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1. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 
 
1.1. Informacje ogólne. 

 
W instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące bezpiecznego instalowania  

i użytkowania wyrobu. Przed podjęciem czynności związanych z zainstalowaniem, uruchomieniem 
i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy 
zachować do przyszłego użytku w miejscu dostępnym przez obsługę. 

 
1.2. Uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. 
 
Instrukcja obsługi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.  
 
     Znak  

 
umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, których                               
nieprzestrzeganie może wpływać na bezpieczeństwo. 

   
 
     Znak 

umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, które należy wziąć pod uwagę 
ze względu na bezpieczną pracę urządzenia. 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, obsługi i eksploatacji należy: 
- stosować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
- nie stosować zestawu w otoczeniu zagrożonym wybuchem gazu, 
- podczas wykonywania prac w komorach i zbiornikach nigdy nie pracować w pojedynkę,  
wykluczyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach mogących znajdować się  
pod napięciem odłączyć zasilanie elektryczne przez spowodowanie widocznej przerwy, 
- nie zbliżać rąk do wlotu pompy i innych przedmiotów jeżeli pompa jest podłączona   
do zasilania elektrycznego, 
- przed odłączeniem przewodów silnika sprawdzić bezwzględnie, czy jest on odłączony  
od zasilania, a następnie odłączyć najpierw przewód fazowy, a następnie przewód ochronny, 
- stosować przy wymianie i naprawie wyłącznie oryginalne części zamienne. Nieprzestrzeganie 
tego zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki mogące powstać  
z zastosowania innych części, 
- po zakończeniu prac ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne  
i zabezpieczające. 

 
1.3. Kwalifikacje personelu. 
 

Prace związane z montażem, podłączeniem do sieci elektrycznej, obsługą, konserwacją    
i przeglądem powinien wykonywać wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
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2. Przeznaczenie i obszar użytkowania. 
 
Zestaw przeznaczony jest do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o pH = 6 – 8  
i do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Może być zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej 
lub też ze zbiornika otwartego przy zachowaniu napływu wody na zestaw odpowiednio  
do zastosowanych pomp. Zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane jest bezpośrednio przez 
przetwornicę częstotliwości. 
 
Główne obszary użytkowania: 
• budynki mieszkalne, 
• budynki użyteczności publicznej, 
• instalacje przemysłowe. 
 
2.1. Dane techniczne. 
 
Typ zestawu                       HYDRO - NM  
Liczba pomp                                    1 - 6                                 
Temperatura otoczenia               max. 50 oC                   
Obroty silnika                            2900 min-1                   
 
3. Budowa zestawu.  
 
Zestaw pompowy HYDRO NM składa się od jednej do sześciu pomp, kolektorów, ramy wsporczej  
i sterowania. Sterowanie pompami odbywa się poprzez przetwornice częstotliwości. Szczegółowy 
opis budowy, zasady działania oraz sterowania znajduje się w dalszej części instrukcji obsługi. 
 

Zbiornik
membranowy

Przetwornica
PWM Motovar

Kolektor 
tłoczny

Pompa

Przepustnica
międzykołnierzowa

Kolektor 
ssący

Przepustnica
międzykołnierzowa

Podstawa

Kolano

Zawór 
zwrotny

Króciec
dwukołnierzowy

Króciec
dwukołnierzowy
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3.1. Część pompowa. 
 
Część pompowa zestawu HYDRO to jedna do sześciu pomp z kolektorem tłocznym dla wykonania 
jednopompowego i ssąco tłocznym dla wykonania dwu pompowego oraz armaturą zwrotną  
i odcinającą. Pompy (lub pompa) znajdują się na ramie nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej. 
Zestaw przy zastosowaniu pomp typoszeregu WRN, których części stykające się z czynnikiem 
tłocznym wykonane są ze stali nierdzewnej, może być w całości wykonany ze stali nierdzewnej.  
Przetwornica częstotliwości zamontowana jest na silnikach pomp. 
Część pompowa zestawu równoległego ZH jest kompletnym urządzeniem pompowym składającym 
się z pomp (od jednej do sześciu) połączonych ze sobą równolegle, dwóch kolektorów (ssącego       
i tłocznego), zaworów kulowych (dla pomp 25 – 40WR), przepustnic międzykołnierzowych       
(dla pomp 50 – 100WR oraz dla pomp PML, PJM i NPB) oraz zaworów zwrotnych. Pompy 
znajdują są na ramie nośnej, która  ustawiona jest na wibroizolatorach. Na kolektorze tłocznym 
umieszczone są membranowe zbiorniki ciśnieniowe (liczba zbiorników zależy od wielkości i liczby 
pomp w zestawie). 
 
 
3.2. Pompy. 
 
W skład zestawu ZH wchodzą pompy wirowe. W zależności od wymaganej wydajności   
i wysokości podnoszenia stosowane są następujące pompy: 

- pompy pionowe wielostopniowe typu WR, 
- pompy liniowe jednostopniowe typu PML, 
- pompy monoblokowe jednostopniowe typu PJM, 
- pompy jednostopniowe normowe blokowe typu NPB. 

 
Wszystkie pompy posiadają dławnicę mechaniczną. 
Pompy typu WR są wielostopniowymi pompami wirowymi pionowymi. Wał pompy łożyskowany 
jest w łożysku pośrednim i dolnym ślizgowym. Korpus pompy w układzie liniowym. 
Pompy typu PML są jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wirnik pompy 
montowany jest bezpośrednio na wale silnika. Korpus pompy w układzie liniowym. 
Pompy typu PJM są jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wirnik pompy 
montowany jest bezpośrednio na wale silnika. Korpus pompy posiada króciec ssący w osi 
poziomej, a króciec tłoczny w osi pionowej. 
Pompy typu NPB są jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wał pompy 
osadzony jest na wale silnika, korpus pompy posiada króćce zgodne z normą PN-EN 733. 
Szczegółowe dane techniczne pomp znajdują się w instrukcji obsługi pomp PML, PJM, NPB i WR. 
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3.2.1. Pompy WR. 
 
W skład zestawu HYDRO wchodzą pompy wirowe typoszeregu WR. Pompa typoszeregu WR jest 
normalnie ssącą pionową wielostopniową pompą odśrodkową wyposażoną w standardowy silnik. 
Pompa posiada niewymagające konserwacji mechaniczne uszczelnienie wału. Pompa ta składa się  
z stopy i głowicy. Korpus pompy i płaszcz zewnętrzny zamocowane są między stopą i głowicą 
pompy za pomocą ściągów. W stopie znajdują się króćce ssawny i tłoczny w układzie in - line.  
 

Tabela 1. Wykonanie materiałowe. 
 

Nr 
Części 

Nazwa części 
Materiał 

WR 
25÷32 

1. Głowica pompy Żeliwo ZL 200 
3. Wał pompy 

stal nierdzewna 1.4401 
4. Wirnik 
5. Komora 
6. Płaszcz zewnętrzny 
7. Uszczelnienie płaszcza *EPDM 
8. Stopa pompy Żeliwo Zl 200 
9. Pierścień bieżny **PTFE 
10. Uszczelnienie ***BUBE/BUBV  

 
 
 *EPDM - guma etylenowo - propylenowa  
 **PTFE - teflon 
 ***BUBE - mieszek gumowy EPDM, węglik wolframu /węgiel, 
 ***BUBV- mieszek gumowy Viton, węglik wolframu /węgiel . 
 

               
 
   Rysunek 1. Przekrój pompy 25÷32 WR. 
 
 

1. Głowica pompy 
3. Wał pompy 
4. Wirnik 
5. Komora 
6. Płaszcz zewnętrzny 
7. Uszczelnienie płaszcza 
8. Stopa pompy 
9. Pierścień bieżny 
10. Uszczelnienie 
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3.2.2. Pompy PML. 

 
Tabela 2. Materiał. 

 
Nr 

części 
Nazwa części Materiał 

1. Silnik  
2. Korpus żeliwo 
3. Pokrywa żeliwo 
4. Wirnik zamknięty żeliwo (brąz) 
5. Dławnica  
6. Korek zaślepiający stal 
7. Pierścień labiryntu mosiądz 
8. Łącznik żeliwo 
9. Wał silnika stal 
10 Odpowietrznik  

 
 
 

 
                                                      
                                                     Rysunek 2. Budowa. 
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3.2.3. Pompy PJM. 
 
 

Tabela 3. Materiał. 
 

Nr 
części 

Nazwa części Materiał 

1. Silnik  
2. Łącznik żeliwo 
3. Tulejka ochronna stal 
4. Pokrywa żeliwo 
5. Pierścień labiryntu mosiądz 
6. Dławnica  
7. Wirnik zamknięty żeliwo (mosiądz, brąz) 
8. Korpus żeliwo 
9. Korek spustowy mosiądz 
10. Korek zalewowy mosiądz 
11. Wał silnika stal 

 

 
 

Rysunek 3. Budowa. 
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3.2.4. Pompy NPB. 
 
 

Tabela 4. Materiał. 
 

Nr 
części 

Nazwa części Materiał 

1. Silnik  
2. Wał pompy Stal nierdzewna 
3. Łącznik Żeliwo 
4. Korpus Żeliwo 
6. Wirnik Żeliwo 
7. Śruba odpowietrzająca Stal 
8. Korek zalewowy Stal nierdzewna 
9. Nakrętka wirnika żeliwo 
10. Korek spustowy Stal nierdzewna 
11. Dławnica  
12. O-ring  
13, Pierścień dystansowy  

 
 
 

 
 
 
 

Rysunek 4. Budowa. 
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3.3. Armatura. 
 
