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Instrukcja monta �u i obsługi 

Sterownik dwupompowy 

PS2-LCD  

Zastrzega si � prawo zmian technicznych! 
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7. Konserwacja 

8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie 
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1. Informacje ogólne 
Monta � i uruchomienie tylko przez fachowy personel 

1.1 Przeznaczenie 

Układ sterowania dwiema pompami jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy. Układ steruje i 
kontroluje pompami pobieraj�cymi do 4 kW mocy ka�da (nie monitoruje szczelno�ci w korze olejowej). 
Głównym obszarem zastosowania s� instalacje kanalizacyjne, tj tłoczenie wody zanieczyszczonej, 
�cieków i fekaliów. 

UWAGA ! 
Przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów stosowania w strefach zagro�onych 
wybuchem. Mo�na stosowa� zamkni�te i otwarte dzwony nurkowe. Je�eli w 
przypadku zastosowania dzwonu otwartego wydzielaj� si� gazy, to konieczny jest 
powietrzny barbota�.  

Urz�dzenia steruj�ce serii PS2-LCD nie s� w wykonaniu przeciw wybuchowym i 
mo�na je instalowa� tylko poza stref� zagro�on� wybuchem. 

  
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa zaleca si� dodatkowo zastosowa� armatur� odcinaj�c� obsługiwan� przez 
upowa�nione do tego osoby. 

1.2 Dane techniczne 

1.2.1 Podł�czenie 

Napi�cie robocze: 
 PS2 - LCD (3~):  3 ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE) 
 PS2 - LCD (1~):  1 ~ 230 V (po przeło�eniu przewodów) 
Cz�stotliwo��:    50/60 Hz 
Napi�cie steruj�ce:   230 V AC 
Pobór mocy:    max. 20 VA 
Max. moc przył�czeniowa:  P2 < 4 KW 
Ograniczenie pr�du silnika  0,3 – 12,0 A  
Zabezpieczenie silnika: wbudowany w silnik pompy bezpiecznik termiczny  
Opó�nienie zał�czenia   0 ... 180 sek 
Czas dobiegu    0 ... 180 sek 
Zakres ci�nienia:   0...2 m sł. wody (0...5 m sł. wody – opcja)
W�� z tworzywa sztucznego:  8 x 6 mm 
Styk alarmowy:    obci��enie 250 V, 1  A 
Bezpiecznik    1 A zwłoczny 5×20 mm (wyj�cie alarmowe) 
Obci��alno�� styków bez potencjału 3 A 
Obci��alno�� styków z potencjałem 1 A 
Zakres temperatury:   -20 do +60 oC 
Klasa ochrony:    IP 65 
Obudowa:    ABS 

2. Bezpiecze �stwo 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, których nale�y przestrzega� w czasie 
ustawiania i eksploatacji urz�dzenia. Dlatego monter i obsługa maj� j� bezwarunkowo przeczyta� jeszcze 
przed monta�em. Nale�y przestrzega� nie tylko ogólnych wskazówek bezpiecze�stwa zawartych w 
niniejszym punkcie, ale równie� pozostałych zasad podanych w dalszych punktach. 
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2.1 Oznakowanie wskazówek zawartych w niniejszej in strukcji 

Wskazówki bezpiecze�stwa zawarte w niniejszej instrukcji, których nieprzestrzeganie mo�e powodowa�
zagro�enie osób s� oznakowane ogólnym symbolem zagro�enia 

       

a w przypadku zagro�enia napi�ciem elektrycznym za pomoc�

      

Wskazówki bezpiecze�stwa, których nieprzestrzeganie mo�e spowodowa� uszkodzenie lub zakłócenie 
pracy urz�dzenia s� oznakowane za pomoc�

2.2 Kwalifikacje personelu 

Personel monta�owy musi posiada� odpowiednie kwalifikacje. 

2.3 Zagro �enia wynikaj �ce z nieprzestrzegania wskazówek bezpiecze �stwa 

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze�stwa mo�e powodowa� zagro�enie osób i urz�dze�, a tak�e 
do utraty prawa do roszcze�. 
W szczególno�ci nie przestrzeganie wskazówek mo�e powodowa� nast�puj�ce zagro�enia: 

• eliminacj� wa�nych funkcji urz�dzenia 
• zagro�enie osób przez oddziaływania elektryczne, mechaniczne i bakteriologiczne 

2.4 Wskazówki bezpiecze �stwa dla u �ytkownika 

Przestrzega� aktualnych przepisów przeciw wypadkowych. 
Wyeliminowa� niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem elektrycznym. Przestrzega� przepisy lokalnych 
przedsi�biorstw energetycznych. 

2.5 Wskazówki bezpiecze �stwa w czasie prac kontrolnych i monta �owych 

U�ytkownik ma dba� o to, by wszystkie prace kontrolne i monta�owe były wykonywane przez 
autoryzowany i wykwalifikowany personel wystarczaj�co zaznajomiony z niniejsz� instrukcj� obsługi. 
Generalnie wszystkie prace przy urz�dzeniu mog� by� wykonywane tylko w stanie beznapi�ciowym. 

UWAGA ! 



BB..KK..DD..TTEERRMMOO--bbiiss

B.K.D. TERMO-bis   87-162 Złotoria, ul.Le �na 41 , tel. 056 664 22 20, 056 659 87 21 
www.termo.com.pl,  biuro@termo.com.pl 7

2.6 Samowolne przebudowy i wykonywanie cz ��ci zamiennych 

Modyfikacje urz�dzenia s� dopuszczalne wył�cznie po uzgodnieniu z producentem. Zapewnieniu 
bezpiecze�stwa słu�� oryginalne lub dopuszczone przez producenta cz��ci. stosowanie innych cz��ci 
mo�e zwolni� producenta od odpowiedzialno�ci za urz�dzenie. 

2.7 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Bezpiecze�stwo pracy urz�dzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ono u�ytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem, które opisano w Pkt 1 niniejszej instrukcji. W �adnym wypadku nie wolno przekracza�
warto�ci granicznych podanych w karcie danych urz�dzenia. 

