboru, poprzez 
wciskanie „+” lub „-”).  
Przyciski „+” lub „-” umo liwiaj  odpowiednio zwi kszanie lub zmniejszanie warto ci ci nienia w instalacji. 
Aby wyj  z bie cego menu i wróci  do menu g ównego, wcisn  przycisk SET. 
 

W menu tym nale y ustawi  warto  ci nienia, jakie inwerter b dzie utrzymywa  w instalacji. 
Ci nienie regulacji mo e by  ustawione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tabeli 2. 
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6.3.1  SP: Ustawianie danej warto ci ci nienia 
Sta a warto  ci nienia panuj cego w instalacji o ile nie s  aktywne pomocnicze funkcje regulacji ci nienia. 
 

6.3.2  Ustawienie warto ci ci nienia pomocniczego 
Inwerter posiada mo liwo  zmiany ustawionej warto ci w zale no ci od stanu wej . 
W inwerterach typu M/T i T/T mo na ustawi  do 3 warto ci ci nienia pomocniczego, uzyskuj c do 4 ró nych ustawie . 
W inwerterach typu M/M mo na ustawi  1 warto  ci nienia pomocniczego, uzyskuj c do 2 ró nych ustawie . 
Aby uzyska  informacje dotycz ce po cze  elektrycznych, patrz paragraf 2.3.3; w przypadku ustawie  
oprogramowania, patrz paragraf 6.6.15. 

 
Je eli jest aktywna jednocze nie wi ksza liczba funkcji warto ci ci nienia pomocniczego przypisanych do 
wi kszej liczby wej , inwerter dostosuje si  do najmniejszej warto ci ci nienia spo ród aktywowanych. 

 
6.3.2.1  P1: Ustawianie warto ci ci nienia pomocniczego 1  

Sta a warto  ci nienia panuj cego w instalacji w przypadku, gdy aktywna jest funkcja ci nienia pomocniczego na 
wej ciu 1.  
 

6.3.2.2  P2: Ustawianie warto ci ci nienia pomocniczego 2 
Sta a warto  ci nienia panuj cego w instalacji w przypadku, gdy aktywna jest funkcja ci nienia pomocniczego na 
wej ciu 2.  
Funkcja nie jest dost pna w inwerterach typu M/M. 
 

6.3.2.3  P3: Ustawianie warto ci ci nienia pomocniczego 3   
Sta a warto  ci nienia panuj cego w instalacji w przypadku, gdy aktywna jest funkcja ci nienia pomocniczego na 
wej ciu 3.  
Funkcja nie jest dost pna w inwerterach typu M/M. 

 

Ci nienie ponownego uruchomienia pompy zwi zane jest z ustawion  warto ci  ci nienia (SP, P1, P2, 
P3) oraz z RP.  RP wyra a zmniejszenie ci nienia wzgl dem SP (lub ci nienia pomocniczego, o ile jest 
aktywne), które powoduje uruchomienie pompy. 

 
Przyk ad:  SP = 3,0 [bary]; RP = 0,5 [bara]; brak aktywnej funkcji ci nienia pomocniczego: 
  Podczas normalnej pracy ci nienie w instalacji wynosi 3,0 [bary]. 
  Uruchomienie pompy nast puje w sytuacji, gdy ci nienie obni y si  do warto ci poni ej 2,5 [bara]. 

 
Ustawienie zbyt du ej warto ci ci nienia (SP, P1, P2, P3) wzgl dem osi gów pompy mo e powodowa  
pojawianie si  fa szywych b dów o braku wody BL. W takim przypadku nale y zmniejszy  ustawion  
warto  ci nienia lub zastosowa  pomp  dostosowan  do wymogów instalacji. 

 
6.4 Menu r czne  
Dost p uzyskuje si  z poziomu menu g ównego, po jednoczesnym wci ni ciu przycisków SET, „+” i „-”, i ich 
przytrzymaniu do momentu, a  na ekranie pojawi si  FP (lub wykorzystuj c w tym celu menu wyboru, poprzez 
wciskanie „+” lub „-”).  
Menu pozwala wy wietla  i zmienia  ró ne parametry konfiguracji. Przycisk MODE umo liwia przej cie do kolejnych 
pozycji w obr bie tego samego menu. Przyciski „+” i „-” umo liwiaj  odpowiednio zwi kszanie i zmniejszanie warto ci 
wybranego parametru. Aby wyj  z bie cego menu i wróci  do menu g ównego, wcisn  przycisk SET. 
 

 

W obr bie strony trybu r cznego, niezale nie od wy wietlanego parametru, mo na wyda  nast puj ce 
polecenia: 

 
Tymczasowe uruchomienie pompy elektrycznej. 
Jednoczesne wci ni cie przycisków MODE oraz „+” powoduje uruchomienie pompy z cz stotliwo ci  FP, a ruch 
utrzymywany jest przez ca y czas przytrzymywania wci ni tych przycisków.  
Wydanie polecenia ON lub OFF pompy komunikowane jest na wy wietlaczu. 
 

Uruchomienie pompy 
Jednoczesne wci ni cie przycisków MODE „-” i „+” oraz ich przytrzymanie przez 2 s powoduje uruchomienie pompy 
z cz stotliwo ci  FP. Ruch utrzymywany jest przez ca y czas przytrzymywania wci ni tego przycisku SET. Ponowne 
wci ni cie przycisku SET powoduje wyj cie z menu trybu r cznego. 
Wydanie polecenia ON lub OFF pompy komunikowane jest na wy wietlaczu. 
 

Odwracanie kierunku obrotu 
Po jednoczesnym wci ni ciu przycisków SET „-” i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy pompa elektryczna 
zmienia kierunek obrotu. Funkcja jest aktywna równie  podczas pracy silnika. 
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6.4.1  FP: Ustawienie cz stotliwo ci testowej 
Wy wietla cz stotliwo  testow  wyra on  w [Hz] oraz umo liwia jej ustawienie za pomoc  przycisków „+” i „-”.  
Warto  domy lna wynosi FN – 20%. Mo na j  ustawi  na warto  zawieraj c  si  pomi dzy 0 a FN. 

 

6.4.2  VP: Wy wietlanie warto ci ci nienia 
Ci nienie instalacji mierzone w [barach] lub [psi], w zale no ci od wybranej jednostki miary.  
 

6.4.3  C1: Wy wietlanie pr du fazowego 
Pr d fazowy pompy elektrycznej, wyra ony w [A]. 
W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej warto ci pr du warto  pr du widoczna na wy wietlaczu 
zaczyna miga  pomi dzy trybem wy wietlania zwyk ym a odwróconym. Oznacza to stan poprzedzaj cy alarm, 
informuj cy o mo liwo ci zadzia ania zabezpieczenia przed przet eniem pr du w silniku. W takim przypadku zaleca 
si  sprawdzi  poprawno  ustawie  pr du maksymalnego pompy RC, patrz par. 6.5.1 oraz pod czenia do pompy 
elektrycznej. 
 

6.4.4  PO: Wy wietlanie mocy pobranej 
Moc wydawana przez pomp  elektryczn , wyra ona w [kW]. 
 

6.4.5  RT: Ustawianie kierunku obrotu 
Parametr obowi zuje wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T. 
Je eli kierunek obrotu pompy elektrycznej nie jest prawid owy, mo na go odwróci  w wyniku modyfikacji tego 
parametru. Wciskaj c przyciski „+” i „-”, w obr bie tej pozycji aktywowane s  i wy wietlane dwa mo liwe stany: „0” lub 
„1”. Sekwencja faz wy wietlana jest w wierszu komentarza. Funkcja jest aktywna równie  podczas pracy silnika. 
W przypadku, gdy nie jest mo liwe przestrzeganie kierunku obrotu silnika, w trybie r cznym nale y zastosowa  si  do 
poni szej procedury: 
 

o Uruchomi  pomp  z cz stotliwo ci  FP (wciskaj c przycisk MODE i „+” lub MODE i „-”). 
o Otworzy  urz dzenie odbieraj ce wod  i obserwowa  ci nienie. 
o Bez zmieniania poboru zmieni  parametr RT i ponownie obserwowa  ci nienie.  
o Poprawnym parametrem RT jest parametr utrzymuj cy wy sz  warto  ci nienia. 

 

6.4.6  VF: Wy wietlanie stanu przep ywu 
Patrz paragraf 6.2.1 
 

6.5 Menu monta ysty 
Dost p uzyskuje si  z menu g ównego, po jednoczesnym wci ni ciu przycisków MODE, SET i „-”, i ich przytrzymaniu 
do momentu, a  na ekranie pojawi si  RC (lub wykorzystuj c w tym celu menu wyboru, poprzez wciskanie „+” lub „-”). 
Menu pozwala wy wietla  i zmienia  ró ne parametry konfiguracji. Przycisk MODE umo liwia przej cie do kolejnych 
pozycji w obr bie tego samego menu. Przyciski „+” i „-” umo liwiaj  odpowiednio zwi kszanie i zmniejszanie warto ci 
wybranego parametru. Aby wyj  z bie cego menu i wróci  do menu g ównego, wcisn  przycisk SET. 
 

6.5.1  RC: Ustawienie pr du nominalnego pompy elektrycznej 
Pr d nominalny pobierany przez pomp  elektryczn , wyra ony w amperach (A).  
Wprowadzi  warto  poboru, podan  przez producenta na tabliczce znamionowej pompy elektrycznej.  
W przypadku inwerterów typu M/T i T/T zwróci  uwag  na rodzaj pod czenia doprowadzonego do uzwoje .  
Je eli ustawiony parametr jest ni szy od prawid owego i podczas pracy zostanie przez pewien czas 
przekroczona ustawiona warto  pr du, zostaje wy wietlony b d OC. 
Je eli ustawiony parametr jest wy szy od prawid owego, zabezpieczenie amperometryczne zadzia a 
w nieprawid owy sposób, poza progiem bezpiecze stwa silnika. 
 

