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Návod si přečtěte před instalací a provozem automatické řídící jednotky, abyste vyloučili 

zranění osob a věcné škody. 

 

1.1. Výhradní servisní společnost AB ALARM s.r.o. 

Pro další informace k příslušenství, řídícím jednotkám, objednávkám náhradních dílů, servisním 

službám, např. odborná školení, smlouvách o provádění údržby a generálních inspekcích je vám k 

dispozici servisní firma      AB ALARM s.r.o. 

 

AB ALARM s.r.o. tel.: +420 230 234 200 

Pobřežní 249/46 email: info@abalarm.cz 

186 00 Praha 8 web: www.abalarm.cz 

 

 

1.2. Poučení 

 Pracovníci, kteří mají na starosti instalaci, provoz, inspekci a údržbu, musí být schopni 
prokázat, že znají příslušné předpisy týkající se předcházení nehodám a že jsou pro tuto práci 

odpovídajícím způsobem kvalifikováni.  

 
 Bezpečnost provozu je zaručena jen tehdy, jsou-li používány v souladu s ustanoveními, která 

jsou uvedena v tomto návodu k obsluze a s obecně platnými předpisy (ČSN). Obsluha je zodpovědná 
za dodržování pokynů a požadavků na bezpečnost uvedených v tomto návodu k obsluze. 

Bezporuchový provoz je možné zajistit jen tehdy, jsou-li instalace a údržba provedeny zodpovědně a v 

souladu s pravidly všeobecně uplatňovanými v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Pokud některé 
informace v tomto návodu k obsluze nenajdete, obraťte se na nás. Výrobce neručí za zařízení, pokud 

nejsou dodržovány pokyny návodu k obsluze. Tento návod k obsluze je vhodné uschovat na 
bezpečném místě pro budoucí použití. Jestliže je zařízení postoupeno třetímu subjektu, je nutné, aby 

byl v úplnosti předán také tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze nebere v úvahu všechny 
podrobnosti konstrukce a jejich změny ani všechny možnosti a situace, ke kterým může dojít během 

instalace, provozu a údržby. Úpravy nebo změny na zařízení jsou povoleny jen se souhlasem výrobce. 

Pro větší bezpečnost se doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství. Nepřebíráme 
zodpovědnost za následky při použití jiných dílů. Ponecháváme si všechna autorská práva k tomuto 

návodu k obsluze. Předpokládá se jeho použití pouze k osobní potřebě majitele zařízení. Návod k 
obsluze obsahuje technické údaje a výkresy, které nesmí být v částech ani celé kopírovány, 

distribuovány nebo jinak užívány neautorizovaným způsobem ke konkurenčním účelům, nebo 

předávány jiným osobám. 
 

Před prováděním jakékoli práce na elektrických nebo mechanických dílech zařízení je nutno zařízení 
odpojit od zdroje napětí. 

 
Před zahájením provozu je nutné pozorně prostudovat tento návod k obsluze a 

bezpečnostní pokyny a řídit se jimi! Kromě dodržování pokynů uvedených v návodu k 
obsluze je nutno dbát i na všeobecná pravidla bezpečnosti a předcházení nehodám. 

 

 
 

POZOR ! zařízení nesmí být vystaveno teplotám vyšším než 50°C. Zařízení může pracovat 
maximálně v relativní vlhkosti do 50%. Též nesmí být použito ve výbůšném prostředí Ex! 

 

 

 

http://www.abalarm.cz/
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1.3. Záruka 

 Není-li stanoveno jinak, záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od předání zařízení 

zákazníkovi. Veškeré opravy v záruční době mohou být prováděny pouze firmou AB ALARM s.r.o. nebo 

s jejím souhlasem. V opačném případě ztrácí záruka platnost.  

Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené neodbornou montáží, obsluhou, údržbou, 

nestandardním napájením (přepětím, harmonické kmitočty, asymetrie fází atd.), přirozeným 

opotřebením, zamrznutím nebo živelnou pohromou. Aby mohla být záruka uplatněna, je nutné, aby 

zařízení bylo používáno v souladu s provozními podmínkami v technické specifikaci. 