W zestawach z pompami 25 – 40 WR zamontowane są zawory kulowe z króćcami gwintowanymi. 
W zestawach z pompami 50 – 100 WR oraz pompami PML i PJM montowane są przepustnice 
międzykołnierzowe LFP serii 600. 
W zestawach z pompami 25 – 40 WR montowane są zawory zwrotne z króćcami gwintowanymi.  
W zestawach z pompami 50 – 100 WR oraz pompami PML i PJM montowane są zawory zwrotne 
SOCLA typ 402. 
W zestawach z pompami NPB w zależności od typu pompy mogą być montowane zawory kulowe, 
jak i zawory zwrotne gwintowane lub kołnierzowe. 
Zestawy zasilane bezpośrednio z sieci wodociągowej posiadają zawory zwrotne po stronie tłocznej 
każdej pompy, a zestawy zasilane ze zbiornika otwartego posiadają zawory zwrotne po stronie 
ssącej każdej pompy.  
W układzie znajdują się także manometry o zakresie zależnym od ciśnienia pracy zestawu. 
 
3.4. Rama nośna. 
  
Rama nośna i kolektory zestawu w standardzie wykonane są ze stali nierdzewnej. 
 
3.5. Przetwornica HYDRO - NM.  
 
Obudowa przetwornicy jest wykonana z tworzywa sztucznego, posiada wyświetlacz LCD  
do odczytu oraz cztery przyciski do wprowadzania i zmiany danych.  
 
 

 
 
 

Rysunek 5. Rozmieszczenie przycisków na panelu sterującym. 
 
1 – Przycisk przewijania wyświetlanych funkcji MODE 
2 – Przycisk powrotu do wskazań podstawowych SET 
3 – Przycisk zmniejszania lub zwiększania wartości zadanych  
4 – Dławiki do przewodów elektrycznych 
 
 



  

17 
 

 
Tabela 5. Dane techniczne przetwornicy częstotliwości HYDRO - NM. 

 
      Maksymalny prąd pobierany przez silnik pompy [ A ] 9,3 

Napięcie zasilania [ V ] 1 x 230 AC, 50Hz  
Napięcie zasilania silnika pompy [ V ] 3 x 230 AC, 50Hz 
Przybliżona masa [ kg ] 3,8 
Pozycja pracy - dowolna 
Maksymalna temperatura wody   [ 0C ] 50 
Maksymalna temperatura pracy [ 0C ] 60 
Maksymalne ciśnienie [ MPa ] 1,0  
Zakres regulacji ciśnienia zadanego [ MPa ] 0,1÷0,9  
Wymiary [ mm ] 22 x 28 x 18 
Przyłącze po stronie tłocznej [ cal ] 11/2

” -  żeńskie 
Przyłącze po stronie ssącej [ cal ] 11/4

” - męskie  
Stopień ochrony - IP 55 
Łącze - Interfejs RS 485 

 
 
4. Zakres dostawy. 
 
Zakres dostawy obejmuje kompletny zestaw hydroforowy z pompami posadowionymi na ramie, 
armaturę zwrotną i odcinającą oraz przetwornice częstotliwości zamontowane na silnikach pomp. 
Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną. 
 
 
5. Klucz oznaczeń zestawu. 
 
 
 
 

Przykład                               HYDRO    -  NM      25.30/1    1      Z      B 
 
Typoszereg  
 
Typ przetwornicy 

 
Wielkość - typoszereg pompy 
 
Liczba pomp 1, 2 lub 3 
 
Zasilanie ze zbiornika  
 
Zasilanie bezpośrednie z sieci wodociągowej 
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6. Zasady podłączenia i uruchomienia zestawu. 
 
6.1. Warunki dla pomieszczeń. 
 
Miejsce zainstalowania zestawu hydroforowego powinno spełniać wszystkie warunki odpowiednich 
norm i przepisów, a w szczególności posiadać: 
- wymiary zapewniające dowolne ustawienie zestawu i innych urządzeń stacji oraz swobodny 

dostęp do urządzeń, pozwalający na kontrolę, konserwację i wymianę zużywających się 
elementów zestawu, 

- wysokość pomieszczenia hydroforni co najmniej 2,2 m, 
- podłogę ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych i odpływem na zewnątrz 

pomieszczenia, zapewniającą skuteczną możliwość odwodnienia pomieszczenia, 
- wymaganą minimalną odległość zestawu od ścian i innych urządzeń, która nie powinna być 

mniejsza niż 1m, 
- utrzymanie temperatury w zakresie +5 + 50 oC, 
- wentylację zapewniającą 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny,  
- wodoszczelną elektryczną instalację oświetleniową, 
- instalację elektryczną w pomieszczeniu zapewniającą możliwość korzystania z przenośnego 

oświetlenia o napięciu znamionowym 12 V.  
 
6.2. Podłączenie hydrauliczne. 
 
Podłączenie hydrauliczne zestawu polega na doprowadzeniu do zestawu przewodu z sieci 
wodociągowej lub zbiornika pośredniego i przewodu zasilającego obiekt o średnicy równej  
lub większej niż średnica przyłączy zestawu, a ponadto powinno spełniać następujące warunki: 
- przewody ssący i tłoczny należy prowadzić ze stałym wzniosem w kierunku przepływu, 
- w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia hydrofornia zgodnie z przepisami Urzędu 

Dozoru Technicznego powinna być wyposażona w odpowiednio dobrany zawór 
bezpieczeństwa,    

- zaleca się łączyć rurociągi przez łączniki amortyzujące (kompensatory), stosowanie zaworów 
odcinających przed i za zestawem 
 

6.3. Podłączenie mechaniczne – instalacja. 
 
Starannie przestrzegaj zaleceń tego rozdziału, by uzyskać poprawne instalacje elektryczne, 
hydrauliczne i mechaniczne.  Po poprawnym zakończeniu instalacji, włącz system i postępuj wg 
instrukcji opisanych w rozdziale: WŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE. 
Falownik jest chłodzony przez powietrze chłodzące silnik, zatem konieczne, by upewnić się,  
że system chłodzenia silnika jest w dobrym stanie. 
 

 
 
Przed wykonaniem instalacji, odłącz zasilanie elektryczne od silnika i falownika.  
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6.3.1. Mocowanie jednostki. 
 
Falownik musi być bezpiecznie zamocowane do silnika za pomocą specjalnego zestawu 
mocującego. Zestaw mocujący musi być wybrany odpowiednio do wielkości zastosowanego 
silnika.  
Falownik może być zamocowany mechanicznie do silnika na dwa sposoby: 
6.3.1.1. Mocowanie prętami. 
6.3.1.2. Mocowanie śrubami. 

 

 
 

Rysunek 6. 
 

6.3.1.1. Mocowanie prętami. 
 

Specjalnie ukształtowane pręty są dostarczane do tego systemu mocującego; pręty charakteryzują 
się połączeniem męskim - żeńskim na jednej stronie i haczykiem z nakrętką na drugiej. Zestaw 
zawiera także kołek prowadzący do środka falownika, który musi być przykręcony w środku 
otworu żebra chłodzącego używając plaster zamykający gwint. Pręty muszą być jednolicie 
rozmieszczone na obwodzie silnika. Podłączenie męskie - żeńskie prętów musi być wciśnięte  
w specjalne otwory żebra chłodzącego falownika, podczas gdy znajdujące się po drugiej stronie 
haczyki na silniku. 
Nakrętki prętów muszą być dociśnięte aż do momentu, gdy falownik i silnik będą ściśle 
umocowane i wycentrowane. 

 
6.3.1.2. Mocowanie śrubami. 

 
Zestaw do tego systemu mocowania obejmuje pokrywę wentylatora, wsporniki w kształcie „L”,  
by zamocować falownik do silnika oraz śruby. By zainstalować falownik usuń oryginalną pokrywę 
wentylatora silnika i zamocuj wsporniki „L” do śruby dwustronnej na obudowie silnika (pozycja 
wsporników „L”, by otwór do mocowania falownika do pokrywy wentylatora był w linii  
ze środkiem silnika); następnie zamocuj pokrywę wentylatora dostarczoną do żebra chłodzącego 
falownika, używając śrub i plastra zamykającego gwint. Teraz dopasuj montaż pokrywy 
wentylatora - falownika na silniku i wciśnij specjalne śruby kotwiące pomiędzy wsporniki 
zamontowane na silniku i pokrywie wentylatora.  
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6.4. Połączenia. 

 
Wszystkie przyłącza są dostępne poprzez usunięcie 4 śrub w rogach plastikowej pokrywy. 

 

 
Rysunek 7. Usuwanie pokrywy, by uzyskać dostęp do połączeń. 

 
Przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji lub prac konserwacyjnych odłącz 
falownik od sieci zasilającej i poczekaj przynajmniej 15 minut przed dotknięciem 
wewnętrznych części. 
 
Upewnij się, że wartości napięcia i częstotliwości podane na tabliczce 
znamionowej falownika odpowiadają wartościom sieci zasilającej. 
 

 
6.4.1. Podłączenie elektryczne. 
 
By poprawić odporność na zakłócenia w stosunku do reszty wyposażenia, zalecamy stosowanie 
osobnych przewodów dla kabli falownika. 
Instalator będzie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy system zasilania elektrycznego jest 
wyposażony w odpowiedni system uziemiania zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 
Napięcie sieciowe może się zmienić, gdy pompa elektryczna zostanie uruchomiona 
przez falownik. Napięcie może być narażone na zmiany w związku z innymi 
podłączonymi urządzeniami oraz jakością sieci. 
 

 
 

Rysunek 8. Połączenia elektryczne. 
 
 

 

UWAGA



  

21 
 

 
6.4.1.1. Podłączenie do sieci zasilającej PWM MotoVar 203/202/201. 

 
Tego typu falownik podłączany jest do jednofazowej sieci zasilającej (220-240V, 50/60Hz)  
za pomocą 3 - żyłowego przewodu zasilającego.  
Przewód zasilający podłączany jest pod zaciski oznaczone LINE - LN;  
Przekrój, typ kabli zasilających powinien być dobrany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych. 
Tabela 6 podaje wskazania przekroju kabli możliwych do zastosowania. Tabela odnosi się do kabli 
PVC z 3 żyłowym przewodem (faza neutralna + uziemienie) z minimalnym rekomendowanym 
przekrojem opartym na natężeniu i długości kabla. 
Przekrój przewodu zasilającego powinien być szacowany (z marginesem błędu) mnożąc prąd 
znamionowy pompy razy 2,5. Przykład, jeśli pompa podłączona do falownika absorbuje 10A  
na fazę, kable zasilania falownika powinny być dobrane na prąd 25A.  
Instalacja zasilająca przetwornicę częstotliwości powinna być zabezpieczona termicznie  
oraz zwarciowo. 
W celu doboru zabezpieczenia termicznego przewodu pompy należy odnieść się do wartości 
podanych w tabeli nr 7. 