6.5.2  RT: Ustawianie kierunku obrotu 
Parametr obowi zuje wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T. 
Je eli kierunek obrotu pompy elektrycznej nie jest prawid owy, mo na go odwróci  w wyniku modyfikacji tego 
parametru. Wciskaj c przyciski „+” i „-”, w obr bie tej pozycji aktywowane s  i wy wietlane dwa mo liwe stany: „0” lub 
„1”. Sekwencja faz wy wietlana jest w wierszu komentarza. Funkcja jest aktywna równie  podczas pracy silnika. 
W przypadku, gdy nie jest mo liwe przestrzeganie kierunku obrotu silnika, zastosowa  si  do poni szej procedury: 
 

o Otworzy  urz dzenie odbieraj ce wod  i obserwowa  cz stotliwo . 
o Bez zmieniania poboru zmieni  parametr RT i ponownie obserwowa  cz stotliwo  FR.  
o Poprawnym parametrem RT jest parametr wymagaj cy przy takim samym poborze ni szej cz stotliwo ci FR. 

 
UWAGA: w przypadku niektórych pomp elektrycznych mo e zdarzy  si , e cz stotliwo  w obu przypadkach b dzie 
ró ni  si  mi dzy sob  w niewielkim stopniu, a w konsekwencji trudno b dzie stwierdzi , który kierunek obrotu jest 
prawid owy. W takich przypadkach nale y powtórzy  powy sze badanie, ale zamiast obserwacji cz stotliwo ci nale y 
obserwowa  pobierany pr d fazowy (parametr C1 w menu u ytkownika). Poprawnym parametrem RT jest parametr 
wymagaj cy przy takim samym poborze ni szego pr du fazowego C1. 
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6.5.3  FN: Ustawienie cz stotliwo ci nominalnej 
Parametr ten definiuje cz stotliwo  nominaln  pompy elektrycznej. Mo na go ustawi  w zakresie od minimalnej 
warto ci 50 [Hz] do maksymalnej warto ci 200 [Hz]. W przypadku inwerterów typu M/M warto ci FN mo na ustawi  
w zakresie od 50 do 60 Hz. 
Wciskaj c przyciski „+” i „-”, mo na wybra  dan  cz stotliwo , pocz wszy od 50 [Hz]. 
Warto ci 50 i 60 [Hz], z powodu ich powszechno ci, s  uprzywilejowane podczas dokonywania ustawie . Podczas 
ustawiania dowolnej warto ci cz stotliwo ci, po osi gni ciu warto ci 50 lub 60 [Hz] zwi kszanie lub zmniejszanie 
warto ci zostaje zatrzymane. Aby zmieni  jedn  z tych warto ci cz stotliwo ci, nale y zwolni  wszystkie przyciski 
oraz wcisn  i przytrzyma  przez co najmniej 3 sekundy przycisk „+” lub „-”. 
Ka da modyfikacja FN interpretowana jest jako zmiana systemu. Z tego powodu warto ci FS, FL i FP zostan  
ponownie przeliczone, w oparciu o ustawion  warto  FN. Po ka dej zmianie FN sprawdzi , czy parametry FS, FL 
i FP nie przyj y niepo danej warto ci. 
 

6.5.4  UN: Ustawienie napi cia nominalnego 
Parametr ten dotyczy wy cznie inwerterów typu M/M o mocy 11 [A] i 14 [A]. 
Okre la nominalne napi cie pompy elektrycznej i mo e przyj  jedn  z dwóch mo liwych warto ci:  
110/127 V 
220/240 V 
 

6.5.5  OD: Rodzaj instalacji 
Dozwolone warto ci 1 i 2, odpowiednio dla instalacji sztywnej lub elastycznej. 
W inwerterze ustawiany jest fabrycznie tryb 1, pasuj cy do wi kszo ci instalacji. W przypadku waha  ci nienia, 
których nie mo na ustabilizowa  z wykorzystaniem parametrów GI i GP przej  do trybu 2. 
 

WA NE: W obu konfiguracjach zmianie ulegaj  równie  warto ci parametrów regulacji GP i GI. Ponadto 
ustawione w trybie 1 warto ci GP i GI przechowywane s  w pami ci innej, ni  warto ci GP i GI dla 
trybu 2. Z tego powodu np.: warto  GP obowi zuj ca dla trybu 1, po przej ciu do trybu 2 zostaje 
zast piona przez warto  GP trybu 2, ale zostaje zachowana i znajduje si  w trybie 1. Ta sama, 
wy wietlana na ekranie warto , ma ró ny ci ar w zale no ci od danego trybu, poniewa  inny jest 
algorytm kontrolny. 

 

6.5.6  RP: Ustawianie warto ci obni enia ci nienia na u ytek ponownego uruchomienia 
Wyra a warto  obni enia ci nienia wzgl dem warto ci SP, która powoduje ponowne uruchomienie pompy. 
Np.: je eli ustawione ci nienie wynosi 3,0 [bary], a RP 0,5 [bara], ponowne uruchomienie pompy nast puje przy 
warto ci 2,5 [bara].  
RP mo e zosta  zwykle ustawione od warto ci minimalnej 0,1 [bara] do warto ci maksymalnej 5 [barów].  W 
szczególnych warunkach (np.: w przypadku ustawienia warto ci ni szej od RP) mo e ona zosta  automatycznie 
ograniczona. 
 
Aby u atwi  u ytkownikowi dokonywanie ustawie , na stronie ustawie  RP pojawia si  oznaczona symbolem RP 
rzeczywista warto  ci nienia uruchamiania pompy, patrz rysunek 11. 
 

 
Rysunek 11: Ustawianie warto ci ci nienia uruchamiania 

6.5.7  AD: Konfiguracja adresu 
Funkcja ta jest wykorzystywana wy cznie w systemie wieloinwerterowym. Nale y ustawi  przypisany do inwertera 
adres komunikacji. Mo liwe do wykorzystania warianty: automatyczny (domy lny) lub adres przypisany r cznie.  
Przypisywane r cznie adresy mog  przyjmowa  warto ci od 1 do 8. Konfiguracja adresów powinna by  jednolita dla 
wszystkich inwerterów wchodz cych w sk ad zespo u, to znaczy nale y wybra  albo tylko tryb automatyczny albo tylko 
tryb r czny. Nie jest dozwolone ustawianie takich samych adresów.  
Zarówno w przypadku przypisania adresów mieszanych (dla jednych urz dze  w trybie automatycznym, dla innych 
w r cznym) jak i adresów zdublowanych pojawia si  komunikat o b dzie. B d sygnalizowany jest w postaci migaj cej 
litery E w miejscu adresu urz dzenia. 
W przypadku wybrania automatycznego przypisywania adresów, ka dorazowo po w czeniu systemu przypisywane 
s  adresy, które mog  ró ni  si  od wcze niejszych. Nie wp ywa to jednak e na poprawno  dzia ania systemu.  
 

6.5.8  PR: Czujnik ci nienia 
Czujnik powinien zosta  pod czony do odpowiedniego wej cia (patrz par. 2.3.5). 
Parametr PR umo liwia wybranie zdalnego czujnika ci nienia. Ustawienie domy lne to „brak czujnika”. 
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Gdy czujnik jest aktywny, na wy wietlaczu pojawia si  stylizowana ikona z liter  P w rodku.  
Zdalny czujnik ci nienia pracuje w synergii z czujnikiem wewn trznym, sprawiaj c, e warto  ci nienia nie spada 
poni ej ustawionej warto ci w dwóch punktach urz dzenia (czujnik wewn trzny i czujnik zdalny). Umo liwia to 
kompensacj  ewentualnych strat obci enia. 
UWAGA: aby utrzyma  ustawion  warto  nastawy ci nienia w punkcie o ni szym ci nieniu, ci nienie w drugim 
punkcie mo e mie  warto  wy sz , ni  warto  nastawy ci nienia. 
 

Ustawienia zdalnego czujnika ci nienia
Warto  

PR 
Wy wietlanie na 

wy wietlaczu Pe na skala [bary] Pe na skala [psi] 

0 Brak   
1 Dab 16 barów 16 232 
2 503 16 barów 16 232 
3 501 R 25 barów 25 363 

Tabela 19: Ustawienia zdalnego czujnika ci nienia 
 

Warto  ustawionego ci nienia nie zale y od rodzaju wybranego zdalnego czujnika ci nienia. 
 

 

6.5.9  MS: System miar 
Ustawianie systemu miar, wybieraj c pomi dzy systemem miar mi dzynarodowym a brytyjskim. Wy wietlane 
wielko ci zosta y wyszczególnione w tabeli 20: System jednostek miary 
. 
 

 
Wy wietlane jednostki miary 

 
Wielko  Jednostka miary Jednostka miary 

brytyjska 
   

Ci nienie bar psi
Temperatura °C °F

Tabela 20: System jednostek miary 

6.5.10  SX: Ustawiona warto  maksymalna 
Ustawienie warto ci maksymalnej, jak  mo e przyj  dowolny z parametrów SP, P1, P2, P3 (P2 i P3 dost pne s  
wy cznie w inwerterach typu MT i T/T). 
 

6.6 Menu Serwis techniczny 
Dost p uzyskuje si  z poziomu menu g ównego, po jednoczesnym wci ni ciu przycisków MODE, SET i „+”, i ich 
przytrzymaniu do momentu, a  na ekranie pojawi si  TB (lub wykorzystuj c w tym celu menu wyboru, poprzez 
wciskanie „+” lub „-”). Menu pozwala wy wietla  i zmienia  ró ne parametry konfiguracji. Przycisk MODE umo liwia 
przej cie do kolejnych pozycji w obr bie tego samego menu. Przyciski „+” i „-” umo liwiaj  odpowiednio zwi kszanie 
i zmniejszanie warto ci wybranego parametru. Aby wyj  z bie cego menu i wróci  do menu g ównego, wcisn  
przycisk SET. 
 

6.6.1  TB: Czas blokady z powodu braku wody 
Ustawianie czasu zw oki zadzia ania blokady z powodu braku wody umo liwia wybranie czasu (w sekundach), po 
up ywie którego inwerter zakomunikuje brak wody.  
Zmiana tego parametru jest wskazana w przypadku, gdy zauwa one zostaje opó nienie pomi dzy momentem 
w czenia pompy elektrycznej a momentem rzeczywistego rozpocz cia podawania wody. Przyk adem takiej sytuacji 
jest przypadek instalacji z przewodem zasysaj cym pompy elektrycznej o znacznej d ugo ci, w którym wyst puje 
niewielki wyciek. W takiej sytuacji mo e zdarzy  si , e przedmiotowy przewód zostanie opró niony i nawet, gdy nie 
wyst puje brak wody, pompa elektryczna b dzie potrzebowa a pewnego czasu na ponowne nape nienie, wznowienie 
przep ywu i osi gni cie odpowiedniego ci nienia w instalacji. 
 

