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INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza instrukcja musi zawsze towarzyszyć temu urządzeniu i musi być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu, aby 
użytkownicy i osoby odpowiedzialne za jej konserwację mogły się z nią zapoznać.

Zaleca się, aby instalator / użytkownik dokładnie zapoznał się ze specyfikacjami i informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji 
przed użyciem produktu w celu uniknięcia uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania sprzętu lub utraty gwarancji.

Ten produkt nie może być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, lub przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie otrzymały odpowiedniego nadzoru i instrukcji. Należy 
uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wypadków lub szkód spowodowanych zaniedbaniem lub 
nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszej broszurze lub w warunkach odbiegających od przedstawionych poniżej. 
Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pompy.

Nie umieszczaj obciążników ani innych pudełek na opakowaniu..

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W niniejszej instrukcji zastosowano symbole o następującym znaczeniu:

Ten symbol ostrzega, że nieprzestrzeganie specyfikacji grozi porażeniem elektrycznym.

Ten symbol ostrzega, że nieprzestrzeganie specyfikacji niesie ze sobą ryzyko obrażeń osób lub 
uszkodzenia mienia.

Przed zainstalowaniem i użyciem produktu:
• • Uważnie przeczytaj tę instrukcję we wszystkich jej częściach.
• • Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie połączeń

elektrycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.
• • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane konserwacją lub naprawami wykonanymi przez

niewykwalifikowany personel i / lub częściami zamiennymi, które nie są oryginalne.
• • Stosowanie części zamiennych, które nie są oryginalne, fałszowanie lub niewłaściwe użycie spowoduje utratę gwarancji.

•
•    Podczas pierwszej instalacji oraz w przypadku konserwacji upewnij się, że:
• • Zasilanie zostało wyłączone
• • Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenia, w szczególności w bardzo czuły wyłącznik automatyczny (30 mA w klasie A do

zastosowań domowych i w klasie B do zastosowań przemysłowych) oraz uziemienie zgodnie z przepisami.
• • Przed zdjęciem pokrywy falownika lub rozpoczęciem na nim procedur należy odłączyć zasilanie przed odczekaniem co 

najmniej pięciu minut, aby kondensatory miały czas na rozładowanie się poprzez wbudowane rezystory rozładowcze.
• • Nie zdejmuj pokrywy płytki i / lub nie odłączaj prądu od pompy, gdy falownik pracuje.
• • UWAGA: gdy TISSEL-200 nie działa (miga czerwona dioda LED), nadal jest naładowany elektrycznie. Przed jakąkolwiek 

formą ingerencji w pompę lub falownik należy koniecznie odłączyć zasilanie pompy. 

 Awaryjny postój
Podczas pracy TISSEL-200 możliwe jest zatrzymanie awaryjne poprzez naciśnięcie wyłącznika OFF / ON.
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OPIS PRODUKTU
TISSEL-200 to regulator prędkości o następujących właściwościach
• • Wejście jest jednofazowym napięciem przemiennym.
• • Dostarcza trójfazowe napięcie przemienne.
• • Utrzymuje ciśnienie w instalacji na stałym poziomie (krzywe ze zmiennymi obrotami).
• • Kontroluje hydrauliczne i elektryczne parametry pracy oraz chroni pompę przed awariami.
• • Można go wyposażyć w kartę rozszerzeń, która umożliwia pracę równolegle z innymi falownikami w zespołach pompowych 

oraz zarządzanie sygnałem wejściowym i wyjściowym.
• • Przystosowuje się do pracy z każdym typem instalacji ciśnieniowej, w tym obecnymi. 
• • Jest energooszczędny, ponieważ ogranicza rozruch i roboczy prąd elektryczny.
• • Umożliwia wybór napięcia zasilania i wyjściowego. 