3. Transport i tymczasowe składowanie 

UWAGA ! 
Urz�dzenie nale �y chroni � przed wilgoci � i uszkodzeniami mechanicznymi 
powodowanymi przez uderzenia. 
Temperatura zewn �trzna nie mo �e przekracza � zakresu –20 do +60 oC.  

4. Opis produktu i akcesoriów 

4.1 Opis instalacji - Budowa ogólna wraz z opcjami 

Pompy (Poz. 1) s� sterowane poprzez 
skrzynk� sterownicz� (Poz. 9). 
Podł�czenie elektryczne pompy (Poz. 12) wg 
schematu elektrycznego. 
Wł�czenie i wył�czenie pompy w wyniku 
zmian ci�nienia w dzwonie nurkowym (Poz. 2). 
Czujnik ci�nienia jest podł�czony do skrzynki 
sterowniczej (Poz. 9) poprzez w�� z tworzywa 
sztucznego (Poz. 3) przechodz�cego przez 
uchwyt (Poz. 7) b�d�cy dławikiem PG 9 lub 
M20 z odci��eniem. 
Kształt k�townika uchwytu zale�y od lokalnych 
warunków. 
W miejscu monta�u nale�y wykona� zasilanie 
skrzynki sterowniczej (Poz. 10) i zasilanie 
(Poz. 11) małej spr��arki (Poz. 6). 

Opcjonalne stosowanie elementów 
składowych: 
Spr��arka (Poz. 6), zawór zwrotny (Poz. 5) i 
trójnik (Poz. 4) s� potrzebne tylko w przypadku 
barbota�u. 
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Rys. 1 
Powstawanie ci�nienia spi�trzania lub barbota�

powietrzny 
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Poziomy przeł�czenia dla układu sterowania z dzwonu nurnikowego (rys.1) lub sondy hydrostatycznej – 
czujnik poziomu 4-20mA (rys.2) 

A – pompa P1 WYŁ�CZONA  punkt wył�czenia pompy P1 
B – pompa P1 WŁ�CZONA  punkt wł�czenia pompy P1 
C – pompa P2 WYŁ�CZONA  punkt wył�czenia pompy P2 
D – pompa P2 WŁ�CZONA  punkt wł�czenia pompy P2 
E – wysoki poziom   w przypadku przekroczenia tej warto�ci nast�puje  

sygnalizacja alarmu  
F- poziom przelewu   w przypadku przekroczenia tej warto�ci nast�puje  

sygnalizacja alarmu oraz wł�czenie obu pomp z pływaka  
wył�czenie po opadni�ciu pływaka + t 

t – opó�nienie wył�czenia pompy 

Poziomy przeł�czenia dla układu sterowania z czujników pływakowych 

A – pompa P1 P2 WYŁ�CZONA punkt wył�czenia pompy P1 
B – pompa P1 WŁ�CZONA  punkt wł�czenia pompy P1 
C – pompa P2 WYŁ�CZONA  punkt wył�czenia pompy P2 
D – poziom przelewu    w przypadku przekroczenia tej warto�ci nast�puje  

sygnalizacja alarmu oraz wł�czenie obu pomp z pływaka  
wył�czenie po opadni�ciu pływaka + t 

t – opó�nienie wył�czenia pompy 

Rys. 2 
Czujnik poziomu 
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Rys. 3 
Wył�czniki pływakowe 
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• Poziom wody jest mierzony pneumatycznie za pomoc� piezooporowych czujników ci�nienia w 
skrzynce sterowniczej (rys. 1). 
Zmiany ci�nienia mog� by� wykrywane na trzy sposoby: 

 a) System zamkni�ty. Dzwon nurkowy mieszkiem z perbunanu lub vitonu.
 b) Barbota� powietrzny. W szybie zawieszona jest rurka spi�trzaj�ca lub dzwon, do których  
 pompa przeponowa poprzez trójnik tłoczy powietrze.  

c) Ci�nienie spi�trzania. W szybie jest zawieszona rurka spi�trzaj�ca lub dzwon. 

• Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomoc� zewn�trznych czujników poziomu (Rys. 2)    
(4 – 20 mA, dwa przewody). 

UWAGA ! 
Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez barier � bezpiecze �stwa 
(akcesoria).  

  
Zewn�trzny czujnik przetwarza poziom słupa wody w sygnał elektryczny (4 – 20 mA). Zakres 
pomiarowy nale�y nastawi� w menu. 

• Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomoc� wył�czników pływakowych (rys. 3). 

UWAGA ! 
Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez wzmacniac z 
odł�cznikowy (akcesoria).  

  
Maksymalnie mo�na podł�czy� 5 wył�czników pływakowych. Punkty wł�czania i  
wył�czania s� okre�lone poło�eniem pływaka w szybie. Mo�na tak�e zastosowa� mniejsz� liczb�
pływaków. Styki nie zaj�tych poziomów  musz� pozosta� otwarte. Poni�ej przedstawiono 
przykładowe rozwi�zania na 3 lub 4 czujniki pływakowe  

Elektroniczny układ regulacji PS2-LCD (rys. 1, Poz. 9) umo�liwia automatyczna prac� urz�dzenia. 
Układ regulacji składa si� głównie z mikroprocesora steruj�cego, nadzoruj�cego, rejestruj�cego i 
nastawiaj�cego wszystkie procesy robocze. 
Pompa jest wł�czana poprzez stycznik i zabezpieczona przed przeci��eniem za pomoc� elektronicznego 
wyzwalacza pr�dowego. 

4.2 Obsługa 

Wszystkie elementy sygnalizacyjne i obsługowe znajduj� si� na przedniej stronie urz�dzenia (Rys. 4). 