 
Zabezpieczenie termiczne, zwarciowe oraz przekrój przewodu zasilającego muszą 
być dobrane wg obowiązujących przepisów przyjmując wartości z tabeli nr 6. 
 

Wyłącznik różnicowy chroniący system musi być typu „Klasa A” i oznaczony  
następującymi symbolami: 

 
 

Tabela 6. Jednofazowa sieć zasilająca – przekrój. 
 

Kabel zasilania modułu mocy w mm2 
 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 

4A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 
8A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 
12A 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16   
16A 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16     
20A 4 4 6 10 10 10 16 16 16 16      
24A 4 4 6 10 10 16 16 16        
28A 6 6 10 10 16 16 16         

Dane dotyczące kabli PVC z 3 żyłowym przewodem (faza neutralna + uziemienie) 
 

 
6.4.1.2. Podłączenie do sieci zasilającej PWM MotoVar 420/415/407/404. 

 
Tego typu falownik podłączany jest do 3 - fazowej sieci zasilającej (400V, 50/60Hz) za pomocą  
4 - żyłowego przewodu zasilającego.  
Przewód zasilający podłączany jest pod zaciski oznaczone R S T; 
Przekrój, typ kabli zasilających powinien być dobrany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych. 
Tabela 6 podaje wskazania przekroju kabli możliwych do zastosowania. Tabela odnosi się do kabli 
PVC z 4 żyłowym przewodem (3 fazy + uziemienie) z minimalnym rekomendowanym przekrojem 
opartym na natężeniu i długości kabla. 
Instalacja zasilająca przetwornicę częstotliwości powinna być zabezpieczona termicznie  
oraz zwarciowo. 
W celu doboru zabezpieczenia termicznego przewodu pompy należy odnieść się do wartości 
podanych w tabeli nr 7. 
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Zabezpieczenie termiczne, zwarciowe oraz przekrój przewodu zasilającego muszą 
być dobrane wg obowiązujących przepisów przyjmując wartości z tabeli nr 6. 
 

Wyłącznik różnicowy chroniący system musi być typu „Klasa AS” i oznaczony  następującymi 
symbolami: 

 
 
Jeśli polecenia podane w tej instrukcji są niezgodne z obowiązującymi przepisami, wtedy jako 
obowiązujące uznaje się przepisy danego kraju. 
 
6.4.1.3. Elektryczne podłączenia do pompy. 

 
Połączenie pomiędzy falownikiem a silnikiem pompy powinno być wykonane 4 - żyłowym 
przewodem ekranowanym.  
Przewód silnika podłączamy pod zaciski oznaczone U V W. 
Przekrój, typ kabli zasilających powinien być dobrany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych. 
Napięcie oraz częstotliwość nominalna silnika pompy musi być takie samo jak napięcie zasilające 
falownik. 
 

Przed podłączeniem silnika należy odczytać z tabliczki znamionowej wartości 
napięcia, prądu oraz typ podłączenia silnika (gwiazdka/trójkąt). 

 
6.4.1.4. Podłączenia elektryczne do pompy PWM MotoVar 203/202/201. 

 
Modele PWM MotoVar 203/202/201 wymagają konfiguracji silnika dla trójfazowego napięcia 
230V. Zwykle jest to uzyskiwane poprzez konfigurację trójkąt silnika. Patrz Rysunek 9. 

 

 
 

Rysunek 9. Podłączenie pompy PWM MotoVar 203/202/201. 
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Błędne podłączenie przewodu ochronnego może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 
 
 
 
Niewłaściwe podłączenie linii zasilającej może spowodować uszkodzenie  
urządzenia. 
 

 
Tabela 7. Wartości maksymalnego poboru prądu oraz wartość  

zabezpieczenia termicznego. 
 
 

Wartości maksymalnego poboru prądu oraz wartość zabezpieczenia termicznego 
 PWM Moto 

Var203 
PWM 
Moto 

Var202 

PWM 
Moto 

Var201 

 

Napięcie (V) 230 V 230 V 230 V  
Max. pobór prądu silnika (A) 10,5 8,0 6,5  
Max. pobór prądu falownika (A) 22 18,7 12,0  
Prąd termicznego wyłącznika 
magnetycznego (A) 

25 20 16  

 
 PWM  

Moto Var407 
PWM 
Moto 

Var404 

PWM 
Moto 

Var420 

PWM  
Moto 

Var415 
Napięcie (3xV) 380 480 380 480 380 480 380 480 
Max. pobór prądu silnika (A) 13,5 10,7 13,5 10,7 32,0 25,3 380 480 
Max. pobór prądu falownika (A) 17,0 13,0 17,0 13,0 42,0 33,5 32,0 25,3 
Prąd termicznego wyłącznika 
magnetycznego (A) 

20 16 20 16 50 40 42,0 33,5 

 
 

Tabela 8. Przekrój 4 - żyłowego przewodu (3 fazy + uziemienie). 
 

Przekrój kabla w mm2 
 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 

4A 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 
8A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 
12A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 
16A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 
20A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 
24A 4 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
28A 6 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
32A 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 
36A 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
40A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
44A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
48A 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
52A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
56A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
60A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tabela dotyczy przekroju 4 - żyłowego przewodu (3 fazy + uziemienie) 
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6.4.2. Podłączenie czujników. 

 
Czujniki podłączane są do odpowiednio oznaczonych wejść na płycie głównej falownika rys. 10. 
Podłączenie urządzeń możliwe jest po odkręceniu osłony z wyświetlaczem, patrz rys. 10. 

 

 
Rys.10. Podłączenie czujników. 

 
 

6.4.2.1. Podłączenie czujnika ciśnienia. 
 
Do falownika możemy podłączyć dwa typy przetwornika ciśnienia: 
1. ratiometryczny 0 – 5 V (czujnik napięciowy podłączany do wejścia oznaczonego „press 1”) 
2. prądowy 4 – 20 mA (czujnik prądowy podłączany do wejścia J5) 
 
 
6.4.2.1.1. Podłączanie czujnika ratiometrycznego. 

 
Czujnik ratiometryczny podłączany jest za pomocą dostarczanego przewodu zakończonego 
wtyczką (DIN 43650) od strony czujnika ciśnienia oraz złączem RJ do podłączenia na płycie 
przetwornicy („Press 1”) patrz Rysunek 10. 
W układach wielopompowych czujnik ciśnienia (0 - 5V) może być podłączony do któregokolwiek 
przetwornicy w układzie. 
 
6.4.2.1.2. Podłączenie czujnika prądowego 4 – 20 mA. 

 
Podłączenie pojedynczego czujnika: 
Czujnik prądowy 4 - 20mA – 2 - przewodowy podłączany jest pod zaciski: 
- zasilanie - 11 J5 (V+) 
- wyjście czujnika – 7 J5 (A1C+) 
Dodatkowo należy połączyć zaciski 9 i 10 J5. 
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Podłączenie czujnika pokazuje rysunek 11. 

 

 
 

Rys.11. Podłączanie czujnika ciśnienia 4 – 20 mA. 
 

Tabela 9. Podłączanie czujnika ciśnienia 4 – 20 mA. 
 

Czujnik ci śnienia 4 - 20 mA 
Pojedynczy system falownika 

Terminal Kabel do podłączenia 
7 Zielony  (OUT-) 

8 - 10 Zwora 
11 Brązowy (IN+) 

 
 

 
W celu konfiguracji odpowiedniego typu czujnika należy ustawić parametr „PR” w menu 
instalacyjnym. 
 
Podłączenie czujnika w układzie wielopompowym: 
W zestawie wielopompowym można zastosować jeden przetwornik ciśnienia 4 - 20mA. Sygnał  
z przetwornika ciśnienia należy podłączyć do wszystkich współpracujących przetwornic 
częstotliwości za pomocą przewodu ekranowanego. Patrz rys. 12. 
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Rysunek 12. Schemat podłączenia czujnika 4 - 20mA w układzie wielopompowym. 

 
 

Dane dotyczące czujnika  4 - 20mA 
A Zielony (OUT-) 
B Brązowy (IN+) 
C Zwory  
D Kabel z czujnikiem 

 
Rysunek 13. Podłączenie czujnika ciśnienia 4 - 20mA w układzie wielopompowym. 

 
 
Zawsze używaj kabla ekranowanego, by podłączyć czujniki. 
 

W celu konfiguracji odpowiedniego typu czujnika należy ustawić parametr „PR” w menu 
instalacyjnym. W przeciwnym razie przetwornica może wyświetlić błąd BP1 (awaria czujnika). 
 
6.4.2.2. Podłączenie czujnika przepływu. 

 
Czujnik przepływu podłączany jest za pomocą dostarczanego przewodu zakończonego wtyczką 
(DIN 43650) od strony czujnika oraz złączem RJ do podłączenia na płycie przetwornicy („Flow”) 
patrz Rysunek 12. 

 
6.4.3.  Wejścia/wyjścia przetwornicy częstotliwości. 

 
Przetwornica wyposażona jest w 4 wejścia i 2 wyjścia, by umożliwi ć podłączenie dodatkowych 
czujników w bardziej złożonych instalacjach. 
Rysunek 14 i Rysunek 15 pokazują przykłady dwóch możliwych konfiguracji wejść i wyjść.  
Maksymalne obciążenie wyjścia +19 [Vdc] wtyk 11 i 18 wynosi 50mA. 

 
6.4.3.1. Przekaźniki wyj ściowe OUT 1 i OUT 2. 

 
Falownik wyposażony jest w dwa przekaźniki oznaczone OUT1 J3 oraz OUT2 J4.  
Maksymalne obciążenie wyjścia: 
- 5A - obciążenie rezystancyjne,  
- 2,5A – obciążenie indukcyjne 
Maksymalne napięcie 250V. 
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Tabela 10. Specyfikacja wyjścia. 

