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VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 
 

V textu jsou použity následující symboly: 
 

 

 
 
Všeobecné nebezpečí. Při nedodržení pokynů uvedených vedle tohoto symbolu může 
dojít k nevratným věcným škodám. 
 
 

 

 
 
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při nedodržení pokynů uvedených vedle tohoto 
symbolu může dojít k poškození zdraví.  
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UPOZORNĚNÍ 
 

Dříve než budete s přístrojem jakkoli manipulovat, přečtěte si pozorně tento návod. 
Návod s pokyny pečlivě uložte kvůli jeho budoucímu použití. 
 
 

Elektrická a hydraulická zapojení mohou provádět pouze kvalifikovaní odborní  
pracovníci, kteří splňují technické předpoklady uvedené v bezpečnostních směrnicích té země, ve 
které je instalace prováděna. 
Kvalifikovanými pracovníky se rozumí osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a proškolením, 
jakož i se znalostmi příslušných bezpečnostních norem, předpisů a nařízení a se znalostmi servisních 
podmínek, které jsou osobou odpovědnou za bezpečnost zařízení výslovně pověřeny prováděním 
veškerých potřebných činností na zařízení a které jsou schopné rozpoznat případná nebezpečí  
a zabránit jejich vzniku (Definice termínu technický pracovník podle IEC 364). 
 
Povinností pracovníka provádějícího instalaci je zajistit, aby elektrické napájení bylo vybaveno 
účinnými zemnícím zařízením v souladu s platnými normami. 
 
U elektrického napájení se doporučuje použít diferenciální vypínač s vysokou citlivostí Δ=30 mA (třídy 
A nebo AS). 
 
Kvůli lepší odolnosti vůči ruchu vyzařovanému vůči dalším přístrojům se pro napájení PWM 
doporučuje použít oddělené elektrické vedení. 
 
Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke vzniku věcných škod nebo ke zranění osob a rovněž 
může zaniknout záruka poskytovaná na výrobek. 
 
 
 
 

ODPOVĚDNOST 
 

Výrobce neodpovídá za špatnou funkčnost přístroje, pokud výrobek nebyl správně nainstalován, 
pokud byl poškozen, změněn nebo pokud byl použit nevhodným způsobem nebo jinak, než udávají 
štítkové údaje. 
Výrobce rovněž nepřebírá případnou odpovědnost za nepřesnosti v návodu, které byly způsobeny 
chybami tisku nebo chybami v přepisu textu. 
Výrobce si dále vyhrazuje právo provést u výrobku takové změny, které bude považovat za nutné 
nebo užitečné a které negativně neovlivní jeho základní vlastnosti. 
Odpovědnost výrobce se týká výhradně daného výrobku a nevztahuje se na náklady a další škody 
vzniklé v důsledku špatné funkčnosti instalace. 
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1  
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Přístroj PWM se používá na přívodu čerpadla; řídí ho tak, aby čerpadlo udržovalo konstantní tlak. 
Rovněž řídí jeho zapínání, vypínání a provozní výpadky, a to podle požadavků kladených na použití 
zařízení a podle všeobecného stavu vody.  
Uživatel nastaví prostřednictvím klávesnice jednotlivé parametry a systém PWM pak řídí elektrické 
čerpadlo podle potřeb (podle určitých algoritmů mění počet otáček). Systém PWM zapne elektrické 
čerpadlo v okamžiku, kdy je požadována voda, a vypne ho, jakmile už voda není zapotřebí.  
PWM disponuje řadou provozních režimů, které jsou schopné chránit čerpadlo a hydraulické  
a elektrické zařízení. 
Velmi důležitou vlastností, díky které se PWM odlišuje od obvyklých systémů typu On/Off, je značná 
energetická úspora, která může u určitých typů použití dosáhnout více než 85%. V dodatku je 
uvedeno srovnání nákladů a energetické úspory při použití elektrického čerpadla zapojeného přímo  
a se systémem PWM. 
PWM rovněž prodlužuje životnost elektrického čerpadla. 
Hladina hluku vydávaná čerpadlem, které řídí PWM systém, je obvykle mnohem menší, než hladina 
hluku vydávaná stejným elektrickým čerpadlem, avšak připojeným přímo k síti  
 
Modely PWM DV jsou zařízení, která lze napájet z jednofázového vedení 220÷240 V nebo 
z vedení 100÷127 V a která pracují s jednofázovými elektrickými čerpadly, jež spadají do 
napájecího pásma výrobku. 
 
 
1.1    
 

Oblast použití 

Systém PWM udržuje konstantní tlak tím, že mění počet otáček elektrického čerpadla za minutu. 
Elektrické čerpadlo se obvykle zásobuje z nádrže, zásobníku nebo studny. 
 
Typické oblasti použití: 

- byty 
- obytné domy 
- prázdninové domy 
- zemědělské podniky 
- zásobování vodou ze studen 
- zavlažování skleníků, zahrad, zemědělských zařízení 
- využívání dešťové vody 
- průmyslová zařízení. 

 
PWM se používá u pitné vody, užitkové vody nebo čisté vody bez pevných nebo abrazivních částic. 
 
 

 
   PWM nelze používat u následujících materiálů: tekuté potraviny, hořlavé tekutiny, deriváty 
uhlovodíků, agresivní, korosivní nebo viskózní kapaliny. 
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1.2 
 

Technické vlastnosti 

V následující tabulce jsou uvedeny technické vlastnosti výrobků řady PWM 1-BASIC DV. 
 
  

PWM 1-BASIC DV 11 
 

PWM 1-BASIC DV 14 
 

Max. fázový proud motoru 11 A 14 A 
Napětí ve vedení 220÷240 V / 100÷127 V, jednofázové,  tol.: +10%; -20% 
Minimální přípustné napětí 176 V (@ 220÷240 V); 80 V (@ 100÷127 V) 
Maximální přípustné napětí 264 V (@ 220÷240 V); 140 V (@ 100÷127 V) 
Napětí elektrického čerpadla 220÷240 V / 100÷127 V, jednofázové 
Hmotnost jednotky (bez obalu) 3,7 kg 
Pracovní umístění Jakékoliv 
Max. teplota kapaliny 50oC 
Max. provozní teplota 60oC 
Max. tlak 16 bar 
Regulační rozsah tlaku od 1 do 9 bar 
Maximální průtok 300 l/min 
Max. rozměry (DxVxH) 22x28x18 cm 
Hydraulická spojka na vstupu 
kapaliny 

1 ¼“ pero  

Hydraulická spojka na výstupu 
kapaliny 

1 ¼“ drážka 

Stupeň krytí IP 55 
 
Reléové výstupy (čistý kontakt) 

- ne (bez rozšiřovací karty, viz bod 2.3) 
- 2 (fault; čerpadlo v provozu) (pokud je nainstalovaná rozšiřovací karta,  
viz bod 2.3) 

Set point - 1 (bez rozšiřovací karty) 
- 2 (s rozšiřovací kartou) 

 
Digitální vstupy (optoizolované) 

- ne (bez rozšiřovací karty) 
- 2 (plovák; výběr podle hodnoty set point; všeobecné 
oprávnění) (pokud je nainstalovaná rozšiřovací karta, viz bod 2.3) 

Připojení RS 485 
 
Bezpečnostní zařízení 

chod nasucho 
nadměrná teplota elektroniky 
neobvyklé napájecí napětí 
zkrat mezi výstupními fázemi 

 
Tabulka 1: Technické vlastnosti 
 
Více podrobností o ztrátě zatížení platné pro provoz čerpadla se systémem PWM najdete v dodatku. 
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2   
 

INSTALACE 

2.1 
 

Hydraulické zapojení 

Na potrubí mezi čerpadlem a PWM je bezpodmínečně nutné nainstalovat zpětný ventil, tak jak je 
vidět na obrázku 1, součást č. 12. 
Na následujícím obrázku je vidět schéma správně připojeného zařízení. 
  

 
          Viz poznámky  
          k instalaci 
 
 
 

   
 
 

Součásti systému 
 

1 Expanzní nádoba 
 
2 Manometr 
 
3, 12 Zpětný ventil 
 
4, 11 Kulový ventil 
 
5, 9  Přípojka s rychloupínací objímkou 
 
6 Přípojka elektrického čerpadla 
 
7 Připojení k vedení 
 
8 PWM 
 
10 Filtr 
 
13 Čerpadlo 

 
Obrázek 1: Schéma hydraulického zapojení 
 
Za přívod se doporučuje nainstalovat malou expanzní nádobu. 
 
Poznámky k instalaci: 

U všech zařízení, u kterých je možnost výskytu vodních rázů (například zvlažování, u kterého 
elektrický ventil neočekávaně přeruší přívod), se doporučuje nainstalovat další zpětný ventil za 
PWM a také expanzní nádobu mezi zpětný ventil a PWM (viz obrázek 1, součásti č. 1 a 3). Ventil 
mezi čerpadlem a PWM, viz výše (12), je však i nadále nutný. 

 
Propojovací vedení mezi PWM a elektrickým čerpadlem nesmí mít odbočky. 
Rozměry potrubí musí odpovídat nainstalovanému elektrickému čerpadlu.  
 
Propojovací vedení mezi čerpadlem a PWM musí být co nejkratší a co nejpevnější. Pokud by toto 
propojení bylo příliš dlouhé nebo se mohlo ohýbat, mohlo by při regulaci docházet ke kolísání. V tom 
případě se dá problém vyřešit nastavením kontrolních parametrů „GP“ a „GI“ (viz bod 5.1.3.4  
a 5.1.3.5). 
 
Poznámka:  Systém PWM pracuje s konstantním tlakem. Tato regulace má smysl zejména tehdy, 

když je zřízení za systémem vhodně dimenzováno. U zařízení, jejichž potrubí má příliš 
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úzký průřez, dochází ke ztrátám zatížení, které přístroj nedokáže vyrovnat; výsledkem 
je to, že tlak je sice konstantní u PWM, avšak ne u spotřebiče.  

  Nebezpečí mrazu:

- Pokud je PWM v provozu, je nezbytně nutné ho vhodným způsobem chránit před zamrznutím  
a zajistit konstantní přívod elektrického proudu. 

 V chladných měsících dávejte pozor na okolní podmínky, ve kterých 
se PWM nachází, a zejména na elektrická zapojení. Při teplotách okolí nižších než 0oC 
můžete podle způsobu použití využít dva typy preventivních opatření.  

- Pokud PWM není v provozu, doporučuje se přerušit přívod elektrického proudu, odpojit přístroj od 
potrubí a zcela ho zbavit zbylé vody (obrátit jako sklenici). Pro tyto případy se doporučují spojky 
s objímkami pro rychlé připojení a odpojení. 
Poznámka: Nestačí zbavit potrubí tlaku, protože uvnitř stále zůstává voda. 
 
Poznámka: Pokud od PWM odpojíte přívod elektrického proudu, není protimrazová funkce funkční 
(viz bod 5.1.3.9). 
 
 

 Nebezpečí přítomnosti cizích těles v potrubí:

 

 Nečistoty v kapalině mohou způsobit, že 
se potrubí zanese nebo že se zablokuje průtokový ventil, což by negativně ovlivnilo správnou 
funkčnost systému. Pokud je PWM nainstalován na potrubí, kterým mohou procházet cizí tělesa, např. 
štěrk, atd. (jako v případě ponorných čerpadel), je zapotřebí nainstalovat před PWM vhodný, i hrubý 
filtr (100 μm). 