 

1.4. Odpovědnost provozovatele / majitele 

 
- Přečerpávací zařízení musí být provozováno v souladu s účelem jeho použití. 

- Nesmí být ovlivněna funkce ochranného zařízení. 

- Je nutné dodržovat servisní intervaly a závady je nutné ihned odstraňovat. Závady na zařízení 
může odstraňovat pouze servisní společnost viz článek 1.1. 

- Je zakázáno odstraňovat typový štítek a výstražné symboly na zařízení a tyto musí být stále 
čitelné. 

- Tento návod k obsluze musí být k dispozici v místě instalace zařízení, musí být úplný a čitelný, 
a obsluha se musí s návodem seznámit. 

- Se zařízením mohou pracovat pouze kvalifikovaní a oprávnění pracovníci viz článek 1.5. 

   

1.5. Kvalifikace osob 

Činnosti Osoba Znalosti 

 

 
 

Montáž, instalace, 
uvedení do provozu 

 

 

 
 

Elektrotechnik 

 

elektrická instalace, pracovník s 
minimální kvalifikací § 6 - 

Elektrotechnik dle nařízení vlády 

č. 194/2022 Sb. 

 
Monitoring provozu, 

denní, týdenní kontroly 

 
Provozovatel 

pracovník s minimální kvalifikací 
§ 4 - osoba poučená dle 

nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 

 

 

Roční údržba 

 

 

Revizní technik  

elektrická instalace, pracovník s 

minimální kvalifikací § 8 Revizní 

technik dle nařízení vlády č. 
194/2022 Sb. 

 
Generální inspekce před 

uvedením do provozu a 

každých 5 let 

 
 

Revizní technik 

elektrická instalace, pracovník s 
minimální kvalifikací § 8 Revizní 

technik dle nařízení vlády č. 

194/2022 Sb. 

 

 

 
 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194#p6
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1.6. Osobní ochranné vybavení 

 

Personálu je třeba poskytnout osobní ochranné vybavení. 

 

 

Příkazové 
značky 

 

 

Význam 

  
Bezpečnostní obuv zajišťuje dobrou odolnost proti klouzání, především v případě 

mokra, a vysokou bezpečnost proti proniknutí (např. v případě hřebíků) a chrání 
nohy před padajícími předměty (např. při přepravě). 

 

  
 

Ochranné rukavice chrání ruce před infekcemi a před lehkým zmáčknutím a řeznými 
poraněními. 

 

  
 

Ochranný oděv chrání pokožku před infekcemi a před lehkým zmáčknutím a řeznými 
poraněními. 

 

  
 

Ochranná přilba chrání hlavu v případě nízkých stropů a před padajícími předměty 

(např. při přepravě). 
 

 

 

 

1.7. Skladování a přeprava 

UPOZORNĚNÍ Nesprávným skladováním můžete zařízení poškodit! 
 

- Zařízení skladujte v uzavřené, suché, bezprašné a nepromrzající místnosti 

- Zařízení nevystavujte teplotám mimo rozsah -20 °C až +50 °C 

- Zařízení nevystavujte vlhkosti vyšší než 50% 
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1.8. Likvidace zařízení 

 

POZOR! Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí. Dodržujte regionální předpisy pro 
ekologicky nezávadnou likvidaci odpadů a konstrukční díly odevzdejte k recyklaci. 

 

Je nutné se řídít vyhláškou č. 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady) 

 

1.9. Vlastnosti zařízení 

Stručný popis řídicí jednotky: 
  

Řídicí jednotka čerpadla slouží k automatické úpravě hladiny kapalin. Hladina náplně je 
zde určována budˇ pomocí zpětného tlaku kapaliny nebo pomocí plovákových snímačů. 

Pro spuštění obou čerpadel (max. 5,5 kW) se používají motorové stykače a pro signa- 

lizaci poruch je k dispozici 4 reléových kontaktů. Všechny nastavené hodnoty lze zobrazit a změnit na 
LCD displeji pomocí otočného tlačítka. Řídící jednotka nabízí možnost řízení čerpadel manuálně či 

automaticky dle nastavení. 

Charakteristika řídící jednotky: 

- Zobrazovač LCD displej 20x4 znaků. 
- Manuální ovládání  (povolit / zakázat) pomocí klíčku. 