Urz�dzenie jest obsługiwane poprzez przyciski i potencjometr cyfrowy (rys.4 poz.2). Zmiana nastaw (za 
pomoc� potencjometru cyfrowego) pokazywana jest na wy�wietlaczu ciekłokrystalicznym LC (rys.1 poz.3) 
jako tekst otwarty. Poziom wody podawany jest w cm.
Elektronika sterownicza umieszczona jest w na�ciennej obudowie (IP65) z mo�liwo�ci� wbudowania w 
zewn�trzn� szafk� osłonow� (zaleca si� zastosowanie grzałki) dla wykona� obiektów zewn�trznych. 
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pompa 1 pompa 2

     wybór
potwierdzenie

pompa 1 pompa 2

 odczyt
nastawy

r�czny

0

automatyczny

pi�trzenie zakłócenie

praca
dobieg

tryb auto.
tryb r�czny

1
2

Sterownik dwupompowy LCD

3

4.2.1 Elementy sygnalizacyjne  (tab. 1) 

�wieci si � czerwona LED =  
usterka lub wysoki poziom wody

�wieci si � �ółta LED   = pompa pracuje 
�ółta LED migocze      = pompa ko �czy  
                                         prac �                     

pompa 1 pompa 2

pi�trzenie zakłócenie

praca
dobieg

tryb auto.
tryb r�czny

�wieci si � zielona LED = tryb automatyki 
Zielona LED migocze   = tryb r �czny 

4.2.2 Elementy obsługowe  (tab. 2) 

Obsługa pokr �tła 

Wybór nowego poziomu lub nowego parametru odbywa 
si� poprzez przekr �cenie pokr �tła w prawo lub w lewo. 
Krótkie wci �ni�cie przycisku „Potwierdzenia” zmienia 
poziom lub potwierdza wybrane nastawy. 

Je�eli nastawy maj� by� zmienione, to pokr�tło nale�y tak przestawi�, aby na wy�wietlaczu pojawiły si�
odpowiednie warto�ci, a nast�pnie na krótko wcisn�� przycisk potwierdzenie. Ostatnio zapami�tana 
warto�� migocze i wtedy mo�na j� zmieni�. Szybki obrót pokr�tła powoduje du�e zmiany nastaw, a obrót 
powolny umo�liwia precyzyjne nastawy. 
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Za pomoc� pokr�tła mo�na sprawdzi� nastawy wszystkich parametrów, roboczogodzin, momentu 
uruchomienia pompy i pr�du silnika. 

Kasowanie alarmu (tab.3) 

pi�trzenie zakłócenie
Za pomoc� przycisku „Potwierdzenia” resetuje si� wszystkie usterki 
po usuni�ciu ich przyczyn. W przypadku nadal trwaj�cej usterki 
odł�czone zostaj� tylko przeka�nik bł�du zbiorczego i brz�czyk. 

Sterowanie pompami (tab.4) 

pompa 1 pompa 2

r�czny

0

automatyczny

- Za pomoc� przycisku „R�ka” wł�cza si� wybran� pomp�. Zielona LED  
zaczyna migota�. Po dwóch minutach pompa automatycznie si�
wył�cza. 

- Za pomoc� przycisku „Zero” wył�cza si� pomp�. Zapala si� zielona 
LED i miga. 

- Za pomoc� przycisku „Auto” pompa jest sterowana od poziomu. Zielona 
LED stale si� �wieci. 

4.2.3 Wył�cznik główny   

Urz�dzenia serii PS1-LCD mog� by� opcjonalnie wyposa�one w wył�cznik główny lub odł�czane od sieci 
przez zewn�trzny wył�cznik. 
Wył�cznik główny mo�e by� zamówiony jako opcja i słu�y do wł�czania i wył�czania urz�dzenia i nie jest 
standardowo montowany w urz�dzeniach serii PS1-LCD. 

4.2.4 Nastawy 

W poni�szej Tabeli (tab.5) pokazano istniej�ce mo�liwo�ci nastaw. W górnym wierszu wy�wietlacza 
pojawia si� opcja, a we wierszu dolnym zmieniana warto��. Mo�liwo�ci zmian w Tabeli podane s� w 
kolejno�ci takiej, jaka wyst�puje w przypadku obrotu potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 

1. wiersz wy �wietl. Mo�liwa nastawa Obja�nienie 
Obci��enie 
podstawowe  

„zał�czanie“ 
0 – 200 (500) cm 

Warto�� ta okre�la punkt zał�czania pierwszej pompy  

 Obci��enie   
podstawowe  

„wył�czanie“ 
0 – 200 (500) cm 

Warto�� ta okre�la punkt wył�czania pierwszej pompy  

Obci��enie 
szczytowe  

„zał�czanie“ 
0 – 200 (500) cm 

Warto�� ta okre�la punkt zał�czania drugiej pompy 
(tryb pracy równoległej). 

Obci��enie 
szczytowe  

„wył�czanie“ 
0 – 200 (500) cm 

Warto�� ta okre�la punkt wył�czania drugiej pompy 
(tryb pracy równoległej). 

Pi�trzenie 0 – 200 (500) cm Przy przekroczeniu nastawionej warto�ci zał�czaj� si�
przeka�niki alarmu zbiorczego i alarmu spi�trzenia. 

Czas pracy –
zmiana 

1 – 60 min Po przekroczeniu nastawionego czasu pracy w 
podstawowym trybie pracy nast�puje zmiana pracuj�cej 
pompy 

Opó�nienie 
zał�czenia 

0 – 180 sec. Po zako�czonej przerwie w  zasilaniu pompa zał�cza si�
dopiero po upływie nastawionego czasu. Na wy�wietlaczu 
wy�wietlany jest pozostały czas do zał�czenia. 
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Opó�nienie 
wył�czenia 

0 – 180 sec. W podstawowym trybie pracy pompa pracuje po 
przekroczeniu poziomu wył�czenia jeszcze przez 
nastawiony okres czasu. 

Maks. pr�d  P1                                             0.0 – 10.0 A Je�eli pompa 1 b�dzie pobierała przez okre�lony okres 
czasu pr�d wi�kszy od nastawionego to nast�pi jej 
wył�czenie. Pojawi si� komunikat P1przekroczenie pr�du i 
dopiero po wci�ni�ciu przycisku „Enter“ b�dzie mogła by�
ponownie zał�czona. 

Maks. pr�d - P2 0.0 – 10.0 A Je�eli pompa 2 b�dzie pobierała przez okre�lony okres 
czasu pr�d wi�kszy od nastawionego to nast�pi jej 
wył�czenie. Pojawi si� komunikat P2 przekroczenie pr�du 
i dopiero po wci�ni�ciu przycisku „Enter“ b�dzie mogła by�
ponownie zał�czona. 