 
2.2 
 

Elektrické zapojení 

Požadavky stanovené pro napájecí napětí PWM 1-BASIC DV jsou následující: 
 
Jmenovité napětí 220÷240 V / 100÷127 V (+ 10% / - 20%) 
Minimální přípustné napětí 176 V @ 220÷240 V (220 V – 20%); 92 V @ 100÷127 V (100 V – 20%) 
Maximální přípustné 
napětí 

264 V @ 220÷240 V (240 V + 10%); 132 V @ 100÷127 V (127 V + 10%) 

Frekvence 50 / 60 Hz 
 
Tabulka 2: Potřebné napájecí napětí 
 
 

 NEBEZPEČÍ Nebezpečí elektrických výbojů  
Dříve než budete přístroj instalovat nebo u něj provádět údržbu, odpojte PWM od elektrické napájecí 
sítě a dříve než se budete dotýkat jeho vnitřních součástí, vyčkejte alespoň 5 minut.  
 

 Ujistěte se, že elektrická síť odpovídá všem požadavkům na napětí a frekvenci 
potřebným pro správnou funkčnost PWM. 
 
POZOR 
Napětí ve vedení se může při spuštění elektrického čerpadla se systémem PWM změnit. 
Napětí ve vedení se může měnit podle typu dalších přístrojů, které jsou k němu připojené, a podle 
kvality daného vedení. 
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2.2.1 
 

Připojení k napájecímu vedení 

Přístroje PWM jsou obvykle vybaveny napájecím kabelem. U provedení, která nejsou kabely 
vybavena, se vedení připojuje na trojcestnou svorku „J4“ s označením „LINE“ a šipkou směřující 
dovnitř (viz obrázek 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Napájecí svorka 
 
Pokud je nainstalováno elektrické čerpadlo s výkonem odpovídajícím maximálnímu povolenému 
výkonu, musí být průřez napájecího kabelu stejný nebo větší, než je minimální hodnota uvedená 
v tabulce 3 pro danou délku spojovacího kabelu. 
 

Délka vedení (metry)  Minimální průřez každého vodiče (mm2) 
0 – 25 4 
25 - 40  6 

 
Tabulka 3: Vztah mezi průřezem a délkou kabelů 
 
V případě instalace čerpadel s menším výkonem, než je maximální povolený výkon, lze průřez 
napájecích kabelů zmenšit v poměru ke snížení výkonu (např. pokud se celkový výkon sníží na 
polovinu, lze průřez rovněž snížit na polovinu). 
PWM 1-BASIC DV je už vybaven vlastními proudovými ochranami. Pokud je na vedení nainstalován 
magneticko-tepelný spínač, musí být dimenzován na 20 A. 
 
Připojení vedení k PWM 1-BASIC DV musí být vybaveno zemnícím vodičem, jehož impedance musí 
splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v normách platných v zemi použití. Celkový zemnící odpor 
nesmí být vyšší než 100 Ohm. 
 
 
2.2.2 
 

Elektrické zapojení elektrického čerpadla 

Napájecí napětí motoru nainstalovaného elektrického čerpadla musí být 220÷240 V nebo 100÷127 V, 
jednofázové, 50/60 Hz. Maximální příkon motoru nesmí být větší než příkon uvedený v tabulce 1. 
Jednofázové motory konfigurované na jiná napětí nemohou s PWM 1-BASIC DV pracovat. 
Zkontrolujte štítkové hodnoty a zapojení uváděná výrobcem použitého motoru a ubezpečte se, že je 
zaručeno dodržení výše uvedených podmínek. 
Zejména je nutné, aby jednofázový motor měl  hodnoty jmenovitého napětí a jmenovité frekvence 
odpovídající napětí a frekvenci sítě. Elektrická čerpadla s vlastnostmi, které neodpovídají typu 
napájecí sítě, lze použít jen při dodržení postupu popsaného v bodě 4.1.2. 
 
Přístroje PWM 1-BASIC DV jsou obvykle vybaveny kabelem pro spojení s motorem. 
U provedení, která nejsou kabelem vybavena, musí být spojení mezi PWM 1-BASIC DV a elektrickým 
čerpadlem provedeno pomocí kabelu se třemi vodiči (fáze + nulový vodič + zemnící vodič) 
připojeného na trojcestnou svorku „J9“ s označením „PUMP“ a šipkou směřující ven (viz obrázek 3). 
Seznamte se technickými údaji použitého čerpadla, zjistíte tak správný průřez kabelů. 
Použití vhodných kabelů je nezbytné pro zachování stupně krytí IP55. 
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Obrázek 3: Výstupní svorka elektrického čerpadla 
 

 Chybné připojení napájecího vedení na výstupní svorky určené pro zatížení může 
vést k nenávratnému poškození celého přístroje. 
 

 Chybné připojení zemnícího vedení na jinou než zemnící svorku může vést 
k nenávratnému poškození celého přístroje. 
 
Po připojení elektrického a vodovodního vedení přiveďte do systému elektrický proud a pokračujte 
nastaveními popsanými v kapitole 4. 
 
 
2.3 Elektrické zapojení rozšiřovací karty se vstupy/výstupy pro PWM  

 
1-BASIC DV 

PWM 1-BASIC DV lze připojit k rozšiřovací kartě vybavené 3 vstupy a 2 výstupy, což umožní připojit  
i další přístroje. 
Na obrázku 4 je vidět spojení mezi rozšiřovací kartou a PWM 1-BASIC DV. 
Na obrázku 5 a na obrázku 7 jsou vidět logicko-funkční schémata proveditelných zapojení. 
Na obrázku 6 a na obrázku 8 jsou jako příklady uvedeny dvě možné konfigurace vstupů a výstupů. 
Pracovník provádějící instalaci pak může pouze spojit požadované vstupní a výstupní kontakty kabely 
a konfigurovat jejich příslušné funkce tak, jak je to požadováno (viz bod 5.1.3), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 4: Propojení mezi rozšiřovací kartou I/O a PWM 1-BASIC DV 
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Elektrické vlastnosti výstupních kontaktů: 
Oba dva výstupní kontakty lze použít buď k signalizaci alarmů, nebo pro hlášení o stavu čerpadla. 
 
- Reléový spínač OUT 1: pin 8 a 9. Reléový spínač OUT 2: pin 10 a 11. 
- Čistý kontakt 250 Vac, max. odporové zatížení 6 A, max. induktivní zatížení 3A. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OUT 1 Čistý kontakt pro signalizaci alarmů 
 

OUT 2 Čistý kontakt pro signalizaci  
chodu čerpadla 

 
 
 
Obrázek 5: Svorkovnice s uživatelským výstupem 
 
 
 

Příklad použití výstupů o1 a o2 
 
 
 

                                                                    Síťové napětí  
                                                               220V 50Hz 

 
 

Reléový spínač o1: pin 8 a 9 
Reléový spínač o2: pin 10 a 11. 
 
Čistý kontakt 250 Vac - max. 6A s odporovým zatížením. 
 - max. 3A s indukčním zatížením. 
 
 
 
Při továrním nastavení (o1 = 2: kontakt NO; o2 = 2; kontakt NO) se  
L1 rozsvítí, když je čerpadlo zablokované (např. „bL“: zablokovánÍ kvůli  
nedostatku vody). L2 se rozsvítí, když je čerpadlo v chodu („Go“). 
 
 

 
Obrázek 6: Příklad možného použití uživatelských výstupů 
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Elektrické vlastnosti vstupních kontaktů s optokonektory: 
Všechny tři vstupy lze použít pro: připojení plováku (IN1), aktivaci druhé požadované hodnoty (IN2), 
celkovou aktivaci systému a/nebo reset obnovitelných chyb (IN3). 
 
-  Optokonektor IN1: pin 5 a 6. 
- Optokonektor IN2: pin 2 a 4 
-  Optokonektor IN3: pin 3 a 4. 
-  Vstupy mohou mít zápornou nebo kladnou polaritu podle vlastního návratu na kostru a fungují se 

střídavým nebo jednosměrným proudem. 
-  Kvůli zajištění správné funkčnosti musí napětí vstupů respektovat následující hodnoty: 
 
 Vstupy DC [V] Vstupy AC [Vrms] 
Minimální spínací napětí 8 6 
Maximální vypínací napětí 2 1,5 
Maximální přípustné napětí 36 36 
 
Tabulka 4: Hodnoty přípustných vstupních napětí 
 
 
Při 12VDC činí příkon 3 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Svorkovnice s uživatelskými vstupy 
 
 
 

  Napájení +12Vdc přiváděné na pin 1 a 7 u J2 může vydat maximálně 50 mA. 
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Řízení s čistým kontaktem 

  
 

Řízení s vnějším napětím 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Čistý kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       Můstek 

 
 
 

Příklad použití IN 1 
 

  Jestliže se aktivuje IN 1, čerpadlo  
  se zablokuje a je signalizováno  
  „F1“. (např. IN 1 by mohlo být  
  spojeno s plovákem). Nastavení  
  viz bod 5.1.3.11.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájení 
stejnosměrným 

napětím (max. 36V) 
nebo střídavým 
napětím (max. 

36Vms)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            Čistý kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Můstek 

 
 
 
 
 

 
 

Příklad použití IN 2 
 
 

  Jestliže se aktivuje IN 2,  
  regulační tlak se nastaví na 
  „P1“. (viz bod 5.1.3.11.2.I2:  
   Nastavení funkce  vstupu IN2,     
   přepínání aktivního set pointu: 
   „SP“ nebo „P1“). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájení 
stejnosměrným 

napětím (max. 36V) 
nebo střídavým 
napětím (max. 

36Vms) 
 
 
 
 
 
 
 

                                Čistý kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Můstek 

 
 
 
      Příklad použití IN 3 

 
 

Jestliže se aktivuje IN 3, čerpadlo 
 se zablokuje a je signalizováno „ 
F3“. (např. IN 3 by mohlo být  
spojeno s bezpečnostním hlídačem 
tlaku s ručním obnovením). 
 Nastavení viz bod 5.1.3.11.3. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájení 
stejnosměrným 

napětím (max. 36V) 
nebo střídavým 
napětím (max. 

36Vms) 
 
Obrázek 8: Příklad možného použití uživatelských vstupů 
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2.4 

 

Elektrické zapojení sloužící ke vzájemnému propojení a střídavému 
režimu 

PWM je vybaven komunikačním portem, přes který je možné se pomocí vhodného kabelu spojit 
s jiným PWM. 
 
POZOR: U spojovacích kabelů s délkou větší než 1m se u obou dvou přístrojů doporučuje použít    
     odstíněný kabel s patkou připojenou na kostru (středový pin číslo 2). 
 
 
2.4.1 
 

Elektrické zapojení sloužící ke vzájemnému propojení dvou PWM 

Díky tomuto zapojení mohou být PWM v provozu ve skupinách po dvou a mohou být koordinovány 
(viz body 5.1.2.6 „Ad: Nastavení adresy pro vzájemné propojení“, 5.1.2.6.1 „Nastavení adres pro 
skupiny tvořené dvěma PWM“, 5.1.2.7 „Eb: Aktivace booster“ a 5.1.3.10 „CM: Střídavý režim“). 
Tento provozní režim vyžaduje, aby oba dva přístroje byly pomocí trojpólového kabelu připojeny  
na  svorkovnici J1, tak jak je vidět na obrázku 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: Schéma zapojení dvou PWM ve střídavém režimu 
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3 
 

KLÁVESNICE A DISPLEJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10: Klávesnice – displej PWM. 
 
Čelní panel PWM je vybaven ovládací klávesnicí se 4 tlačítky a dvoumístným displejem, pomocí 
kterého jsou zobrazovány jednotlivé veličiny, číselné hodnoty a případné zablokování a bezpečnostní 
hlášení. 
 
 
3.1 
 

Funkce tlačítek 

 

Tlačítkem MODE lze v jednotlivých menu přecházet k následujícím položkám. 