- Manuální ovládání motoru P1 i P2 každý samostatně. 
- Automatický režim 

- Led signalizace 

- Akustická signalizace . 
- Signalizace poruch záplavy a sumární poruchy (bezpotenciálovým kontaktem). 

- Otočné tlačítko pro rušení alarmu či pohyb v menu. 
- Sledování hladiny vnitřním tlakovým snímačem nebo pomocí externích plovákových snímačů. 

- Vysoce bezporuchový provoz. 

- Možnost připojení k řídícím systémum MAR. 
- Uložení veškerého nastavení do paměti eprom, takže si udáje uchová i při výpadku napětí. 

- Kontrola jednotlivých fází a sledu fází pro správné řízení točivého pole motorů. 
- Možnost připojení tepelných ochran motorů. 

- Možnost připojení dvou externích snímačů záplavy. 
- Možnost nastavení doběhu motorů při dosažení hladiny vypnutí. 

- Možnost připojení dálkového tabla pro řízení jednotky vzdáleně. 

- Komunikace pomocí Bluetooth pro servisní účely. 
- Hlídání motorů pomocí měření proudů, rozpoznání (bez zatížení nebo překročení zatížení). 

- Možnost volby automatického střídání motorů. 
- Možnost kalibrace hladiny z důvodu změny atmosférického tlaku. 

- Servisní režim. 

- Dva externí ovládáné výstupy PGM s výstupem 230V a jistěním dohromady 4A. 
- Možnost připojení provzdušňovacího kompresoru. 

- Vestavěný snímač teploty a vlhkosti. 
- Ukládání veškerých událostí na micro SD kartu. 

- Záložní baterie, alarm nezávislý na síťovém proudu (cca 7 h) díky zabudovanému akumulátoru 9 V. 
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2.1. Ovládácí prvky 

Jednotlivé prvky pro ovládání a zobrazení stavů řídící jednotky (obr.1.) 
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     Legenda k (obr.1.) :                 

1. LCD displej 20x4 znaků. 

2. Enkodér (otočné tlačítko) k ovládání menu a rušení poruch a alarmů. 

3. Led signalizace AUTO režimu motoru P1. 

4. Tlačítko pro režim AUTO motoru P2. 

5. Led signalizace AUTO režimu motoru P2. 

6. Tlačítko pro režim STOP motoru P2. 

7. Led signalizace STOP režimu motoru P2. 

8. Tlačítko pro MANUÁLNÍ režim motoru P2 - manuálně spustíte motor P2 (po 1. minutě chodu 

se automaticky vypne a spadne do režimu STOP !). 

9. Led signalizace MANUÁLNÍHO  režimu motoru P2. 

10. Led signalizace MANUÁLNÍHO  režimu motoru P1. 

11. Led signalizace ZÁPLAVA porucha. 

12. Led signalizace SUMÁRNÍ porucha. 

13. Klíček pro uzamčení nebo odemčení ovládacího panelu. 

14. DIP pro servisní účely. 

15. Micro SD karta pro zápis záznamů. 

16. Externí vstup  tepelené ochrany motoru P1 nebo Externí záplavové čidlo 1. (viz. článek 2.6.). 

17. Externí napájení pro záplavové čidlo 1. (+20V a GND) max. 75mA. 

18. Externí vstup  tepelené ochrany motoru P2 nebo Externí záplavové čidlo 2. (viz. článek 2.6.). 

19. Externí napájení pro záplavové čidlo 2. (+20V a GND) max. 75mA. 

20. Pro servisní účely. 

21. Tlačítko pro režim AUTO motoru P1. 

22. Pro servisní účely. 

23. Tlačítko pro režim STOP motoru P1. 

24. Externí napájení vzdáleného tabla (+20V a GND) max. 300mA. 

25. Komunikační sběrnice vzdáleného tabla RS-485. 

26. Vstup ovládacího klíčku a STOP tlačítka na vzdáleném table. 

27. Led signalizace STOP režimu motoru P1. 

28. Tlačítko pro MANUÁLNÍ režim motoru P1 - manuálně spustíte motor P1 (po 1. minutě chodu 

se automaticky vypne a spadne do režimu STOP !). 