WYKAZ CZĘŚCI
1. 1. Falownik
2. 2. Pompa
3. 3. Panel sterowania
4. 4. Uszczelnienie kabla
5. 5. Osłona karty mocy
6. 6. Tabliczka z danymi technicznymi 

OPIS PANELU STEROWANIA
1. 1. Włącznik / wyłącznik
2. 2. Dioda LED - czerwona, gdy włączone jest ZASILANIE
3. 3. Dioda LED - zielona podczas pracy STATUS
4. 4. Wyświetlacz
5. 5. Klawisz SET
6. 6. Klawisze strzałek suwaka 

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
• • Maksymalne ciśnienie robocze: 9 bar (130 p.s.i.).
• • Dopuszczalne media: czysta woda i ciecze nieagresywne chemicznie; jeśli płyny zawierają zanieczyszczenia, należy 

zainstalować filtr przed.
• • Maksymalna temperatura otoczenia: 40 ° C, z możliwością wymiany powietrza.
• • Minimalna temperatura otoczenia: 0 ° C
• • Maksymalna temperatura medium: 50 ° C
• • Minimalna temperatura medium: 0 ° C
• • Dopuszczalne odchylenie napięcia zasilania +/- 10% w porównaniu z danymi na tabliczce.
• • TISSEL-200 nie nadaje się do pompowania cieczy łatwopalnych ani do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. 
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DANE TECHNICZNE
• • Napięcie zasilania: 230 +/- 10% V jednofazowe
• • Napięcie wyjściowe: 230 V trójfazowe
• • Częstotliwość: 50-60 Hz
• • Stopień ochrony: IP 65
• • Pionowa pozycja robocza, z wejściem cieczy od dołu i wyjściem od góry.. 

UWAGA: w przypadku niskiego napięcia (wartość nominalna -10%) mogą wystąpić skoki napięcia na początku i 
przy maksymalnej mocy

MOC I ZUŻYCIE PRĄDU

Model V in V out A out P2 max (kW) P2 max (HP)

TISSEL-200 (7 A) 1 ~   230 V 3 ~   230 V 7 1.1 1.5

TISSEL-200 (12 A) 1 ~   230 V 3 ~   230 V 12 2.2 3.0

SAMOGRANICZENIE ZWIĄZANE Z PRZECIĄŻENIEM
Jeżeli prąd zarejestrowany przez falownik lub temperatura elementów falownika przekroczy granice bezpieczeństwa, 
TISSEL-200 rozpoczyna stopniowe zmniejszanie częstotliwości pracy, aż wartości przekraczające granice powrócą do normy.

PODŚWIETLANE ZNAKI

ŚWIECI

NIE ŚWIECI

MIGA

TISSEL-200 nie wykrywa zasilania.
UWAGA: brak zasilania nie jest gwarantowany, karta może ulec 
uszkodzeniu, ale nadal jest pod napięciem.

TISSEL-200 jest pod napięciem, ale pompa nie działa (STAND-BY).

TISSEL-200 jest pod napięciem i pompa pracuje

TISSEL-200 jest na żywo, ale NIE UŻYWANY (lub w TESTOWANIU), przywracanie 
jest tylko ręczne

TISSEL-200 jest w stanie alarmu, przywracanie jest tylko ręczne
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WYKAZ ELEMENTÓW

1. Czujnik ciśnienia
2. Zbiornik wyrównawczy
3. Zawór ON-OFF
4. Zawór zwrotny
5. Filtr ssący
6. Zawory stopowe z filtrem ssącym 
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MONITOROWANIE I WYŚWIETLANIE

Podczas pierwszej instalacji i konserwacji upewnij się, że na linii NIE JEST ZASILANIE

                  Zarówno podczas pierwszej instalacji, jak i konserwacji należy upewnić się, że instalacja jest BEZ CIŚNIENIA

NIE OTWIERAJ POKRYW FALOWNIKA

Ponadto upewnij się, że zasilanie elektryczne ma zabezpieczenia, aw szczególności wyłącznik różnicowy o dużej czułości (30 mA w 
klasie A do zastosowań domowych i w klasie B do zastosowań przemysłowych) oraz uziemienie zgodnie z przepisami. Sprawdź, czy 
dane na tabliczce są zgodne z wymaganiami i czy są odpowiednie dla instalacji.
Zainstaluj TISSEL-200 w miejscu:

– chronione przed czynnikami zewnętrznymi
– wentylowane, wolne od nadmiernej wilgoci lub zbyt dużego zapylenia
– gdzie nie podlega szkodliwym wibracjom lub naprężeniom mechanicznym podłączonych do niego rur 

UMIEJSCOWIENIE PRODUKTU
• • Przymocuj urządzenie śrubami do solidnej poziomej podstawy.
• • Jeśli pompa musi być zainstalowana na zewnątrz, gdzie mogłaby zamarznąć, należy ją zabezpieczyć, aby uniknąć zamarznięcia 

WAŻNE
Do prawidłowego funkcjonowania TISSEL-200 absolutnie konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego naczynia wzbiorczego.