 

Tlačítkem SET lze opustit aktuální menu a vrátit se k obvyklému zobrazení. 

 

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li snížit aktuální měnitelný parametr. 

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se hodnota veličiny zobrazí minimálně na 5 
sekund, poté se na 1 sekundu objeví identifikátor. 

 

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li zvýšit aktuální měnitelný parametr. 

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se hodnota veličiny zobrazí minimálně na 5 
sekund, poté se na 1 sekundu objeví identifikátor. 

 
 

Poznámka:  Stisknete-li tlačítko  nebo tlačítko ,  zvolená veličina se změní a okamžitě se 
uloží do trvalé paměti (EEPROM). Pokud přístroj v této fázi vypnete, i náhodně, nebude 

právě nastavený parametr vymazán. Tlačítko  slouží pouze k návratu do zobrazení 

stavu přístroje. K uložení provedených změn není nutné stisknout tlačítko . 
 
3.2 
 

Způsob zobrazování 

Jednotlivé veličiny jsou zobrazovány formou alfanumerického identifikátoru a hodnoty. Význam 
alfanumerického identifikátoru je souhrnně uveden v tabulce v bodě 3.3. Při zobrazení hlášení (např. 
při chybě) se objeví dva statické znaky; pokud je k identifikátoru přiřazena i číselná hodnota, 
identifikátor se zobrazuje střídavě s jeho hodnotou. 
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Identifikátor se objeví na 1 sekundu, zatímco hodnota na 5 sekund. 
 

Pro zjednodušení operace nastavení se hodnota zobrazí i při stisknutí tlačítka   nebo . 
U některých veličin je zapotřebí zobrazit 3 číslice, jako např. u teploty. V těchto případech probíhá 
zobrazování následovně: 
Jako první se objeví název parametru, a to na dobu jedné sekundy. Poté následují setiny a poté 
desetiny a jednotky. Setiny jsou uvedeny v poli napravo, zatímco pole vlevo je vypnuté. Poté se objeví 
dvě pole pro desetiny a jednotky. Trojciferné číslo se během 5 sekund objeví třikrát celé, poté se opět 
na dobu jedné sekundy objeví dvoupísmenný identifikátor. Při změně trojciferných parametrů se vždy 
zobrazují desetiny a jednotky; po posledním stisknutí tlačítek dojde k návratu k obvyklému 
trojcifernému zobrazování. 
U veličin, které udávají desetinné číslo (např. UP), se desetinné číslo zobrazuje až do 9,9, poté se 
zobrazují pouze desetiny a jednotky. 
 
 
3.3 
 

Význam hlášení zobrazovaných na displeji 

 
Identifikátor 

 
Popis 

 
Zobrazení na displeji v běžném provozním režimu 

Go Elektrické čerpadlo je zapnuté 
Sb Elektrické čerpadlo je vypnuté 

Chybová hlášení a signalizace stavu 
bL Zablokování kvůli nedostatku vodu 
bP Zablokování kvůli chybějícímu čidlu tlaku 
LE Zablokování kvůli nesprávné napájecí síti 
LP Zablokování kvůli nízkému napájecímu napětí 
HP Zablokování kvůli vysokému napájecímu napětí 
EC Zablokování kvůli chybnému nastavení parametru Un u elektrického čerpadla 
oF Zablokování kvůli nadproudu u výstupních prvků 
SC Zablokování kvůli zkratu na výstupních fázích 
ot Zablokování kvůli přehřátí koncových výkonových prvků 

oF/ot Zablokování kvůli nadproudu na výstupních prvcích s teplotou vyšší než 45oC 
F1 Stav / alarm vstupu 1 
F3 Stav / alarm vstupu 3 

E0…E7 Interní chyba 0…7 

Zobrazení hlavních veličin (tlačítko ) 
Fr Zobrazení aktuální frekvence otáčení [Hz] 
UP Zobrazení tlaku [bar] (při provozu v ručním režimu zdvojnásobeno) 
UE Zobrazení verze softwaru, kterým je přístroj vybaven 

 

Zobrazení a uživatelská nastavení (tlačítka ) &  , 2 sekundy) 
SP Nastavení požadované hodnoty tlaku [bar nebo PSI] 

Zobrazení a instalační nastavení (tlačítka ) &  & , 5 sekund) 
Fn Nastavení jmenovité frekvence otáčení elektrického čerpadla [Hz] 
Un Nastavení jmenovitého napětí elektrického čerpadla 
Lo Nastavení lokalizace 
od Nastavení provozního režimu PWM 
rP Nastavení poklesu tlaku pro nové spuštění [bar nebo PSI] 
Ad Nastavení adresy (nutné u skupiny s více čerpadly ve střídavém režimu) 
Eb Aktivace čerpadla booster 
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Zobrazení a servisní nastavení (tlačítka  ) &  & , 5 sekund) 
tb Nastavení doby latence při zablokování kvůli nedostatku vody [s] 

GP Nastavení přírůstku proporčního koeficientu PI 
GI Nastavení přírůstku celkového koeficientu PI 
FS Nastavení maximální frekvence otáčení elektrického čerpadla [Hz] 
FL Nastavení minimální frekvence otáčení elektrického čerpadla [Hz] 
Ft Nastavení hranice nízkého průtoku 

CM Nastavení strategie střídání u skupin se dvěma čerpadly ve střídavém režimu 
AE Aktivace protiblokovací / protimrazové funkce  
i1 Nastavení funkce vstupu 1 
i2 Nastavení funkce vstupu 2 
I3 Nastavení funkce vstupu 3 
P1 Nastavení požadované hodnoty pomocného tlaku [bar nebo PSI] 
O 1 Nastavení funkce výstupu 1 
O 2 Nastavení funkce výstupu 2 
Sf Nastavení spouštěcí frekvence  
St Nastavení doby spuštění 

MONITOR (tlačítka  & ,na 2 sekundy) 
UF Zobrazení průtoku (při provozu v ručním režimu zdvojnásobeno) 
ZF Zobrazení nulového průtoku (při provozu v ručním režimu zdvojnásobeno) 
FM Zobrazení maximální frekvence otáčení [Hz] 
tE Zobrazení teploty koncových výkonových prvků [°C nebo °F] 
GS Zobrazení provozního stavu 
PF Zobrazení nastavené frekvence otáčení elektrického čerpadla [Hz] 
PU Zobrazení nastaveného napětí elektrického čerpadla 
FF Zobrazení historie chyb a zablokování 

Přístup do ručního režimu (tlačítka  &   &  , 5 sekund) 
FP Nastavení zkušební frekvence pro ruční režim [Hz] ≤ než je nastavená hodnota FS 
UP Zobrazení tlaku [bar nebo PSI] 
UF Zobrazení průtoku 
ZF Zobrazení nulového průtoku 

Obnovení továrního nastavení (tlačítka   &   na 2 sekundy při zapnutí) 
EE Načtení a vyvolání továrního nastavení v EEPROM 

Reset systému (tlačítka  )&   &  & ) 
ZF Celkový reset (ZF se objeví při opuštění resetu a opětovném spuštění systému)  

 
 
Tabulka 5: Význam hlášení zobrazovaných na displeji 
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4 
 

ZAPNUTÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

4.1 
 

První zapnutí přístroje 

4.1.1 

 

První zapnutí s motory konfigurovanými na napětí a frekvenci shodné s napětím  
a frekvencí sítě 

Po správně provedené instalaci hydraulického a elektrického zařízení (viz bod 2.1 a bod 2.2) je možné 
přivést do PWM elektrický proud. 
Na displeji se objeví nápis „ZF“ a po několika sekundách, pokud nenastala nějaká chyba nebo 
nedošlo k zablokování, se aktivuje PWM. Jmenovité napětí a jmenovitou frekvenci elektrického 
čerpadla vybere PWM automaticky podle typu napájecí sítě. Pokud je například PWM napájen 
proudem 100÷127 V, 60 Hz, budou jmenovité napětí a jmenovitá frekvence elektrického čerpadla 
vhodné pro řízení čerpadla se štítkovými údaji v rozmezí 100-127 V, 60 Hz. 

 Je nutné používat elektrické čerpadlo s takovými štítkovými hodnotami, které budou 
odpovídat typu napájecí sítě. Při připojování elektrických čerpadel s jiným jmenovitým napětím 
a jinou jmenovitou frekvencí, než je napětí a frekvence sítě, je třeba dodržet postup popsaný 
v bodě 4.1.2. 
 
Při prvním zapnutí má PWM požadovanou hodnotu tlaku přednastavenu na 3 bar. 
 

V běžném provozním režimu stiskněte současně tlačítka 

Nastavení požadované hodnoty tlaku.  

 a a držte je stisknutá, dokud 

se na displeji neobjeví nápis „SP“. Pomocí tlačítek  a  pak lze zvýšit příp. snížit hodnotu 
požadovaného tlaku. 

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko . 
 
4.1.2 

Aby se mohla používat elektrická čerpadla s jiným jmenovitým napětí a/nebo jinou jmenovitou 
frekvencí, než je napětí a frekvence sítě, je třeba dodržet speciální instalační postup, který mohou 
provádět jen odborní pracovníci a který se může používat jen v nezbytně nutných případech. Možné 
povolené kombinace elektrického čerpadla a napájecí sítě jsou uvedeny v tabulce 6. 

První zapnutí s motory konfigurovanými na jiné napětí a frekvenci, než je napětí  
a frekvence sítě 

 
 Napájecí síť 
Typ elektrického 
čerpadla 
 

220÷240 V 
50 Hz 

220÷240 V 
60 Hz 

100÷127 V 
50 Hz 

100÷127 V 
60 Hz 

220-240 V / 50 Hz default  NE NE 
220-240 V / 60 Hz  default NE NE 
100-127 V / 50 Hz   default  
100-127 V / 60 Hz    default 
Tabulka 6: Povolené kombinace elektrického čerpadla a napájecí sítě 
 
Kombinace označené jako „default“ jsou automaticky řízeny PWM: v těchto případech lze provést 
obvyklou instalaci a první zapnutí. 
Pro jiné povolené kombinace je nutné: 

- Zapnout PWM, když je čerpadlo odpojené
- Nastavit parametry Fn a Un tak, jak je popsáno níže, a ignorovat přitom chybové signály PWM. 

. 

- Vypnout PWM. 
- Připojit čerpadlo. 
- Zapnout PWM. 
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Nastavení jmenovité frekvence Fn a jmenovitého napětí Un použitého motoru 

V běžném provozním režimu stiskněte současně tlačítka    a držte je stisknutá, 
dokud se na displeji neobjeví nápis „Fn“.  

Pomocí tlačítek  a  nastavte frekvenci Fn, dodržujte údaje uvedené na štítku 
elektrického čerpadla (např. 50 Hz). 

Poté stiskněte  a pomocí tlačítek  a nastavte napětí Un, dodržujte údaje uvedené 
na štítku elektrického čerpadla. Na displeji je zobrazeno číslo 23, což udává napětí v pásmu 220-240 
V, nebo číslo 11, což udává napětí v pásmu 100-127 V. 
Pro návrat do režimu automatického výběru odstraňte nastavené parametry, tak se vrátíte do 
továrního nastavení. 

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko . 
 

  Při chybné konfiguraci pracovní frekvence nebo napětí elektrického čerpadla se 
elektrické čerpadlo může poškodit. 
 
 
a) 

V běžném provozním režimu stiskněte současně tlačítka 

Nastavení požadované hodnoty tlaku 

a   a držte je stisknutá, dokud 

se na displeji neobjeví nápis „SP“. Pomocí tlačítek  a pak můžete zvýšit nebo snížit 
hodnotu požadovaného tlaku.  