29. Plovák I. - hladina pro vypnutí v AUTO režimu při snímání Plovákem. 

30. Plovák II. - hladina pro zapnutí jednoho motoru v AUTO režimu při snímání Plovákem.  

31. Plovák III. - hladina  pro vyhlášení záplavy a zapnutí druhého motoru v AUTO režimu při 

snímání Plovákem. 
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2.2. Menu řídící jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    
(obr.3.)        
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2.3. Manuální ovládání 

Slouží k uzamčení manuálního ovládání. Ovládání se provádí klíčkem na hlavním panelu. Tento 

režim lze přepínat mezi polohy POVOLENO/ZAKÁZÁNO. Pokud je režim povolen  je možné 

ovládat režimy motoru P1 a P2 (AUTOMAT, STOP, MANUÁL) pomocí tlačítek na panelu. V 

opačném případě není možné tlačítka používat k ovládání. 

 

 

 

 

2.4. Kontrola sfázování 

Pokud je režim v poloze POVOLEN, pak řídící jednotka vyhodnocuje přítomnost všech fází L1, L2, 

L3 a dohlíží na správné pořadí (sled fází), jedině tak je zaručeno že správně připojený 

elektromotor se bude správně točit. Dále mohou být signalizovány ztráty jakékoliv fáze. Tento 

režim lze přepínat mezi polohy POVOLENO/ZAKÁZÁNO. 

 

 

 

 

2.5. Akustický alarm 

Tato funkce vypíná nebo zapíná piezo bzučák  na řídící jednotce. Veškeré alarmy a upozornění  

jsou při zapnutém stavu doprovázeny akustickým signálem. Pokud je funkce zakázána, tak 

veškeré alarmy a upozornění jsou tiché. Tento režim lze přepínat mezi polohy 

POVOLENO/ZAKÁZÁNO. 

 

 

 

 

  

(obr.2.) 

 

(obr.3.) 

 

(obr.4.) 
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2.6. Externí vstupy 

K řídící jednotce disponuje dvěma vstupy kde je možné připojit buď 2x tepelnou ochranu nebo 2x 

záplavové čidlo.  Tento režim lze přepínat mezi polohami TEPELNÉ OCHRANY / ZÁPLAVOVÁ 

ČIDLA. Pokud je nastaveno v režimu TEPELNÉ OCHRANY je nutné mít připojené tepelné ochrany 

na těchto vstupech nebo propojit klemou, aby smyčka byla uzavřena. Pokud je nastaveno na 

ZÁPLAVOVÁ ČIDLA tak mohou být připojena záplavová čidla, která při sepnutí vyhlásí poruchu 

EXTERNÍ ZÁPLAVA 1 nebo EXTERNÍ ZÁPLAVA 2. Možné použít jako doplněk. Dva nezávislé senzory 

k snímání zaplavení např. místnosti  či jímky. Připojení se provádí viz (článek 3.3.). Pokud je 

funkce povolena jsou tyto vstupy hlídány nepřetržitě a jsou zahrnuty do sumární poruchy a 

záplavy. 

 

 

 

2.7. Střídání motorů 

Tato funkce umožňuje střídat jednotlivé motory aby bylo dosaženo souměrného zatížení. 

Defaultně je tato funkce POVOLENA. V případě že je zakázána tak i ve stavu kdy jsou oba motory 

v autorežimu tak jede pouze jeden a to ten, který běžel naposledy. Druhý je pouze připraven na 

případné dosažení hladiny na úroveň HLADINA VÝPOMOC ZAP. Tento režim lze přepínat mezi 

polohami POVOLENO/ZAKÁZÁNO. 

 

 

 

 

2.8. Hladina vypnutí 

Toto nastavení určuje při jaké hladině v automatickém režimu a pneumatickém snímání bude 

ukončeno čerpání.  Rozsah hodnot je možné nastavit v rozmezí 0 - 255 cm. 

 

 

 

 

(obr.5.) 

 

(obr.6.) 

 

(obr. 7.) 
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2.9. Hladina zapnutí 

Toto nastavení určuje při jaké hladině v automatickém režimu a pneumatickém snímání bude 

započato čerpání jedním motorem pokud je v AUTO režimu.  Rozsah hodnot je možné nastavit v 

rozmezí 0 - 255 cm. 