• Zbiornik wyrównawczy:
- Gromadzi wodę pod ciśnieniem w celu ograniczenia do minimum rozruchu pomp.
- Jest niezbędny przy małych stratach instalacji.
- Absorbuje ewentualne nadciśnienia pochodzące z rośliny.
- Minimalna wymagana objętość w litrach (dla modeli z membraną) jest orientacyjnie równa 10% maksymalnego natężenia 
przepływu pojedynczej pompy, wyrażonego wl / min.

• Przykład standardowego zastosowania: Qmax = 80 l / min  V = 80 x 10% = 8 litrów (po zaokrągleniu w górę do rozmiaru 
handlowego)
- Ciśnienie wstępne (przy pustej instalacji): około 70% ciśnienia roboczego:
Przykład: Pset = 4 bar ·  Ciśnienie wstępne = 4 x 70% = 2,8 bar

• Prawidłowo podłączyć dostarczony czujnik ciśnienia do instalacji (patrz następny rozdział). 

CZUJNIK CIŚNIENIA
Czujnik ciśnienia to przetwornik, który mierzy ciśnienie cieczy lub gazu za pomocą sygnału elektrycznego wysyłanego do 
odbiornika w formacie analogowym. Dlatego czujniki ciśnienia są również nazywane przetwornikami ciśnienia.

Zasada działania opiera się na fizycznym odkształceniu włókna tensometrycznego znajdującego się w membranie przetwornika: 
opór elektryczny jest proporcjonalny do przyłożonego ciśnienia, które jest przetwarzane na sygnał elektryczny, wyjście jest 
przenoszone jako prąd, który waha się od 4 do 20 miliamperów.

Czujnik ciśnienia powinien być orientacyjnie umieszczony w instalacji, jak pokazano na rysunkach
(patrz poprzednia strona)
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
• Połączenia elektryczne między pompą a falownikiem są w całości wykonane w fabryce i dlatego nie trzeba nic robić dla ich 

funkcjonowania.
• TISSEL-200 podłącza się do sieci elektrycznej (230 V / 50 Hz) za pomocą kabla elektrycznego. 

OKABLOWANIE I POŁĄCZENIA
Falownik składa się z 3 kart

A) A) Karta kontrolna
B) B) Karta Mocy
C) C) Karta zasilania i wyjścia silnika 

Na karcie A znajdują się 4 złącza:
A1) 2-pinowe złącze CZUJNIKA CIŚNIENIA

Opis funkcji terminali:
1. 1. + Vdc (przewód czujnika koloru: brązowy)
2. 2. 4 ÷ 20 mA (przewód czujnika koloru: biały) 

A2) 3-pinowe złącze CZUJNIKA PRZEPŁYWU
Opis funkcji terminali:

3. 3. N.O. PRZEPŁYW ZWYKLE OTWARTY
4. 4. WSPÓLNY PRZEPŁYW
5. 5. PRZEPŁYW 0V i GND 

A3) 3-pinowe złącze SZEREGOWE POŁĄCZENIA
(Komunikacja równoległa pomiędzy falownikami w 
konfiguracji MASTER / SLAVE)
Opis funkcji terminali:

6. 6. RS 485 D +
7. 7. RS 485 D-
8. 8. RS 485 lub GN 

A4) 4-pinowe złącze SYGNAŁÓW WEJŚCIA / WYJŚCIA
(np. sygnał poziomu na wejściu i sygnał alarmu 
na wyjściu) Opis funkcji zacisków:
9. 9. + Vdc
10. 10. WEJŚCIE
11. 11. WSPÓLNE WYJŚCIE
12. 12. N.O. PRZEPŁYW ZWYKLE OTWARTY 

Na karcie C znajdują się 4 złącza: 

C1) 4-pinowe złącze MOTOR EXIT
U
V
W

C2) 3-pinowe złącze ZASILANIA
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URUCHOMIENIE 

NAPEŁNIANIE POMPY

• • Przed włączeniem zapoznaj się z załączoną instrukcją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć błędów w ustawieniach 
i operacjach, które mogłyby spowodować nieprawidłowości w działaniu.

