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CE Prohlášení o shodě 

 

 

Tímto prohlašujeme, že ovladač odpovídá následujícím platným ustanovením: 

 

 EU- Směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG 

 EU-Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu   89/336/EWG i.d. 

92/91/EWG 

93/68/EWG 

 

Použité  harmonisované normy, zejména: 

 

 EN 61010-1-1 

 EN 31000-6-2 

 EN 31000-6-3 
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1. Všeobecné informace 

1.1 Způsob použití 
 

Ovladač pro dvě čerpadla ZPS 2 je určen především pro hladinovou regulaci . K tomu lze 

použít různé hladinové snímače: plovákové spínače, stlačený vzduch, externí senzor 4- 20mA. 

Všechny tyto snímače lze navolit v  programu ovladače. Ochrana motoru řídí přímo motory 

obou čerpadel. Záskok čerpadel je nastavitelný v závislosti na času nebo  výšce hladiny. Dvě 

nastavitelné spínací úrovně hladin umožňují současný provoz obou čerpadel. 

Součástí jsou také zařízení pro hlášení poruch: akustický alarm a kontakty výstražného relé. 

Bezpečnostní prvky jako  zpožění náběhu nebo doběhu čerpadel, snímání velikosti proudu 

motorů, snímání teploty vinutí motorů a snímače vysoké hladiny zajišťují spolehlivý provoz 

přečerpávacího zařízení . 

 

Obsluha ovladače se provádí  6 tlačítky, nastavení parametrů a programu ukazuje LCD 

displej. Všechna nastavení jsou uložena do paměti a jsou při dalším startu ovladače k 

dispozici. Jazyk pro hlášení na displeji je rovněž nastavitelný dle země použití. 

 

Ovladač má v paměti uloženy kromě nastavených parametrů také časový průběh řízení a 

eventuelní vzniklé poruchy, které lze vyvolat a ukázat na displeji. 

 

1.2 Výhody 
 

 LCD- disl¨plej 

 Funkce ručně-o-automaticky 

 1 Tlačítko potvrzení,                               

2 Tlačítko volby 

 Přepínatelné menu 

 Interní akustický alarm 

 Nezávislý alarm pro vysokou hladinu 

 Nastavení tlačítky 

 Počítadlo provozních hodin 

 Ukazatel servisních intervalů 

 Čítač počtu startů čerpadel 

 Protokol poruch 

 Elektronická ochrana proudu motorů 

 Nastavitelné zpoždění rozběhu 

čerpadel 

 Nastavitelné zpoždění doběhu čerpadel 

 Nastavitelný interval záměny čerpadel 

 Nastavitelný servisní a ATEX- modus 

 Interní tlakový snímač 

 Zadání výšky plnění v cm nebo % 

 4 digitální vstupy pro termospínače 

 3 digitální vstupy pro plovákové 

spínače  

 1 analogový vstup pro snímač 4-20mA 

 1 analogový tlakový vstup s 

převodníkem 0- 100 (500) mBar 
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2. Obsluha ovladače 
 

2.1 Ovládací pole a jeho části: 
 

1. LCD- displej (2 řádky s 16ti písmeny) 

2. Tlačítka 

3. Signální LED,  ukazující provoz čerpadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Tlačítka 
 

HAND Stiskem tohoto tlačítka zapneme čerpadlo, nastavené jako první bez 

zpždění. (první čerpadlo viz.bod.2.1.4) Kromě ochrany motoru není žádná 

další funkce programu aktivní. Žlutá LED(3) provozu čerpadla svítí. 

POZOR Při aktivovaném ATEX-modusu  lze čerpadlo zapnout jen tehdy, 

je-li  hladina vyšší než nastavená vypínací! 

Žlutá LED svítí. 

0 Zastavení motoru čerpadla bez doběhu. Žlutá LED zhasne. 

Auto Čerpadla jsou spínána podle nastavené výšky hladiny zvolenými  

snímači(viz.bod. 2.1.4). Všechny kontrolní a bezpečnostní funkce jsou  

podle nastavených parametrů aktivní.  