6.6.2  T1: Czas wy czenia po sygnale niskiego ci nienia 
Ustawienie czasu wy czenia inwertera, licz c od chwili odebrania sygna u niskiego ci nienia (patrz par. 6.6.15.5 – 
Ustawienia wykrywania niskiego ci nienia). Sygna  niskiego ci nienia mo e by  odebrany przez ka de z 3 wej , po 
odpowiednim skonfigurowaniu wej cia (patrz par 6.6.15 – Ustawienia cyfrowych wej  pomocniczych IN1, IN2, IN3).  
Parametr T1 mo e zosta  ustawiony w zakresie warto ci pomi dzy 0 a 12 s. Ustawienie fabryczne wynosi 2 s. 
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6.6.3  T2: Opó nienie wy czenia 
Ustawienie opó nienia, po up ywie którego wy cza si  inwerter w nast pstwie osi gni cia warunków wy czenia: 
osi gniecie odpowiedniego ci nienia w instalacji oraz warto ci nat enia mniejszej, ni  warto  minimalna.  
Parametr T2 mo e zosta  ustawiony w zakresie warto ci pomi dzy 2 a 120 s. Ustawienie fabryczne wynosi 10 s. 
 

6.6.4  GP: Wspó czynnik wzmocnienia proporcjonalnego 
Proporcjonalno  ogólnie powinna zosta  zwi kszona w przypadku systemów cechuj cych si  elastyczno ci  (np.: 
przewody rurowe z PCV) i obni ona w przypadku instalacji sztywnych (np.: przewody rurowe metalowe i o ma ej 
rednicy). 

Aby otrzyma  sta  warto  ci nienia w instalacji, inwerter przeprowadza kontrol  PI w odniesieniu do b du pomiaru 
ci nienia. W oparciu o powy szy b d inwerter oblicza, jak  warto  mocy nale y doprowadzi  do pompy elektrycznej. 
Dzia anie tej kontroli zale y od ustawionych parametrów GP i GI. Aby dostosowa  si  do ró nego rodzaju zachowa  
ró nych rodzajów instalacji hydraulicznych, w jakich mo e pracowa  system, inwerter umo liwia ustawienie 
parametrów o warto ci innej, ni  fabryczne. W przypadku wi kszo  stosowanych instalacji, fabryczne warto ci 
parametrów GP i GI s  warto ciami optymalnymi.  Jednak e w przypadku pojawienia si  problemów z regulacj , 
ustawienia mo na zmieni .  
 

6.6.5  GI: Ca kowity wspó czynnik wzmocnienia 
W przypadku du ych spadków ci nienia wraz z nag ym wzrostem nat enie przep ywu lub w wyniku 
zwolnionej odpowiedzi ze strony systemu, nale y zwi kszy  warto  GI. Natomiast w przypadku waha  
ci nienia wzgl dem ustawionej warto ci, warto  GI nale y zmniejszy . 

 
Typowym przyk adem instalacji, w której nale y zmniejszy  warto  GI, jest instalacja z inwerterem 
zamontowanym w du ej odleg o ci od pompy elektrycznej. Spowodowane jest to elastyczno ci  
hydrauliczn , maj c  wp yw na sterowanie PI, a tym samym na regulacj  ci nienia. 

 

WA NE: Aby uzyska  zadowalaj c  regulacj  ci nienia, nale y zwykle zmieni  zarówno warto  GP, jak i GI.  
 

6.6.6  FS: Maksymalna cz stotliwo  obrotu 
Ustawienie maksymalnej cz stotliwo ci obrotu pompy. 
Okre la maksymalny próg liczby obrotów. Mo e przyjmowa  warto  pomi dzy FN a FN - 20%. 
FS zapewnia, e w ka dych warunkach regulacji pompa elektryczna nie b dzie pracowa a z cz stotliwo ci  wy sz  
od ustawionej). 
Parametr FS mo e zosta  automatycznie zmieniony w wyniku modyfikacji parametru FN, o ile wy ej podany stosunek 
nie zosta  sprawdzony (np.: je eli warto  FS jest mniejsza od FN - 20%, FS zostanie zmieniony na FN - 20%). 
 

6.6.7  FL: Minimalna cz stotliwo  obrotu 
Za pomoc  parametru FL ustawiona zostaje minimalna cz stotliwo  obrotu, z jak  pracuje pompa. Warto  
minimalna, jak  mo e przyj  parametr, wynosi 0 [Hz], a warto  maksymalna 80% FN. Np.: je eli FN = 50 [Hz], FL 
mo e zosta  ustawiona na warto  pomi dzy 0 a 40[Hz].  
Parametr FL mo e zosta  automatycznie zmieniony w wyniku modyfikacji parametru FN, o ile wy ej podany stosunek 
nie zosta  sprawdzony (np.: je eli warto  FL jest wy sza od warto ci równej 80% FN, FL zostanie zmieniony na 80% 
FN). 

 
Cz stotliwo  minimaln  nale y ustawi  zgodnie z wymogami producenta pompy. 

 
 
 

Inwerter nie nadzoruje pompy o cz stotliwo ci poni ej FL. Oznacza to, e je eli pompa przy 
cz stotliwo ci FL generuje ci nienie powy ej ustawionej warto ci, ci nienie w instalacji b dzie zbyt 
wysokie. 

 
 

6.6.8   Ustawienie liczby inwerterów oraz urz dze  rezerwowych 
 

6.6.8.1  NA: Inwertery aktywne 
Ustawienie maksymalnej liczby inwerterów wykorzystywanych do pompowania. 
Parametr mo e przyjmowa  warto ci pomi dzy 1 a liczb  obecnych inwerterów (maks. 8). Warto ci  fabryczn  NA 
jest N, to jest liczba inwerterów znajduj cych si  w a cuchu. Oznacza to, e w przypadku dodania lub usuni cia 
inwerterów z a cucha, NA przyjmuje zawsze warto  równ  liczbie obecnych inwerterów, która wykrywana jest 
automatycznie. Po ustawieniu warto ci innej, ni  N, okre la si  poprzez ustawion  warto  maksymaln  liczb  
inwerterów wykorzystywanych do pompowania.  
Parametr wykorzystywany jest w przypadkach ograniczonej, mo liwej lub wyznaczonej liczby pomp do pracy lub na 
u ytek wyznaczenia jednego lub wi kszej liczby inwerterów w charakterze urz dzenia rezerwowego (patrz IC: 
Konfiguracja urz dze  rezerwowych, patrz par. 6.6.8.3 oraz przyk ady wykonania). Na tej samej stronie menu 
widoczne s  (bez mo liwo ci modyfikowania) równie  dwa pozosta e powi zane parametry systemu. S  to N, liczba 
obecnych inwerterów, automatycznie odczytywana przez system, oraz NC, maksymalna liczba inwerterów 
pracuj cych jednocze nie. 
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6.6.8.2  NC: Inwertery pracuj ce jednocze nie 
Ustawienie maksymalnej liczby inwerterów, które mog  pracowa  jednocze nie. 
Parametr mo e przyjmowa  warto ci od 1 do NA. Warto  fabryczna NC zosta a ustawiona jako NA. Oznacza to, e 
wraz ze wzrostem warto ci NA, NC przyjmuje warto  NA. Po ustawieniu warto ci innej, ni  NA, nast puje zwolnienie 
warto ci NA i przyj cie ustawionej maksymalnej liczby pracuj cych jednocze nie inwerterów.  Parametr 
wykorzystywany jest w przypadkach ograniczonej, mo liwej lub wyznaczonej liczby utrzymywanych w czonych pomp 
(patrz IC: Konfiguracja urz dze  rezerwowych, patrz par. 6.6.8.3 oraz przyk ady wykonania). 
Na tej samej stronie menu widoczne s  (bez mo liwo ci modyfikowania) równie  dwa pozosta e powi zane parametry 
systemu. S  to N, liczba obecnych inwerterów, automatycznie odczytywana przez system, oraz NA, liczba aktywnych 
inwerterów. 

 

6.6.8.3  IC: Konfiguracja urz dze  rezerwowych 
Ustawienie inwertera jako aktywnego lub rezerwowego. W przypadku ustawienia inwertera jako auto (ustawienie 
domy lne), urz dzenie uczestniczy w pompowaniu. Po ustawieniu inwertera jako rezerwowy przypisany zostaje mu 
najni szy priorytet uruchomienia, co oznacza, e w cza si  zawsze jako ostatni. Je eli ustawiona liczba aktywnych 
inwerterów jest ni sza od liczby inwerterów obecnych oraz po ustawieniu jednego inwertera jako rezerwowego, 
inwerter ustawiony jako rezerwowy nie uczestniczy w normalnym pompowaniu, o ile nie wyst puj  usterki. Natomiast 
w przypadku, gdy jeden z pompuj cych inwerterów ulegnie awarii (brak zasilania, zadzia anie zabezpieczenia itp.), 
inwerter rezerwowy uruchamia si . 
Stan konfiguracji urz dzenia rezerwowego komunikowany jest w nast puj cy sposób: na stronie SM – górna cze  
ikony jest kolorowa; na stronie AD oraz g ównej – numer ikony komunikacji, przedstawiaj cej adres inwertera, 
wy wietlany jest na kolorowym tle. W obr bie systemu pompowania mo na ustawi  równie  wi ksz  liczb  
inwerterów rezerwowych.  
Inwertery skonfigurowane jako rezerwowe, nawet je eli nie uczestnicz  w normalnym cyklu pompowania, 
uwzgl dniane s  w algorytmie zapobiegania zastojom jako czynne. Algorytm zapobiegania zastojom zmienia co 23 
godziny priorytet uruchamiania i uruchamia na co najmniej jedn  minut  ka dy z inwerterów w cyklu ci g ego 
podawania strumienia wody. Algorytm ma na celu zapobieganie degradacji wody w obr bie wirnika i utrzymywanie 
skutecznej pracy ruchomych komponentów. Wykorzystywany jest na u ytek wszystkich inwerterów, a w szczególno ci 
inwerterów skonfigurowanych jako rezerwowe, które nie pracuj  w normalnych warunkach. 
 