• • Nie włączaj pompy, gdy jest sucha, nawet przez kilka sekund.
• • Przed włączeniem pompy zalać pompę.
• • Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• • Naciśnij włącznik (1) i poczekaj aż się START (ok. 10 sekund).
• • Po 10 sekundach kończy się faza URUCHOMIENIA i TISSEL-200 powraca do tych samych warunków pracy, w jakich 

znajdował się przy ostatnim wyłączeniu:
• - W EKSPLOATACJI, jeśli podczas ostatniego wyłączenia znajdował się w EKSPLOATACJI.
• - POZA EKSPLOATACJĄ, jeśli przy ostatnim wyłączeniu był POZA EKSPLOATACJĄ (OFF).
• W przypadku przypadkowego spadku zasilania, jeśli TISSEL-200 był W EKSPLOATACJI (WŁĄCZONY), po przywróceniu zasilania 

automatycznie powróci do WŁĄCZENIA (WŁĄCZONY).
• • Aby uruchomić TISSEL-200 należy nacisnąć klawisz (2) ON / OFF na panelu sterowania.
• • TISSEL-200 zaczyna działać.
• • Jeśli pompa nie jest prawidłowo zalana, należy ustawić Tissel-200 w tryb TEST (sterowanie ręczne) i stopniowo otwierać 

zawór tłoczny (działanie w trybie TEST - patrz odpowiedni rozdział w dalszej części niniejszej instrukcji). 

UWAGA: falownik jest perfekcyjnie skonfigurowany zgodnie z predefiniowanymi ustawieniami fabrycznymi, aby 
poprawnie działał z przynależną pompą.

Jeśli zaistniała potrzeba zmiany ustawień fabrycznych TISSEL-200, falownik należy ustawić za pomocą parametrów z UKRYTEJ 
LISTY (patrz rozdział USTAWIENIA PARAMETRÓW W UKRYTYCH LISTACH).
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KONFIGURACJA PARAMETRÓW 

ZMIANA CIŚNIENIA W ZESTAWIE

Aby zwiększyć o 0,1 bara
naciśnij oba klawisze jednocześnie

+
example:  P 3.2  P 3.3

Aby zmniejszyć o 0,1 bara
naciśnij oba klawisze jednocześnie +

example:   P 3.2  P 3.1

WIZUALIZACJA PARAMETRÓW FUNKCJI

• Aby wyświetlić parametry na wyświetlaczu podczas jego działania, przewijaj za 
pomocą przycisków 

• Naciskając klawisz powraca się do wizualizacji ciśnienia układu na wyświetlaczu.

WYŚWIETLACZ OPIS U.M.

P 3.2 CIŚNIENIE SYSTEMU
Zmierzone ciśnienie w układzie

bar

F 45 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
Natychmiastowa częstotliwość pracy silnika

Hz

A 6.5 PRĄD POCHŁANIANY
Natychmiastowy prąd pobierany przez silnik - UWAGA: wartość skuteczna:
odczyt prądu elektrycznego wchodzącego i wychodzącego z falownika, rejestrowany przez 
zwykłe przyrządy pomiarowe (np. cęgi amperometryczne), może być nieprawidłowy.

A

Tm 50 TEMPERATURE OF POWER MODULE 
Temperatura elektronicznego modułu mocy falownika

°C

WIZUALIZACJA WERSJI FIRMWARE (FW)
W celu wizualizacji wersji FIRMWARE (FW) karty INTERFEJSU (FWI) i karty POWER (FWP):

key• WYŁĄCZ TISSEL-200 Z EKSPLOATACJI (WYŁĄCZONY), 
naciskając przycisk th 

• Naciśnij oba klawisze jednocześnie  
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DEFINICJA CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZANIA 
(możliwe tylko w trybie FUNKCJI AUTOMATYCZNEJ)

• Częstotliwość wyłączania jest zdefiniowanym minimalnym progiem częstotliwości i tak długo, jak częstotliwość funkcjonalna 
jest powyżej tego progu (tj. Będzie zapotrzebowanie na wodę), falownik będzie utrzymywał włączoną pompę. Gdy 
częstotliwość pracy spadnie poniżej tego progu (czyli nie będzie już zapotrzebowania na wodę) falownik wyłącza pompę. 