 
Specyfikacja wyjścia 

Rodzaj kontaktu NO, NC, COM 
Max. dopuszczalne napięcie (V) 250 
Max. dopuszczalny prąd (A) 5 – obciążenie rezystancyjne 

2,5 – obciążenie indukcyjne 
Max. dopuszczalny przekrój kabla (mm2) 3,80 

 

 
Rysunek 14. Przykład podłączeń wyjścia. 

 
6.4.3.2. Wejścia. 

 
Wejścia podłączane są pod następujące nr zacisków.  
- I1: wtyki 16 i 17 
- I2: wtyki 15 i 16 
- I3: wtyki 13 i 14 
- I4: wtyki 12 i 13 
Wejścia optoizolowane mogą być aktywowane napięciem DC oraz AC. 

 
Tabela 11. Specyfikacje wejść. 

 
                       Specyfikacja wejścia 

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

Minimalna aktywacja napięcia (V) 8 6 
Maksymalna dezaktywacja napięcia (V) 2 1,5 
Maksymalne dopuszczalne napięcie (V) 36 36 
Pobór prądu przy 12V [mA] 3,3 3,3 
Max. dopuszczalny przekrój kabla [mm2]                           2,13 
 

Na Rysunku 15 i w Tabeli 11 pokazano podłączenia wejścia. 
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Rysunek 15. Przykład podłączeń wejścia. 
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Dla ustawień fabrycznych i podłączeń z rys. 15: 
 
• Kiedy wejście I1 jest aktywne pompa blokuje się i wyświetlany jest kod błędu „F1”  

(np. I1 podłączony do pływaka) 
• Kiedy wejście I2 jest aktywne sterownik wybiera ciśnienie ustawione w parametrze „P2”  
• Kiedy wejście I3 jest aktywne pompa blokuje się i wyświetlany jest kod  błędu „F3” 
• Kiedy wejście I4 jest aktywne po czasie T1 pompa blokuje się pompa i wyświetlany jest kod 

błędu F4.  
 
Pary wejść I1/I2 i I3/I4 maj ą wspólny biegun dla każdej pary. 
 

7. Sterowanie. 
 
Przetwornica częstotliwości MotoVar jest urządzeniem elektrycznym służącym do sterowania 
wielopompowym zestawem hydroforowym. 
Posiada wszystkie wymagane funkcje dla sterowania i zabezpieczenia zestawu pompowego przed 
przeciążeniem, asymetrią faz oraz suchobiegiem.  

 
7.1. Wprowadzanie nastaw do przetwornicy. 
 

Rysunek 16. 
 

 
 

 

Przycisk MODE służy do przechodzenia do kolejnych parametrów w danym menu. 
Przytrzymanie przycisku przez ok. 1s  umożliwia przejście do kolejnego menu. 

 

Przycisk SET służy do wyjścia z danego menu 

 

Przycisk „-” zmniejsza ustawianą wartość 

 

Przycisk „+” zwiększa ustawianą wartość 
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7.2. Menu przetwornicy. 
 

Tabela 12. 
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7.3. Wskazania nastaw i błędów stanów pracy przetwornicy. 

 
Tabela 13. 

 

Symbol Opis 
Dodatkowy opis 

umieszczony  
w tekście 

Wyświetlanie wskazań podstawowych 
Go Pompa załączona + 
Sb Pompa wyłączona + 

Wyświetlanie błędów 
BL Wyłączenie przy wystąpieniu sucho-biegu  

BP Wyłączenie w przypadku uszkodzenia przetwornika ciśnienia  

LP Wyłączenie przy niskim napięciu zasilania  

HP Wyłączenie przy wysokim napięciu zasilania  

EC 
Zatrzymanie z powodu ustawienia niewłaściwej wartości prądu rC 
nominalnego Fn 

 

OC 
Zatrzymanie przy przeciążeniu (przekroczenie prądu 
znamionowego silnika) 

 

OF 
Zatrzymanie przy przeciążeniu (przekroczenie prądu 
znamionowego silnika) na końcówce mocy przetwornicy 

 

SC Wyłączenia w przypadku zwarcia na zaciskach wyjściowych   

OT 
Zatrzymanie przy przekroczeniu maksymalnej temperatury 
przetwornicy 

 

LL Komunikat o niskim napięciu zasilania  

NC Nie podłączony silnik pompy  

E1 Błąd wewnętrzny 1  

E2 Błąd wewnętrzny 2  

E3 Błąd wewnętrzny 3  

F1 Status / wejściowy alarm 1  

F3 Status / wejściowy alarm 2  

F4 Status / wejściowy alarm 3  

Com E Brak komunikacji pomiędzy przetwornicami  

 
8. Układ wielopompowy. 

 
8.1. Wprowadzenie. 

 
Zestaw pompowy może składać się maksymalnie z grupy 8 przetwornic MotoVar komunikujących 
się ze sobą specjalnym przewodem podłączanym pod zacisk „LINK”. 
 
By zapewnić prawidłowe działanie zestawu, następujące parametry muszą być identyczne  
dla każdej pary falownik - pompa: 
• Typ pompy i silnika 

• Podłączenia hydrauliczne 
• Nominalna częstotliwość 
• Minimalna częstotliwość 

• Maksymalna częstotliwość 
• Częstotliwość wyłączania bez czujnika przepływu 
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8.1.1. Kabel komunikacyjny (Link). 

 
Falowniki komunikują się ze sobą i przekazują wartości przepływu oraz ciśnienia  
(tylko dla przetwornika napięciowego) poprzez specjalny kabel łączący. 
Przewód może być podłączony do któregokolwiek z dwóch wejść oznaczonych „Link”,  
patrz Rysunek 17. 

 
                          
Rysunek 17. Podłączenie przewodu komunikacyjnego. 
 
OSTRZEŻENIE: stosuj tylko kable dostarczone z falownikiem lub które  
są uznane za akcesoria falownika (to nie jest standardowy kabel dostępny  
w sklepach). 

 
 
8.1.1.1. Czujniki przepływu. 

 
Czujnik przepływu podłączany jest za pomocą dostarczanego przewodu zakończonego wtyczką 
(DIN 43650) od strony czujnika oraz złączem R do podłączenia na płycie przetwornicy („Flow”)  
Czujniki przepływu mogą być podłączone na dwa sposoby: 
• Tylko jeden czujnik na cały zestaw 

• Taka sama ilość czujników co pomp 
Ustawienia wprowadzane są w parametrze FI. 
 
8.1.1.2. Zestawy tylko z jednym czujnikiem ciśnienia. 
 
Zestawy hydroforowe mogą pracować bez czujnika przepływu. W celu poprawnego działania 
należy wprowadzić wartość częstotliwości wyłączania w parametrze FZ. 
Ochrona przed suchobiegiem działa również bez zastosowania czujnika przepływu. 
 
8.2. Parametry działania układu wielofalownikowego. 
 
Parametry wyświetlane w menu w konfiguracji wielofalownikowej mogą być sklasyfikowane jak 
następuje: 
• Parametry tylko do odczytu 
• Parametry lokalne 

• Parametry konfiguracji systemu wielofalownikowego z kolei podzielone na: 
o Parametry wrażliwe 
o Parametry z ustawieniem opcjonalnym 
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8.2.1.  Parametry związane z systemami wielofalownikowymi. 
8.2.1.1. Parametry lokalne. 
 
To parametry, które mogą różnić się na poszczególnych falownikach i są wprowadzane na każdej 
przetwornicy osobno. Dla tych parametrów, automatyczne ustawienie konfiguracji falownika nie 
jest dozwolone. W przypadku ustawienia ręcznego adresy przetwornic muszą być różne. 
Lista parametrów lokalnych dla falowników: 
• CT kontrast 
• FP test częstotliwości w trybie manualnym 

• RT kierunek obrotów 
• AD adres 
• IC konfiguracja rezerwy 

• RF Błąd i reset ostrzegawczy 
 
8.2.1.2. Parametry wrażliwe. 
 
Są to parametry, które muszą być ustawione na wszystkich przetwornicach. 
Lista parametrów wrażliwych: 
• SP ciśnienie nastawione 
• P1 Wejście 1 ciśnienie pomocnicze 

• P2 Wejście 2 ciśnienie pomocnicze 
• P3 Wejście 3 ciśnienie pomocnicze 
• P4 Wejście 4 ciśnienie pomocnicze 

• FN Częstotliwość nominalna 
• RP Spadek ciśnienia do restartu 
• FI Czujnik przepływu 

• FK faktor K 
• FD średnica rury 
• FZ częstotliwość przepływu zero 

• FT min. próg przepływu 
• MP minimalne ciśnienie zatrzymania pompy w związku z awarią wody 
• ET czas wymiany 

• AC akceleracja 
• NA liczba aktywnych falowników 
• NC liczba równoczesnych falowników 

• CF częstotliwość nośnika 
• TB czas suchobiegu 
• T1 czas zatrzymania po sygnale niskiego ciśnienia 

• T2 czas zatrzymania 
• GI przyrost wewnętrzny 
• GP przyrost proporcjonalny 

• FL minimalna częstotliwość 
• I1 Wejście 1 ustawienie 
• I2 Wejście 2 ustawienie 

• I3 Wejście 3 ustawienie 
• I4 Wejście 4 ustawienie 
• OD typ systemu 

• PR czujnik ciśnienia 
• PW ustawienia hasła  



  

34 
 

 
8.2.1.2.1. Automatyczne ustawienie parametrów wrażliwych. 
 
Kiedy system wielofalownikowy zostanie wykryty (połączenie jednostek przewodem 
komunikacyjnym), jednostka sprawdza zgodność ustawionych parametrów. Jeśli parametry 
wrażliwe nie są wyrównane na wszystkich falownikach, wyświetlacz każdego falownika pokazuje 
pytanie, czy przenieść konfigurację określonego falownika na cały system. Przy akceptacji z danego 
urządzenia, parametry wrażliwe są przenoszone do pozostałych falowników w sieci.  
Podczas normalnego działania, modyfikacja parametru wrażliwego na jednym falowniku 
spowoduje automatyczne ustawienie parametru na wszystkich innych urządzeniach bez prośby  
o potwierdzenie. 
 