6.6.8.4  Przyk ady konfiguracji dla instalacji wieloinwerterowych 
Przyk ad 1:  
Zespó  pompowania z o ony z 2 inwerterów (N = 2, warto  wykrywana automatycznie), z których 1 ustawiony jako 
aktywny (NA = 1), 1 ustawiony jako pracuj cy jednocze nie (NC = 1 lub NC = NA poniewa  NA = 1) i 1 jako 
rezerwowy (IC = inwerter rezerwowy jako jedno z dwóch urz dze ).  
Rezultat: inwerter, który nie zosta  skonfigurowany jako rezerwowy uruchomi si  i b dzie pracowa  samodzielnie 
(nawet je eli nie b dzie w stanie sprosta  obci eniu hydraulicznemu i uzyskiwana warto  ci nienia b dzie zbyt 
niska). W przypadku jego awarii uruchomi si  inwerter rezerwowy. 
Przyk ad 2:  
Zespó  pompowania z o ony z 2 inwerterów (N = 2, warto  wykrywana automatycznie), z których oba inwertery s  
aktywne i pracuj  jednocze nie (ustawienia fabryczne NA = N i NC = NA), a jeden z nic jest inwerterem rezerwowym 
(IC = inwerter rezerwowy jako jedno z dwóch urz dze ).  
Rezultat: jako pierwszy uruchamia si  zawsze inwerter, który nie zosta  skonfigurowany jako rezerwowy. Je eli 
warto  uzyskiwanego ci nienia jest zbyt niska, uruchamia si  równie  drugi inwerter, skonfigurowany jako 
rezerwowy. W ten sposób chroniony jest szczególnie jeden z inwerterów (skonfigurowany jako rezerwowy), ale który 
mo e wspomaga  prac  drugiego w przypadku wyst pienia wi kszego obci enia hydraulicznego. 
Przyk ad 3:  
Zespó  pompowania z o ony z 6 inwerterów (N = 6, warto  wykrywana automatycznie), z którego 4 ustawione jako 
aktywne (NA = 4), 3 ustawione jako pracuj ce jednocze nie (NC = 3) i 2 jako rezerwowe (IC = inwerter rezerwowy dla 
dwóch urz dze ).  
Rezultat: maksymalnie 3 inwertery uruchamia  si  b d  jednocze nie. Dzia anie jednocze nie pracuj cych 3 
inwerterów b dzie si  odbywa  z rotacyjnym wykorzystaniem 4 inwerterów, tak, aby przestrzega  maksymalnego 
czasu pracy ET ka dego z nich. W przypadku awarii jednego z inwerterów inwerter rezerwowy nie uruchomi si , 
poniewa  nie mog  pracowa  jednocze nie wi cej, ni  3 inwertery (NC = 3), a nadal obecne s  3 inwertery aktywne. 
Pierwszy inwerter rezerwowy uruchomi si  w przypadku, gdy jeden z trzech pozosta ych inwerterów zostanie 
uszkodzony. Drugi inwerter rezerwowy uruchomi si , gdy zostanie uszkodzony kolejny z trzech pozosta ych 
inwerterów (w czaj c w to rezerwowy). 
 

6.6.9  ET: Czas zmiany 
Ustawienie maksymalnego czasu pracy ci g ej inwertera pracuj cego w zespole urz dze . Parametr wykorzystywany 
jest wy cznie w przypadku zespo ów pompowania z po czonymi pomi dzy sob  inwerterami (link). Parametr mo e 
przyjmowa  warto  od 10 s do 9 godzin lub 0. Ustawienie fabryczne wynosi 2 godziny.  
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Po up ywie czasu ET inwertera nast puje przegrupowanie porz dku uruchamiania systemu w taki sposób, aby 
inwerter, którego czas pracy up yn , uzyska  najni szy priorytet uruchamiania. Strategia ta ma na celu odci enie 
inwertera, który ju  pracowa , oraz wyrównanie czasu pracy pomi dzy ró nymi inwerterami wchodz cymi w sk ad 
zespo u. Je eli pomimo faktu, i  inwerter zosta  ustawiony jako ostatni w porz dku uruchamiania, obci enie 
hydrauliczne wymaga  b dzie zadzia ania przedmiotowego inwertera, rozpocznie on prac  w celu utrzymania 
ci nienia w instalacji. 
Priorytet uruchamiania przegrupowywany jest na dwa sposoby, w zale no ci od czasu ET: 

1) Wymiana podczas pompowania: gdy pompa w czona jest nieprzerwanie, a  do osi gni cia maksymalnego 
bezwzgl dnego czasu pompowania. 

2) Wymiana w trybie czuwania: gdy pompa znajduje si  w stanie czuwania, ale przekroczona zosta a warto  
50% czasu ET. 

 

W przypadku, gdy ustawiony parametr ET ma warto  0, wymiana nast puje podczas czuwania. Za ka dym razem, 
gdy jedna z pomp zespo u wy cza si , podczas kolejnego uruchomienia rozpoczyna prac  inna.  

 

Je eli ustawiony parametr ET (maksymalny czas pracy) ma warto  0, zmiana nast puje przy ka dym 
uruchomieniu, niezale nie od rzeczywistego czasu pracy pompy. 

 

6.6.10  CF: No na 
Okre la cz stotliwo  no n  modulacji inwertera. Warto  ustawiona fabrycznie jest dla wi kszo ci przypadków 
najbardziej optymaln . Dlatego te  zaleca si  nie dokonywa  jej modyfikacji, o ile nie posiada si  wystarczaj cej 
wiedzy, dotycz cej skutków takiej modyfikacji. 
 

6.6.11  AC: Przyspieszenie 
Okre la pr dko  zmian, w oparciu o któr  inwerter zmienia cz stotliwo . Stosowany jest zarówno w fazie 
uruchomienia, jak i podczas regulacji. Ogólnie optymaln  warto ci  parametru jest warto  ustawiona fabrycznie. 
Jednak w przypadku problemów z uruchomieniem lub wyst powania b du HP mo e zosta  zmieniona. Po dokonaniu 
zmiany przedmiotowego parametru nale y ka dorazowo sprawdzi , czy w systemie zapewniana jest prawid owa 
regulacja. W przypadku problemów z oscylacj  obni y  wzmocnienie GI i GP, patrz par. 6.6.5 i 6.6.4. Zmniejszenie 
AC skutkuje wolniejsz  prac  inwertera. 
 

6.6.12  AY: Anti cycling  
Funkcja ta zapobiega regularnym uruchomieniom i wy czeniom pompy w przypadku wyst powania wycieków 
w instalacji. Funkcja mo e zosta  uruchomiona w 2 ró nych trybach: normalnym i smart. 
W trybie normalnym kontrola elektroniczna blokuje silnik po N identycznych cyklach w czenia i wy czenia. Natomiast 
w trybie smart wykorzystywany jest parametr RP, w celu zmniejszenia negatywnych skutków spowodowanych 
wyciekami. Aby wy czy  funkcj , nale y ustawi  stan „wy czona”. 
 

6.6.13  AE: W czanie funkcji zabiegaj cej blokowaniu 
Funkcja ta s u y do zapobiegania mechanicznym blokadom w przypadku d u szej nieaktywno ci. Jej dzia anie polega 
na okresowym uruchamianiu pompy. 
Po aktywowaniu funkcji pompa wykonuje co 23 godziny jeden cykl odblokowywania, trwaj cy 1 minut . 
UWAGA Obowi zuje wy cznie w przypadku inwerterów typu M/M. Poniewa  w celu zagwarantowania uruchomienia 
pompy jednofazowej niezb dne jest uzyskanie przez pewien cz stotliwo ci uruchamiania zbli onej do warto ci 
nominalnej (patrz par. 6.6.17 i 6.6.18), po ka dorazowym zadzia aniu zabezpieczenia przed zamarzaniem 
w przypadku zamkni tych urz dze  odbieraj cych wod  mo e mie  miejsce wzrost ci nienia w instalacji. 

 
 

Obowi zuje wy cznie w przypadku inwerterów typu M/M. Nale y sprawdzi , czy maksymalna 
wysoko  ró nicy ci nie  zamontowanej pompy elektrycznej dostosowana jest do mo liwo ci 
instalacji. W przeciwnym przypadku zaleca si  wy czenie funkcji zabezpieczenia przed 
zamarzaniem. 

 

6.6.14  AF: W czanie funkcji zabiegaj cej zamarzaniu 
Po aktywowaniu funkcji pompa w czana jest automatycznie w przypadku, gdy temperatura osi ga warto ci 
zbli one do temperatury zamarzania, co pozwala zapobiega  uszkodzeniom pompy. 
UWAGA Obowi zuje wy cznie w przypadku inwerterów typu M/M. Poniewa  w celu zagwarantowania uruchomienia 
pompy jednofazowej niezb dne jest uzyskanie przez pewien cz stotliwo ci uruchamiania zbli onej do warto ci 
nominalnej (patrz par. 6.6.17 i 6.6.18), po ka dorazowym zadzia aniu zabezpieczenia przed zamarzaniem 
w przypadku zamkni tych urz dze  odbieraj cych wod  mo e mie  miejsce wzrost ci nienia w instalacji. 
 

 

Obowi zuje wy cznie w przypadku inwerterów typu M/M. Nale y sprawdzi , czy maksymalna 
wysoko  ró nicy ci nie  zamontowanej pompy elektrycznej dostosowana jest do mo liwo ci 
instalacji. W przeciwnym przypadku zaleca si  wy czenie funkcji zabezpieczenia przed 
zamarzaniem. 
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6.6.15  Ustawienie cyfrowych wej  pomocniczych IN1, IN2, IN3, IN4 
W paragrafie tym zosta y przedstawione funkcje oraz mo liwe konfiguracje wej , za pomoc  parametrów I1, I2 i I3. 
Wej cia I2 i I3 dost pne s  wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T.  
W przypadku pod cze  elektrycznych patrz par. 2.3.3. 
Wszystkie wej cia s  identyczne i do ka dego z nich mo na pod czy  wszystkie funkcje. Za po rednictwem 
parametru IN1...IN3 mo na po czy  wybran  funkcj  z i-entym wej ciem. 
Ka da z funkcji przypisanych do wej  zosta a dok adnie omówiona w dalszej cz ci tego paragrafu. W tabeli 22 
zosta y przedstawione funkcje oraz ró ne ich konfiguracje. 
 

