
XTREME1
ELEKTRONICKÝ ROZVADĚČ PRO JEDNO ČERPADLO

Elektronický rozvaděč se schopností 
samoučení pro přímý rozběh jednoho 
jednofázového nebo třífázového čerpadla 
s ochranou proti chodu na sucho pomocí 
učiníku cos a minimální spotřeby proudu. 
V případě požadavku je možné rozvaděč 
vybavit GSM modulem a ovládat pomocí 
aplikace.

Vlastnosti a výhody

jeden panel pro všechny jednofázové výstupy až do 16 A
jeden panel pro všechny třífázové výstupy až do 15 A
kompatibilní s plovákovými a tlakovými spínači, snímači hladiny a převodníky 
4-20 mA – 12V
lze používat pro aplikace s čistou nebo odpadní vodou
možnost vzdáleného ovládání zařízení pomocí aplikace na vašem chytrém 
telefonu (aplikace je k dispozici pouze u rozvaděče vybaveným GSM mo-
dulem). 
GSM modul lze dokoupit jako doplňkovou výbavu. 
V případě požadavku na GSM modul kontaktujte PUMPA,a.s.
naprogramovatelná ochrana opožděného spuštění
možnost pravidelné samokontroly funkčnosti 
systém čištění oběžného kola formou ovládání zpětného otáčení
vícejazyčné menu



Model Kód

Rozměry Hmotnost Napětí Výkon
motoru

Proud

v-d-š kg 50 Hz kW HP od do

XTREME1-M/3 ZB00050128 340x240x170 3 1x230V 0,37-2,2 0,5-3 2 16

XTREME1-T/10 ZB00049850 340x240x170 6 3x400 V 0,55-7,5 0,75-10 2 15

XTREME1-T/15 ZB00050129 340x240x170 6 3x400 V 7,5-11 10-15 16 24

XTREME1-T/20 ZB00050130 340x240x170 6 3x400 V 7,5-15 10-20 16 30
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Standardní zapojení

Kompletní ochrana čerpadla proti:

běhu na sucho (minimální cos-ф účiník nebo minimální proud)
přetížení
maximální rychlosti rozběhu za minutu a maximální rychlosti rozběhu za hodinu
trvalým poruchám provozu (poničení potrubí nebo plovákového spínače)
chybám fázování
chybám četnosti spínání
minimálnímu a maximálnímu napětí
minimálnímu a maximálnímu proudu
vodě v olejové komoře