8.2.1.3. Parametry z opcjonalnym ustawieniem. 
 
Są to parametry, które mogą się różnić w każdym z falowników połączonych w sieci. Przy każdej 
modyfikacji tego typu parametru wyświetla się pytanie, czy zmodyfikować we wszystkich 
jednostkach w sieci.  
Lista parametrów z opcjonalnym ustawieniem: 
• LA j ęzyk 
• RC prąd znamionowy  
• MS system pomiarowy 

• FS maksymalna częstotliwość 
• SO Min. próg czynnika suchobiegu 
• AE anty - blokowanie 

• O1 Wyjście 1 funkcja 
• O2 Wyjście 2 funkcja 
 
8.3. Wstępne uruchomienie systemu wielofalownikowego. 
 
Włącz naraz jeden falownik i skonfiguruj parametry, uważając żeby przy włączaniu jednego 
falownika wszystkie pozostałe były wyłączone. Po skonfigurowaniu wszystkich falowników 
indywidualnie, wszystkie można włączyć równocześnie. 
Kiedy system wielofalownikowy jest włączony, adresy są przypisywane automatycznie  
i za pomocą algorytmu, falownik jest wyznaczany na lidera ustawień. Lider decyduje  
o częstotliwości i kolejności uruchamiania każdego falownika z sieci. 
Tryb ustawień jest sekwencyjny (falowniki włączają się pojedynczo). Kiedy warunki włączenia  
są uruchomione, pierwszy falownik włącza się, a kiedy osiągnie maksymalną częstotliwość, włącza 
się następny, itd. Kolejność włączania niekoniecznie jest rosnąca według adresu maszyny,  
ale zależy od godzin działania; patrz ET. 
W przypadku wyłączania sytuacja jest odwrotna, falownik po osiągnięciu ciśnienia zadanego 
obniża częstotliwość pracy do  minimalnej FL i następuje jego wyłączenie. 

 
8.3.1. Ustanawianie kolejności załączania. 
 
Za każdym razem, gdy system jest aktywowany, każdemu falownikowi ustala się kolejność 
załączania. Ustawienie określa kolejność załączania falownika. 
Kolejność załączania jest modyfikowana podczas użycia wg wymagań, poprzez dwa następujące 
algorytmy: 
• Osiągnięcie maksymalnego czasu działania 
• Osiągnięcie maksymalnego czasu nieaktywności 
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8.3.1.1. Maksymalny czas działania. 
 
Zgodnie z parametrem ET (maksymalny czas działania), każdy falownik ma licznik godzin,  
a kolejność załączania jest aktualizowana na bazie tych wartości według następującego algorytmu: 
- jeśli przynajmniej połowa wartości ET jest przekroczona, priorytet jest zmieniony na pierwszym 
wyłączeniu falownika, 
- jeśli wartość ET jest osiągnięta bez zatrzymywania, falownik zatrzymuje się bezwarunkowo  
i to ustawia do minimalnego priorytetu restartu (przełączenie podczas działania). 
Jeśli parametr ET (maksymalny czas pracy) jest ustawiony na 0, wymiana następuje po każdym 
restarcie. 

 
8.3.1.2. Osiągnięcie maksymalnego czasu nieaktywności. 
 
System wielofalownikowy ma przeciw - zastojowy algorytm, który ma na celu utrzymanie 
wydajności pompy. Opcja ta powoduje zmianę priorytetu czasu uruchomienia pompy w zestawie 
hydroforowym. Po upływie 23 godz. postoju pompy, niezależnie od jej ustawienia np. rezerwa, 
zmieniany jest priorytet i uruchamia się jako pierwsza w zestawie na czas co najmniej jednej 
minuty.  
 
9. Uruchomienie zestawu. 
 
Przed uruchomieniem zestawu należy sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń 
mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych. Pompa przed uruchomieniem zestawu musi być 
bezwzględnie napełniona wodą i odpowietrzona. Należy zapewnić dostateczny dopływ powietrza 
chłodzącego silnik. Strzałki na korpusie pompy wskazują prawidłowy kierunek przepływu wody. 
Właściwy kierunek obrotów pompy wskazuje strzałka na osłonie wentylatora silnika. 
 

Pompa nigdy nie może pracować „na sucho” poza krótkotrwałym włączeniem  
( 2 – 3 s. ) w celu sprawdzenia kierunku obrotów silnika. 
Dłuższa praca pompy na sucho może spowodować jej uszkodzenie. 

 
9.1. Zasada działania. 
 
Pompa zostanie uruchomiona, gdy ciśnienie po stronie tłocznej zastawu spadnie poniżej ciśnienia 
zadanego (SP), ustawionego na przetwornicy PWM  i utrzymuje to ciśnienie niezależnie  
od rozbiorów i ciśnienia napływu z sieci. Jeśli rozbiory na sieci maleją, zmniejsza się prędkość 
obrotowa pompy, aż do jej zatrzymania przy rozbiorach Q = 0 m3/h. Pompa zostanie ponownie 
włączona, gdy ciśnienie spadnie poniżej ustawionego ciśnienia (SP) o nastawioną wartość 
dopuszczalnej różnicy ciśnień (RP). Przetwornica posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho-
biegu. Nastawa czasu zadziałania to funkcja (Tb).  
 
9.2. Wprowadzanie nastaw do przetwornicy. 
 
Przetwornica posiada wstępne nastawy fabryczne. Do zmiany nastaw fabrycznych,  
w szczególności parametrów ciśnienia pracy służy poniższa tabela. 
Po prawidłowym zakończeniu instalacji system hydraulicznego i elektrycznego oraz  
po przeczytaniu całej instrukcji, falownik może zostać włączony. Tylko w przypadku wstępnego 
włączenia, po wstępnej prezentacji, wyświetlacz pokazuje warunek błędu „EC” z wiadomością 
informującą użytkownika, by nastawił parametry wymagane do kontroli pompy; falownik nie 
załącza się.  
By odblokować jednostkę, należy nastawić nominalną wartość prądu [A] odczytaną  
z tabliczki znamionowej. Przed uruchomieniem, jeśli system pompowy wymaga specjalnych 
ustawień, innych niż wersje domyślne, wykonaj najpierw wymagane modyfikacje, następnie nastaw 
wartość nominalną prądu, by zapewnić uruchomienie poprawnych ustawień. Parametry mogą być 
nastawiane w każdym czasie, ale zaleca się przestrzeganie tej procedury. 

UWAGA



  

36 
 

 
Następujące kroki stosuje się zarówno w przypadku systemu z pojedynczym falownikiem,  
jak i systemów wielofalownikowych.  W przypadku systemów wielofalownikowych włącz naraz 
jeden falownik i skonfiguruj parametry, uważając żeby przy włączaniu jednego falownika 
wszystkie pozostałe były wyłączone. Po skonfigurowaniu wszystkich falowników indywidualnie, 
wszystkie można włączyć równocześnie. 

 
FALOWNIK ZAŁ ĄCZA POMPĘ JAK TYLKO PARAMETR RC ZOSTANIE 
WPROWADZONY. 

 
Niewłaściwe ustawienie parametrów RC i FN lub niewłaściwe połączenia mogą powodować błędy 
„OC”, „OF” i w przypadku działania bez czujnika przepływu mogą powodować fałszywe błędy 
„BL”. Nieprawidłowe ustawienie parametrów RC i FN może również powodować awarię 
urządzenia zabezpieczającego czułość prądu, prowadząc do przeładowań przekraczających próg 
bezpieczeństwa silnika, a w konsekwencji jego zniszczenie. 

 
Nieprawidłowa konfiguracja silnika elektrycznego z połączeniem gwiazdowym 
lub  połączeniem delta może spowodować uszkodzenie silnika. 
 
Nieprawidłowa konfiguracja częstotliwości działania pompy elektrycznej może 
spowodować uszkodzenia kolejnej. 
 
 

 
9.2.1. System bez czujnika przepływu. 
 
Układ umożliwia pracę bez podłączonego czujnika przepływu w dwóch trybach: 
• Automatyczny (samo - uczący) - system automatycznie identyfikuje przepływ i automatycznie 
dostosowuje odpowiednio ustawienia. By nastawić ten sposób działania, ustaw FZ na 0. 
• Tryb minimalnej częstotliwości: w tym trybie przerwanie częstotliwości jest ustawione na zero 
przepływu. By zastosować ten tryb, przesuń się do parametru FZ, zamykaj dostarczanie stopniowo 
(by uniknąć tworzenia nadciśnienia) i odczytaj wartość częstotliwości, przy której falownik jest 
ustabilizowany. Ustaw FZ na tę wartość + 2. 
Przykład: jeśli falownik stabilizuje się przy 35 Hz, ustaw FZ na 37. 
 

Zbyt niska wartość FZ może spowodować nienaprawialne uszkodzenia pompy, 
ponieważ w tym wypadku falownik nie zatrzyma pompy. 
 

Zbyt wysoka wartość FZ może powodować zatrzymanie pompy nawet gdy jest przepływ. 
Modyfikacje do ustawionego punktu ciśnienia także wymagają dostosowania wartości FZ. 
W systemach wielofalownikowych bez czujnika przepływu jedyną dostępną metodą ustawienia 
wartości FZ jest tryb minimalnej częstotliwości. 
 
9.2.2. Ustawienie wymaganego ciśnienia. 

 
 Z głównego menu wciśnij i przytrzymaj MODE i SET jednocześnie, aż na wyświetlaczu pojawi się 
„SP”. W tych warunkach, przyciski „+” i „-„ umożliwiają odpowiednio zwiększenie i zmniejszenie 
wymaganej wartości ciśnienia. 
Zakres regulacji zależy od użytego czujnika. 
Naciśnij SET, by powrócić do głównego menu. 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
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Tabela 14. Wskazania nastaw przetwornicy. 