 

 

 

 

2.10. Hladina výpomoc zapnutí  

Toto nastavení určuje při jaké hladině v automatickém režimu a pneumatickém snímání bude 

započato čerpání druhým motorem pokud jsou v AUTO režimu oba motory.  Rozsah hodnot je 

možné nastavit v rozmezí 0 - 255 cm. 

 

 

 

 

2.11. Hladina výpomoc vypnutí  

Toto nastavení určuje při jaké hladině v automatickém režimu a pneumatickém snímání bude 

ukončeno čerpání druhým motorem pokud jsou v AUTO režimu oba motory.  Rozsah hodnot je 

možné nastavit v rozmezí 0 - 255 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(obr.8.) 

 

(obr.9.) 

 

(obr.10.) 
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2.12. Hladina záplava  

Toto nastavení určuje při jaké hladině v automatickém režimu a pneumatickém snímání bude 

vyhlášena porucha ZÁPLAVA a SUMÁRNÍ porucha.  Rozsah hodnot je možné nastavit v rozmezí 0 

- 255 cm. 

 

 

 

 

2.13. Doběh čerpadel  

Toto nastavení určuje, jak dlouho ještě poběží motor po dosažení hladiny vypnutí. 0 = funkce 

vypnuta.  Rozsah hodnot je možné nastavit v rozmezí 0 - 60 sek. Tato funkce napomáhá ke 

snížení zpětných rázů zpětné klapky. 

 

 

 

 

 

2.14. Maximální čas běhu motorů  

Tato funkce chrání motory před dlouhodobým chodem a tím i zamezuje aby se motor přehřál. 

Nastavená hodnota určuje, jak dlouho může běžet motor zapnutý  v AUTO režimu. Počítá se čas 

od započetí čerpání. Pokud je čas překročen oproti  nastavenému času, dojde k vypnutí motoru a 

zapne se druhý motor, který musí být též v AUTO režimu. Pokud je pouze v AUTO režimu jeden 

motor, tak se motor pouze vypne a v zápětí se zapne. Pokud nechcete tuto funkci využívat 

nastavte parametr 0 min. 

 

 

 

 

 

 

(obr.11.) 

 

(obr.12.) 

 

(obr.13.) 
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2.15. Kalibrace hladin  

Zde je možné upravit zobrazovanou hodnotu aktuální hladiny. Pokud by hodnota nesouhlasila 

s hodnotou, kterou si provozovatel přeje nastavit jako výchozí, tak je možné hodnotu zvýšit či 

snížit. V praxi to znamená, že pokud aktuální hladina zobrazuje hodnotu např. 0 cm a chcete, aby 

tato hodnota byla např. 18cm tak je možné připočíst 18 cm nebo i odečít vámi nastavenou 

hodnotu. Rozsah hodnot je možné měnit v rozmězí  - 50 až + 50 cm. 

 

 

 

 

2.16. Maximální proud motoru P1 

Zde se nastavuje jmenovitý proud  motoru P1 + 20% rezerva (jelikož při zatížení motoru bude 

dosaženo vyššího proudu). Měření proudu probíhá v režimu MANUÁL i AUTO. Pokud dojde k 

překročení nastavených hodnot nebo pokud motor bude aktivován a nebude vykazovat odběr, 

tak bude vyhlášena sumární porucha a závada bude zobrazena na LCD displeji. Proud motoru 

P1 je prezentován jako I1. Hodnoty uváděné na displeji jsou v jednotkách "A" Ampéry. 

 

 

 

 

2.17. Maximální proud motoru P2 

 

Zde se nastavuje jmenovitý proud  motoru P2 + 20% rezerva (jelikož při zatížení motoru bude 

dosaženo vyššího proudu). Měření proudu probíhá v režimu MANUÁL i AUTO. Pokud dojde k 

překročení nastavených hodnot nebo pokud motor bude aktivován a nebude vykazovat odběr, 

tak bude vyhlášena sumární porucha a závada bude zobrazena na LCD displeji  . Proud motoru 

P2 je prezentován jako I2. Hodnoty uváděné na displeji jsou v jednotkách "A" Ampéry. 