Zał�czenie po 
24h 

Jest wył�czone, 
jest zał�czone 

Jest zał�czone = gdy pompy ani razu nie pracuj� przez 
okres 24 godzin to nast�puje ich automatyczne zał�czenie 
na czas 5 sek. 

Alarm d�wi�kowy Jest wył�czone, 
jest zał�czone 

Jest zał�czone = w przypadku pojawienia si� alarmu 
wł�cza si� wewn�trzny brz�czyk piezoelektryczny. 

Alarm - taktowany Jest wył�czone, 
jest zał�czone 

Jest zał�czone = w przypadku alarmu sygnał napi�ciowy 
jest przerywany. Zamiast sygnalizatora błyskowego mo�na 
stosowa� tani� lamp� sygnalizacyjn�. 

P1: Awaria 
termiczna 1 

Jest wył�czone, 
jest zał�czone 

Jest wył�czony = do zacisków 31/32  (pompa 1) nie jest 
podł�czony styk bimetaliczny (gor�cy styk). 

P2: Awaria 
termiczna 1 

Jest wył�czone, 
jest zał�czone 

Jest wył�czony = do zacisków 38/39  (pompa 2) nie jest 
podł�czony styk bimetaliczny (gor�cy styk). 

Sterowanie - 
poziomem 

Wewn�trzny 
przetwornik 
Pływakowy 
Przetwornik  
4 – 20 mA  

Sterowanie poziomem poprzez rurk� hydrostatyczn� i 
wewn�trzny przetwornik. 
Sterowanie poziomem poprzez styki czujnika 
pływakowego 
Sterowanie poziomem poprzez zewn�trzny przetwornik 
analogowy ( 4 – 20 mA) 

J�zyk Niemiecki – 
Angielski-Polski 

Mo�na zmieni� j�zyk na wy�wietlaczu. 

Ustawienia fabryczne s� zacieniowane ( ??????? )     Tab.5 

Tryb serwisowy 
Urz�dzenie jest dostarczane z aktywnym trybem serwisowym, tzn wszystkie nastawy mog� zosta�
zmienione. po dezaktywacji tego trybu nastawy mo�na tylko odczyta� za pomoc� potencjometru. 
Po podł�czeniu do sieci lub przerwie w zasilaniu, układ sterowania automatycznie uruchamia pompy po 
upływie nastawionego czasu opó�nienia zał�czania. 

Ka�dy stycznik silnika steruje bezpo�rednio wła�ciw� sobie  pomp�. 
Na wy�wietlaczu LC w pierwszym wierszu podawany jest poziom, a w drugim wierszu liczba godzin pracy 
pomp. Po uruchomieniu, w drugim wierszu odczytuje si� pr�dy pomp. 
Poprzez obrót potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara mo�na odczyta� liczb�
uruchomie� pomp P1 i P2. 

Oprócz wy�wietlacza LC, diody LED sygnalizuj� nast�puj�ce stany: 

- LED czerwona   = alarm wysokiego poziomu cieczy / usterka pompy 
- LED �ółta �wiec�ca ci�gle  = pompa pracuje 
- LED �ółta migaj�ca   = pompa ko�czy prac� (wybieg) 
- LED zielona �wiec�ca ci�gle  = tryb automatyki 
- LED zielona migaj�ca   = tryb r�czny 
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Do przekazywania sygnałów bł�dów jest do dyspozycji pi�� styków przeka�nikowych (rys.5) 

Rys.5 

- bł�d zbiorczy (wyj�cie 230V) 

- bł�d zbiorczy (bezpotencjałowy) 
- awaria pompy P1 
- awaria pompy P2 
- alarm wysokiego poziomu cieczy (przelew) 

Obsługa i nastawa za pomoc � cyfrowego potencjometru lub przycisków. 
Mikroprocesor rozpoznaje zmiany nastaw i pokazuje automatycznie na wy�wietlaczu LC stosowne 
warto�ci (punkty przeł�czenia, czasy, ograniczenia pr�dowe itp.). 

Układ sterowania rozpoznaje bł�dne nastawy: 

- jednakowe warto�ci nastaw (bez histerezy) 
- punkt wył�czenia poni�ej punktu wł�czenia 
- wysoki poziom cieczy poni�ej punktu wł�czenia 

Mo�liwy jest wybór pracy z wybiegiem (czas wybiegu 0 – 180s po osi�gni�ciu punktu wył�czenia). 
Zmienione parametry s� zapami�tywane (tak�e na okres braku zasilania). 
Po podł�czeniu barbota�u powietrznego, dzi�ki spr��arce nast�puje podniesienie poziomu. Je�eli 
zastosowane s� pompy, które w czasie pracy przynajmniej cz��ciowo musz� by� ztopione, to nale�y 
sprawdzi� punkt wył�czenia, na wypadek usterki „Brak barbota�u”. 

5. Ustawienie / monta �

5.1 Zakres dostawy 

• (opcja 1) Skrzynka sterownicza PS2-LCD i komplet pomiarowy (z przewodem sygnałowym i 
dzwonem pomiarowym (opcjonalnie z sond� pomiarow� 4-20mA oraz z uchwytem mocuj�cym i 
pływakowym czujnikiem poziomu przelewu) 

• (opcja 2) Skrzynka w obudowie zewn�trznej z wył�cznikiem ró�nicowo pr�dowym i komplet 
pomiarowy. Wyposa�enie obudowy mo�e by� wzbogacone o dodatkowe moduły (np. grzałka z 
termostatem, sygnalizator zewn�trzny, modem GSM lub GPRS, zespół przeł�czania na zasilanie 
rezerwowe lub z agregatu oraz wyposa�ona w szereg dodatkowych zabezpiecze�) 

5.2 Monta �

Dla opcji 1. 
Urz�dzenie nale�y ustawi� w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. 