 

 
 
 (+) - wskazania nastaw i błędów stanów pracy opisane w dalszej części instrukcji.   
Przyciskiem MODE przewija się wyświetlane funkcje. 
Przyciskami „+” lub „-” zwiększa lub zmniejsza się nastawione wartości. 
Przyciskiem SET powraca się do wyświetlania wskazań podstawowych. 
 
10.  Obsługa menu. 
 
10.1. FP: Ustawienie testu częstotliwości. 
 
W [Hz] wyświetlane są wyniki testu częstotliwości, które mogą być modyfikowane poprzez 
używanie przycisków „+” i „-„. 
Wartość domyślna wynosi FN - 20% i może być ustawiona pomiędzy 0 i FN. 
 
 
 



  

38 
 

 
10.2. VP: Wyświetlenie ciśnienia. 
 
Ciśnienie systemowe mierzone jest w jednostce [bar] lub [psi] w zależności od wybranego systemu 
pomiarowego. 
 
10.3. C1: Wyświetlenie prądu. 
 
Prąd silnika w [A]. 
Pod symbolem prądu C1 może pojawić się okrągły, rozbłyskujący symbol, który sygnalizuje,  
że próg przedalarmowy maksymalnego dopuszczalnego prądu został przekroczony. Jeśli symbol 
rozbłyskuje w regularnych odstępach, oznacza to, że ochrona przekroczenia prądowego silnika 
została aktywowana i, że prawdopodobnie będzie zwolniona. W tym przypadku konieczne jest 
sprawdzenie poprawnych ustawień maksymalnego prądu pompy RC i połączeń elektrycznych 
pompy. 
 
10.4. PO: Wyświetlenie dostarczonej mocy. 
 
Moc dostarczona do pompy elektrycznej w [kW]. 
Pod symbolem mierzonej mocy PO może pojawić się okrągły, rozbłyskujący symbol, który 
sygnalizuje, że próg przedalarmowy maksymalnej dopuszczalnej mocy został przekroczony. 
 
10.5. RT: Ustawienie kierunku obrotowego. 
 
Jeśli kierunek obrotów pompy jest prawidłowy, może być odwrócony przez zmianę tego parametru. 
W tym miejscu menu używaj przycisków „+” i „– ” aby aktywować i wyświetlić dwa możliwe 
stany „0” lub”1”. Kolejność fazy została pokazana w linii komentarza na wyświetlaczu. Funkcja  
ta jest dostępna wtedy, gdy działa silnik. 
Jeśli nie jest możliwe zobaczenie kierunku obrotów silnika po wejściu w tryb ręczny, należy 
postępować następująco: 
- uruchom pompę przy częstotliwości FP (przyciskając MODE i + lub MODE+ - ) 
- włącz program i sprawdź ciśnienie 
- bez sprawdzania odbioru, zmodyfikuj ponownie parametr RT i ciśnienie 
- prawidłowy parametr RT to ten, który generuje wyższe ciśnienie. 
 
10.6. VF: Wyświetlenie przepływu. 
 
Jeśli wybrany jest czujnik przepływu, umożliwia to wyświetlenie przepływu w wybranej jednostce 
pomiarowej. Jednostką pomiarową może być [l/min] lub [gal/min]. 
 
11. Menu użytkownika. 
 
W głównym menu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „MODE” & „SET” & „-„ dopóki  
na wyświetlaczu nie pojawi się „RC” (lub użyj przycisków „+” lub „-”  w menu wyboru). To menu 
umożliwia wyświetlenie i modyfikację różnych parametrów konfiguracji. Przycisk MODE 
umożliwia użytkownikowi przewijanie stron menu, a przyciski „+” i „–” umożliwiają odpowiednio 
zwiększenie lub zmniejszenie wartości parametru, którego to dotyczy. Aby opuścić bieżące menu  
i wrócić do menu głównego, naciśnij SET. 
 
11.1. RC: Ustawienie prądu znamionowego silnika pompy. 
 
Prąd nominalny absorbowany przez silnik pompy w Amperach (A).  
Jeśli wprowadzony parametr jest niższy niż poprawna wartość, wyświetlany jest błąd „OC” podczas 
działania natychmiast po tym, gdy ustawiony prąd przekroczy wartość ustawionego prądu dla 
ustawionego czasu interwałowego. 
Podczas pierwszego uruchamiania oraz kiedy przywracane są domyślne ustawienia, parametr RC 
jest ustawiony na 0.0 [A] i musi zostać wprowadzona poprawna wartość, w przeciwnym razie 
jednostka nie uruchomi się i wyświetli się komunikat o błędzie EC. 
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11.2. RT: Ustawienie kierunku obrotów. 
 
Jeśli kierunek obrotów pompy jest niewłaściwy, może być odwrócony zmieniając ten parametr.  
W tym punkcie menu użyj przycisku „+” oraz „–„ aby aktywować i wyświetlić dwa możliwe stany 
„0” lub „1”. Sekwencja fazy jest pokazana w linii komentarza na wyświetlaczu. Funkcja działa 
również wtedy, gdy włączony jest silnik. 
 
11.3. FN:  Ustawienia nominalne częstotliwości. 
 
Ten parametr definiuje nominalną częstotliwość silnika pompy i może być ustawiony  
od minimum 50 [Hz] i maksimum 200 [Hz]. 
Przyciśnij „+” lub „-” dla wybranej wymaganej częstotliwości zaczynając od 50 [Hz]. 
 
Przy pierwszym rozruchu i kiedy zachowywane są ustawienia domyślne, FN jest ustawione na 50 
[Hz] i musi być wprowadzona poprawna wartość. 
 
Każda modyfikacja dla FN jest traktowana jako zmiana systemowa i w związku z tym parametry 
FS, FL i FP są automatycznie dostosowywane zgodnie z ustawieniem FN. Dla każdej zmiany FN, 
sprawdź ponownie parametry FS, FL i FP, aby zapewnić ustawienia zgodnie z wymaganymi. 
 
11.4. OD: Typ systemu. 
 
Ustawienie z dwoma możliwymi wartościami (1 i 2) zgodnie ze sztywnym lub elastycznym 
systemem. Falownik pozostawia ustawienie fabryczne na trybie 1, odpowiednim dla większości 
systemów pompowych. W przypadku wariacji ciśnienia, które nie mogą być ustabilizowane 
dostosowaniem parametrów GI i GP, przejdź do trybu 2. 
 
11.5. RP: Ustawienie spadku ciśnienia dla ponownego uruchomienia. 
 
W tym parametrze ustawiana jest wartość dopuszczalnego spadku ciśnienia po wyłączeniu pomp.  
Na przykład, gdy wartość zadana ciśnienia wynosi 3.0 [bar] a RP wynosi 0.5 [bar] pompa 
uruchamia się ponownie przy 2.5 [bar]. 
 
11.6. AD: Konfiguracja adresu. 
 
Jest stosowalna wyłącznie dla systemów wielo-falownikowych. W parametrze ustawiany jest adres 
komunikacji danego falownika. Adres przypisywany jest automatycznie lub ręcznie. 
Ręcznie przypisane adresy mogą mieć wartości od 1 do 8. Konfiguracja adresów musi być jednolita 
dla wszystkich falowników w serii: zarówno dla wszystkich automatycznych jak i wszystkich 
ręcznych. Nie są przyznawane identyczne adresy. 
Jeśli tryby przypisywania adresów są wymieszane (niektóre ręczne i niektóre automatyczne), jak 
również gdy adres jest zdublowany,  pokazany jest odpowiedni błąd. Błąd jest wskazywany przez 
migające „E” w miejscu adresu jednostki.  
 
11.7. PR: Czujnik ciśnienia. 
 
Ustawienie typu zastosowanego czujnika ciśnienia. Parametr umożliwia wybór typu 
radiometrycznego lub prądowego czujnika ciśnienia. Dla każdego typu czujnika musi być 
wprowadzony poprawny zakres przetwornika ciśnienia. 
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Tabela 15. Ustawienia czujnika ciśnienia. 

 
 

Ustawienia czujnika ciśnienia 
PR 

wartość 
Typ czujnika Informacja Pełna skala (bar) Pełna skala (psi) 

0 6.6 Ratiometric (0-5V) 501 R 16 bar 16 232 
1 6.7 Ratiometric (0-5V) 501 R 25 bar 25 363 
2 6.8 Ratiometric (0-5V) 501 R 40 bar 40 580 
3 4-20mA 4-20mA 16 bar 16 232 
4 4-20mA 4-20mA 25 bar 25 363 
5 4-20mA 4-20mA 40 bar 40 580 

 
11.8. MS: System pomiarowy. 
 
Ustawia system pomiarowy jednostki, zarówno międzynarodowy jak i wewnętrzny. Wyświetlone 
wartości są pokazane w tabeli 16. 

 
Tabela 16. Jednostki miary. 

 
Wyświetlane jednostki miary 

Wartość Mi ędzynarodowa jednostka miary Wewnętrzna jednostka miary 
Restart bar  
Temperatura oC oF 
Przepływ I/min Gal/min 

 
11.9. FI: Ustawienie czujnika przepływu. 
 
Ustawienia czujnika przepływu: 
0 – czujnik przepływu wyłączony, 
1 – pojedynczy czujnik przepływu F3.00, 
2 – układ przepływu wieloczujnikowy F3.00, 
3 – pojedynczy czujnik przepływu ustawiany ręcznie, 
4 – układ przepływu wieloczujnikowy ustawiany ręcznie. 
 
11.9.1. Działanie bez czujnika przepływu. 
 
Kiedy wybrane jest ustawienie bez czujnika przepływu, ustawienia FK i FD są automatycznie 
wyłączane i te parametry nie są niezbędne. Komunikat o wyłączeniu parametrów jest wskazywany 
przez ikonkę pokazującą kłódkę. 
 