 

 
 

 

 

 

(obr.14.) 

 

(obr.15.) 

 

(obr.16.) 
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2.18. Sumární porucha 

Řídící jednotka je vybavena releovým bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro signalizaci 

SUMÁRNÍ PORUCHY. Tento výstup je při jakékoliv poruše či alarmu aktivován a též je aktivace 

signalizována na hlavním panelu LED kontrolkou označenou "SUMÁRNÍ PORUCHA".  V tomto 

nastavení je možné povolit používání tohoto výstupu. Tento režim lze přepínat mezi polohy 

POVOLENO / ZAKÁZÁNO. Defaultně je v poloze "POVOLENO". 

 

 

 

 

 

2.19. Záplava porucha 

Řídící jednotka je vybavena releovým bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro signalizaci 

PORUCHY ZÁPLAVY. Tento výstup je při jakékoliv interní či externí záplavě aktivován a též je 

aktivace signalizována na hlavním panelu LED kontrolkou označenou "ZÁPLAVA".  V tomto 

nastavení je možné povolit používání tohoto výstupu. Tento režim lze přepínat mezi polohy 

POVOLENO / ZAKÁZÁNO. Defaultně je v poloze "POVOLENO". 

 

 

 

 

2.20. Test sumární porucha 

Tato funkce slouží pro testování bezpotenciálového relového výstupu sumární poruchy. Pokud 

potřebuje technik pro kontrolu připojení zařízení do systému MAR vyzkoušet přenos sumární 

poruchy. 

 

 

 

 

(obr.17.) 

 

(obr.18.) 

 

(obr.19.) 
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2.21. Test záplava porucha 

Tato funkce slouží pro testování bezpotenciálového relového výstupu porucha záplava. Pokud 

potřebuje technik pro kontrolu připojení zařízení do systému MAR vyzkoušet přenos porucha 

záplava. 

 

 

 

 

2.22. Externí poplach 1 / PGM výstup 230V I. 

Touto funkcí můžete POVOLIT nebo ZAKÁZAT  PGM výstup 230V I., který je vyveden na 

spodní desce řídící jednotky. Případně že je funkce POVOLENA, tak kopíruje stav SUMÁRNÍ 

PORUCHY s tím, že na výstupu je 230V s možností zatížení max 1A. Tento režim lze přepínat mezi 

polohy POVOLENO / ZAKÁZÁNO. Defaultně je v poloze "ZAKÁZÁNO". 

 

 

 

 

 

2.23. Externí poplach 2 / PGM výstup 230V II. 

Touto funkcí můžete POVOLIT nebo ZAKÁZAT  PGM výstup 230V II., který je vyveden na 

spodní desce řídící jednotky. Případně že je funkce POVOLENA, tak kopíruje stav ZÁPLAVY 

PORUCHY s tím, že na výstupu je 230V s možností zatížení max 1A. Tento režim lze přepínat mezi 

polohy POVOLENO / ZAKÁZÁNO. Defaultně je v poloze "ZAKÁZÁNO". 

 

 

 

 

 

(obr.20.) 

 

(obr. 21.) 

 

 

(obr.22.) 
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2.24. Servisní režim 

Servisní režim má dva stavy "POVOLENO" nebo "ZAKÁZÁNO". Standardně je režim zakázaný. 

Pokud je režim povolený je možné měnit hodnoty v menu (konkrétně v bodech 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27).  

 

 

 

 

2.25. Snímání hladiny 

Zde je možné určit, jestli AUTO režim bude řízen PNEUMATICKY nebo PLOVÁKEM. Tento režim lze 

přepínat mezi polohy PNEUMATICKÉ / PLOVÁKEM. Defaultně je v poloze "PNEUMATICKÉ". 