UWAGA ! W razie alarmu na styku jest 230 V AC 
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Miejsce instalacji powinno by� chronione przed bezpo�rednim promieniowaniem słonecznym. 
Urz�dzenie mocuje si� do �ciany za pomoc� 4 �rub. 
W�� zadajnika ci�nienia podł�czy� do zł�czki u dołu urz�dzenia i uło�y� ze spadkiem od skrzynki 
sterowniczej do pompy. W przypadku monta�u sondy hydrostatycznej podł�czenie nale�y wykona�
zgodnie z instrukcj� doł�czon� do sondy hydrostatycznej i wpi�� w zaciski 25 i 26. Czujnik pływakowy 
podł�czy� do styków 23 i 24. Zasilanie i pompy podł�czy� zgodnie z opisem na listwie przył�czeniowej 
Podł�czenia czujników pomiarowych oraz alarmowych wyj�� przeka�nikowych obrazuje rys.6. 

Dla opcji 2. 
Przy instalacji na zewn�trz zaleca si� wyposa�enie szafy osłonowej w układ utrzymania temperatury 
minimalnej (grzałka z termostatem ustawiona na parametr 6-100C). Wewn�trz wbudowane jest 
urz�dzenie PS2-LCD wraz z wył�cznikiem ró�nicowo pr�dowym na zasilaniu oraz z wyposa�eniem 
dodatkowym okre�lonym na etapie zamawiania. Podł�czenie czujników, zasilania i pomp jak wy�ej. 

5.3 Podł�czenie elektryczne 

Podł�czenie elektryczne musi by � dopuszczone przez lokalny zakład 
energetyczny oraz wykonane przez elektroinstalatora  zgodnie z obowi �zuj�cymi 
przepisami. 

• Pr�d i napi�cie musz� by� zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. 
• Zainstalowa� bezpieczniki sieciowe max, 16 A, zwłoczne (kl.C) oraz wył�cznik ró�nicowopr�dowy 

FI zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
• Pomp� / urz�dzenie uziemi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
• Kable poprowadzi� przez stosowne dławiki i podł�czy� do listwy zaciskowej zgodnie z 

oznakowaniem. 

5.3.1 Podł�czenie elektryczne PS2 - LCD 

Rys.6

Urz�dzenie jest zasilane poprzez zaciski oznakowane przez PE, N, L1, L2, L3. 
Ka�dy zacisk jest podwójny i wewn�trznie zmostkowany. 
Podł�czenia czujników pomiarowych oraz alarmowych wyj�� przeka�nikowych obrazuje rys.6. 

Podł�czenie sieciowe do zacisków L1, L2, L3, N, PE (rys. 6, 8 i 9):
3 ~ 400 V + N + PE, kabel 5-�yłowy, dostarczany przez u�ytkownika. 
Prawy kierunek obrotów pola elektrycznego (zaciski). 
Podł�czenie pompy bezpo�rednio do stycznika silnika pompy P1 na zaciskach 27-U, 28-V i 29-W, 
przewód ochronny do zacisku 30-PE a obwody termiczne odpowiednio do zacisków 31-T1, 32-T0 , 33-T2 
natomiast pompy P2 na zaciskach 34-U, 35-V i 36-W, przewód ochronny do zacisku 37 – PE a obwody 
termiczne odpowiednio do zacisków 38-T1, 39-T0 , 40-T2 
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Podł�czenie sieciowe do zacisków L1, N, PE (rys.6, 8 i 9 ):
1 ~ 230 V + N + PE, kabel 3-�yłowy, dostarczany przez u�ytkownika. 
Zmostkowa� zaciski L1 i L2 oraz N i L3. 
Faza przewodu zasilaj�cego na zacisku L1, a zero na zacisku N. 
Podł�czenie pompy P1 bezpo�rednio do stycznika silnika na zaciskach 28 (230V) i 29 (N). Przewód 
ochronny do zacisku 30-PE. Analogicznie pompa 2 podł�czona bezpo�rednio do stycznika silnika na 
zaciskach 35 (230V) i 36 (N). Przewód ochronny do zacisku 37-PE. Obwody termiczne jak w przypadku 
podł�czenia pompy na 400V.  

W przypadku braku w pompie 2 obwodów termicznych zaleca si� podł�cza� obwód termiczny pod zaciski 
T2-T0 dla ka�dej z pomp, przy czym w programie nale�y wył�czy� zabezpieczenia T1 dla pompy 1 i 2. 
Przy całkowitym braku obwodów termicznych w pompie nale�y mostkowa� T1-T0-T2 dla ka�dej z pomp.  

Podłaczenie obwodów termicznych pomp (rys.6, 8 i 9)

Zaciski (T1) dla pompy 1 = 32, 32, dla pompy 2 = 38 , 39  
• Styk bimetalu wł�czaj�cy automatycznie pomp� po ochłodzeniu na zaciskach 20 i 21 na górnej 

płycie. 

Zaciski (T2) dla pompy 1 =32, 33, dla pompy 2 = 39,  40 
• Styk bimetalu wł�czaj�cy pomp�, dopiero po skwitowaniu alarmu na płycie głównej pompa 

rozpocznie prac� o ile styk bimetalu powrócił do normy. 

Podłaczenie wyj �� alarmowych 

Zaciski 01, 02 
• W przypadku PS1-LCD na płycie dolnej do potencjałowej sygnalizacji bł�du zbiorczego (230 V 

AC). To wyj�cie jest wyposa�one w precyzyjny bezpiecznik 1 A T. 
•  

W przypadku alarmu na tych zaciskach znajduje si � napi�cie 230 V AC 

  

Zaciski 03, 04, 05 
• Bezpotencjałowa sygnalizacja bł�du zbiorczego. W przypadku alarmu, braku zasilania oraz 

wył�czonym wył�czniku głównym styk 03-04 jest zamkni�ty a 04-05 otwarty. 
Te wyj�cia alarmowe mog� by� taktowane, �e zamiast �wietlnej sygnalizacji pulsuj�cej mo�e by�
zastosowane ta�sze rozwi�zanie ze �wiatłem ci�głym .

Zaciski 06, 07, 08 
• Bezpotencjałowa sygnalizacja awarii pompy P1. W przypadku awarii pompy (termicznej lub 

przeci��eniowej),  styk 06-07 jest zamkni�ty a 07-08 otwarty. 