Ustawienia fabryczne zosta y zamieszczone w tabeli 21. 
 

Fabryczna konfiguracje wej   
cyfrowych IN1, IN2, IN3 

Wej cie  Warto  

1 1 (p ywak NO) 
2 3 (P aux NO) 
3 5 (aktywacja NO) 

Tabela 21: Fabryczna konfiguracje wej  

Tabela podsumowuj ca mo liwe konfiguracje wej   
cyfrowych IN1, IN2, IN3, oraz ich dzia anie 

Warto
 Funkcja przypisana do wej cia ogólnego i Wy wietlenie aktywnej funkcji 

przypisanej do wej cia 

0 Funkcje wej cia wy czone  
1 Sygna  braku wody z p ywaka zewn trznego (NO)  F1 
2 Sygna  braku wody z p ywaka zewn trznego (NC)  F1 

3 Pomocnicze ustawienie Pi (NO) dotycz ce 
wykorzystywanego wej cia F2 

4 Pomocnicze ustawienie Pi (NC) dotycz ce 
wykorzystywanego wej cia F2 

5 Ogólne uruchomienie inwertera przez sygna  
zewn trzny (NO) F3 

6 Ogólne uruchomienie inwertera przez sygna  
zewn trzny (NC) F3 

7 
Ogólne uruchomienie inwertera przez sygna  
zewn trzny (NO) + reset daj cych si  resetowa  
blokad 

F3 

8 
Ogólne uruchomienie inwertera przez sygna  
zewn trzny (NC) + reset daj cych si  resetowa  
blokad 

F3 

9 Reset daj cych si  resetowa  blokad NO  

10 Wej cie sygna u niskiego ci nienia NO, reset 
automatyczny i r czny F4 

11 Wej cie sygna u niskiego ci nienia NC, reset 
automatyczny i r czny F4 

12 Wej cie sygna u niskiego ci nienia NO, wy cznie 
reset r czny F4 

13 Wej cie sygna u niskiego ci nienia NC, wy cznie 
reset r czny F4 

Tabela 22: Konfiguracja wej  

6.6.15.1  Dezaktywacja funkcji powi zanych z wej ciem 
Po ustawieniu 0 jako warto ci konfiguracji wej cia, ka da z funkcji do niego przypisanych zostaje wy czona, 
niezale nie od sygna u obecnego na zaciskach przedmiotowego wej cia. 
 

6.6.15.2  Ustawienie funkcji p ywaka zewn trznego 
P ywak zewn trzny mo e zosta  pod czony do dowolnego wej cia. W przypadku pod cze  elektrycznych patrz 
paragraf 2.3.3.  
Funkcj  p ywaka uzyskuje si  w wyniku ustawienia dla jednej z warto ci z Tabeli 23 parametru Ix, dotycz cego 
wej cia, do którego pod czony zosta  sygna  p ywaka.  
W czenie funkcji p ywaka zewn trznego generuje blokad  systemu. Funkcja s u y do po czenia wej cia z sygna em 
pochodz cym z p ywaka, który sygnalizuje brak wody.  Gdy funkcja jest w czona, w wierszu STAN na stronie g ównej 
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widoczny jest symbol F1. Aby system zosta  zablokowany i zasygnalizowa  b d F1, wej cie musi by  aktywne przez 
co najmniej 1 s. Aby odblokowa  system znajduj cy si  w stanie b du F1, wej cie musi by  nieaktywne przez co 
najmniej 30 s.  Dzia anie funkcji zosta o przedstawione w tabeli 23. W przypadku jednoczesnego skonfigurowania 
wi kszej liczby funkcji p ywaka na ró nych wej ciach, sygna  zasygnalizuje F1 w przypadku, gdy co najmniej jedna 
z funkcji zostanie aktywowana. Wy czy alarm, gdy adna z nich nie b dzie aktywna. 
 

Dzia anie funkcji p ywaka zewn trznego w zale no ci od INx i wej cia 

Warto  parametru INx Konfiguracja 
wej cia Stan wej cia  Dzia anie Wy wietlanie na 

wy wietlaczu 

1  
 

Aktywne przy 
wysokim 

sygnale na 
wej ciu (NO) 

Brak Normalne. Brak 

Obecny 

Blokada systemu 
z powodu sygna u 

braku wody 
z p ywaka 

zewn trznego 

F1 

2  
 

Aktywne przy 
niskim sygnale 
na wej ciu (NC) 

Brak 

Blokada systemu 
z powodu sygna u 

braku wody 
z p ywaka 

zewn trznego 

F1 

Obecny Normalne. Brak 

Tabela 23: Funkcja p ywaka zewn trznego 

6.6.15.3  Ustawienie funkcji wej cia ci nienia pomocniczego 
Ci nienia pomocnicze P2 i P3 dost pne s  wy cznie dla inwerterów typu M/T i T/T. 
Sygna  aktywuj cy ustawienia pomocnicze mo e zosta  przekazany na jedno z 3 wej  (w przypadku pod cze  
elektrycznych patrz paragraf 2.3.3). Funkcj  ustawie  pomocniczych uzyskuje si  w wyniku ustawienia dla jednej 
z warto ci Tabeli 24 parametru Ix, dotycz cego wej cia, do którego pod czony zosta  sygna  warto ci pomocniczej. 
Funkcja ci nienia pomocniczego zmienia ustawienia systemu z ci nienia SP (patrz par. 6.3) na ci nienie Pi. W 
przypadku pod cze  elektrycznych patrz paragraf 2.3.3, gdzie zosta o przedstawione wykorzystane wej cie. W ten 
sposób, oprócz SP, udost pniane s  równie  warto ci ci nienia: P1, P2, P3.  Gdy funkcja jest w czona, w wierszu 
STAN na stronie g ównej widoczny jest symbol PI. 
Dopóki system pracuje w trybie ustawie  pomocniczych, wej cie musi by  aktywne przez co najmniej 1 s. 
W przypadku pracy w trybie ustawie  pomocniczych, aby powróci  do ustawie  SP, wej cie musi by  nieaktywne 
przez co najmniej 1 s. Dzia anie funkcji zosta o przedstawione w tabeli 24. W przypadku jednoczesnego 
skonfigurowania wi kszej liczby funkcji ci nie  pomocniczych na ró nych wej ciach, sygna  zasygnalizuje Pi 
w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. W przypadku jednoczesnej aktywacji, zostanie 
ustawiona najni sza warto  ci nienia spo ród warto ci z aktywnym wej ciem. Alarm zostaje wy czony, gdy adne 
z wej  nie jest aktywne.  

Dzia anie funkcji ci nienia pomocniczego w zale no ci od INx i wej cia 

Warto  
parametru 

INx 
Konfiguracja 

wej cia Stan wej cia  Dzia anie 
Wy wietlanie 

na 
wy wietlaczu

 
3  

Aktywne przy 
wysokim 

sygnale na 
wej ciu (NO) 

 

Brak 
I-ente ustawienie 

pomocnicze nie jest 
aktywne 

Brak 

Obecny 
I-ente ustawienie 
pomocnicze jest 

aktywne 
Px 

4  
Aktywne przy 

niskim sygnale 
na wej ciu (NC) 

Brak 
I-ente ustawienie 
pomocnicze jest 

aktywne 
Px 

Obecny 
I-ente ustawienie 

pomocnicze nie jest 
aktywne 

Brak 

Tabela 24: Ustawienia pomocnicze 

6.6.15.4  Ustawienie uruchamiania systemu oraz zerowanie b dów 
Sygna  aktywuj cy system mo e zosta  przekazany na dowolne wej cie (w przypadku pod cze  elektrycznych patrz 
paragraf 2.3.3.). 
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Funkcj  uruchamiania systemu uzyskuje si  w wyniku ustawienia dla jednej z warto ci z Tabeli 25 parametru Ix, 
dotycz cego wej cia, do którego pod czony zosta  sygna  p ywaka. 
Kiedy funkcja jest w czona, system ca kowicie si  dezaktywuje, a w wierszu STAN na stronie g ównej widoczny jest 
symbol F3. 
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania wi kszej liczby dezaktywacji na ró nych wej ciach, sygna  
zasygnalizuje F3 w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Wy czy alarm, gdy adna 
z nich nie b dzie aktywna. 
Aby system utrzymywa  w czon  funkcj  dezaktywacji, wej cie musi by  aktywne przez co najmniej 1 s. 
Gdy system jest dezaktywowany, aby funkcja zosta a wy czona (w czenie systemu), wej cie nie mo e by  aktywne 
przez co najmniej 1 s. Dzia anie funkcji zosta o przedstawione w tabeli 25. 
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania wi kszej liczby funkcji dezaktywacji na ró nych wej ciach, sygna  
zasygnalizuje F3 w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Alarm zostaje wy czony, gdy 
adne z wej  nie jest aktywne. 

 

Dzia anie funkcji aktywacji systemu i zerowania b dów w zale no ci od Ix oraz wej cia 

Warto  
parametru 

INx 
Konfiguracja 

wej cia Stan wej cia  Dzia anie Wy wietlanie na 
wy wietlaczu 

 
5  

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wej ciu (NO) 

 

Brak Inwerter w czony Brak 

Obecny Inwerter wy czony F3 

6  
Aktywne przy 

niskim sygnale na 
wej ciu (NC) 

Brak Inwerter wy czony F3 

Obecny Inwerter w czony Brak 

7 

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wej ciu (NO) 

 

Brak Inwerter w czony Brak 

Obecny Inwerter wy czony 
+ reset blokad F3 

8 
Aktywne przy 

niskim sygnale na 
wej ciu (NC) 

Brak Inwerter wy czony 
+ reset blokad F3 

Obecny Inwerter w czony  

9 

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wej ciu (NO) 

 

Brak Inwerter w czony Brak 

Obecny Reset blokad Brak 

Tabela 25: Aktywacja systemu i reset b dów 

6.6.15.5  Ustawienie wykrywania niskiego ci nienia (KIWA) 
Presostat ci nienia minimalnego mo e zosta  pod czony do dowolnego wej cia (w przypadku pod cze  
elektrycznych patrz paragraf 2.3.3.). 
Funkcj  wykrywania niskiego ci nienia uzyskuje si  w wyniku ustawienia dla jednej z warto ci z Tabeli 26 parametru 
Ix, dotycz cego wej cia, do którego pod czony zosta  sygna  aktywacji. 
 