Pokud je vybrán režim PNEUMATICKÝ, tak je hladina vyhodnocována pomocí tlakového senzoru 

umístěného uvnitř jednotky a je nutné připojit snímací hadici s PILOTOVOU trubící či zvonem na 

přečerpávací stanici. V případě že je nastaven režim snímání PLOVÁKEM, pak je nutné připojit 

minimálně 3 plovákové snímače. I. plovák vyhodnocuje kdy bude ukončeno čerpání, II. plovák 

vyhodnocuje kdy bude započato čerpání jedním motorem pokud je alespoň jeden z motorů v 

AUTO režimu. III. plovák spouští poruchu záplavy, sumární poruchu a zároveň pokud jsou oba 

motory v AUTO režimu, uvádí druhý motor k výpomoci čerpání.  

 

 

 

 

 

2.26. Nastavení času 

Zde můžete nastavit přesný čas. 

 

 

 

 

 

(obr.23.) 

 

(obr.24.) 

 

(obr.25.) 
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2.27. Nastavení data 

Zde můžete nastavit přesný datum. 

 

 

 

 

2.28. Do  servisu zbývá 

Zde probíhá odpočet dní zbývajících do pravidelného servisu (revize zařízení). Jedná se o pouze 

informativní zobrazení, kde si může provozovatel či majitel zjistit kolik dní zbývá do další revize. 

Pokud bude jednotka zobrazovat 0 dní viz (obr. 28.), tak každý 30 sek. vyskočí na LCD displeji 

hláška "NASTAL ČAS SERVISNÍ PROHLÍDKY" viz (obr.27.) s doprovodem akustického signálu. 

 

 

 

 

2.29. STOP tlačítko - havarijní stop 

STOP tlačítko slouží jako bezpečnostní prvek pro okamžité zastavení všech funkcí. Veškeré 

výstupy mino sumární poruchu a záplavu poruchu budou vypnuty, přičemž ale přívod napětí k 

řídící jednotce zůstává zachován. Takové to odpojení nelze brát za spolehlivé odpojení a 

případně, že obsluha bude provádět servis na zařízení, není takové vypnutí dostatečné. Proto 

musí být i řídící elektronika odpojena od zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

(obr.26.) 

 

                                                  (obr. 27.)                                                     (obr.28) 

 

(obr.29.) 
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2.30. Reset servisního intervalu 

Reset servisního intervalu se provádí v menu kde uživatel musí mít povolenou funkci "SERVISNÍ 

REŽIM" viz (článek 2.24.), dále musí přejít na položku "DO SERVISU ZBÝVÁ" a poté podržet 

tlačítko MENU po dobu min. 10 sek. a max. 15 sek. 

 

 

 

 

 

3.1. Parametry 

Jmenovité napětí: ..................................................................... 3~400V (L1, L2, L3, N, PE)  
Frekvence sítě: ..................................................................................................50 / 60 Hz  

Jmenovitý proud v klidu:  ............................................................................... max. 150mA  

Max. zatížení pro výstup motoru P1 ............................................................ 5,5kW/400V AC 
Max. zatížení pro výstup motoru P2 ............................................................ 5,5kW/400V AC 

Max. zatížení pro PGM výstup 230V I. .............................................................. 1A/250V AC 
Max. zatížení pro PGM výstup 230V I ............................................................... 1A/250V AC 

Max. zatížení pro Sumární poruchu ............................................. 10A/250V AC, 10A/30V DC 

Max. zatížení pro Záplavu poruchu .............................................. 10A/250V AC, 10A/30V DC 
Krytí: ....................................................................................................................... IP 65  

Přesnost hladinového senzoru: ............................................................................ 0 -2 mWs  
Pracovní teplota: ........................................................................................ -20 až + 40 °C  

Rozměry boxu:  .......................................... 324 x 289 x 145,2mm (šířka x výška x hloubka)  

Doporučené jištění: ................................................................. 3 x 16A s charakteristikou C 
Záložní baterie: ........................................... Nabíjecí baterie NiMH 6F22 9V/250mAh TINKO 

Dobíjecí proud akumulátoru: ................................................................................... 180mA 
Nabíjecí napětí akumulátoru: .................................................................................... 10,5V 

Integrovaná paměť SD: ......................................................................... dle micro SD karty 
Sériové rozhranní: ............................................................................. USB 2.0_19200 baud 

 

 

3.2. Restart řídící jednotky 

Pokud by řídící jednotka nereagovala na jakékoliv uživatelské podněty je možné jednotku 

zrestartovat současným krátkodobým stiskem obou STOP tlačítek motoru P1 a P2. 
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3.3. Schéma zapojení horní panel 

Zapojení telepelných ochran motorů P1 a P2 - nastavení se provádí dle (článku 2.6.). 