   Stiskem jednoho z obou tlačítek se pohybujeme v menu k dalšímu bodu 

podle směru šipek. 

Je-li menu aktivní (tlačítko WAHL) lze měnit nastavené hodnoty těmito 

tlačítky (některé změny lze provádět pouze v režimu „Stop“). Přidržením 

tlačítek se funkce mění se vzrůstající rychlostí. 

WAHL Stiskem tohoto tlačítka jsou nastavené parametry v aktuálním menu 

aktivní. Aktivovaný text začne blikat (změnový modus) a lze jej s 

tlačítky   měnit. Dalším stiskem tohoto tlačítka jsou nastavené hodnoty 

uloženy, zůstávají tedy v paměti i po vypnutí ovladače. 

 

1 

2 

3 
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2.1.2 Displej 
 

Normální provoz: 

Na LCD-displeji během provozu ukazuje horní řádek stav hladiny, resp. plovákových 

spínačů. Spodní řádek ukazuje aktuální údaje provozního stavu ovladače. Není-li čerpadlo 

momentálně v provozu, je zde zobrazen počet provozních hodin, jinak je zde údaj o proudu 

motoru aktivního čerpadla (čerpadel). Při poruše je zde údaj o druhu (příčině) poruchy (viz. 

bod 2.1.6). Při hlášení proruchy řádek bliká.  

 

Nastavení parametrů: 

Horní řádek ukazuje název parametru, spodní řádek ukazuje jeho aktuální hodnoty. Změna 

hodnot se provádí tlačítky     a „WAHL“ jak je popsáno v bodě 2.1.1. 

 

Vyvolání informací: 

Informační údaje, jako servisní intervaly, počet provozních hodin, počet startů čerpadel a 

protokol poruch lze vyvolat a měnit stejným způsobem jako při nastavování parametrů. Pouze 

protokol poruch obsahuje 16 posledních událostí. Načítání poruch se provádí do posuvného 

registru, takže poslední poruchy jsou automaticky mazány a nahrazovány dalšími. 

 

2.1.3 Normální provoz 
 

Při normálním provozu ukazuje displej 3 druhy provozních režimů . 

 

Stisk tlačítka 2. řádek na displeji Význam 

Hand  Hand            P1  4,7A Čerpadlo P1 bude ručně zapnuto (první 

čerpadlo viz.bod.2.1.4) 

0 Stop                     0,0A Motory čerpadel jsou vypnuty. 

Hodnoty nastavených hladin včetně 

vysoké hladiny zůstávají aktivní. 

Motory čerpadel i při 

vysoké hladině se 

nezapnou! 

Auto Auto              P1  4,7A Čerpadla jsou zapínána a vypínána 

podle výšky hladiny automaticky. Zde 

je momentálnš aktivní čerpadlo P1. 

 

2.1.4 Nastavení parametrů 
 

Následující tabulka  ukazuje možnosti nastavení a účinek jednotlivých parametrů. Volba 

parametrů probíhá na základě volby v menu podle  2.1.1. 

 

Změna parametrů je z bezpečnostních důvodů možná jen v režimu „Stopp“ – 

Betrieb (tlačítko 0).  
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1. řádek na displeji 2. řádek na displeji 

(nastavovaná 

hodnota) 

Význam 

Modus „čerpání“ 

“plnění“ 

Přepínání mezi čerpáním a plněním mezi 

hladinami N1 ,N2 und N3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi hladinami N2 a HW(NW) běží obě 

čerpadla, pokud není jedno čerpadlo 

deaktivováno 

Stav plnění v  cm 

v  % 

Údaj aktuálního stavu naplnění může být 

zadán v cm nebo v % max. výšky hladiny. 

To umožňuje použití různých rozsahů 

použitých snímačů. Standardní vybavení 

ovladače je při rozsahu 0 – 100 cm 

odpovídá: 0-20mA nebo 0-100mbar 

Hladina H1 
3 cm <=H1 < H2 

Vypínací úroveň  

Změna je možná pouze v režimu Stop! 