W czenie funkcji wykrywania niskiego ci nienia powoduje blokad  systemu po up ywie czasu T1 (patrz T1: Czas 
wy czenia po sygnale niskiego ci nienia par. 6.6.2). Funkcja wykorzystywana jest do czenia wej cia z sygna em 
pochodz cym z presostatu, który komunikuje zbyt niskie ci nienie na otworze zasysaj cym pompy.  
Gdy funkcja jest w czona, w wierszu STAN na stronie g ównej widoczny jest symbol F4. 
 
Aby odblokowa  system znajduj cy si  w stanie b du F4, wej cie musi by  nieaktywne przez co najmniej 2 s. 
Dzia anie funkcji zosta o przedstawione w tabeli 26. 
W przypadku jednoczesnego skonfigurowania wi kszej liczby funkcji wykrywania niskiego ci nienia na ró nych 
wej ciach, sygna  zasygnalizuje F4 w przypadku, gdy co najmniej jedna z funkcji zostanie aktywowana. Wy czy 
alarm, gdy adna z nich nie b dzie aktywna. 
 
 
 
 
 
 

Dzia anie funkcji aktywacji systemu i zerowania b dów w zale no ci od Ix oraz wej cia 

Warto  
parametru 

Konfiguracja 
wej cia Stan wej cia  Dzia anie Wy wietlanie na 

wy wietlaczu 
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INx 

 
10 

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wej ciu (NO) 

 

Brak Normalne. Brak 

Obecny 

Blokada systemu z powodu 
niskiego ci nienia na 

zasysaniu. Reset 
automatyczny + r czny 

F4 

11 
Aktywne przy 

niskim sygnale na 
wej ciu (NC) 

Brak 

Blokada systemu z powodu 
niskiego ci nienia na 

zasysaniu. Reset 
automatyczny + r czny 

F4 

Obecny Normalne. Brak 

12 

Aktywne przy 
wysokim sygnale 
na wej ciu (NO) 

 

Brak Normalne. Brak 

Obecny 

Blokada systemu z powodu 
niskiego ci nienia na 

zasysaniu. 
 Reset r czny 

F4 

13 
Aktywne przy 

niskim sygnale na 
wej ciu (NC) 

Brak 

Blokada systemu z powodu 
niskiego ci nienia na 

zasysaniu. 
 Reset r czny 

F4 

Obecny Normalne. Brak 

Tabela 26: Wykrywanie sygna u niskiego ci nienia (KIWA) 
 

6.6.16  Ustawienie wyj  OUT1, OUT2 
W paragrafie tym zosta y przedstawione funkcje oraz mo liwe konfiguracje wyj  OUT1 i OUT2 za pomoc  
parametrów O1 i O2.  
W przypadku pod cze  elektrycznych patrz par. 2.3.4. 
Ustawienia fabryczne zosta y zamieszczone w tabeli 27. 
 

Fabryczna konfiguracje wyj   

Wyj cie Warto  

OUT 1 2 (zostaje zamkni ty b d NO) 
OUT 2 2 (zostaje zamkni ta pompa 

pracuj ca w NO)

Tabela 27: Fabryczna konfiguracje wyj  

6.6.16.1  O1: Ustawienia funkcji wyj cia 1 
Wyj cie 1 przekazuje informacj  o aktywnym alarmie (tj. o istnieniu blokady systemowej). Wyj cie umo liwia u ycie 
normalnie zamkni tego lub normalnie otwartego styku beznapi ciowego.  
Parameter O1 powi zany jest z warto ciami i funkcjami opisanymi w Tabeli 28. 
 

6.6.16.2  O2: Ustawienia funkcji wyj cia 2 
Wyj cie 2 przekazuje informacj  o stanie pracy pompy elektrycznej (pompa w czona/wy czona). Wyj cie umo liwia 
u ycie normalnie zamkni tego lub normalnie otwartego styku beznapi ciowego. 
Parameter O2 powi zany jest z warto ciami i funkcjami opisanymi w Tabeli 28. 
 

Konfiguracja funkcji przypisanych do wyj  

Konfiguracja 
wyj cia 

OUT1 OUT2 
Warunek 
aktywacji Stan styku wyj cia  Warunek 

aktywacji Stan styku wyj cia  

0 
Nie zosta a 
przypisana adna 
funkcja 

Styk NO zawsze 
rozwarty, NC zawsze 
zwarty 

Nie zosta a 
przypisana adna 
funkcja 

Styk NO zawsze 
rozwarty, NC zawsze 
zwarty 

1 
Nie zosta a 
przypisana adna 
funkcja 

Styk NO zawsze 
zwarty, NC zawsze 
rozwarty 

Nie zosta a 
przypisana adna 
funkcja 

Styk NO zawsze 
zwarty, NC zawsze 
rozwarty 

 
 

2 
Obecno  b dów 
powoduj cych 
blokady 

W przypadku b dów 
powoduj cych 
blokady NO zostaje 

Aktywacja 
wyj cia 
w przypadku 

Gdy pompa 
elektryczna pracuje, 
styk NO zostaje 
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zwarty a styk NC 
rozwiera si . 

obecno ci b dów 
powoduj cych 
blokady 

zwarty a styk NC 
rozwiera si . 

3 
Obecno  b dów 
powoduj cych 
blokady 

W przypadku b dów 
powoduj cych 
blokady NO zostaje 
rozwarty a styk NC 
zwiera si . 

Aktywacja 
wyj cia 
w przypadku 
obecno ci b dów 
powoduj cych 
blokady 

Gdy pompa 
elektryczna pracuje, 
styk NO zostaje 
rozwarty a styk NC 
zwiera si . 

Tabela 28: Fabryczna konfiguracje wyj  

6.6.17  SF: Cz stotliwo  uruchamiania 
Parametr dost pny wy cznie dla inwerterów typu M/M, o mocy 11 A i 14 A. 
Okre la cz stotliwo , dla której ustawia si  uruchomienie pompy na czas  St ST (patrz par. 0. Warto  ustawiona 
fabrycznie równa jest cz stotliwo ci nominalnej pompy. Mo e by  ona zmieniana za pomoc  przycisków „+” i „-” 
pomi dzy warto ciami FN a FN -50%. W przypadku ustawienia warto ci parametru FL przekraczaj cej FN -50%, 
parametr SF zostanie ograniczony do cz stotliwo ci minimalnej FL. Na przyk ad dla FN = 50 Hz, SF mo e zosta  
ustawiony na warto  pomi dzy 50 Hz a 25 Hz. Je eli Fn = 50 Hz i FL = 30 Hz, SF mo e zosta  ustawiony na warto  
pomi dzy 50 a 30 Hz. 
 

6.6.18  ST: Czas uruchamiania 
Parametr dost pny wy cznie dla inwerterów typu M/M, o mocy 11 A i 14 A. 
Parametr ST okre la czas, przez jaki zapewniana jest cz stotliwo  SF (patrz par. 6.6.17) przed przekazaniem 
sterowania cz stotliwo ci  do automatycznego systemu PI. Ustawiona fabrycznie warto  ST wynosi 1 sekund . 
Warto  ta jest optymalna dla wi kszo ci przypadków. Jednak e, w razie takiej konieczno ci, parametr St ST mo e 
zosta  zmieniony w zakresie od minimalnie 0 sekund do maksymalnie 3 sekund. 
W przypadku, gdy St ST zostanie ustawiony jako warto  0, cz stotliwo  b dzie od razu sterowana przez PI, 
a pompa b dzie uruchamiana za ka dym razem z cz stotliwo ci  nominaln . 
 

6.6.19  RF: Reset archiwum alarmów i ostrze e  
Po jednoczesnym wci ni ciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 s przycisków „+” i „-” zostaje wykasowana 
chronologiczna lista b dów i ostrze e . Pod symbolem RF znajduj  si  wszystkie b dy znajduj ce si  
w archiwalnym wykazie (mak. 64 pozycje).  
Archiwalny wykaz widoczny jest w menu MONITOR na stronie FF. 
 

6.6.20  PW: Zmiana has a 
Urz dzenie posiada system zabezpieczenia has em. Po ustawieniu has a parametry urz dzenia b d  dost pne i 
widoczne, ale nie b dzie mo na ich modyfikowa .  
Parametry, które mo na modyfikowa  bez konieczno ci podawania has a: SP, P1, P2, P3, RP, FP, LA, CT. 
 