Tryb minimalnej częstotliwości: tryb ten pozwala na ustawienie częstotliwości (FZ) poniżej której 
rozpatrywany jest przepływ zerowy. W tym trybie pompa zatrzymuje się, kiedy jego częstotliwość 
obrotów spada poniżej FZ na czas T2.  
 

Nieprawidłowe ustawienie parametru FZ może powodować zakłócenia w pracy 
zestawu hydroforowego, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie pompy. 
 

Ponieważ częstotliwość przepływu zerowego FZ może się różnić tak, jak różni się wartość zadana, 
istotne jest aby: 
 
1. Zawsze, gdy zmienia się wartość zadana należy sprawdzać, czy ustawiona wartość FZ jest 
odpowiednia dla nowo wprowadzonej wartości zadanej. 
 
UWAGA:  Tryb minimalnej częstotliwości jest jedynym trybem działania bez przyznanego 
czujnika przepływu dla systemów wielofalownikowych. 
 
 

UWAGA
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11.10. FD: Ustawienie średnicy rurociągu. 
 
Średnica w calach dla rurociągu, na którym jest zainstalowany czujnik przepływu. 
Może być ustawione tylko, jeśli  wybrano wcześniej określony czujnik przepływu. 
Jeśli ustawiono FI dla ręcznego wejścia czujnika przepływu lub kiedy wybrano pracę bez czujnika 
przepływu, parametr FD jest zablokowany. Informacja o tym jest wyświetlana za pomocą ikonki  
z kłódką. 
Zakres ustawienia jest pomiędzy ½” a 24”. 
Niewłaściwe ustawienie FD powoduje fałszywy odczyt przepływu z możliwym ryzykiem przerwy. 
Niewłaściwy wybór średnicy rurociągu, gdzie będzie połączony czujnik  przepływu, może 
prowadzić do błędów odczytu przepływu i usterek systemu. 
 
11.11. FK: Ustawienie czujnik przepływu - impulsu/litr. 
 
W parametrze ustawiana jest wartość impulsów na 1 litr w podłączonym czujniku przepływu. 
Jeśli czujnik przepływu jest wyposażony w wyjście typu pulsacyjnego, FK musi być ustawione 
zgodnie z instrukcjami producenta czujnika. 
Jeśli FI ustawiono dla szczególnego czujnika z serii wcześniej określonych lub wybrano pracę 
wykonywaną bez czujnika przepływu, parametr jest zablokowany. Informacja o tym jest 
wyświetlona za pomocą ikonki z kłódką. 
Zakres ustawienia jest pomiędzy 0.01 a 320.00 imp/litr.  

 
Nieprawidłowe ustawienie parametru FZ może powodować zakłócenia w pracy 
zestawu hydroforowego. 

 
11.12. FZ: Ustawienie częstotliwości przepływu zerowego. 
 
Wyraża częstotliwość poniżej której można uważać, że w układzie nie ma przepływu. 
Parametr może być ustawiony tylko gdy nie ma podłączonego czujnika przepływu FI. 
Jeśli FZ=0 Hz, falownik użyje trybu pracy samo dopasowującego (tryb tylko układów 
jednopompowych !!!).  
 
11.12.1 FT: Ustawienie progu przerwy. 
 
Ustawia minimalny próg, poniżej którego, gdy jest ciśnienie, falownik zatrzymuje pompę 
elektryczną. 
 
11.13. SO: Parametr suchegobiegu. 
 
Ustawia minimalny próg wartości suchegobiegu, poniżej którego wykrywany jest brak wody. 
Czynnik suchego biegu jest parametrem bezwymiarowym uzyskiwanym przez połączenie 
pochłoniętego prądu i czynnika mocy pompy. Dzięki temu parametrowi jest możliwe prawidłowe 
założenie, kiedy w wirniku pompy jest powietrze lub jeśli przepływ ssania jest przerwany. 
Ten parametr jest stosowany we wszystkich systemach wielofalownikowych  i we wszystkich 
systemach bez czujnika przepływu. Jeśli pompa funkcjonuje tylko z jednym falownikiem  
i czujnikiem przepływu,  SO jest zablokowane i nieaktywne. 
 
11.14. MP: Zatrzymanie pompy przy niskim ciśnieniu ze względu na błąd „uszkodzenie 
ruroci ągu”. 
 
Ustawia zatrzymanie pompy przy minimalnym ciśnieniu w związku z „uszkodzeniem rurociągu”. 
Jeśli ciśnienie układu osiąga ciśnienie poniżej wartości MP, sygnalizowany jest brak wody. 
Parametr ten jest ustawiany we wszystkich systemach bez czujnika przepływu. Jeśli pompa 
funkcjonuje z czujnikiem przepływu, MP jest zablokowane i nieaktywne. 
Wartość domyślna MP wynosi 0.0 bar i może być ustawiona do 5.0 bar. 
 
 

UWAGA
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Jeśli MP=0 (domyślnie), wykrywany jest suchy bieg przez algorytm przepływu lub czynnik SO 
suchego biegu; jeśli MP nie jest równe 0, wykrywany jest brak wody, kiedy ciśnienie jest poniżej 
wartości MP. 
 
Alarm braku wody wykrywany jest tylko wtedy, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości MP  
z opóźnieniem czasowym TB. 
 
11.15. Menu Pomocy Technicznej. 
 
11.15.1. TB: Czas blokowania przy suchobiegu. 
 
Opóźnienie załączenia awarii suchobiegu. 
 
11.15.2. T1: Czas przerwy po sygnale niskiego ciśnienia. 
 
Opóźnienie załączenia awarii niskiego ciśnienia. Sygnał niskiego ciśnienia może być otrzymywany 
z wejścia, po wcześniejszym jego skonfigurowaniu.  
T1 może być ustawione pomiędzy 0 a 12 s. Ustawienie domyślne to 2 s. 
 
11.15.3. T2: Opóźnienie przerwy. 
 
Ustawia opóźnienie, po którym falownik wyłącza się, po osiągnięciu warunków wyłączenia: 
ciśnienie zadane i przepływ na minimalnych wartościach. 
T2 może być ustawione pomiędzy 5 a 120 s. Ustawienie domyślne to 10 s. 
 
11.15.4. GP: Współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego. 
 
Zwiększanie tego parametru powoduje zwiększenie dynamiki układu na zmiany występujące  
w systemie. 
 
11.15.5 GI: Współczynnik całkowania regulatora. 
 
W przypadku znaczących spadków ciśnienia  przy nagłych wzrostach przepływu lub wolnej 
odpowiedzi systemu, zwiększ wartość GI. W przeciwnym razie, w przypadku, gdy ciśnienie 
oscyluje wokół wartości wodzącej, zredukuj wartość GI. 
 
11.15.6. FS: Maksymalna częstotliwość silnika pompy. 
 
Ustawia maksymalną częstotliwość silnika pompy. 
Ustawia maksymalną granicę rpm i może być ustawiona pomiędzy FN a FN – 20%. 
 
11.15.7. FL: Minimalna częstotliwość obrotowa. 
 
FL jest używane do ustawienia minimalnej częstotliwości silnika pompy. Minimalna dopuszczalna 
wartość wynosi 0 [Hz], a maksymalna wynosi 80% FN; na przykład FN=50 [Hz], FL może być 
ustawione pomiędzy 0 a 40 [Hz]. 

 
Ustaw minimalną częstotliwość zgodnie ze specyfikacją producenta pompy. 
 

11.15.8. NA: Liczba aktywnych pomp. 
 

Ustawia maksymalną liczbę falowników zaangażowaną w pompowanie. 
 
11.15.8.1. NC: Falowniki jednoczesne. 
 
Ustawia maksymalną liczbę pomp, które mogą pracować jednocześnie. 
 

UWAGA
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11.15.8.2. IC: Konfiguracja zapasu. 
 
Konfiguruje pompę jako automatyczną lub jako zapasową. Jeśli ustawiono jako automatyczny 
(domyślnie), falownik uczestniczy w normalnym procesie pompowania, jeśli skonfigurowano jako 
zapas, jest wyznaczony z minimalnym priorytetem rozruchu tzn. ten falownik będzie uruchomiony 
ostatni. Pompa zapasowa uruchamiana jest w przypadku wystąpienia usterki na jednej z pomp 
głównych. 
 
11.15.8.3. Przykłady konfiguracji dla systemów wielofalownikowych. 
 
Przykład 1: 
Zestaw pompowy składający się z 2 falowników (N=2 wykryte automatycznie), z których 1 jest 
ustawiony jako aktywny (NA=1), jeden jednoczesny (NC=1 lub NC=NA) i jeden jako zapas 
(IC=zapas na jednym z dwóch falowników). 
Skutek jest następujący: falownik nieskonfigurowany jako zapasowy uruchamia się i pracuje sam 
(nawet, jeśli nie utrzymuje zadanego ciśnienia). W przypadku błędu, zapasowy falownik jest 
uruchamiany. 
 
Przykład 2: 
Zestaw pompowy składający się z 2 falowników (N=2 wykryte automatycznie), z których 
wszystkie falowniki są aktywne i jednoczesne (ustawienie domyślne NA=N i NC= NA) i jeden jako 
zapas (IC=zapas na jednym z dwóch falowników). 
Skutek jest następujący: falownik nieskonfigurowany jako zapasowy, zawsze uruchamia się 
pierwszy; jeśli osiągnięte ciśnienie jest za niskie, drugi falownik, skonfigurowany jako zapasowy, 
również się uruchamia.  
 
11.15.9. ET: Czas wymiany. 
 
Czas po, którym następuje zmiana priorytetu załączenia pompy. 
Jeśli parametr ET (maksymalny czas roboczy) jest ustawiony do 0, wymiana zachodzi przy każdym 
ponownym uruchomieniu, niezależnie od skutecznego czasu działania pompy. 
 
11.15.10. CF: Częstotliwość nośnika. 
 
Częstotliwość kluczowania. 
 
11.15.11. AC: Przyspieszenie. 
 
Współczynnik przyspieszania falownika. 
 