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko . 
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4.2 
 

Řešení problémů typických pro první instalaci 

 
 

Hlášení PWM 
 

Možné příčiny 
 

Náprava 
 
 
 

bL 

 
 
1) Nedostatečné množství vody 
2) Čerpadlo není uvedeno do chodu 
3) Čerpadlo je zablokované 
4) Chybné nastavení spouštěcích 
parametrů čerpadla 

 
1-2) Spusťte čerpadlo a zkontrolujte, zda není 
v potrubí vzduch. Zkontrolujte, zda není zaneseno 
sání nebo případné filtry. Zkontrolujte, zda potrubí 
vedoucí od čerpadla k PWM není poškozené nebo  
u něj nedochází k závažným únikům. 
3) Zkontrolujte, zda není zablokované oběžné kolo 
nebo motor nebo zda je nebrzdí cizí tělesa. 
Zkontrolujte zapojení fází motoru. 
4) Zkontrolujte nastavení SF a St (viz bod 5.1.3.14, 
bod 5.1.3.14.1, bod 5.1.1.3.14.2). 
 

 
 
 

OF 

 
1) Nadměrný příkon 
2) Čerpadlo je zablokované 
3) Chybné nastavení spouštěcích 
parametrů čerpadla 

 
1) Zkontrolujte, zda motor nepřijímá více proudu, 
než je maximum dodávané PWM. 
2) Zkontrolujte, zda není zablokované oběžné kolo 
nebo motor nebo zda je nebrzdí cizí tělesa. 
Zkontrolujte zapojení fází motoru. 
4) Zkontrolujte nastavení SF a St (viz bod 5.1.3.14, 
bod 5.1.3.14.1, bod 5.1.1.3.14.2). 
 

 
E1, LP nebo LE 

 
1) Napájecí napětí je nízké nebo 
mimo specifikovaný rozsah 
2) Nadměrný pokles napětí ve vedení 
 

 
1) Zkontrolujte, zda je ve vedení správné napětí. 
2) Zkontrolujte průřez napájecích kabelů (viz bod 
2.2).  

 
Sb nebo Go blikají 
V případě vzájemného 

propojení mezi dvěma PWM 

 
 
Chybí komunikace 

 
1) Zkontrolujte, zda je parametr Ad nastaven 
správně (viz bod 2.2). 
2) Zkontrolujte, zda je zapojený propojovací kabel  
a zda není porušený. 
3) Zkontrolujte, zda je připojení k pin konektorů 
správné (viz bod 2.4).   

 
Bp 

 

 
Tlakové čidlo je odpojené 

 
1) Zkontrolujte zapojení kabelu tlakového čidla. 

 
SC 

 
Zkrat mezi dvěma fázemi 

 
2) Ujistěte se, že je motor v dobrém stavu,  
a zkontrolujte jeho zapojení.  
 

 
Tabulka 7: Řešení problémů 
 
Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte distributora nebo oblastního zástupce.  
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5 
 

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ 

5.1 
 

Nastavitelné parametry 

5.1.1 
 

Parametry pro uživatele (přístupová tlačítka MODE & SET) 

POZOR: Pokud se během této fáze vyskytne nějaká chyba nebo porucha, displej se nezmění. Podle 
typu chyby se může elektrické čerpadlo vypnout. Přesto lze požadovanou kalibraci ještě 
provést. Pro rozpoznání typu nastalé chyby se musíte vrátit do režimu, v němž je vidět 

provozní stav, a stisknout tlačítko . 
 
 
5.1.1.1 SP: Nastavení požadované hodnoty tlaku 

V běžném provozním režimu stiskněte současně tlačítka a   a držte je stisknutá, dokud se 

na displeji neobjeví nápis „SP“. Pomocí tlačítek  a pak můžete zvýšit nebo snížit hodnotu 
požadovaného tlaku.  
Regulační rozsah je od 1,0 do 6,0 bar. 

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko . 
 
Tlak pro nové spuštění PWM se nastavuje pomocí parametru „rP“, který vyjadřuje (v jednotkách bar) 
snížení tlaku oproti hodnotě „SP“. Toto snížení má za následek spuštění čerpadla (viz bod 5.1.2.5). 
 
Příklad: SP = 3,0 bar; rP = 0,5 bar: 

Během běžného provozu se v zařízení nachází tlak 3,0 bar. 
Jakmile tlak klesne pod hodnotu 2,5 bar, elektrické čerpadlo se znovu zapne. 

 
 
5.1.2 
 

Instalační parametry (přístupová tlačítka „MODE“ & „SET“ & „-„ ) 

Pozor: Pokud se během této fáze vyskytne nějaká chyba nebo porucha, displej se nezmění. 
Podle typu chyby se může elektrické čerpadlo vypnout. Přesto lze požadovanou kalibraci 
ještě provést. Pro rozpoznání typu nastalé chyby se musíte vrátit do režimu, v němž je 

vidět provozní stav, a stisknout tlačítko . 
 
 

V běžném provozním režimu stiskněte současně tlačítka    (minus) a držte je 

stisknutá, dokud se na displeji neobjeví nápis „Fn“. Pomocí tlačítek  a pak můžete zvýšit 

nebo snížit hodnotu parametru, zatímco pomocí tlačítka  lze cyklicky přejít k následujícímu 
parametru. 

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko . 
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5.1.2.1 Fn: Nastavení jmenovité frekvence 

Tento parametr stanovuje jmenovitou frekvenci elektrického čerpadla a pomocí tlačítek  nebo 

ho lze nastavit na dvě frekvence - 50 Hz nebo 60Hz - nebo na automatický výběr (označovaný 
jako „- -„, což je předem stanovená hodnota). V automatickém výběru se hodnota Fn rovná frekvenci 
napájecí sítě. 
 

 Při chybném nastavení jmenovité frekvence může dojít k poškození elektrického 
čerpadla. 
 
Poznámka:  každá změna hodnoty Fn se chápe jako změna systému, pročež FS, FL a FP 

automaticky přejímají hodnoty default. 
 
 
 
5.1.2.2 Un: Nastavení jmenovitého napětí 

Tento parametr stanovuje jmenovité napětí elektrického čerpadla a pomocí tlačítek  nebo 

ho lze nastavit na dvě napětí - „23“ nebo „11“ - nebo na automatický výběr (označovaný jako „- 
-„, což je předem definovaná hodnota). V automatickém výběru se hodnota Un rovná napětí napájecí 
sítě. 
 

Při chybném nastavení jmenovitého napětí může dojít k poškození elektrického 
čerpadla. 
 
Poznámka:  Zařízení nemůže generovat vyšší napětí elektrického čerpadla, než je napětí sítě. 
 
 
5.1.2.3 Lo: Nastavení parametru lokalizace 
 
Možné hodnoty: „- -„, 1 a 2 
Tento parametr umožňuje zvolit požadovanou měrnou jednotku (anglosaský systém nebo 
mezinárodní systém) pro tlak a teplotu: PSI / °F nebo bar / °C. Jako předdefinované nastavení si 
systém v případě napájecí sítě 60 Hz volí anglosaské jednotky a v případě napájecí sítě 50 Hz 
mezinárodní jednotky. 
Automatický výběr je na displeji uváděn jako „- - „. Alternativně lze parametr přepnout pomocí „1“ 
(mezinárodní systém) nebo „2“ (anglosaský systém). 
 
5.1.2.4 od: Nastavení provozního režimu PWM 
 
Možné hodnoty jsou 1 a 2. 
Z továrny je PWM vybaven režimem 1, který je přizpůsoben většině zařízení. Pokud dochází ke 
kolísání tlaku, které se pomocí parametrů GI a GP (viz bod 5.1.3.4 a 5.1.3.5) nedaří stabilizovat, 
přejděte k režimu 2. 
 
Důležité:  V obou dvou konfiguracích se liší také hodnoty regulačních parametrů GP a GI. Kromě 

toho jsou hodnoty GP a GI nastavené v režimu 1 uloženy v jiné paměti než parametry 
GP a GI nastavené v režimu 2. Proto se například hodnota GP režimu 1 při přechodu do 
režimu 2 nahrazuje hodnotou GP režimu 2, je však uložena a při návratu do režimu 1 se 
znovu obnoví. Stejná hodnota zobrazená na displeji má v každém z těchto režimů jinou 
závažnost, protože kontrolní algoritmus je jiný. 
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5.1.2.5 rP: Nastavení poklesu tlaku pro nové spuštění 
 
Vyjadřuje pokles tlaku oproti hodnotě SP (v barech), při kterém je čerpadlo opět spuštěno. 
Obvykle může být rP nastaveno od minima 0,1 po maximum 1,5 bar. Ve speciálních případech (viz 
bod 5.1.1.1) ho lze automaticky omezit. 
 
 
5.1.2.6 Ad: Nastavení adresy pro vzájemné propojení 
 
Se systémem PWM lze vytvořit skupiny tvořené dvěma PWM s vyrovnaným tlakem.  
 
Hodnoty, které lze k adrese Ad přiřadit jsou následující: „- - „, 1 a 2 a jejich význam je uveden dále: 

- „- -„ komunikace není aktivována  
- „1“ označuje sekundární PWM  
- „2“ označuje primární PWM. 

 
5.1.2.6.1 
 

Nastavení adresy pro skupiny tvořené dvěma PWM 

Bez jakýchkoliv přídavných součástí lze vytvořit skupiny dvou prvků, které budou řízeny podle různých 
provozních strategií a které budou komunikovat pomocí vzájemného propojení přes sériový port.  
U tohoto typu instalace je nutné, aby u obou dvou jednotek byla nastavena identifikační adresa („Ad“) 
- „1“ u jednoho přístroje a „2“ u druhého přístroje. 
 
POZOR: Pokud by oba dva vzájemně propojené PWM byly nastaveny se stejnou hodnotou „Ad“, 

komunikace by nefungovala a regulace by nemusela probíhat správně. 
 
POZOR: Pro optimální funkčnost se doporučuje vytvořit účinné kanály s podobnými 

hydraulickými a elektrickými vlastnostmi. 
 
Pokud komunikace nefunguje (kvůli chybnému nastavení hodnoty „Ad“, kvůli chybnému propojení 
kabely nebo kvůli jiným příčinám), fungují tyto dva PWM, jako by to byly dva zcela nezávislé přístroje. 
Při zobrazení stavů „Go“ nebo „Sb“ však signalizují však nemožnost komunikace tím, že displej bliká. 
 
Jsou-li hodnoty „Ad“ nastaveny správně, dojde k přizpůsobení některých parametrů regulace. 
Zejména sekundární PWM zkopíruje z primárního PWM následující hodnoty: 

- SP: Nastavení požadované hodnoty tlaku 
- rP: Nastavení poklesu tlaku pro nové spuštění 
- Eb: Aktivace čerpadla booster 
- CM: Střídavý režim 
- P1: Nastavení požadované hodnoty P1 pro vstup 2. 

 
Poznámka:  Během provozu lze změnit všechny parametry PWM (jak přizpůsobené parametry, tak  

i ostatní) na každém z obou přístrojů. Pokud u jednoho PWM změníte hodnotu jednoho 
z výše uvedených parametrů, bude mít tato změna vliv také na druhý připojený PWM. 

 
K přizpůsobení těchto hodnot dochází při každém zapnutí vzájemně propojené skupiny nebo při 
celkovém resetu.  
 
Co se týče různých strategií použití propojených elektrických čerpadel a střídavého režimu, 
okazujeme na body „5.1.2.7: Eb: Aktivace booster“ a „5.1.3.10: CM: Střídavý režim“. 
 
5.1.2.7 Eb: Aktivace booster 
 
Pokud jsou dva PWM vzájemně propojeny, lze v případě kdy jeden PWM není schopen podat 
dostatečný výkon, aktivovat obě dvě elektrická čerpadla současně. 
 
