MIKROPROCESOROWY
STEROWNIK POMPY
z czujnikiem kontroli FAZ

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK POMPY

Urz¹dzenie steruj¹ce stosowane w szczególnoœci w pompowniach
przydomowych i kanalizacji ciœnieniowej
Dane ogólne
?
Sterowanie pomp¹ 1-fazow¹ 230V (do 2.2kW)
?
Sterowanie pomp¹ 3-fazow¹ 400V (do 4.0kW)
?
Zintegrowany wy³¹cznik g³ówny
?
Rozruch bezpoœredni
?
Tryb pracy rêcznej i automatycznej
?
Licznik iloœci za³¹czeñ pompy
?
Licznik czasu pracy pompy
?
Metody pomiaru poziomu: ciœnienie hydrostatyczne, czujnik 4-20mA, wy³¹czniki
p³ywakowe
?
Zabezpieczenia pompy: nadpr¹dowe, podwójne termiczne, przed prac¹ na sucho
?
Mikroprocesorowy uk³ad kontroli faz wykrywaj¹cy i wskazuj¹cy:
- zanik fazy
- nieprawid³ow¹ kolejnoœæ faz
- asymetriê faz powy¿ej 40V, przed i za stycznikiem rozruchowym
- spadek napiêcia poni¿ej 190V, przed i za stycznikiem rozruchowym
- awariê stycznika rozruchowego
?
Akustyczna i wizualna sygnalizacja awarii
?
Wyœwietlacz LCD 2x16
?
Klawiatura foliowa: odporna na zmiany temperatury i wilgoci
?
Jêzyk menu sterownika: polski, angielski, czeski, niemiecki
Oprogramowanie
?
Wskazania: pr¹d pompy, poziom cieczy w zbiorniku, stan wy³¹czników
p³ywakowych, stany awarii, stan pracy
?
Nastawialny pr¹d maksymalny:
0 - 12 A
?
Nastawialny pr¹d minimalny:
0 - 12 A
?
Zw³oka startu pompy:
0 - 240 s
?
Nastawialny czas pracy pompy “na sucho”: 5 - 180 s
?
Zapamiêtywanie komunikatów o awariach nawet po zaniku zasilania
?
Dodatkowe funkcje: zw³oka startu, dodatkowa praca, 5s pracy co 24h w celu
przesmarowania ³o¿ysk
?
Dodatkowy pomiar ciœnienia hydrostatycznego (opcja)

DANE TECHNICZNE
Wyprowadzenia
?
Bezpotencja³owa sygnalizacja wysokiego poziomu: AC - 8A / 230V i DC - 8A /24V
?
PrzekaŸnikowa zbiorcza sygnalizacja awarii:
- bezpotencja³owe
(AC - 8A / 230V; DC - 8A / 24V)
- potencja³owa 12V DC (obci¹¿alnoœæ: 1,2A)
Zasilanie
Praca trójfazowa:
Praca jednofazowa:
Pobór mocy w³asny:

3/N/PE AC 400/230V; 50Hz
1/N/PE AC 230V; 50Hz
3.5W

Kategoria przepiêæ:
Stopieñ ochrony:
Zakres temperatury pracy:
Zakres pomiaru ciœnienia:

III
IP 65
-30° ... +50°C
0 - 1 m s³upa wody

Wymiary (sz x wys x g³):
Waga:

250x212x105 mm
1.44 kg

OSPRZÊT
DZWON POMIAROWY
Zanurzony w cieczy wytwarza ciœnienie hydrostatyczne w rurce pneumatycznej
pod³¹czonej do sterownika. S³u¿y do przekazywania informacji o poziomie cieczy w
zbiorniku.

CZUJNIK CIŒNIENIA 4-20mA
Hydrostatyczny czujnik ciœnienia pod³¹czony do wejœcia 4-20mA w sterowniku . S³u¿y
do przekazywania informacji o poziomie cieczy w zbiorniku.

WY£¥CZNIK P£YWAKOWY
S³u¿y do przekazywania sygna³u w³¹cz/wy³¹cz do sterownika.
S³u¿y równie¿ do sygnalizowania wysokiego poziomu.

SZAFKA ZEWNÊTRZNA
WIDOK WEWNÊTRZNY

WIDOK ZEWNÊTRZNY
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JBK-SYSTEM
81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 10
Poland
tel 48 58 6276364
fax 48 58 6276365
www.jbksystem.pl
biuro@jbksystem.pl

Materia³:
poliester termoutwardzalny
wzmacniany w³óknem szklanym
odpornym na promieniowanie UV
i warunki atmosferyczne
Kolor:
RAL 7035
Stopieñ ochrony:
IP44, IK10
Klasa ochronnoœci:
II
Norma:
PN-EN 60439-1:2002,
PN-EN 60439-3:2004
PN-EN 60439-5:2002,
PN-EN 50298:2004
Dyrektywa UE:
niskie napiêcie - 73/23/EWG,
73/23/EEC