Hladina H 2 
H1< H 2 < H 3 

Zapínací úroveň  

Změna je možná pouze v režimu Stop! 

Hladina H 3 

H 2 < H 3 < VH 

Vyšší hladina, nastává připojení dalšího 

čerpadla 

Změna je možná pouze v režimu Stop! 

Vysoká hladina VH H 3 < VH <=100cm Vysoká hladina - Alarm- poplach 

Vyhodnocení této hladiny 

probíhá současně a průběžně 

na svorkách plováku VH, 

nezávisle na tom, který 

systém snímá provozní hladiny. 

Potřebujeme-li 2 různé VH- musíme k 

tomu použít 2 různé plováky. 

Změna je možná pouze v režimu Stop! 
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1. řádek na displeji.  2. řádek na displeji 

(nastavovaná 

hodnota) 

Význam 

Zpoždění 0 až 250 sec. Zpoždění  účinkuje jen při novém startu 

ovladače (např. Při výpadku sítě). V 

„normálním“ provozu mezi hlladinami N1 

a N2 nemá toto nastavení žádný účinek 

Doběh 0 až 180 sec. Čerpadla dobíhají po nastavený čas při 

dosažení vypínací úrovně hladiny. 

Omezení proudu 

P1 

P2 

0,0 až 14,0 A Překročení nastavených hodnot proudu 

motorů čerpadel vede k odpojení čerpadel 

a hlášení poruchy. Proudy lze nastavit 

odděleně pro každé čerpadlo 

Porucha musí být ručně vynulována 

tlačítkem „WAHL“. 

Jedno čerpadlo lze trvale deaktivovat, 

nastavením jeho proudu na 0,0A. 

 

Chod čerpadel 0 až 180 s Při dosažení nastaveného času chodu 

čerpadla 1 nastane záměna za čerpadlo 2. 

Zadání hodnoty 0s způsobí záměnu po 

každém dosažení hladiny H1.  

Čerpadlo ručně P1, P2 Zde se nastaví, které čerpadlo bude 

spuštěno tlačítkem HAND. Nastavené 

čerpadlo bude na displeji trvale zobrazeno. 

24h- cyklus Aktivován 

Deaktivován 

Čerpadlo P1, P2 bude každých 24 hodin 

krátce spuštěno. 

Je-li ATEX- modus zapnut, probíhá 24h- 

cyklus jen tehdy, když je překročena 

vypínací úroveň hladiny  

Akustický alarm Aktivován 

Deaktivován  

Interní houkačka bude  zapnuta, resp. 

vypnuta. Toto nastavení nemá žádný vliv 

na signalizaci pomocí kontaktů relé 

Intervalový alarm Aktivován 

Deaktivován  

Relé, spínající externí signalizaci bude 

spínat v intervalech a nebo bude sepnuto 

trvale 
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1. řádek na displeji 2. řádek na displeji 

(nastavovaná 

hodnota) 

Význam 

Tepelná ochrana 

(Termospínač) 

TH1/TH2 -> P1 

TH3/TH4 -> P2 

Aktivován 

Deaktivován  

Die Auswertung der Thermokontakte TH1 

und TH3 (Reglerkreis) an den Klemmen 

der oberen Platine kann deaktiviert werden. 

Tento okruh zajistí při rozepnutí kontaktů 

čidla odstavení čerpadla a signalizaci 

poruchy. Po vychladnutí a sepnutí kontaktů 

TH1/TH3 (Begrenzerkreis) se čerpadlo 

opět automaticky zapne. 

Opětovné zapnutí čerpadla při rozepnutí 

kontaktů TH2/TH4 lze učinit pouze 

manuálně po vychladnutí tlačítkem 

„Wahl/Quit“ . Tento okruh nelze 

deaktivovat softwarem. Nemá-li čerpadlo 

termočidla, je nutno propojit svorky 

TH2/TH 4. POZOR, při změně tohoto 

nastavení je na cca 5 sec. přerušeno 

napájení ovladače, proto je třeba aktivovat 

nové nastavení ovladače 

Servisní modus Aktivován 

Deaktivován  

Při deaktivovaném servisním módu nelze 

měnit nastavené parametry. Změny lze 

nastavit  pouze v aktivovaném servisním 

módu. 