Inwerter posiada system zabezpieczenia has em. Po ustawieniu has a parametry urz dzenia b d  dost pne i 
widoczne, ale nie b dzie mo na ich modyfikowa .  
W przypadku, gdy has o (PW) ma warto  „0” wszystkie parametry s  odblokowane i mo na je zmienia . 
W przypadku wykorzystania has a (warto  PW inna, ni  0), mo liwo  jakiejkolwiek modyfikacji zostaje zablokowana, 
a na stronie PW wy wietlone zostaje „XXXX”.  
Po ustawieniu has a mo na korzysta  ze wszystkich stron, ale próba wprowadzenia jakiejkolwiek modyfikacji 
powoduje pojawienie si  okna pop-up z daniem wpisania has a. Po wpisaniu poprawnego has a parametry zostaj  
odblokowane i mo na je zmienia  przez czas 10 min, licz c od ostatniego wci ni cia przycisku.  
Aby anulowa  odmierzanie czasu na u ytek has a nale y przej  na stron  PW i wcisn  oraz przytrzyma  przez 2 s 
przyciski „+” i „-”.  
Po wpisaniu prawid owego has a pojawia si  znak otwartej k ódki. Natomiast w przypadku wpisania b dnego has a 
znak k ódki zaczyna miga .  
Po przywróceniu warto ci fabrycznych has o przyjmuje warto  „0”.  
Ka da zmiana has a zatwierdzona zostaje po wci ni ciu przycisku MODE lub SET. Ka da kolejna zmiana dowolnego 
parametru powoduje konieczno  wpisania nowego has a (np.: monta ysta przeprowadza wszelkie ustawienia przy 
domy lnej warto ci PW = 0, a podczas ostatniej czynno ci ustawia PW; w ten sposób zapewnia bezpiecze stwo 
urz dzenie bez konieczno ci wykonywania jakiejkolwiek innej czynno ci).  
W przypadku zapomnienia has a istniej  2 mo liwo ci zmiany parametrów urz dzenia: 
 
• nale y zapisa  warto ci wszystkich parametrów, a nast pnie zresetowa  urz dzenie i przywróci  ustawienia 
fabryczne, patrz paragraf 8.3. Reset powoduje skasowanie wszystkich parametrów urz dzenia, cznie z has em. 
• nale y zapisa  numer znajduj cy si  na stronie has a i wys a  mail z przedmiotowym numerem do w a ciwego 
centrum pomocy technicznej. W terminie kilku dni zostanie przes ane has o umo liwiaj ce odblokowanie urz dzenia. 
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6.6.21  PW sistemi wielu 
Po wprowadzeniu PW w celu odblokowania jednego z urz dze  zespo u, zostaj  odblokowane wszystkie pozosta e 
urz dzenia. Po zmodyfikowaniu PW jednego z urz dze  zespo u, zmiana przekazywana jest do wszystkich 
pozosta ych urz dze . Po aktywacji zabezpieczenia w postaci PW ustawionego na jednym z urz dze  grupy („+” i „-” 
na stronie PW gdy PW 0), zabezpieczenie zostaje aktywowane na wszystkich pozosta ych urz dzeniach (w celu 
dokonania jakiejkolwiek zmiany wymagane jest PW). 
 

7 SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE 
Inwerter wyposa ony jest w systemy zabezpieczaj ce, maj ce na celu zabezpieczenie pompy, silnika, linii zasilania 
i inwertera. W przypadku zadzia ania wi kszej liczby zabezpiecze , na ekranie sygnalizowane jest zabezpieczenie 
o najwy szym priorytecie. W zale no ci od rodzaju b du, pompa elektryczna mo e si  zatrzyma . Po przywróceniu 
normalnych warunków pracy b d mo e zosta  automatycznie anulowany, niezw ocznie lub po up ywie pewnego 
czasu, w nast pstwie automatycznego przywrócenia dzia ania. 
W przypadku blokady z powodu braku wody (BL), blokady z powodu przet enia pr du w silniku pompy elektrycznej 
(OC), blokady z powodu przet enia pr du na wzmacniaczach ko cowych (OF), blokady z powodu bezpo redniego 
zwarcia pomi dzy fazami zacisku wyj cia (SC), mo na podj  prób  r cznego wyj cia z warunków b du, wciskaj c 
jednocze nie i zwalniaj c przyciski „+” i „-”. W przypadku przed u aj cego si  b du nale y usun  przyczyn  
powoduj c  powstawanie nieprawid owo ci. 
 

Alarm w historii b dów 

Wskazania 
wy wietlacza Opis 

PD Nieprawid owe wy czenie 
FA Awarie w uk adzie ch odzenia  

Tabela 29: Alarmy 

Warunki blokady 

Wskazania 
wy wietlacza Opis 

PH Blokada z powodu przegrzania pompy 
BL Blokada z powodu braku wody 

BP1 Blokada z powodu b dnego odczytu wskaza  i-entego czujnika ci nienia 
LP Blokada z powodu niskiej warto ci napi cia zasilania 
HP Blokada z powodu wysokiej warto ci napi cia zasilania wewn trznego 
OT Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy  
OB Blokada z powodu przegrzania si  obwodu drukowanego  
OC Blokada z powodu przet enia pr du w silniku pompy elektrycznej 
OF Blokada z powodu przet enia na wzmacniaczach ko cowych 
SC Blokada z powodu bezpo redniego zwarcia pomi dzy fazami zacisku wyj cia 

ESC Blokada z powodu zwarcia do uziemienia 

Tabela 30: Wyszczególnienie blokad 

7.1 Systemy zabezpieczaj ce 
 

7.1.1  Anti-Freeze (zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w systemie) 
Zmiana stanu wody z ciek ego na sta y powoduje zwi kszenie jej obj to ci. Nie nale y zatem pozostawia  systemu 
nape nionego wod  w temperaturach bliskich temperaturze jej zamarzania, celem unikni cia uszkodzenia systemu. 
Dlatego te  ka d  pomp  elektryczn  nale y opró ni  w przypadku jej nieu ywania w sezonie zimowym. System 
zosta  jednak e wyposa ony w zabezpieczenie zapobiegaj ce tworzeniu si  lodu w jego wn trzu, poprzez 
uruchamianie pompy elektrycznej w przypadku, gdy temperatura obni a si  do progu zamarzania wody. W ten sposób 
woda w systemie zostaje ogrzana, co zapobiega zamarzaniu. 

 
Zabezpieczenie Anti-Freeze dzia a wy cznie w przypadku, gdy do systemu doprowadzane jest zasilanie. 
Po wyci gni ciu wtyczki lub w sytuacji braku pr du zabezpieczenie nie jest aktywne: opró ni  dok adnie 
system i umie ci  w os oni tym miejscu. 
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7.2 Opis blokad 
7.2.1  „BL” Blokada z powodu braku wody 

W przypadku wyst pienia nat enia przep ywu o warto ci poni ej warto ci minimalnej oraz ci nienia poni ej 
ustawionej warto ci regulacji, wysy any jest komunikat o braku wody, a system wy cza pomp . Czas pozostawania 
bez ci nienia i strumienia wody okre lany jest poprzez parametr TB w menu SERWIS TECHNICZNY.  
Je eli omy kowo zostanie ustawiona warto  ci nienia powy ej warto ci, któr  jest w stanie zapewni  pompa 
elektryczna na zamkni ciu, system wy wietla komunikat „Blokada z powodu braku wody” (BL), nawet je eli brak wody 
faktycznie nie wyst puje. Nale y w takim przypadku obni y  ci nienie regulacji do racjonalnej warto ci, która nie 
przekracza zwykle 2/3 warto ci ró nicy ci nie , wytwarzanej przez zamontowan  pomp  elektryczn ). 
 

7.2.2  „BP1” Blokada z powodu uszkodzenia czujnika ci nienia 
W przypadku, gdy inwerter wykryje usterk  w czujniku ci nienia, pompa zostaje zablokowana i sygnalizowany jest 
b d „BPx”. Stan ten pojawia si  niezw ocznie po wykryciu problemu i zostaje automatycznie zako czony po 
przywróceniu prawid owych warunków pracy. 
 

7.2.3  „LP” Blokada z powodu niskiego napi cia zasilania 
B d pojawia si , gdy napi cie na linii prowadz cej do zacisku zasilania przyjmuje warto  poni ej minimalnej 
dopuszczalnej warto ci napi cia. Przywrócenie prawid owego stanu nast puje w sposób automatyczny, gdy napi cie 
na zacisku powraca do normalnych warto ci. 
 

7.2.4  „HP” Blokada z powodu wysokiego napi cia zasilania wewn trznego 
B d pojawia si , gdy napi cie zasilania wewn trznego przyjmuje nieprawid owe warto ci. Przywrócenie 
prawid owego stanu nast puje w sposób automatyczny, gdy napi cie powraca do normalnych warto ci. B d mo e 
by  powodowany skokami napi cia zasilania lub zbyt gwa townym zatrzymaniem pompy. 
 

7.2.5  „SC” Blokada z powodu bezpo redniego zwarcia pomi dzy fazami zacisku wyj cia 
Inwerter wyposa ony jest w zabezpieczenie przed bezpo rednim zwarciem, które mo e wyst pi  pomi dzy fazami 
zacisku wyj cia „PUMP”. Po zasygnalizowaniu powy szej blokady mo na podj  próby przywrócenia dzia ania, 
wciskaj c jednocze nie i zwalniaj c przyciski „+” i „-”. Skutek tej czynno ci nast puje po up ywie 10 sekund, 
licz c od momentu wyst pienia zwarcia. 
 

7.3 R czny reset warunków b du 
W przypadku wyst pienia stanu b du, u ytkownik mo e podj  próby jego zresetowania, wciskaj c jednocze nie 
i zwalniaj c przyciski „+” i „-”. 
 

7.4 Automatyczny reset warunków b du 
W przypadku niektórych usterek lub warunków b du system podejmuje próby automatycznego przywrócenia 
dzia ania pompy elektrycznej. 
 

System automatycznego resetowania dotyczy w szczególno ci: 
 

- "BL" Blokada z powodu braku wody 
- "LP" Blokada z powodu niskiej warto ci napi cia na linii 
- "HP" Blokada z powodu wysokiej warto ci napi cia wewn trznego 
- "OT" Blokada z powodu przegrzania wzmacniaczy mocy 
- "OB" Blokada z powodu przegrzania si  obwodu drukowanego 
- "OC" Blokada z powodu przet enia pr du w silniku pompy elektrycznej 
- "OF" Blokada z powodu przet enia na wzmacniaczach ko cowych 
- "BP" Blokada z powodu usterki czujnika ci nienia 
 

Je eli np.: pompa elektryczna zostaje zablokowana z powodu braku wody, inwerter rozpoczyna automatycznie 
procedur  testu, w celu sprawdzenia, czy system rzeczywi cie pozostaje trwale suchy. Je eli podczas sekwencji 
czynno ci testowych próba przywrócenia dzia ania zako czy si  powodzeniem (np.: nast pi o doprowadzenie wody), 
procedura zostaje przerwana, a system wznawia prawid ow  prac . 
Tabela 31: Automatyczny reset blokad, przedstawia sekwencje czynno ci wykonywanych przez inwerter dla ró nego 
rodzaju blokad. 