Poznámka:  Ponecháme-li stranou nastavení „Ad“ (primární nebo sekundární PWM), budeme 

označovat jako PWM leader ten PWM, který provádí regulaci (moduluje frekvenci),  
a jako PWM booster ten PWM, který pracuje pouze při maximální frekvenci.   
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Hodnoty přípustné pro aktivaci booster (Eb) jsou: 1 a 2: 
 

-  Eb = 1:  Provozní režim leader-booster není aktivován, proto bude vždy aktivní pouze jedno 
elektrické čerpadlo. 

 
-  Eb = 2: Provozní režim leader-booster je aktivován, proto lze spustit dvě elektrická čerpadla 

současně. 
 
Nastavení režimu, ve kterém si obě dvě elektrická čerpadla vyměňují role leader a booster, viz 
paragraf „5.3.1.10 CM: Střídavý režim“. 
 
 
5.1.3 
 

Servisní zobrazení a nastavení (přístupová tlačítka MODE & SET & + ) 

5.1.3.1 tB: Nastavení doby zablokování kvůli nedostatku vody 
Nastavení doby latence při zablokování kvůli nedostatku vody umožňuje zvolit dobu (uváděnou 
v sekundách), po kterou bude systém PWM signalizovat nedostatečné množství vody v elektrickém 
čerpadle. 
Změna tohoto parametru může být nutná, je-li známa prodleva mezi okamžikem zapnutí elektrického 
čerpadla a okamžikem, kdy skutečně začne pracovat. Příkladem této situace může být zařízení,  
u kterého je obzvláště dlouhé sací vedení elektrického čerpadla a u kterého dochází k malým únikům. 
V tomto případě se může stát, že se dané potrubí vyprázdní, i když je voda k dispozici, a že elektrické 
čerpadlo bude potřebovat určitou dobu na to, aby se opět naplnilo, vytvořilo průtok a natlakovalo 
zařízení. 
 
5.1.3.2 t1: Doba running po signálu o nízkém tlaku (kiwa) 
Tato doba je aktivní pouze tehdy, když je vstup i1 nastaven na 3 nebo na 4. 
Pokud je na vstupu i1 signalizován nízký tlak, PWM po dobu t1 počká a potom se zastaví; současně 
se zobrazí hlášení F1. Obnova může proběhnout automaticky, při návratu tlaku, nebo ručně, při 
současném stisknutí tlačítek + a -. 
 
5.1.3.3 t2: Doba prodlevy při podmínkách pro vypnutí 
Nastavení doby prodlení při podmínkách pro vypnutí umožňuje zvolit dobu, po které PWM vypne 
čerpadlo v případě, že se vyskytnou podmínky pro vypnutí (uváděno v sekundách). 
POZNÁMKA: Pokud se používají dva PWM nakonfigurované na vzájemnou komunikaci a zároveň se 

používá presostat pro konfiguraci se signálem nízkého tlaku (kiwa), musí být oba dva 
PWM přizpůsobeny ručně a musí mít stejné hodnoty „i1“, „t1“ a „t2“; oba dva vstupy  
1 musí být umístěny paralelně. 

 
5.1.3.4 GP: Nastavení zvýšení proporčního koeficientu PI 
Proporční poměr se obvykle musí zvýšit u těch systémů, jež se vyznačují elastičností (PVC potrubí  
a široká potrubí); naopak v případě tuhých zařízení (železná nebo úzká potrubí) se musí snížit. 
Kvůli zachování konstantního tlaku v zařízení provádí systém PWM typovou kontrolu PI u naměřené chyby tlaku. Na základě 
této chyby PWM vypočítá výkon, který se má dodat elektrickému čerpadlu. Tato kontrola závisí na nastavení parametrů GP  
a GI. Kvůli různému chování různých typů hydraulických zařízení, u kterých může systém pracovat, umožňuje PWM vybrat i jiné 
parametry, než byly nastaveny při výrobě. Téměř pro všechna zařízení jsou parametry GP a GI, tak jak byly nastaveny při 
výrobě, ideální. Pokud by však docházelo při regulaci k problémům, lze tato nastavení změnit.  
 
5.1.3.5 GI: Nastavení zvýšení integrálního koeficientu PI 
V případě vysokého poklesu tlaku při náhlém zvýšení průtoku nebo v případě pomalé odpovědi 
systému zvyšte hodnotu GI. Při kolísání tlaku blízko set point hodnoty hodnotu GI naopak snižte.  
 
Poznámka:  Typickým příkladem zařízení, u kterého je zapotřebí snížit hodnotu GI, je instalace,  

u které se PWM nachází ve velké vzdálenosti od elektrického čerpadla. Hydraulická 
elasticita ovlivňuje řízení PI a tím i regulaci tlaku. 

 
Důležité: Kvůli dosažení uspokojujících výsledků při regulaci tlaku je obvykle třeba upravit jak 

parametr GP, tak i parametr GI. 
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5.1.3.6 FS: Nastavení maximální frekvence otáčení 
 
Pomocí FS se nastavuje maximální frekvence otáčení čerpadla; lze ji nastavit v rozmezí od Fn + 20% 
do Fn – 20%. Může posloužit (po omezenou dobu) k dosažení vyšších hydraulických výkonů nebo ke 
stanovení maximálního limitu počtu otáček. 
Při každém nastavení nové hodnoty Fn se jí FS automaticky přizpůsobí. 
Provoz elektrického čerpadla při vysoké frekvenci může být užitečný pro pokrytí vysokých požadavků na průtok, a to bez toho, 
že by se tlak v zařízení odchýlil od nastaveného tlaku. Za těchto provozních podmínek však zařízení může pracovat pouze 
krátce, protože  motor se jinak silně zahřívá, což může negativně ovlivnit jeho výkon a poškodit ho.  
Aby se však dal vysokofrekvenční provoz optimálně využít, umožňuje PWM nastavit maximální provozní frekvenci, která bude 
vyšší než jmenovitá frekvence. Přitom vytvoří tepelné schéma nainstalovaného motoru a při nadměrném zvýšení teploty zajistí 
omezení maximální frekvence odesílané do elektrického čerpadla. Nastavené hodnoty maximální frekvence (FS) lze dosáhnout 
se studeným motorem, ta ale při zvyšování teploty vinutí klesá až na Fn (jmenovitá hodnota). 
Na druhé straně PWM v případě potřeby umožňuje nastavit maximální provozní frekvenci nižší, než je frekvence Fn. V tomto 
případě elektrické čerpadlo nikdy nepřekročí nastavenou hodnotu. 
 
5.1.3.7 FL: Nastavení minimální frekvence 
 
Pomocí FL se nastavuje minimální frekvence pro otáčení čerpadla. Její minimální hodnota je 0 Hz, 
maximální hodnota je pak 60% Fn; například: pokud Fn = 50 Hz, FL lze regulovat mezi 0 Hz a 30 Hz. 
Při každém nastavení nové hodnoty Fn přebírá FL hodnotu default. 
 
5.1.3.8 Ft: Nastavení prahu nízkého průtoku 
 
Pomocí parametru „Ft“ se nastavuje minimální práh pro průtok. Pokud není tento práh dosažen, PWM 
vypne elektrické čerpadlo. Tím získáváte regulační rozsah, kdy na základě odečítaného průtoku 
můžete vypnout elektrické čerpadlo. 
 
5.1.3.9 AE: Aktivace protiblokovací / protimrazové funkce  
 
Tato funkce slouží k zamezení mechanického zablokování v případě dlouhé nečinnosti nebo v případě 
nízké teploty; aktivuje se při spuštění elektrického čerpadla. 
 
Je-li tato funkce aktivována, začne PWM v případě příliš nízké teploty a rizika zamrznutí automaticky 
otáčet elektrickým čerpadlem na nízké otáčky. Udržováním vody v pohybu se snižuje riziko jejího 
zamrznutí v čerpadle. Také pro PWM se díky výdeji energie snižuje riziko poškození v důsledku 
zamrznutí. I v případech, kdy se teplota nachází v bezpečném rozmezí, může dlouhá nečinnost 
zablokovat pohyblivá mechanická ústrojí nebo vést ke vzniku nánosů uvnitř čerpadla. Z toho důvodu 
provádí čerpadlo jednou za 23 hodin odblokovací cyklus. 
 
POZOR: Protože je pro spuštění jednofázového čerpadla po určitou dobu zapotřebí spouštěcí 
frekvence blízká jmenovité frekvenci (viz bod 5.1.3.14.1 a 5.1.3.14.2), může pokaždé, když se  
u uzavřených spotřebičů uvede do chodu protimrazová funkce, dojít ke zvýšení tlaku v zařízení.  
 

 Je důležité, abyste se ujistili, že maximální dopravní výška nainstalovaného 
elektrického čerpadla je vhodná pro dané zařízení. V opačném případě se doporučuje vypnout 
protimrazovou funkci. 
 
5.1.3.10 CM: Střídavý režim 
 
Pokud jsou dva PWM vzájemně propojeny ve střídavém provozu, lze u nich zvolit různé strategie, jak 
střídat spuštění obou dvou elektrických čerpadel. 
 
Poznámka:   Ponecháme-li stranou nastavení „Ad“ (primární nebo sekundární PWM), budeme 

označovat jako PWM leader ten PWM, který provádí regulaci (moduluje frekvenci),  
a jako PWM booster ten PWM, který pracuje pouze při maximální frekvenci.     
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Hodnoty přípustné pro střídavý režim CM jsou: 00 a 01: 
 
-  CM = 0:  primární PWM je vždy leader regulace a sekundární PWM bude aktivován jako booster 

(pokud Eb = 2) nebo jako rezerva (pokud Eb = 1). Pokud není sekundární přístroj používán po dobu 
23 hodin, stane se automaticky na jednu minutu leaderem (provede se omytí oběžného kola). 

 
Pokud není elektrické čerpadlo leader během provozu schopné pokrýt odběr a sekundární 
elektrické čerpadlo je nastaveno jako booster (Eb = 2), pak druhé jmenované čerpadlo bude 
pracovat při maximální frekvenci, zatímco PWM leader bude dále modulovat frekvenci otáčení 
podle odběru. Tento koncept je založen na tom, nechat více pracovat to čerpadlo, které 
odpočívalo. Pokud se odběr sníží, přístroj booster se vypne, regulaci dále provádí přístroj 
leader.  

 
-  CM = 1: primární a sekundární PWM se střídají v postavení leadera regulace. Ke změně dojde 

pokaždé, když PWM leader přejde do stavu standby nebo po 2 hodinách nepřetržitého provozu. 
 

Pokud není elektrické čerpadlo leader během provozu schopné pokrýt odběr a sekundární 
elektrické čerpadlo je nastaveno jako booster (Eb = 2), pak druhé jmenované čerpadlo bude 
pracovat při maximální frekvenci, zatímco PWM leader bude dále modulovat frekvenci otáčení 
podle odběru. Tento koncept je založen na tom, nechat více pracovat to čerpadlo, které 
odpočívalo. Pokud se odběr sníží, přístroj leader přejde do režimu standby a stane se z něj 
booster (vypnutý), zatímco přístroj booster se stane leaderem (a přejde na regulaci při 
proměnlivé rychlosti).  

 
Co se týče nastavení aktivačního parametru booster Eb, odkazujeme na bod „5.1.2.7 Eb: Aktivace 
booster“. 
V případě že u jednoho z přístrojů dojde k havárii platí pro oba dva tyto režimy střídavého provozu, že 
se druhý přístroj stane přístrojem leader a provádí regulaci při konstantním tlaku až po svůj maximální 
dostupný výkon. 
 