Zaciski 09, 10, 11 
• Bezpotencjałowa sygnalizacja awarii pompy P2. W przypadku awarii pompy (termicznej lub 

przeci��eniowej),  styk 09-10 jest zamkni�ty a 10-11 otwarty. 

Zaciski 12, 13, 14 
• Bezpotencjałowy alarm wysokiego poziomu cieczy. W przypadku alarmu styk 12-13 jest 

zamkni�ty a 13-14 otwarty. 
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Podł�czenie wej �� – czujniki steruj �ce 

Zaciski 15, 16 
• Blokada pracy. Wej�cie to uaktywnia blokad� pracy pompowni. Mo�na równie� wykorzysta� je 

jako blokad� suchobiegu czujnikiem pływakowym. 

Zaciski 17 do 24 (wył �cznik pływakowy) 
• Do zacisków od 17 do 24 mo�na podł�czy� wył�czniki pływakowe. 

W razie osi�gni�cia lub przekroczenia nastawionego poziomu styk wył�cznika pływakowego musi 
by� zamkni�ty w dolnej pozycji wył�cznika pływakowego otwarty. W przypadku zastosowania 
wył�cznika pływakowego w strefie zagro�onej wybuchem nale�y zastosowa� wzmacniacz 
rozdzielczy. 
Zaciski 17 i 18  WYŁ�CZENIE 
Zaciski 19 i 20  WŁ�CZENIE P1 
Zaciski 21 i 22  WŁACZENIE P2 
Zaciski 23 i 24  Alarm PRZELEW 
Zaciski 18, 20, 22 i 24 s� poł�czone wewn�trznie tak, �e mo�na pracowa� ze wspóln� �ył�
. 

Uwaga ! W menu nastaw „Sterowanie poziomem“ nale�y wybra� „Czujnik pływakowy“. 

Zaciski 25, 26 

• Do zacisków 25(+) i 26(-)mo�na podł�czy� zewn�trzny czujnik o sygnale wyj�ciowym 4 – 20 mA, 
dwuprzewodowy. Czujniki jest zasilany stabilizowanym napi�ciem stałym ok. 20 V. W przypadku 
zastosowania wył�cznika pływakowego w strefie zagro�onej wybuchem nale�y zastosowa�
barier� bezpiecze�stwa. 

• W przypadku stosowania i nastaw pneumatycznych lub elektronicznych czujników ci�nienia, 
mo�na w celu zwi�kszenia bezpiecze�stwa podł�czy� wył�cznik pływakowy do zacisków alarmu 
wysokiego poziomu cieczy (zaciski 23 i 24). Wył�cznik pływakowy wymusza wł�czenie pompy i 
sygnalizacja poprzez styki wyj�� alarmowych. Po opadni�ciu poziomu cieczy poni�ej dolnej 
granicy pompa natychmiast si� wył�cza po nastawionym czasie wybiegu. 
. 

Uwaga ! Punkty przeł�czania nastawiamy przy pomocy pokr�tła „Odczyt“. W menu 
„Sterowanie poziomem“ nale�y wybra� „Przetwornik wewn�trzny“. 

6. Uruchomienie 

• Zaleca si� wykonanie uruchomienia przez serwis dostawcy urz�dze�
• Wykona� poł�czenie sieciowe 
• Zgrubnie nastawi� poziomy przeł�czania. 
• Wykona� nastawy. 
• Sprawdzi� działanie urz�dzenia. 
• W przypadku podł�czenia barbota�u przestrzega� zwi�kszenia warto�ci poziomów. 

7. Konserwacja 

Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze wykonywa � w stanie 
beznapi �ciowym i zabezpieczy � si� przed ponownym, przypadkowym 

wł�czeniem urz �dzenia . 

Uwaga ! Punkty przeł�czania nastawiamy przy pomocy pokr�tła „Odczyt“. W menu 
„Sterowanie poziomem“ nale�y wybra� „Przetwornik 4 –20 mA“.  
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Skrzynka steruj�ca PS2-LCD prawie nie wymaga konserwacji. W celu zwi�kszenia bezpiecze�stwa pracy 
i zminimalizowania kosztów eksploatacji nale�y co 6 miesi�cy sprawdza�: 

• Szczelno�� w��y z tworzywa sztucznego (kontrola wzrokowa). 
• W przypadku zastosowania spr��arki do barbota�u, sprawdzi� wzrokowo jej działanie. 
• W przypadku dłu�szych postojów (np. braku zasilania) sprawdzi� przy swobodnie zawieszonym 

dzwonie punkt zerowy wskazania poziomu. 
• W przypadku stosowania zewn�trznych czujników poziomu lub wył�czników pływakowych 

oczy�ci� je zale�nie od stopnia zabrudzenia. 

Praca próbna bez pompy:

Aby sprawdzi� sterownik bez podł�czonej pompy nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
A) Wystarczy podł�czy� (fazy) N i L1. 
B) Ogranicznik pr�du pracy silnika musi by� nastawiony na warto�� 0 A. W przeciwnym wypadku 

pojawi si� komunikat: „Praca bez obci��enia”. 
C) Zaciski 32 / 33 i 39 / 40 musz� zosta� zmostkowane. W przeciwnym wypadku pojawi si� komunikat 

„Awaria termiczna 2”. 
D) W menu nastawczym nale�y wył�czy� dla Pompy 1 i Pompy 2 „Awaria termiczn� 1” w przeciwnym 

razie podczas próby pojawi si� na wy�wietlaczu komunikat „Awaria termiczna 1. 