ATEX- modus Aktivován 

Deaktivován  

Při aktivovaném ATEX- módu nelze 

zapnout čerpadla, je-li překročena úroveň 

vypínací hladiny. Totéž platí při funkci 

ručně a je-li aktivován 24h- cyklus.  

Hladina - ovládání Interní převodník  

4-20mA snímač 

Plovákový spínač 

Snímání výšky hladiny vzduchovou trubicí 

Snímání výšky hladiny externím snímačem 

Snímání výšky hladiny plovák. spínačem 

Interní převodník nastavení         6cm Stiskem tlačítek„Wahl -  - Wahl“  

nastavíme nulový bod interního 

převodníku. Toto nastavení provádíme při 

vynořené  snímací trubici, tzn. Při okolním 

atmosférickém tlaku. Toto nastavení smí 

provádět pouze servisní technik 

Jazyk anglicky 

česky atd. 

Nastavení národního jazyka 

Protokol poruch --- Protokoll vyvoláme po stisku tlačítka 

„Wahl“ a tlačítky    listujeme. 

Obsažená data nelze měnit. V paměti je 

uloženo 16 poruch v časové posloupnosti 
 



 10 

 

2.1.5 Vyvolání informací 
 

Následující tabulka ukazuje význam provozních údajů ovladače 
 

1. řádek na displeji 2. řádek na displeji 

(Infowert) 

Význam 

Doba provozu  V hodinách             Ukazuje dobu provozu ovladače v hodinách. 

Hodnotu lze vynulovat.  

Chod čerpadel 

P1/P2  

V hodinách             Ukazuje součet doby provozu čerpadel v 

hodinách. Hodnotu lze pro jednotlivá 

čerpadla oddělit tlačítky   a vynulovat 

Start čerpadel 

P1/P2 

Počet:                  Ukazuje počet spuštění čerpadel. Hodnotu 

lze pro jednotlivá čerpadla oddělit tlačítky   

a vynulovat. 

Příští kontrola Ve dnech:               Ukazuje počet dní, zbývajících do příští 

servisní prohlídky. Informace se ukládají do 

paměti po 4h. Počáteční hodnotu lze nastavit 

mezi 399 až 0 dní. 

Protokol poruch --- Protokoll vyvoláme po stisku tlačítka 

„Wahl“ a tlačítky    listujeme. Obsažená 

data nelze měnit. 
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2.1.6 Varovná a poruchová hlášení 

 

Na displeji se mohou objevit  následující  varovná a poruchová hlášení. Odpovídající záznam 

nalezname v protokolu poruch: 

 
 

2. řádek na 

displeji 

Význam Alarm Protokollzeichen 

Porucha               

Zátěž (Last)  

Motor neodebírá proud. 

Není připojeno žádné 

čerpadlo, nebo chybí jedna 

fáze.Tato chyba může 

rovněž vzniknout, je-

omezení proudu motoru „Strom- 

Begrenzung“ nastaveno na 0,0A. Obě 

čerpadla jsou tím deaktivována 

POZOR! 

Jsou-li proudy obou čerpadel 

nastaveny na 0,0A, nachází 

se ovladač v testovacím 

módu. Čerpadla nejsou deaktivována. 

Všechny funkce ovladače jsou aktivní. 