Automatyczny reset warunków b du 

Wskazania 
wy wietlacza Opis Sekwencja automatycznego przywracania dzia ania 

BL Blokada z powodu braku 
wody 

- Próba w odst pach co 10 minut, czna liczba prób: 6 
- Próba w odst pach co 1 godzin , czna liczba prób: 24 
- Próba w odst pach co 24 godziny, czna liczba prób: 30 

LP Blokada z powodu niskiej 
warto ci napi cia na linii 

- Przywrócenie dzia ania nast puje po ustabilizowaniu si  
prawid owego napi cia 
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HP 
Blokada z powodu wysokiej 
warto ci napi cia zasilania 
wewn trznego 

- Przywrócenie dzia ania nast puje po ustabilizowaniu si  
prawid owego napi cia 

OT 

Blokada z powodu 
przegrzania wzmacniaczy 
mocy 
(TE > 100°C) 

– Przywrócenie dzia ania nast puje po ustabilizowaniu si  
temperatury wzmacniaczy mocy poni ej warto ci 85°C.  

OB 

Blokada z powodu 
przegrzania si  obwodu 
drukowanego  
(BT > 120°C) 

– Przywrócenie dzia ania nast puje po ustabilizowaniu si  
temperatury obwodu drukowanego poni ej warto ci 
100°C. 

OC 
Blokada z powodu 
przet enia pr du w silniku 
pompy elektrycznej 

– Próba w odst pach co 10 minut, czna liczba prób: 6 
– Próba w odst pach co 1 godzin , czna liczba prób: 24 
– Próba w odst pach co 24 godziny, czna liczba prób: 30

OF 
Blokada z powodu 
przet enia na 
wzmacniaczach ko cowych 

– Próba w odst pach co 10 minut, czna liczba prób: 6 
– Próba w odst pach co 1 godzin , czna liczba prób: 24 
– Próba w odst pach co 24 godziny, czna liczba prób: 30

Tabela 31: Automatyczny reset blokad 

 

8 RESET I USTAWIENIA FABRYCZNE 
8.1 Ogólny reset syste mu 
W celu zresetowania systemu nale y jednocze nie wcisn  i przytrzyma  przez 2 s 4 przyciski. W ramach tej 
czynno ci nast puje od czenie zasilania, ca kowite wy czenie urz dzenia oraz ponowne doprowadzenie zasilania. 
Reset nie powoduje wykasowania ustawie  zapisanych przez u ytkownika. 
 

8.2 Ustawienia fabryczne 
Urz dzenie dostarczane jest ze wst pnie ustawionymi w fabryce parametrami, które mog  by  zmieniane zgodnie z 
wymaganiami u ytkownika. Ka da zmiana ustawie  zapisywana jest automatycznie w pami ci. W razie konieczno ci 
mo na zawsze przywróci  ustawienia fabryczne (patrz par. 8.3 – Przywracanie ustawie  fabrycznych). 
 

8.3 Przywracanie ustawie  fabrycznych 
Aby przywróci  ustawienia fabryczne nale y wy czy  urz dzenie, odczeka  na ca kowite wy czenie si  
wy wietlacza, wcisn  i przytrzyma  wci ni te przyciski SET oraz „+”, a nast pnie doprowadzi  zasilanie. Przyciski 
zwolni  dopiero po pojawieniu si  napisu „EE”.  
W tej sytuacji nast puje przywrócenie ustawie  fabrycznych (wpisanie i odczytanie w EEPROM ustawie  fabrycznych 
zapisanych trwale w pami ci FLASH.  
Po zako czeniu ustawiania wszystkich parametrów urz dzenie powraca do normalnego trybu pracy. 
 
UWAGA: Po przywróceniu ostawie  fabrycznych konieczne b dzie ponowne ustawienie parametrów 
charakteryzuj cych urz dzenie (wzmocnienie, warto  ci nienia itp.), tak jak w przypadku pierwszego monta u. 

Ustawienia fabryczne 

  M/M M/T T/T 
Ustawienia 

podczas 
monta u 

Oznaczenie Opis Warto   
LA J zyk ITA ITA ITA  
SP Warto  ci nienia [bary] 3,0 3,0 3,0  
P1 Ustawienia P1 [bary] 2,0 2,0 2,0  
P2 Ustawienia P2 [bary] 2,5 2,5 2,5  
P3 Ustawienia P3 [bary] 3,5 3,5 3,5  

FP Cz stotliwo  testowa 
w trybie r cznym 40,0 40,0 40,0  

RC Pr d nominalny 
pompy elektrycznej [A] 0,0 0,0 0,0  

RT Kierunek obrotu 0 (UVW) 0 (UVW) 0 (UVW)  
FN Cz stotliwo  nominalna [Hz] 50,0 50,0 50,0  
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Tabela 32: Ustawienia fabryczne 

 

9 AKTUALIZACJA FIRMWARE 
 
9.1 Informacje ogólne 
Niniejszy rozdzia  zawiera opis aktualizacji jednego lub wi kszej liczby inwerterów w oparciu o inwerter posiadaj cy 
najnowsz  wersj  firmware. 
Zgodnie z opisem podanym we wcze niejszym par. 4.2, aby zapewni  mo liwo  skonfigurowania systemu 
wieloinwerterowego, wersje firmware we wszystkich czonych komponentach powinny by  takie same. W przypadku 
ró nych wersji, nale y zaktualizowa  je do takiej samej, najnowszej wersji. 
 
Znaczenie u ywanych ni ej poj : 
Master: urz dzenie, z którego pobierany jest firmware w celu przekazania go do innego inwertera.  
Slave: inwerter przyjmuj cy aktualizacj  firmware. 

OD Rodzaj instalacji 1 (sztywna) 1 (sztywna) 1 (sztywna)  

RP Obni enie ci nienia na u ytek 
uruchomienia [bary] 0,5 0,5 0,5  

AD Adres 0 (automatyczna) 0 (automatyczna) 0 (automatyczna)  
PR Zdalny czujnik ci nienia 0 (brak) 0 (brak) 0 (brak)  

MS System miar 0 
(mi dzynarodowy)

0 
(mi dzynarodowy)

0 
(mi dzynarodowy)  

SX Ustawienia warto ci 
maksymalnej [bary] 9 9 dla 4,7 A 

13 dla 10,5 A 13  

TB Czas blokady z powodu braku 
wody [s] 10 10 10  

T1 Opó nienie wy czenia [s] 2 2 2  
T2 Opó nienie wy czenia [s] 10 10 10  

GP Wspó czynnik wzmocnienia 
proporcjonalnego 0,6 0,6 0,6  

GI Ca kowity wspó czynnik 
wzmocnienia 1,2 1,2 1,2  

FS Maksymalna cz stotliwo  
obrotu [Hz] 50,0 50,0 50,0  

FL Minimalna cz stotliwo  
obrotu [Hz] 0,0 0,0 0,0  

NA Inwertery aktywne N N N  

NC Inwertery pracuj ce 
jednocze nie NA NA NA  

IC Konfiguracja urz dze  
rezerwowych 1 (automatyczna) 1 (automatyczna) 1 (automatyczna)  

ET Czas zmiany [h] 2 2 2  
CF No na [kHz] 20 10 5  
AC Przyspieszenie 5 5 4  
AY Anti Cycling 0 (wy czona) 0 (wy czona) 0 (wy czona)  

AE Funkcja zapobiegaj ca 
blokowaniu 1 (w czona) 1 (w czona) 1 (w czona)  

I1 Funkcja I1 1 (p ywak) 1 (p ywak) 1 (p ywak)  
I2 Funkcja I2 3 (P Aux) 3 (P Aux) 3 (P Aux)  
I3 Funkcja I3 5 (wy czona) 5 (wy czona) 5 (wy czona)  
O1 Funkcja wyj cia 1 2 2 2  
O2 Funkcja wyj cia 2 2 2 2  

SF Cz stotliwo  uruchamiania 
[Hz] FN FN FN  

ST Czas uruchamiania [s] 1 1 1  
PW Ustawianie has a 0 0 0  
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9.2 Aktualizacja 
Po po czeniu ze sob  kliku inwerterów zostaje uruchomiona procedura kontroli, sprawdzaj ca wersj  firmware. 
W przypadku stwierdzenia ró nych wersji na ka dym z inwerterów zostaje wy wietlone okno informuj ce 
o niezgodno ci firmware oraz o zamontowanej jego wersji.  
Okno umo liwia przeprowadzenie aktualizacji, poprzez wci ni cie przycisku „+” na dowolnym inwerterze. Aktualizacja 
firmware odbywa si  jednocze nie dla wszystkich pod czonych inwerterów, które tego wymagaj .  
Podczas aktualizacji na wy wietlaczu inwertera Slave widoczny jest napis „LV LOADER v1.x” oraz pasek informuj cy 
o stanie zaawansowania aktualizacji. 
Podczas aktualizacji firmware zaanga owane w procedur  inwertery Slave i Master nie mog  pe ni  funkcji 
pompowania. 
Aktualizacja trwa ok. 1 minut . Po zako czeniu aktualizacji inwertery zostan  ponownie uruchomione. 
Po uruchomieniu inwertery cz  si  ze sob , tworz c system wieloinwerterowy. 
W przypadku wyst pienia problemów i nieprawid owej instalacji firmware, inwerter Slave mo e znajdowa  si  w stanie 
niezgodno ci. W takim przypadku na inwerterze zostaje wy wietlony komunikat „CRC error”. Aby usun  problem, 
nale y od czy  zasilanie od inwertera Slave, odczeka  na jego ca kowite wy czenie si , a nast pnie ponownie 
doprowadzi  zasilanie.  
W czenie inwertera Slave powoduje ponowne automatyczne uruchomienie procedury aktualizacji. 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



DAB PUMPS LTD.
Units 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park 
4M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev. UKRAINE
Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernó u.5
Hungary
Tel. +36.93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Gral Álvaro Obregón 270, officina 355
Hipódromo, Cuauhtémoc 06100
México, D.F.
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS INC. 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph. : 1-843-824-6332 
Toll Free : 1-866-896-4DAB (4322)
Fax : 1-843-797-3366

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str, 1, bld G, office 308 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel.: +7 495 122 00 35
Fax: +7 495 122 00 36

DAB PUMPS CHINA 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com 
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DWT South Africa 
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com 
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.
Mokotow Marynarska
ul. Post pu 15C 
02-676 Warszawa - Poland
Tel. +48 223 81 6085
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