8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie 

W przypadku usterek 
• sprawdzi�, czy w zbiorniku s� obce ciała (w dzwonie nurkowym). 
• sprawdzi� podł�czenie elektryczne (bezpieczniki) 

Gdy pojawi� si� usterki, to w dolnym wierszu wy�wietlacza pojawi� si� nast�puj�ce meldunki: 

Na wy�wietlaczu Opis usterki Naprawa 

P1 awaria  
termiczna 1 

Zadziałał styk zabezpieczaj�cy 
uzwojenie pompy (styk pomi�dzy 
zaciskami 31/32 otworzył si�) 

Sprawdzi� pomp�, w razie zablokowania 
usun�� obce ciała, sprawdzi�, czy silnik 
jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) 

P1 Usterka  
termiczna 2 

Zadziałał styk zabezpieczaj�cy 
uzwojenie pompy (styk pomi�dzy 
zaciskami 32/33 otworzył si�) 

Sprawdzi� pomp�, w razie zablokowania 
usun�� obce ciała, sprawdzi�, czy silnik 
jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) 

P2 Usterka  
termiczna 1 

Zadziałał styk zabezpieczaj�cy 
uzwojenie pompy (styk pomi�dzy 
zaciskami 38/39 otworzył si�) 

Sprawdzi� pomp�, w razie zablokowania 
usun�� obce ciała, sprawdzi�, czy silnik 
jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) 

P2 Usterka  
termiczna 2 

Zadziałał styk zabezpieczaj�cy 
uzwojenie pompy (styk pomi�dzy 
zaciskami 39/40 otworzył si�) 

Sprawdzi� pomp�, w razie zablokowania 
usun�� obce ciała, sprawdzi�, czy silnik 
jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) 

Przekroczenie pr�du 
P1 lub P2 

Przekroczone nastawione 
ograniczenie pr�dowe 

Sprawdzi� i ewentualnie skorygowa� pr�d 
silnika i znamionowy. Sprawdzi� pomp�, w 
razie zablokowania usun�� obce ciała 

Brak obci��enia  Brak fazy L2 lub sterowanie 
pracuje bez obci��enia 

Sprawdzi� zasilanie, pomp� i kabel pompy

Alarm spi�trzenia  Za wysoki poziom cieczy 
(wynikaj�cy z nastaw w menu) 

Sprawdzi� reakcje pompy na nastawy 
poziomu i same nastawy 

Alarm przelew 
(pływak) 

Powtarzaj�cy si� alarm wysokiego 
poziomu cieczy 

Sprawdzi� układ kontroli poziomu 

Punkt wł�czenia 
poni�ej punktu 
wył�czenia 

Zmienione nastawy punktu 
wł�czania i wył�czania 

Sprawdzi� nastawy poziomu 

Wysoki poziom 
cieczy poni�ej punktu 
wł�czenia 

Nastawa alarmu wysokiego 
poziomu cieczy 

Sprawdzi� nastawy poziomu 

Złe działanie 
wył�cznika 
pływakowego 

Wył�czniki pływakowe przeł�czaj�
w złej kolejno�ci 

Sprawdzi� wył�czniki pływakowe i 
poł�czenia elektryczne 
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Je�eli nie mo �na usun �� usterki, zwróci � si� do specjalisty lub wezwa � serwis. 

9. Przezbrojenie i akcesoria 

9.1 Akcesoria 
Akcesoria nale�y zamawia� oddzielnie. 

• Elektroniczny czujnik poziomu 0 – 2, 0 – 4, 0 – 6 m słupa wody (4 – 20 mA) z kablem 
podł�czeniowym 10, 30 lub 50 m 

• Bariera bezpiecze�stwa (Zenera) w obudowie z kablem podł�czeniowym do stosowania 
czujników poziomu w strefie zagro�onej wybuchem 

• Wył�cznik pływakowy 
• Przeka�nik odł�czaj�cy do wył�czników pływakowych stosowanych w strefie zagro�onej 

wybuchem 
• Szafa sterownicza do ustawienia na zewn�trz (mo�liwe s� dodatkowe akcesoria dla szafy, 

wył�cznik ró�nicowopr�dowy  itp.) 
• Sygnalizator d�wi�kowy 230 V / 50 Hz 
• Lampka migaj�ca 230 V / 50 Hz 
• Podzespół „Dzwon nurnikowy” 

- dzwon z w��em z tworzywa sztucznego ok. 10 m 8x6x1 
 - k�townik uchwytu z odci��onym mocowaniem kabla M16 

• Podzespół „Barbota� powietrzny” 
Pompa przeponowa (mała spr��arka) z w��em z tworzywa sztucznego ok. 3 m 

• Trójnik z zaworem zwrotnym 

9.2 Zestaw spi �trzaj�cy ci �nienie z dzwonem nurnikowym 
Skrzynka sterownicza mo�e współpracowa� z ró�nymi dzwonami nurnikowymi. 

9.2.1 Monta �
• Opró�ni� zbiornik 
• Zamontowa� urz�dzenie przeł�czaj�ce 
• Poluzowa� poł�czenie gwintowe pokrywy 
• Otworzy� pokryw�
• Za pomoc� dostarczonego k�townika zamocowa� dzwon nurnikowy 
• Sprawdzi�, czy dzwon swobodnie si� porusza 
• Przez poł�czenia gwintowe przeprowadzi� kabel i w�� z tworzywa sztucznego 
• Dokr�ci� poł�czenie gwintowe 
• Podł�czy� kabel do urz�dzenia przeł�czaj�cego 
• Wykona� nastawy 
• Sprawdzi� działanie i uruchomi�

9.3 Zestaw spi �trzaj�cy ci �nienie z barbota �em powietrznym
Dodatkowo oprócz skrzynki przeł�czaj�cej i dzwonu nurnikowego instaluje si� mał� spr��ark� (rys. 1). 

9.3.1 Monta �
• Zainstalowa� spr��ark� (Rys. 1) 
• Podł�czy� w�� z tworzywa sztucznego  (z trójnikiem i zaworem zwrotnym) 
• Dokr�ci� poł�czenia gwintowe 
• Sprawdzi� nastawy 
• Sprawdzi� działanie i uruchomi�

9.4 Elektroniczny czujnik ci �nienia z barier � Zenera 
Do stosowania w strefie zagro�onej wybuchem niezb�dna jest bariera bezpiecze�stwa (Zenera) 
zainstalowana pomi�dzy czujnikiem, a skrzynk� sterownicz�. 