P 3,5 + **** Z 41,0 Z 33,6

Ściśnij razem przez 5 sekund Obecna 
częstotliwość 
pracy

Zmniejszyć do 
minimalnego 
przepływu 
(min. 5 l / min)

Częstotliwość 
wyłączania

Potwierdz

USTAWIANIE PARAMETRÓW W UKRYTYCH LISTACH
Aby wejść do ukrytych list, na których znajdują się zaawansowane parametry i jeśli byłaby konieczna modyfikacja wartości 
fabrycznych tych samych parametrów, należy postępować w następujący sposób.

• WYŁĄCZ TISSEL-200 Z EKSPLOATACJI (WYŁĄCZONY), 
naciskając przycisk  

 key

• Naciśnij oba klawisze jednocześnie  +  + 

UKRYTE LISTY

BASIC LISTA PODSTAWOWA
Parametry

Są to PODSTAWOWE PARAMETRY, które należy ustawić w zależności od 
zastosowania.

ADV ZAAWANSOWANA LISTA
Parametry

Są to PARAMETRY ZAAWANSOWANE, które usprawniają działanie i 
wymagają szczegółowej znajomości systemu.

INSP LISTA PRZEGLĄDÓW
Parametry

Są to PARAMETRY PRZEGLĄDÓW, które umożliwiają użytkownikowi 
sprawdzenie stanu pracy systemu, wizualizację godzin pracy, liczby 
uruchomień, historii alarmów itp.

TEST Tryb testowy
(dostępne tylko w trybie 
OFF)

Tryb TEST umożliwia ręczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy (klawisz 
ON / OFF) oraz modyfikowanie częstotliwości o 1 Hz na raz. Pozwala również 
na kontrolę parametrów funkcjonalnych silnika i falownika.

UWAGA: w przypadku obsługi ręcznej niektóre z automatycznych 
elementów sterujących są wykluczone i operator musi unikać 
wszelkich niewłaściwych manewrów.
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ZMIANA PARAMETRÓW ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Aby PRZEWIJAĆ parametry UKRYTYCH 
LIST, użyj przełączników

Aby wejść i wyjść z 
parametrów użyj 

przełączników

Aby ZMIENIĆ parametry 
użyj przełączników

STRUKTURA LISTY

BASIC

P USTAWIENIE CIŚNIENIA

SS PEŁNOSKALOWY CZUJNIK CIŚNIENIA

A PRĄD DO SILNIKA

OF WYŁĄCZ CZĘSTOTLIWOŚĆ

RO OBRÓT SILNIKA (tylko modele M / T)

ADV (ZAAWANSOWANE)

d ZRÓŻNICOWANE CIŚNIENIE PONOWNEGO URUCHOMIENIA

PD MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (% - I - na sucho)

W ADRES INWERTERA

RF SZYBKOŚĆ REAKCJI INWERTERA

TF OPÓŹNIENIE Z POWODU BRAKU PRZEPŁYWU ZATRZYMAJ

Td OPÓŹNIENIE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ZATRZYMANIA NA SUCHO

TP WEWNĘTRZNE URUCHOMIENIE W CELU PRACY NA SUCHO

EI SYGNAŁ PRZYCHODZĄCY

EO SYGNAŁ WYJŚCIA

Lf MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY

HF MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
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FS CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA MODUŁU

LP Próg alarmowy dla NISKIEGO CIŚNIENIA

FWS OBECNOŚĆ CZUJNIKA PRZEPŁYWU

2P DRUGIE CIŚNIENIE ZADANE

PRZYWRÓĆ PARAMETRY FABRYCZNESET.T

INSP (KONTROLA)

WH GODZINY PRACY POMPY

TH GODZIN WŁĄCZONY FALOWNIK

NS ŁĄCZNA LICZBA STARTÓW

SH ŚREDNIA LICZBA STARTÓW

E1 OSTATNI BŁĄD

E1H CZAS OSTATNEGO BŁĘDU

....

E4 CZWARTY OSTATNI BŁĄD

E4H CZAS OD CZWARTEGO BŁĘDU

EE RESETOWANIE BŁĘDU

TEST
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USTAWIANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Konieczne jest ustawienie PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW do konfiguracji falownika podczas instalacji..