5.1.3.11 Setup pomocných digitálních vstupů IN1; IN2; IN3 pomocí parametrů i1; i2; i3 (pouze 

s nainstalovanou rozšiřovací kartou). 
 
Funkce přiřazená ke každému digitálnímu vstupu IN1; IN2; IN3 může být aktivována nebo změněna 
pomocí parametrů i1; i2; i3. 
 
Setup parametrů i1, i2, i3 může mít vždy následující hodnoty: 
 
0  funkce deaktivována 
1  funkce aktivována u horního aktivního vstupu 
2  funkce aktivována u dolního aktivního vstupu 
 
Pouze parametr i3 může mít také hodnoty 3, 4 a 5 (viz bod 5.1.3.11.3). 
Zapojení viz bod 2.3. 
 
5.1.3.11.1 
 

I1: Nastavení funkce vstupu IN1 (vnější plovák) (Kiwa) 

Pouze parametr i1 může mít také hodnoty 3 a 4 (viz bod 5.1.3.11.3) Kiwa 
 
i1 = 00: Deaktivovaný Input 

Změna stavu input nemá za následek chybové hlášení o nedostatku vody u vnějšího 
plováku. Chybové hlášení F1 se na displeji nikdy neobjeví. 

 
I1 = 01: Nedostatek vody u vnějšího plováku (NO) 

IN1: vstup bez přívodu energie Běžný provoz. 
IN1: vstup s přívodem energie Alarm F1 na displeji a zablokování systému 

(nedostatečné množství vody u vnějšího plováku) 
 
Poznámka: Aby došlo k zablokování systému a zobrazení chybových hlášení F1, musí mít vstup 

energii minimálně po dobu 1 sekundy.  
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V případě chybové podmínky F1 musí být vstup minimálně po dobu 30 sekund bez 
energie, teprve poté se může systém odblokovat. 

 
i1 = 02: Nedostatek vody u vnějšího plováku (NC) 

IN1: vstup bez přívodu energie Alarm F1 na displeji a zablokování systému 
(nedostatečné množství vody u vnějšího plováku) 

IN1: vstup s přívodem energie Běžný provoz. 
 
Poznámka: Aby došlo k zablokování systému a zobrazení chybových hlášení F1, musí být vstup 

minimálně po dobu 1 sekundy bez energie.  
V případě chybové podmínky F1 musí mít vstup energii minimálně po dobu 30 sekund, 
teprve poté se může systém odblokovat. 

 
5.1.3.11.2 
 

I2:Nastavení funkce vstupu IN2 (přepínání aktuální požadované hodnoty: „SP“ nebo „P1“) 

i2 = 00: Deaktivovaný input. 
Při každé změněn stavu input zůstává nastavená hodnota vždy SP 
 
i2 = 01: Systém se dvěma požadovanými hodnotami setpoiny (NO) 

IN2: vstup bez přívodu energie Aktivní nastavená hodnota = SP. V normálním 
režimu zobrazení se zobrazuje Go nebo Sb; v režimu 
GS (menu monitoru) se zobrazuje SP (pokud není 
aktivní protiblokovací / protimrazová funkce). 

IN2: vstup s přívodem energie Aktivní nastavená hodnota = P1. V normálním režimu 
zobrazení se zobrazuje Go nebo Sb; v režimu GS 
(menu monitoru) se zobrazuje P1 (pokud není aktivní 
protiblokovací / protimrazová funkce). 

Poznámka: Aby systém mohl pracovat s nastavenou hodnotou P1, musí být na vstup přiváděna 
energie minimálně po dobu 1 sekundy. Pokud se pracuje s nastavenou hodnotou P1, 
nesmí být na vstup přiváděna energie minimálně po dobu 1 sekundy, teprve poté začne 
systém pracovat s nastavenou hodnotou SP. 

 
i2 = 02: Systém se dvěma požadovanými hodnotami (NC) 

IN2: vstup bez přívodu energie Aktivní nastavená hodnota = P1. V normálním režimu 
zobrazení se zobrazuje Go nebo Sb; v režimu GS 
(menu monitoru) se zobrazuje P1 (pokud není aktivní 
protiblokovací / protimrazová funkce). 

IN2: vstup s přívodem energie Aktivní nastavená hodnota = SP. V normálním 
režimu zobrazení se zobrazuje Go nebo Sb; v režimu 
GS (menu monitoru) se zobrazuje SP (pokud není 
aktivní protiblokovací / protimrazová funkce). 

Poznámka:  Aby systém mohl pracovat s nastavenou hodnotou P1, musí být na vstup přiváděna 
energie minimálně po dobu 1 sekundy. Pokud se pracuje s nastavenou hodnotou P1, 
nesmí být na vstup přiváděna energie minimálně po dobu 1 sekundy, teprve poté začne 
systém pracovat s nastavenou hodnotou SP. 

 
5.1.3.11.3 
 

I3: Nastavení funkce vstupu IN3 (celková aktivace systému) 

i3 = 00: Deaktivovaný input. 
Při každé změně stavu input zůstává systém aktivovaný. Jsou možné pouze následující 
hodnoty tlaku: SP a P1 (viz i2). Chybové hlášení F3 se na displeji nikdy neobjeví.  

 
i3 = 01: Celková aktivace (NO) 

IN3: vstup bez přívodu energie Systém aktivován, hlášení GO nebo Sb. 
IN3: vstup s přívodem energie Systém deaktivován, hlášení F3. 

 
i3 = 02 Celková aktivace (NC) 

IN3: vstup bez přívodu energie Systém deaktivován, hlášení F3 
IN3: vstup s přívodem energie Systém aktivován, hlášení GO nebo Sb. 
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i3 = 03: Celková aktivace s resetem zablokování (NO) 

V tomto případě je funkce identická s případem i3 = 01, s tou výjimkou, že při každé 
aktivaci (neboli při přechodu IN3 ze stavu s přívodem energie do stavu bez přívodu 
energie) se vymažou také všechna obnovitelná zablokování, která jsou případně 
přítomna. 

 
i3 = 04: Celková aktivace s resetem zablokování (NC) 

V tomto případě je funkce identická s případem i3 = 01, s tou výjimkou, že při každé 
aktivaci (neboli při přechodu IN3 ze stavu bez přívodu energie do stavu s přívodem 
energie) se vymažou také všechna obnovitelná zablokování, která jsou případně 
přítomna. 

 
i3 = 05: Reset zablokování 

V tomto případě se při každém přechodu vstupu IN3 ze stavu bez přívodu energie do 
stavu s přívodem energie provede reset všech obnovitelných zablokování, která jsou 
případně přítomna. 

 
Souhrnná tabulka konfigurace digitálních vstupů IN1, IN2, IN3 

Hodnota Parametr 
 i1 i2 i3 

00 Funkce deaktivována. F1 
se nikdy nezobrazuje. 

Funkce deaktivována. 
Systém s jednou 
požadovanou hodnotou: SP 

Funkce deaktivována. 
F3 se nikdy nezobrazuje. 

01 Nedostatečné množství 
vody u vnějšího plováku 
připojeného k IN1 (NO). 

Systém se dvěma 
požadovanými hodnotami: 
SP; P1 signálu IN2 (NO). 

Celková aktivace systému PWM 
prostřednictvím vnějšího signálu IN3 
(NO). 

02 Nedostatečné množství 
vody u vnějšího plováku 
připojeného k IN1 (NC). 

Systém se dvěma 
požadovanými hodnotami: 
SP; P1 u signálu IN2 (NC). 

Celková aktivace systému PWM 
prostřednictvím vnějšího signálu IN3 
(NC). 

03 Vstup vnějšího presostatu 
minimální hodnoty je 
běžně otevřený. Normy 
Kiwa. 

 Celková aktivace systému PWM 
prostřednictvím vnějšího signálu IN3 
(NO) +  reset obnovitelných 
zablokování 

04 Vstup vnějšího presostatu 
minimální hodnoty je 
běžně uzavřený. Normy 
Kiwa. 

 Celková aktivace systému PWM 
prostřednictvím vnějšího signálu IN3 
(NC) +  reset obnovitelných 
zablokování 

05   Reset obnovitelných zablokování 
 
Tabulka 8: Konfigurace vstupů 
 
5.1.3.12 P1: Nastavení požadované hodnoty P1 (pouze s nainstalovanou rozšiřovací kartou). 
Pokud je parametr i2 nastaven na jinou hodnotu než nula, lze pomocí vstupu IN2 vybrat jednu ze dvou 
nastavitelných setpoint hodnot. První je SP (bod 5.1.1.1) a druhá je P1. 
 
5.1.3.13 O1, O2: Nastavení funkcí výstupu OUT1 a OUT2 (pouze s nainstalovanou rozšiřovací 

kartou). 
V tabulce 9 jsou uvedeny funkce, které lze přiřadit k výstupům OUT1 a OUT2. 
 

Přiřazení parametrů, které určují funkce digitálních výstupů OUT1, OUT2 
 Přiřazená hodnota 
Parametr 00 01 02 03 

o1 Kontakt je vždy 
rozpojený. 

Kontakt je vždy 
sepnutý. 

V případě chyby vedoucí 
k zablokování se kontakt 
sepne. 

V případě chyby vedoucí 
k zablokování se kontakt 
rozpojí. 

o2 Kontakt je vždy 
rozpojený. 

Kontakt je vždy 
sepnutý. 

Pokud je elektrické čerpadlo 
v chodu, kontakt se sepne. 

Pokud je elektrické 
čerpadlo v chodu, kontakt 
se rozpojí. 

 
Tabulka 9: Přiřazení funkcí k výstupům.
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5.1.3.14 Nastavení pro spuštění čerpadla 
 
Minimální frekvence, při které lze spustit jednofázové čerpadlo, je extrémně proměnlivý parametr 
závislý na typu použitého elektrického čerpadla. Proto je možné nastavit jak spouštěcí frekvenci, tak  
i dobu, během které musí být tato frekvence udržována, aby byla zaručena správná funkčnost všech 
modelů. 
Pokud se čerpadlo nedá spustit nebo pokud se spouští jen obtížně nebo pomalu, přečtěte si bod 4.2, 
kde jsou uvedena řešení problémů, nebo bod 5.1.3.14.1, bod 5.1.3.14.2 a případně zvyšte hodnotu 
SF nebo St. 
Pokud se při spuštění vyskytnou problémy s nadměrným tlakem, musíte parametry SF nebo St 
naopak snížit. V tomto případě se doporučuje měnit jednotlivé parametry postupně a v malých krocích 
a vždy zkontrolovat funkci přístroje. Obvykle se nadměrný tlak při spuštění projevuje pouze velmi 
nízkými hodnotami SP (1,0 – 4,5 bar); snížením výše uvedených parametrů ho lze omezit, avšak ne 
zcela odstranit. 
 
5.1.3.14.1 
 

SF: Nastavení spouštěcí frekvence 

Udává frekvenci, při které dojde ke spuštění čerpadla na dobu St (viz bod 5.1.3.14.2). Přednastavená 

hodnota se rovná jmenovité frekvenci čerpadla a pomocí tlačítek  a  ji lze změnit 
v rozmezí Fn a Fn-50%. Pokud bude nastavena vyšší hodnota FL než Fn-50%, bude hodnota SF 
omezena na hodnotu minimální frekvence FL. Například pro Fn=50 Hz může být hodnota SF 
nastavena v rozmezí od 50 do 25 Hz; pokud je však Fn=50 Hz a FL = 30 Hz, může být hodnota SF 
nastavena v rozmezí od 50 do 30 Hz. 
 