11.15.12. AE: Uruchamianie funkcji zapobiegania blokowania. 
 
Funkcja ta służy temu, aby uniknąć zastaniu pompy. 
Kiedy funkcja ta jest aktywowana, co każde 23 godziny pompa uzupełnia cykl odblokowania 
trwający 1 minutę. 
 
11.15.13. Ustawienie wyjść OUT1, OUT2. 
 
Ten dział ilustruje funkcje i możliwe konfiguracje wyjść OUT1 i OUT2 przez parametry O1 i O2. 
Dla połączeń elektrycznych, zob. dział 2.2.4. 
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12. Wejścia dwustanowe definiowanie. 
 
I1 Ustawianie funkcji wejścia 1 (suchobieg zewnętrzny sygnał) 
 
I1=NO 
W przypadku ustawienia parametru I1 na wartość NO sygnał awarii „F1” będzie zgłaszany  
w momencie aktywacji wejścia I1 
 
IN1:1 (sygnał na wejściu 1)  Alarm F1 na wyświetlaczu i wyłączenie urządzenia 
 
I2=NO Zmiana wartości zadanej z SP1 na SP2 
 
 
IN1:1 (sygnał na wejściu 1)  Praca z ciśnieniem zadanym Setpoint 2 
 
I3=NO Zewnętrzne zezwolenie uruchomienia układu pompowego (odwrotna logika) 
 
IN1:1 (sygnał na wejściu 1)  Alarm F3 na wyświetlaczu i wyłączenie urządzenia 
 
I4=NO Zewnętrzny sygnał o niskim ciśnieniu  
 
IN1:1 (sygnał na wejściu 1)  Alarm F4 na wyświetlaczu i wyłączenie urządzenia 
 
 
12.1. Praca w systemie dwóch wartości zadanych. 
 
I2=NO  
IN1:0 (brak sygnału na wejściu 1)   Aktywna wartość zadana ustawiona (zadane ciśnienie) 

w parametrze SP. Na wyświetlaczu będzie wyświetlany 
komunikat GO lub SB. W parametrze GS będzie 
wyświetlana wartość SP co oznacza, że układ 
utrzymuje ciśnienie ustawione w parametrze SP. 

 
IN1:1 (sygnał na wejściu 1)  Aktywna wartość zadana ustawiona (zadane ciśnienie) 

w parametrze P1. Na wyświetlaczu będzie wyświetlany 
komunikat GO lub SB. W parametrze GS będzie 
wyświetlana wartość P1 co oznacza, że układ 
utrzymuje ciśnienie ustawione w parametrze P1 

12.2. Wyjścia dwustanowe. 
 

Tabela 17. Zbiorcza tabela konfiguracji wyjść cyfrowych. 
 

Parametry 
Wartość 

0 1 2 3 

O1 

Zawsze funkcja 
jest nieaktywna 
Styk NC zawsze 
zamknięty. 

Zawsze funkcja 
jest nieaktywna 
Styk NC zawsze 
otwarty. 

W przypadku 
wystąpienia 
alarmu 
wyłączającego 
pompę styk NO 
zamknięty. Styk 
NC otwarty. 

W przypadku 
wystąpienia 
alarmu 
wyłączającego 
pompę styk NO 
otwarty. Styk NC 
zamknięty. 

O2 

Zawsze funkcja 
jest nieaktywna 
Styk NO zawsze 
otwarty. 

Zawsze funkcja 
jest nieaktywna 
Styk NO zawsze 
zamknięty. 

W przypadku 
pracy pompy 
styk NO 
zamknięty. Styk 
NC otwarty. 

W przypadku 
pracy pompy 
styk NO otwarty. 
Styk NC 
zamknięty. 
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13. Konserwacja.  
  

   Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zestaw bezwzględnie odłączyć 
od zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. 
 
 

13.1. Konserwacja pomp WR. 
 
Łożyska i uszczelnienie wału pompy nie wymagają konserwacji. Jeśli pompa ma zostać opróżniona 
i wyłączona z eksploatacji na dłuższy okres, należy zdjąć jedną z pokryw sprzęgła i wtrysnąć  
na wał między głowicę pompy i sprzęgło parę kropli oleju silikonowego, co uchroni powierzchnię 
uszczelnienia wału od sklejenia się. W przypadku eksploatacji sezonowej (silnik nie pracuje przez 
okres dłuższy niż 6 miesięcy w roku) zaleca się po wyłączeniu pompy z ruchu zabezpieczyć  
ją przed zastaniem przez przesmarowanie części pompowej. 
 
13.2. Konserwacja przetwornicy. 
 
Wykaz części zamiennych pomp znajduje się w załączanej do zestawu instrukcji obsługi  
pomp WR. Zamawiający części zamienne do zestawu powinien podać pełne jego oznaczenie 
zgodnie z pkt. 5 niniejszej „Instrukcji obsługi” lub też w przypadku pompy podać typ, moc silnika  
i nazwę części zgodnie z rysunkiem 3. 
 
13.3. Części zamienne. 
 
Przetwornica częstotliwości wymaga okresowej (raz na dwa lata) konserwacji polegającej  
na usunięciu kamienia odkładającego się na radiatorach wewnątrz urządzenia. W tym celu należy 
zdemontować przetwornicę, a następnie zalewając jej wnętrze środkiem do usuwania kamienia 
przepłukać przetwornicę do uzyskania pożądanego efektu.  
 
14. Serwis. 
 
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. zaleca po zakończeniu gwarancji przeprowadzać  
co 12 miesięcy przegląd techniczny zakupionego zestawu przez autoryzowany serwis  
LFP Sp. z o. o. 
Przegląd techniczny części pompowej zestawu powinien być przeprowadzony w ciągu trzech 
miesięcy od daty zakończenia się gwarancji. Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez 
producenta osprzęt służą zapewnieniu bezpieczeństwa. 
 
Za szkody spowodowane zastosowaniem nie oryginalnych części zamiennych producent nie może 
ponosić odpowiedzialności. Zakłócenia, których użytkownik nie jest w stanie wyeliminować 
samodzielnie, powinny być usuwane tylko przez serwis firmy LFP Sp. z o. o. 
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KARTA GWARANCYJNA  
ZESTAWU POMPOWEGO  

 
 

1. PRZEDMIOT GWARANCJI. 
 
 
Typ zestawu....................................................................................................................... 
 
 
Nr fabryczny zestawu/Rok produkcji................................................................................... 
 
 
Typ pompy(p) ..................................................................................................................... 
 
 
Numer fabryczny pompy(p)................................................................................................ 
 
 
Moc silnika ......................................................................................................................... 
 
 
Data produkcji zestawu……………………………………………………...............................  
 
 
Data ważności karty gwarancyjnej…………………………………………. ............................ 
 
 
Data uruchomienia zestawu .............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis i pieczęć firmowa uruchamiającego zestaw …………………………………………. 
 
 
Nr umowy kupna - sprzedaży / Kupujący .............................................................................. 
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2. WARUNKI GWARANCJI NA ZESTAW POMPOWY. 
 
 
2.1. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. udziela gwarancji na prawidłowe działanie zestawu  
na okres 24 miesięcy od udokumentowanej daty sprzedaży. 
2.2. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji pod warunkiem, że po roku od dnia uruchomienia 
zestawu, a następnie co 6 miesięcy kupujący będzie zlecał płatne przeglądy zestawu. Zlecenia będą 
składane pisemnie lub faxem na adres firmy LFP Sp. z o.o. na 7 dni przed terminem przeglądu.  
2.3. Wszystkie należności za wykonane usługi będą realizowane terminowo. 
2.4. Zamawiający należycie będzie dbać o urządzenie – przechowywać w temperaturze dodatniej, 
transportować krytymi środkami transportu. 
2.5. W pomieszczeniach hydroforni będzie zachowana temperatura od +5°C do +40°C, a instalacja 
wentylacyjna w pomieszczeniu gwarantować ma co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza  
w ciągu 1 godziny. 
2.6. Pomieszczenie hydroforni będzie posiadać takie wpusty i kanalizację, że zagwarantuje  
to skuteczne odprowadzanie wody, zabezpieczając zestaw przed zalaniem. 
2.7. Użytkownik będzie ściśle przestrzegał instrukcji obsługi zestawu oraz zapisów w niej       
zawartych. 
 
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. gwarantuje zgodność wykonania zestawu z dokumentacją 
konstrukcyjną, jego jakość oraz pewność działania, przy założeniu, że wyrób jest eksploatowany 
zgodnie z w/w. zaleceniami, Instrukcją Obsługi. 
Przy zachowaniu tych warunków, w przypadku zaistnienia niedomagań w pracy zestawu  
lub stwierdzenia usterek powstałych z winy firmy LFP Sp. z o. o., producent zobowiązuje się  
do napraw. 
 
Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie się do Instrukcji Obsługi, katalogów  
LFP Sp. z o.o. oraz ogólnych zasad postępowania z pompami, silnikami i urządzeniami 
elektrycznymi. 
 

3. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI. 
 

Nie zachowanie powyższych warunków zwalnia LFP Sp. z o.o. w Lesznie od obowiązku bezpłatnej 
naprawy i dojazdu w okresie trwania gwarancji. 
Wyłączone z gwarancji są również awarie spowodowane wadliwym montażem, podłączeniem  
i eksploatacją, a w szczególności zawilgoceniem połączeń elektrycznych. 
W takich przypadkach nie uznaje się żadnych roszczeń. 
Uruchomienia zestawu dokonuje: 
- LFP Sp. z o.o. bądź jednostka/firma wyznaczona przez LFP Sp. z o.o. pod rygorem utraty  
gwarancji 
- uruchomienia może dokonać serwis inwestora zgodnie z dostarczoną instrukcj ą obsługi. 
Jednak musi posiadać personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Inwestor 
ponosi jednak odpowiedzialność za błędne podłączenie (błędy nastaw, nieodpowiednie 
podłączenie, nieodpowietrzenie pomp, itd., itp.).   
 

4. SPRZEDAŻ ZESTAWU UŻYTKOWNIKOWI. 
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        Data sprzedaży      Pieczęć i podpis sprzedawcy 