Proud motorů není omezen 

 

ano Last  

Porucha  P1 

Porucha P2 

Odběr proudu motoru(ů) překročil 

nastavenou úroveň a čerpadlo(a) bylo(a) 

odpojeno(a). 

ano IP1 

Porucha    VH Snímač vysoké hladiny spustí alarm a 

sepne čerpadla. Tato porucha se vynuluje 

automaticky po dosažení úrovně spínací 

hladiny. 

ano VH (HW) 

Porucha   I<3mA Je zvolen externí snímač, proud je ale  

<3mA. Může být přerušeno vedení nebo 

je vadný snímač. Tato porucha se 

vynuluje automaticky, když proud 

snímače dostane správnou hodnotu . 

ne I<3mA 

Porucha    PL Plovákové spínače spínají v nesprávném 

pořadí (např. spodní spínač je rozpojen, a 

horní spojen)  

ano SW 

Čerpadlo 1 

Porucha  TH1 

Porucha  TH2 

Čerpadlo 2 

Porucha  TH3 

Porucha  TH4 

Ukazuje stav teplotních čidel v motorech 

čerpadel. Porucha TH1a TH3 se vynuluje 

automaticky po vychladnutí motoru, TH2 

a TH 4 musí být vynulována manuálně. 

ano Čerpadlo 1 

TH1 

TH2 

Čerpadlo 2 

TH 3 

TH 4  
 

2.2 Montáž a elektické přípojky 
 

Všechny práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborná autorizovaná 

firma. Nastavení a nulování ovladače, jakož i jeho uvedení do provozu smí 

provádět pouze autorizovaná servisní firma.  
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2.2.1 Mechanické upevnění 
 

Upevnění ovladače provádíme na rovné ploše; rozteč upevňovacích bodů je 148x88mm.  

 
 

2.2.2 Síťová přípojka 
 

Síťový kabel je přiveden kabelovou vývodkou nalevo. Jednotlivé kabely je nutno připojit do 

svorkovnice tak, jak je níže uvedeno. Podle použitého motoru je třeba zapojení realizovat jako  

1-fázové nebo 3-fázové. 

 

 

Síťový přívod musí být vybaven třípólovým jističem  (max. 20 A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Připojení motorů čerpadel 
 

Variabilně lze připojit 1-fázové nebo 3-fázové motory  podle výše uvedeného schématu 

1~ 
3~ 

 
 

PE 
PE 

3~ 

PE 

P1 
P2 

Můstek, nutný při  

1~ zapojení N-L1 

P1 
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Pozor u 1-fázového motoru je nutný můstek mezi L1 a L2 , je-li k dispozici pouze 1-fázová 

přípojka! V každém případě svorka T2 am musí být použita, neboť tento vodič slouží pro 

měření odebíraného proudu. 

 

2.2.4 Připojení externích snímačů 
 

Pro připojení externích snímačů slouží svorkovnice na horní desce plošného spoje. 

Volbu aktivních senzorů provádíme v menu  „Niveau- Steuerung“ a „therm. Störung“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TH 4  TH 3         TH 2  TH 1      SW N1       SW N2     SW HW                        SW N3 

                      Termospínač        Plovákový spínač  

                   P2                         P1                                                              externí snímač 

                                                                                                 4-20 mA 

 

Není-li termospínač TH2 a TH 4 použit, musí být tyto svorky na svorkovnici přemostěny.  

Termospínač TH1 a TH3 lze v menu therm. Störung deaktivovat. 

Plovákové spínače musí spínat ve správné poloze hladiny. Potřebné napájecí napětí (5V) 

dodává zdroj v ovladači. 

 

Pro použití v Ex prostředí je třeba použít zvláštní plováky, nebo je nutno použít 

oddělovacích relé. 

Externí snímač musí dodávat měřící proud 4 až 20mA pro rozsah měření 0 až 

1m . Jsou-li použity jiné rosahy, lze přepnout ukazatel plnění na % 

 

2.2.5 Použití interního senzoru 
 

Jako interní senzor je použit tlakový převodník 0 až 10kPa (0 až 1mWs, 0 až 100mbar). Jiné 

měřené rozsahy lze realizovat na přání. Pro připojení snímací trubice se nachází na spodní 

straně skříně ovladače šroubová hadicovápřípojka 6/8mm. 