5.1.3.14.2 
 

St: Nastavení doby spuštění 

Parametr St udává časové období, během kterého je dodávána frekvence SF (viz bod 5.1.3.14.1), než 
řízení frekvence přejde na automatický systém PI. Přednastavená hodnota St se rovná 1 sekundě  
a ve většině případů je to nejlepší hodnota. Přesto je v případě potřeby možné parametr St změnit,  
a to od minimální hodnoty 0 sekund po maximální hodnotu 3 sekund. 
Pokud bude St nastaveno na 0 sekund, bude frekvence hned kontrolována pomocí PI a čerpadlo se 
vždy spustí při jmenovité frekvenci. 
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5.2 
 

Parametry pouze pro zobrazení 

Pokud v běžném provozním režimu stisknete tlačítko , zobrazí se následující veličiny: 
 
 
5.2.1 

Pokud v běžném provozním režimu (Sb nebo Go na displeji) stisknete tlačítko 

Parametry pro uživatele (přístupová tlačítka MODE) 

, zobrazí se na 
displeji „Fr“.  

Nyní můžete postupně zobrazit všechny následující veličiny, vždy při stisknutí tlačítka . 
 
 
5.2.1.1 Fr: Zobrazení aktuální frekvence otáčení (v Hz) 
 
5.2.1.2 UP: Zobrazení tlaku ( v bar nebo v psi) 
 
5.2.1.3 UE: Zobrazení verze softwaru, kterým je přístroj vybaven 
 
 
 
5.2.2 
 

Menu MONITOR (přístupová tlačítka SET & - ) 

V běžném provozním režimu současně stiskněte tlačítka  a držte je stisknutá, dokud se 
na displeji neobjeví „UF“.  

Nyní můžete postupně zobrazit všechny následující veličiny, vždy při stisknutí tlačítka . 
 
5.2.2.1 UF: Zobrazení průtoku 
 
Zobrazení okamžitého průtoku v interním, nekalibrovaném měřítku. 
 
5.2.2.2 ZF: Zobrazení nulového průtoku 
 
Zobrazení hodnoty odečtu z průtokového čidla, u kterého byla nastavena nula (při vypnutém 
elektrickém čerpadle). 
Během běžného provozu bude PWM tento parametr používat k vypínání elektrického čerpadla. 
 
5.2.2.3 FM: Zobrazení maximální frekvence otáčení (v Hz) 
 
5.2.2.4 tE: Zobrazení teploty koncových výkonových prvků (v °C) 
 
5.2.2.5 GS: Zobrazení stavu running 

 
SP čerpadlo v provozu kvůli udržení tlaku „SP“ 
AG čerpadlo v provozu kvůli „protimrazové funkci“
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5.2.2.6 PF: Zobrazení jmenovité frekvence elektrického čerpadla 
 
Zobrazuje nastavenou jmenovitou frekvenci elektrického čerpadla i v případě, kdy ji automaticky 
vybírá systém PWM.  
 
5.2.2.7 PU: Zobrazení jmenovitého napětí elektrického čerpadla 
 
Zobrazuje nastavené jmenovité napětí elektrického čerpadla i v případě, kdy ho automaticky vybírá 
systém PWM.  
 
5.2.2.8 FF: Zobrazení historie chyb (procházet pomocí tlačítek + & -) 
 
Uživatel má k dispozici řadu 16 položek, která může obsahovat 16 případných posledních chyb, ke 
kterým při provozu systému došlo. 

Při stisknutí tlačítka postupujete historií dozadu až po nejstarší uloženou chybu; při stisknutí 

tlačítka  postupujete historií dopředu až po nejnovější chybu. 
Desetinná čárka označuje poslední chybu, která se v průběhu doby vyskytla. 
Historie obsahuje maximálně 16 položek. Každá nová chyba se vloží na místo příslušející nejnovější 
desetinné čárce. Pří každé chybě s vyšším pořadovým číslem než šestnáct, bude nejstaršího záznam 
v řadě vymazán. 
Historie chyb se nikdy nevymaže, pouze se při výskytu nové chyby aktualizuje. 
Historie chyb se nevymaže ani při vypnutí přístroje ani při ručním resetu. 
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6    
 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 

PWM je vybaven bezpečnostními systémy schopnými chránit čerpadlo, motor, napájecí vedení  
a samotný PWM. V případě zákroku jednoho nebo více bezpečnostních zařízení se na displeji 
okamžitě signalizuje zařízení s nejvyšší prioritou. Podle typu chyby se elektrické čerpadlo může 
vypnout. Po obnovení normálních provozních podmínek se chybový stav může automaticky vynulovat 
hned nebo po uplynutí určité doby. 
V případě zablokování kvůli nedostatku vody (bL), zablokování kvůli nadměrnému proudu (oF), 
zablokování kvůli přímému zkratu mezi fázemi výstupní svorky (SC) se můžete pokusit vystoupit 

z chybového režimu pomocí současného stisknutí a uvolnění tlačítek   a . Pokud chybová 
podmínka přetrvává, je třeba odstranit příčinu, která k závadě vedla. 
V případě nadměrné teploty může bezpečnostní zařízení zakročit dvěmi způsoby: 

- zablokování při dosažení příliš vysoké teploty 
- omezení maximální frekvence při zvýšení teploty směrem k potenciálně nebezpečné zóně 

 
Druhý typ bezpečnostního zařízení je zařazen u: 

- výkonových zařízeních 
- napájecích kondenzátorů. 

Toto bezpečnostní zařízení zakročí při dosažení potenciálně nebezpečné teploty, kdy postupně omezí 
maximální frekvenci otáčení FS s cílem vydat menší výkon a ochránit PWM. Po odstranění alarmu se 
bezpečnostní zařízení automaticky deaktivuje a obnoví se běžné provozní podmínky. Zákrok jednoho 
z těchto tří bezpečnostních zařízení nebo jejich kombinace může snížit frekvenci FS maximálně  
o 20%. 
 
Žádný z těchto tří bezpečnostních systémů nevede k zablokování a nevydává chybové hlášení. Jejich 
zákrok je však uložen v historii chyb (viz 5.2.2.8). 
 
Poznámka: Během zákroku těchto bezpečnostních zařízení může být zobrazena menší frekvence 

otáčení Fr, než je očekáváno. 
 
Pokud by se teplota na koncových výkonových prvcích nebo na tištěném obvodu nedala omezit 
pomocí tohoto systému, aktivuje se zablokování kvůli nadměrné teplotě.  
 

Alarm v historii chyb 
Hlášení na displeji Popis 

Lt Alarm a zákrok ochrany kvůli nadměrné teplotě u výkonových zařízení (tE > 85oC) 
 
Tabulka 10: Výstražná hlášení v historii chyb 
 

Chybové podmínky 
Chybové stavy a stav 

Hlášení na displeji Popis 
LE Zablokování kvůli nesprávné napájecí síti 
LP Zablokování kvůli nízkému napájecímu napětí 
HP Zablokování kvůli vysokému napájecímu napětí 
bL Zablokování kvůli nedostatku vody 
bP Zablokování kvůli chybějícímu tlakovému čidlu 
ot Zablokování kvůli přehřívání koncových výkonových prvků (tE > 100oC) 
oF Zablokování kvůli nadměrnému proudu na výstupních koncových prvcích 

oF/ot Zablokování kvůli nadměrnému proudu na výstupních koncových prvcích s teplotou 
koncových prvků vyšší než 45oC 

SC Zablokování kvůli přímému zkratu mezi fázemi výstupní svorky 
EC Zablokování kvůli nesprávnému nastavení parametru Un u elektrického čerpadla 

E0…E7 Zablokování kvůli interní chybě 0…7 
F1 Stav / alarm vstupu 1 
F3 Stav / alarm vstupu 3 

 
Tabulka 11: Chybové podmínky 
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„LE“ Zablokování kvůli nesprávné napájecí síti 
 
Systém PWM zjistí typ napájecí sítě. Pokud tato síť neodpovídá potřebným požadavkům, zobrazí se 
toto chybové hlášení. Chyba přetrvává, dokud napětí nebo frekvence napájecí sítě nedosáhnou 
správných hodnot. 
 
„LP“ / „HP“ Zablokování kvůli nízkému / vysokému napájecímu napětí 
 
Jakmile PWM zkontroluje, že je napájecí síť v pořádku, může spustit elektrické čerpadlo. Pokud se 
přesto síťové napětí dostane během provozu mimo rozmezí přijatelných hodnot (mezní hodnoty závisí 
na typu napájecí sítě), PWM zablokuje elektrické čerpadlo a zobrazí hlášení LP (příliš nízké napětí) 
nebo HP (příliš vysoké napětí). 
Například pokud není kabeláž dostatečně dimenzovaná, může při spuštění elektrického čerpadla dojít 
k chybě LP, ačkoliv  u přístroje ve stavu standby byly naměřeny vyšší hodnoty napětí. 
 
„bL“ Zablokování kvůli nedostatku vody 
 
Jakmile systémem prochází nulové průtočné množství, vypne systém čerpadlo. Pokud je tlak nižší než 
nastavený regulační tlak, je signalizován nedostatek vody. 
 
Pokud je požadovaná hodnota tlaku chybně nastavena na hodnotu vyšší než je tlak, který může 
elektrické čerpadlo dodat, systém signalizuje „Zablokování kvůli nedostatku vody“ (bL), i když se ve 
skutečnosti o nedostatek vody nejedná. Tehdy je třeba snížit regulační tlak na odpovídající hodnotu, 
která obvykle není vyšší než 2/3 výtlačné výšky nainstalovaného elektrického čerpadla. 
 
Poznámka: Systém PWM pracuje při konstantním tlaku. To je užitečné, když je hydraulické zařízení 

za systémem vhodně dimenzováno. Zařízení, jejichž potrubí má příliš úzký průřez, vedou 
ke ztrátám zatížení, které přístroj nedokáže kompenzovat; výsledkem je, že tlak je 
konstantní u zařízení PWM, avšak ne u spotřebiče. 

 
„bP“ Zablokování kvůli poruše tlakového čidla 
 
Pokud se PWM nepodaří zjistit, že je přítomno tlakové čidlo, zůstane čerpadlo zablokované a je 
signalizována chyba „bP“. Tento stav začíná v okamžiku, kdy je problém identifikován, a je 
automaticky ukončen 10 sekund po obnovení správných podmínek. 
 
„oF/ot“ Zablokování kvůli nadměrnému proudu na koncových výstupních prvcích s teplotou 
koncových prvků vyšší než 45oC 
 
Na displeji jsou střídavě zobrazovány nápisy „oF“ a „ot“, které signalizují, že u koncových výkonových 
prvků byl zjištěn vyšší proud, než je bezpečnostní práh, a že teplota koncových prvků je vyšší než 
45oC. To znamená, že bude pravděpodobně možné elektrické čerpadlo znovu spustit, jakmile se 
koncové prvky ochladí. Funkční princip tohoto bezpečnostního zařízení je následující: protože se 
jednofázová čerpadla vyznačují vysokým proudem při spuštění, byly kvůli zajištění ochrany koncových 
prvků při spuštění i při běžném provozu zavedeny dva různé bezpečnostní prahy. Kromě se toho 
bezpečnostní práh pro spuštění snižuje při zvýšení teploty koncových výkonových prvků, takže 
zablokování kvůli nadměrnému proudu je při spuštění jednofázového čerpadla s příliš horkými 
koncovými prvky snazší.  
 
„SC“ Zablokování kvůli přímému zkratu mezi fázemi výstupní svorky 
 
PWM je vybaven ochranou proti přímému zkratu, ke kterému může dojít mezi fázemi výstupní svorky 
„PUMP“. Jakmile je toto zablokování signalizováno, doporučuje se odstranit vzniklý zkrat a pečlivě 
zkontrolovat, zda není porušena kabeláž a celková instalace. Po provedení těchto kontrol se můžete 

pokusit obnovit provoz pomocí současného stisknutí tlačítek  a , jejichž efekt však 
nastupuje teprve po uplynutí 10 sekund od okamžiku, kdy ke zkratu došlo. 
Při každém zkratu se hodnota na počítadle události zvýší a uloží do stálé paměti (EEPROM). 
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 PO STÉM ZKRATU SE PŘÍSTROJ ZABLOKUJE TRVALE A NEBUDE UŽ MOŽNÉ HO 
ODBLOKOVAT! 
 