9.4.1 Monta �
Monta� elektryczny na zaciskach 25(+) i 26(-)  
Podł�czenie wykona� nast�puj�co: 
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• Odł�czy� skrzynk� od napi�cia 
• Zdj�� pokryw� zacisków 
• Otworzy� obudow� bariery Zenera 
• Podł�czy� czujnik elektroniczny do zacisków bariery Zenera 
• Przewody ł�cz�ce barier� Zenera podł�czy� do zacisków 25 (+)i 26 (-) w skrzynce sterowniczej 

(przy wi�kszych odległo�ciach stosowa� ekranowany kabel). 
• Barier� Zenera podł�czy� do wyrównania potencjałów (PA) urz�dzenia (mied�, min. 4,0 mm2) 

UWAGA !
Bezwzgl�dnie przestrzega� wskazówki bezpiecze�stwa odno�nie bariery 
Zenera 

• Zamkn�� pokryw� obudowy 
• Sprawdzi� działanie i uruchomi�

9.5 Wył�cznik pływakowy z przeka 	nikiem oddzielaj �cym Ex 

Do stosowania w strefie zagro�onej wybuchem niezb�dny jest przeka�nik oddzielaj�cy Ex zainstalowany 
pomi�dzy wył�cznikiem pływakowym, a skrzynk� sterownicz�. 

9.5.1 Monta �

Monta� elektryczny na zaciskach 15 do 24. 
Podł�czenie wykona� nast�puj�co: 

• Odł�czy� skrzynk� od napi�cia 
• Zdj�� pokryw� zacisków 
• Otworzy� obudow� przeka�nika oddzielaj�cego 
• Wył�cznik pływakowy podł�czy� do przeka�nika 
• Poł�czy� przeka�nik ze skrzynk� sterownicz�
• Zasili� przeka�nik oddzielaj�cy 
• Zamkn�� pokryw� obudowy 
• Sprawdzi� działanie i uruchomi�

9.6.  Ustawienia – ZMIANA NASTAW  

Poni�sza tabela zawiera warto�ci, które nale�y nastawi� odpowiednio do posiadanego urz�dzenia. 

Producent pomp: ……………………………………………………………………………………………. 

Typ pompy M1…………………………………………… Nr.pompy …………………………………….. 

Typ pompy M2…………………………………………… Nr.pompy …………………………………….. 

Pompa 1  -  P2…………[kW] In……….. [A]        ;       P ompa 2 - P2…………[kW] In……….. [A] 

Nastawy warto�ci wył�czników silnikowych – pr�d znamionowy – zabezpieczenie przeci��eniowe  

Pompa  P1  - LCD…………[A]      PKZ……….. [A]       

Pompa  P2 -    LCD…………[A]      PKZ……….. [A] 
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podstawowa start 
poziom zał�czenia 

pompy P1

podstawowa stop 
Poziom wył�czenia 

pompy P1 

szczytowa start 
poziom zał�czenia 

pompy P2

szczytowa stop 
Poziom wył�czenia 

pompy P2 

Wysoki poziom 
Spi�trzenie 

Maksymalny czas pracy 
(pompy w cyklu zał�czenia)

Czas przeł�czania pomp 
Po tym czasie nast�puje 

przeł�czenie pompy 

Opó�nienie wł�czenia 
Kaskadowe zał�czenie obu 

pomp z poziomu max

Opó�nienie wył�czenia 
(dobieg)

Max. Pr�d P1 

Max. Pr�d P2 

Praca test 24h 

Alarm akustyczny 

Alarm �wietlny 

Praca naprzemienna 
pomp 

Awaria termik 1 w P1 

Awaria termik 1 w P2 

Kierunek obrotów 
CKF 

Kontrola poziomu: 
A- czujnik wew 

B- czujk 4-20mA 
C –czujniki pływakowe

Zakres poziomu  
Dla 4-20 mA 
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wyj cia analogowe

wej cie analogowe

sonda ci nieniowa

poziom przelew

za aczenie P2

za czenie P1

wy . pomp P1 P2

suchobieg

sonda hydrostatyczna

bariera zenara

alarm poziomu przelew

zbiorczy alarm awarii przepompowni

wyj cie potencja owe 230V AC

zbiorczy sygna  awarii przepompowni

zbiorczy sygna  awarii przepompowni

alarm awarii pompy P1

alarm awarii pompy P2

 POMPY I  PRZEPOMPOWNIE 

T
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schemat pod aczenia pomp z silnikiem jednofazowym 230V

 POMPY I  PRZEPOMPOWNIE 

T
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schemat pod aczenia pomp z silnikiem trójfazowym 

 POMPY I  PRZEPOMPOWNIE 

T
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DEKLARACJA ZGODNO CI

B.K.D. TERMO-bis Jerzy Koprowski 
87-162 Z otoria ,  ul. Le na 41 

Deklaracja zgodno ci WE

Deklaracja zgodno ci WE
W rozumieniu Dyrektywy WE dla wyrobów budowlanych 89/106/EWG 

oraz Ustaw  z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 art.10 ust.3) oraz w 
zwi zku z Ustaw  z 30.08.2002 o systemie oceny zgodno ci art.5 ust.10 (Dz.U. Nr.204 poz 2087) 

Niniejszym deklarujemy, 
e wymieniony ni ej produkt wykonany jest zgodny z wy ej wymienionymi dyrektywami WE i 

Ustawami i jest zaprojektowany i zbudowany zgodnie z dobrze poj t  praktyk  in yniersk .

Importer:   TERMO-bis Z otoria

Produkt:    szafka steruj co zasilaj ca typ PS2-LCD

Klasyfikacja PKWIU: 27.12.31.0

Przeznaczenie:   Powy szy produkt wykonano z przeznaczeniem do sterowania 
pompami w technologii t oczenia cieków 

Zastosowane normy krajowe i normy zharmonizowane:  

2006/95/EG  Dyrektywa niskonapi ciowa (73/23/EWG ) 
2004/108/EG Kompatybilno  elektromagnetyczna 

PN-92/E-06150/41        Styczniki i rozruszniki do silników 
PN-90/E-06150/10  Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

EN 60439 -1 Rozdzielnice i sterowanie niskonapi ciowe – Cz  1
EN 61010-1:201  Wymagania bezpiecze stwa elektrycznych przyrz dów 

pomiarowych, automatyki i urz dze  laboratoryjnych 
EN 61000-6 Kompatybilno  elektromagnetyczna 

.

Dyr.Techniczny BKD TERMO-bis 

            Jerzy Koprowski 

Z otoria, dnia 18.09.2010r.   
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