Použitý interní snímač je  diferenciální tlakový převodník, takže eliminuje kolísání tlaku 

vzduchu. Pro přesné nastavení nulového bodu slouží v menu „Interner Wandler- Abgleich“. 
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POZOR, aby byla eventuelní ztráta tlaku vzduchu při pneumatickém snímání 

hladiny kompenzována, musí být snímací roura z kapaliny po ukončení čerpání 

zcela vynořena. K tomu slouží nastavení doběhu čerpadla(čerpadel). Alternativně 

lze použít i malý kompresrek (dodáváme kompresorový set) pro vytěsnění 

kapaliny ze snímací roury a trubičky. 

 

2.2.6 Výstupy pro externí alarm 
 

Výstupy pro alarm se nacházejí na spodní desce plošných spojů, na pravé části dvojité 

svorkovnice. 

 

Na výše uvedeném výkresu svorkovnice jsou jednotlivé svorky pro externí alarm označeny 

následovně: 

 

HW K1 – HWK2  Vysoká hladina - napěťově nezávislé kontakty 

 

Err L – Err N   Poruchová hlášení - spojeno se sítí 

 

Err K1 – Err K2  Poruchová hlášení - napěťově nezávislé kontakty  

   

 

Síťový výstup poruchového hlášení:   

 

V případě hlášení poruchy je na kontaktech 230V AC, přes pojistku 1AT 

 

 

 

Poruchová hlášení - napěťově nezávislé kontakty:  

Svorky se v případě hlášení poruchy propojí  

 

Vysoká hladina - napěťově nezávislé kontakty:  

Svorky se v případě vyskytnutí nepovolené vysoké hladiny propojí  

 

2.3 Uvedení do provozu 
 

Po připojení kabelů čerpadel, snímačů hladin a síťového přívodu lze po připojení síťového 

napětí nastavit parametry ovladače. Toto nastavení smí provádět pouze odborně proškolené 

osoby. 

 

Nyní lze zařízení stisknutím tlačítka AUTO uvést do provozu. Po zkušebním chodu je třeba 

zkontrolovat funkce a nastavené parametry a v případě potřeby provést jejich korekci. 
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Test ovladače bez čerpadel 

 

Je-li potřeba ovladač bez připojených čerpadel otestovat, je třeba učinit následující kroky. 

 

1. Připojit ovladač k jednofázové síti (N a L1)  

2. Omezení proudu obou čerpadel nastavit na 0,0 A 

3. Termokontakty TH1, TH3, TH2 a TH4 přemostit 

Jsou-li připojeny všechny potřebné snímače, lze nyní přezkoušet všechny funkce programu, 

aniž by musela být připojena čerpadla. 

 

3. Technické údaje 
 

Pracovní napětí:   400V/AC/50Hz 

Ovládací napětí:   230V/AC/50Hz 

Příkon:                       ca. 6VA 

Rozsah tlaku:   0-1mWs (optimálně 0-5mWS) 

Náběh čerpadel:             0-250 sec. 

Doběh čerpadel:   0-180 sec. 

Interval záměny čerpadel: 0-180 sec. 

Omezení proudu motorů: 2- 16A 

Protokol poruch:             16 pozic v paměti 

Doba servisních intervalů: 0 – 299 dní, nastavitelné 

Teplotní rozsah:                    -20 - +60 
o
C 

Rozměry:                    180x180x90 mm 

Max. hodnota jističe:  20A  

Nap. nezávislé kontakty : 3A 

Kontakty alarmu 230V  1A T (interní trubičková pojistka 5 x 20 mm ) 

Stupeň krytí:   IP 65 

Materiál skříně:     Polykarbonát 

 

 

 

Jen pro země EU 

Neodhazujte do domovního odpadu! 

Ve smyslu evropské Směrnice 2002/96/EG o elektrickém- a elektronickém 

odpadu a v souladu s národními předpisy musí být použité elektrické přístroje 

odděleně shromažďovány a recyklovány tak, aby nebylo ohroženo životní 

prostředí. 
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Příloha 1 

 
Připojení 1~ Motoru s externím kondenzátorem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Připojení čerpadla 2 se provede analogicky. 

1~ 

 
 

 

PE 

Kondenzátor můstek 
 L1-L2 

Síť 230 V 1~ 

Z1 

U1 

U2 

U1 

Z1 