„EC“ Zablokování kvůli chybnému nastavení parametru Un u elektrického čerpadla 
 
Systém PWM si podle továrního nastavení automaticky vybírá jmenovité napětí elektrického čerpadla. 
Přesto je v případě nutnosti možné hodnotu Un zvolit ručně. Chyba EC nastává v tom případě, kdy 
konfigurace v menu udává vyšší napětí čerpadla, než je napětí ve vedení. Pro obnovení systému 
musíte nastavit Un na vhodnou hodnotu nebo změnit připojení napájecího vedení, přičemž zařízení 
připojíte k napájecímu vedení s vyšším napětím.  
 
6.1 
V případě chybového stavu může obsluha zkusit chybu vymazat pomocí současného stisknutí  

a uvolnění tlačítek 

Ruční reset chybových podmínek 

 a . 
 
6.2 
Při některých provozních závadách a zablokováních se systém pokusí automaticky obnovit elektrické 
čerpadlo. 

Automatická obnova chybových podmínek 

Systém automatické obnovy se týká zejména následujících stavů: 
- „LE“ Zablokování kvůli chybné napájecí síti 
- „LP/HP“ Zablokování kvůli vysokému/nízkému napětí vedení 
- „bL“ Zablokování kvůli nedostatku vody 
- „ot“ Zablokování kvůli přehřátí koncových výkonových prvků 
- „oF“ Zablokování kvůli nadměrnému proudu u koncových výstupních prvků 
- „oF/ot“ Zablokování kvůli nadměrnému proudu u koncových výstupních prvků s teplotou 
koncových prvků vyšší než 45oC 
 
Například pokud se elektrické čerpadlo zablokuje kvůli nedostatku vody, PWM automaticky zahájí 
testovací proceduru s cílem ověřit, zda přístroj skutečně zůstal definitivně a trvale na suchu. Pokud se 
v průběhu testování obnova podaří (například je opět přivedena voda), procedura se přeruší a přístroj 
se vrátí do běžného provozu. 
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé fáze operací, které PWM provádí u různých typů 
zablokování. 
 

Automatická obnova v případě chybových podmínek 
Hlášení na 

displeji 
Popis Sekvence automatické obnovy 

LE Zablokování kvůli chybné napájecí síti - Obnoví se, jakmile parametry napájecí sítě 
(napětí a frekvence) dosáhnou správných 
hodnot. 

LP/HP Zablokování kvůli vysokému/nízkému 
napájecímu napětí 

- Obnoví se, jakmile se napájecí napětí PWM 
bude nacházet v rozmezí přijatelných hodnot. 

bL Zablokování kvůli nedostatku vody - Pokus jednou za 10 minut, celkem 6 pokusů 
- Pokus jednou za hodinu, celkem 24 pokusů 
- Pokus jednou za 24 hodin, celkem 30 
pokusů 

ot Zablokování kvůli přehřátí koncových 
výkonových prvků (tE > 100oC) 

- Obnoví se, jakmile teplota koncových 
výkonových prvků opět klesne pod 85oC 

oF Zablokování kvůli nadměrnému 
proudu u koncových výstupních prvků 

- Pokus jednou za 10 minut, celkem 6 pokusů 

oF/ot Zablokování kvůli nadměrnému 
proudu u koncových výstupních prvků 
s teplotou koncových prvků vyšší než 
45oC 

- Pokus jednou za 10 minut nebo v případě, 
že teplota klesla pod 10oC. Počítání pokusů je 
společné s počítáním zablokování oF. 

Tabulka 12: Automatické obnovení v případě chybových podmínek 



 

 35  

7    
 

PŘÍSTUP K RUČNÍMU REŽIMU PŘÍSTROJE 

Kvůli lepší flexibilitě použití je k dispozici ruční režim. V rámci tohoto režimu jsou vyloučeny všechny 
kontrolní operace. Stroj může pracovat v podmínkách nastavených uživatelem, a to podle možností 
uvedených v této kapitole. 

Pro přístup k tomuto režimu stiskněte současně tlačítka    - na dobu minimálně  
5 sekund. Přístup je signalizován blikajícím displejem. 

V rámci tohoto režimu můžete pomocí tlačítka   možné procházet různými položkami; tlačítky  

 a   se zvyšují nebo snižují nastavitelné parametry. 
Různé funkce tlačítek a jejich kombinací jsou shrnuty v následující tabulce a vysvětleny 
v následujících bodech. 
 
Pozor: Během ručního režimu jsou všechny kontroly a bezpečnostní zařízení systému PWM vypnuty. 
Kontrola regulace prováděná pomocí propojení s jiným PWM není účinná! 
 

Použití tlačítek 
Stisknutá tlačítka Operace 

  
Držte je současně stisknutá, dokud se na displeji neobjeví MA (5 s). 

 
Zvyšuje daný parametr, pokud je nastavitelný. 

 
Snižuje daný parametr, pokud je nastavitelný. 

 
 

 

Slouží k procházení jednotlivými položkami menu: 
FP Nastavení zkušební frekvence v ručním režimu (v Hz) ≤ 
nastavená hodnota FS. 
UP Zobrazení tlaku (v bar) 
UF Zobrazení průtoku 
ZF Zobrazení nulového průtoku 

 
Dokud tlačítka zůstanou stisknutá, elektrické čerpadlo se otáčí při nastavené 
frekvenci. 

 
 

 

Elektrické čerpadlo zůstává v provozu při nastavené frekvenci. 

Elektrické čerpadlo lze vypnout stisknutím tlačítka  (druhým stisknutím 

tlačítka  odejdete z menu Ruční režim). 

 
Stiskněte ho, pokud chcete zastavit čerpadlo nebo opustit ruční režim. 

 
Tabulka 13: Použití tlačítek v ručním režimu 
 
Poznámka: V ručním režimu je funkce obnovy chybových podmínek prováděná pomocí tlačítek 

  dostupná pouze pro obnovu chyb „bL“ a „OF“. 
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7.1 
 

Parametry ručního režimu 

7.1.1 
 

FP: NASTAVENÍ zkušební frekvence 

Zobrazí zkušební frekvenci v Hz a umožní ji nastavit pomocí tlačítek  a  . 
Hodnota default je Fn – 20% a lze ji nastavit maximálně na hodnotu FS. 
 
7.1.2 
 

UP: Zobrazení tlaku (v bar) 

7.1.3 
 

UF: Zobrazení průtoku 

7.1.4 
 

ZF: Zobrazení nulového průtoku 

 
7.2 
 

Řídící povely 

Řídící povely popsané v následujících bodech mohou být ručním režimu provedeny vždy, nezávisle na 
zobrazovaném parametru. 
 
7.2.1 
 

Dočasné spuštění elektrického čerpadla 

Při současném stisknutí tlačítek  a  dojde ke spuštění čerpadla při frekvenci FP  
a čerpadlo zůstává v chodu po celou dobu stisknutí tlačítek. 
Pokud je elektrické čerpadlo ve stavu ON, displej bliká rychle (200 mSec ON, 100 mSec OFF). 
Pokud je elektrické čerpadlo ve stavu OFF, displej bliká pomalu (400 mSec ON, 100 mSec OFF). 
 
 
7.2.2 
 

Spuštění čerpadla 

Při současném stisknutí tlačítek   na dobu 2 sekund dojde ke spuštění čerpadla 

při frekvenci FP. Čerpadlo zůstává v chodu, dokud nestisknete tlačítko . 
 
Pokud je elektrické čerpadlo ve stavu ON, displej bliká rychle (200 mSec ON, 100 mSec OFF). 
Pokud je elektrické čerpadlo ve stavu OFF, displej bliká pomalu (400 mSec ON, 100 mSec OFF). 
 

Poznámka: Jestliže v ručním režimu a při vypnutém čerpadle stisknete tlačítko , odejdete 
z menu; pokud je však čerpadlo spuštěné, při stisknutí tohoto tlačítka se zastaví pouze čerpadlo. 
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8   
 

RESET A TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

8.1 
 

Celkový reset systému 

Pokud chcete přístroj znovu spustit, aniž byste museli odpojit napájení, stiskněte současně všechna  
4 tlačítka. 
 
8.2 
 

Tovární nastavení 

PWM je z výroby vybaven řadou přednastavených parametrů (jsou uvedeny v tabulce 14), které je 
možné podle potřeb uživatele změnit. 
 

Identifikátor Popis Nastavená hodnota 
SP Požadovaná hodnota tlaku 3,0 bar 
Fn Jmenovitá frekvence Automatická volba („- - „) 
Un Jmenovité napětí Automatická volba („- - „) 
od Provozní režim 01 
rP Tlak pro opětovné spuštění 0,5 bar 
tb Doba zablokování kvůli nedostatku vody 10 s 

GP Zvýšení proporčního koeficientu 1,0 
GI Zvýšení integrálního koeficientu 1,0 
FS Maximální frekvence otáčení 00 
FL Minimální frekvence otáčení 00 
Ft Práh nízkého průtoku 15 
AE Aktivace protiblokovací funkce 01 
SF Nastavení spouštěcí frekvence Fn 
St Nastavení doby pro spuštění 1s 
FP Zkušební frekvence v ručním režimu Fn – 20% 

 
Tabulka 14: Tovární nastavení 
 
8.3 
 

Obnovení továrního nastavení 

Pokud chcete obnovit tovární nastavení, vypněte přístroj, stiskněte tlačítka  a  a držte je 
stisknutá, zatímco se přístroj znovu zapíná; tyto dvě tlačítka uvolněte, až když se objeví nápis „EE“. 
PWM tak provede obnovu továrního nastavení (zápis a načtení továrního nastavení uloženého trvale 
v paměti FLASH do paměti EEPROM). 
Po dokončení nastavení všech parametrů se PWM vrátí do běžného provozního režimu. 
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9 
 

DODATEK 

 
9.1 
 

Ztráty zatížení 

Diagram se ztrátami zatížení PWM 
 
 
 
 

Ztráty zatížení PWM 
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Obrázek 11: Ztráta zatížení PWM 
 
 
 
9.2 
 

Energetická úspora 

Při použití PWM namísto tradičních systémů On/Off se výrazně snižuje spotřeba elektrické energie. 
Dále je uveden názorný příklad spotřeby proudu u elektrického čerpadla o výkonu 1kW ve dvou 
případech. V příkladu se počítá se stejným požadovaným průtokem v průběhu celého roku. 
 

 
Test provedený u elektrického čerpadla o výkonu 1kW a dopravní výškou 30 mH2O 

 
Průtok 
 (l/min) 

 
Statistické využití 

průtoku 

 
Spotřeba při 

přímém 
zapojení 

(KW) 

 
Spotřeba 

s PWM (KW) 

 
Rozdíl ve 

výkonu (KW) 

Energie 
ušetřená za 
jeden rok 

(8760 hodin) 
(KWh) 

      
5 20% 0,855 0,122 0,733 1.284 
10 40% 0,916 0,366 0,549 1.925 
20 20% 0,977 0,488 0,488 856 
40 9% 1,038 0,733 0,305 241 
70 6% 1,184 1,036 0,148 78 
100 5% 1,221 1,221 0,000 0 

      
   Celková roční úspora (KWh) 4.383 
 
Tabulka 15: Energetická úspora 
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