 

 

 

 

 

Zapojení externích záplavových čidel 1. a 2. - nastavení se provádí dle (článku 2.6.). 

 

 

 

 

 

3.4. Pořadí plováků 
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4.1. Definice poruchy a odstraňování poruchy 

DRUH PORUCHY SUMÁRNÍ 
PORUCHA 

ZÁPLAVA 
PORUCHA 

ODSTRANĚNÍ PORUCHY 

    

POŘADÍ FÁZÍ x  Přepojte fázi L1 a L2 mezi sebou na vstupních svorkách 
v beznapěťovém stavu. Volejte servis ! 

CHYBÍ FÁZE L1 x  Zkontrolujte přívodní fázi L1 na vstupních svorkách, 
případně zkontrolujte jistič. Volejte servis ! 

CHYBÍ FÁZE L2 x  Zkontrolujte přívodní fázi L1 na vstupních svorkách, 
případně zkontrolujte jistič. Volejte servis ! 

CHYBÍ FÁZE L3 x  Zkontrolujte přívodní fázi L3 na vstupních svorkách, 
případně zkontrolujte jistič. Volejte servis ! 

 
 

ZÁPLAVA PŘEČERPÁVACÍ 
STANICE 

 
 
x 

 
 
x 

Jestliže nemáte žádný motor v AUTO režimu , tak 
zapněte motory do AUTO režimu. Pokud máte 

nastavené pneumatické snímání zkontrolujte přívodní 
hadici pro snímání hladiny. Pokud máte  nastavené 

snímání plovákem, může být poškozený plovák. Jestliže 
motory beží a hladina neklesá, tak je možné, že máte 

ucpaný výtlak, nebo poškozené oběžné kolo/a. Volejte 
servis ! 

 
BEZ ZÁTĚŽE MOTOR Px 

 
x 

 Zkontrolujte zda je motor Px připojený. Pokud je 
připojený a neodebírá při spuštění proud, tak je zřejmě 

poškozený. Volejte servis ! 

PŘEKROČEN PROUD 
MOTORU Px 

x  Zkontrolujte zda je správně nastavena hodnota proudů 
dle (článku 2.16. a 2.17.). 

SD KARTA CHYBÍ   Nutné vyměnit micro SD kartu. Volejte servis ! 

TEPELNÁ POJISTKA 1 x  Zkontrolujte zda je připojená tepelná ochrana motoru 
P1. Pokud ano a závada trvá, volejte servis ! 

TEPELNÁ POJISTKA 2 x  Zkontrolujte zda je připojená tepelná ochrana motoru 
P2. Pokud ano a závada trvá, volejte servis ! 

PORUCHA PLOVÁKU 1. x  Zkontrolujte Plovák 1 jestli není zaseknutý. Pokud 
závada trvá, volejte servis ! 

PORUCHA PLOVÁKU 2. x  Zkontrolujte Plovák 2 jestli není zaseknutý. Pokud 
závada trvá, volejte servis ! 

PORUCHA ZPĚTNÉ 
KLAPKY 

x  Zkontrolujte zda není velký přítok do přečerpávací 
stanice. Pokud do přečerpávací stanice voda nepřitéká 

tak je poškozená zpětná klapka. Volejte servis ! 

ZÁPLAVOVÉ ČIDLO 1. x x Zkontrolujte zda externí záplavové čidlo 1. není 
zaplavené. V případě že závada trvá volejte servis !  

ZÁPLAVOVÉ ČIDLO 1. x x Zkontrolujte zda externí záplavové čidlo 1. není 
zaplavené. V případě že závada trvá volejte servis ! 

PŘEKROČEN LIMIT 
MOTORU Px 

x  Zkontrolujte,  jestli oba motory čerpají a hladina klesá. 
Případně, že motor běží a hladina neklesá, bude zřejmě 

poškozené oběžné kolo nebo je krátký interval v 
nastavení (článek 2.14.) . Případně, že závada trvá, 

volejte servis ! 

 

 