BASIC
WYŚWIETLACZ PARAMETR OPIS u.m. Default Min Max Step

P 3,5 USTAWIENIE 
CIŚNIENIA

Ustawia wartość ciśnienia w układzie 
(stała)

bar 3.5 1 9 0.1

psi 50 15 130 1.5

SS 16 PEŁNA SKALA 
CZUJNIKA CIŚNIENIA

Ustawia pełną skalę czujnika ciśnienia: 
10-16-25-40 bar  bar 16 10 40 -

A 6,0 PRĄD SILNIKA Ustawia prąd znamionowy silnika na 
wyjściu z falownika (prąd silnika - patrz 
tabliczka znamionowa)

A
v. 

mod.

v. 

mod.

v. 

mod.
0.1

OF 40
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ZATRZYMANIA Z 
POWODU MAŁEGO 
PRZEPŁYWU

Ustawia częstotliwość, poniżej której 
uważa się, że przepływ jest mniejszy niż 
minimalne wymagania dotyczące 
przepływu

 Hz 40 25 60 1

RO KIERUNEK 
OBROTÓW SILNIKA

Ustawia kierunek obrotów silnika 
TRÓJFAZOWEGO (w prawo lub w lewo) - - - - -
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USTAWIANIE ZAAWANSOWANYCH PARAMETRÓW (ZAAWANSOWANE)
Poniżej znajduje się lista PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH, które usprawniają działanie i wymagają szczegółowej znajomości 
systemu

ADV
WYŚWIETLACZ PARAMETRY OPIS u.m. Default Min Max Step

d 0.4 RÓŻNICOWE CIŚNIENIE
 PONOWNEGO 
URUCHOMIENIA 

Ustawia różnicę między wybranym 
ciśnieniem (SET PRESSURE) a 
efektywnym ciśnieniem ponownego 
uruchomienia.

bar 0.4 0.4 1.0 0.1

psi 6 6 15 1.5

Pd 50 Ciśnienie suchobiegu Ustawia wartość minimalnego ciśnienia 
(wyrażonego jako% ciśnienia SET), które 
musi zostać osiągnięte, aby uniknąć 
aktywacji alarmu suchobiegu. Ustawienie 
wartości na 0% wyklucza interwencję 
spowodowaną suchobiegiem z powodu 
minimalnego ciśnienia.

% 10 0 100 1

W NC ZADANIE INWERTERA Definiuje zadanie każdej jednostki inwertera: 
(STAND ALONE / MASTER / SLAVE). - NC NC/ MS/ S1/ S2

RF 3 SZYBKOŚĆ REAKCJI 
INWERTERA

Ustawia szybkość odpowiedzi falownika 
na zmiany ciśnienia. - 3 1 5 1

TF 7
OPÓŹNIONY ZATRZYMA
NIE Z POWODU BRAKU PRZEPŁYWU

Ustawienie wartości „0” wyklucza  automatyczne próby 
ponownego uruchomienia. sec 7 1 15 1

Td 10
OPÓŹNIONY ZATRZYMA
NIE Z POWODU PRACY NA SUCHO

Ustawia opóźnione zatrzymanie 
pompy w warunkach suchobiegu. sec 10 1 100 1

TP 10 CZASY PONOWNEGO 
URUCHAMIANIA Z 
POWODU PRACY NA 
SUCHO

Ustawia odstęp czasu między dwoma kolejnymi 
automatycznymi próbami ponownego uruchomienia 
po zatrzymaniu spowodowanym suchobiegiem.
Ustawienie wartości na „0” wyklucza automatyczne 
próby ponownego uruchomienia.

min 10 0 100 1

EI   1 SYGNAŁ WEJŚCIA Ustawia FUNKCJĘ przychodzącego 
sygnału typu czystego styku; zamknięcie 
styku aktywuje funkcję.

- 1 0 5 1

El = 0: brak funkcji, stan wejścia jest ignorowany El = 
1: sygnał poziomu wejścia
El = 2: start i stop za pomocą sygnału zewnętrznego
El = 3. Przejście do 2. WARTOŚCI ZADANEJ ciśnienia
El = 4: zewnętrzny sygnał przepływu na wejściu
El = 5. Sygnał kasowania alarmu na wejście

EO   1 SYGNAŁ WYJŚCIA Ustawia FUNKCJĘ sygnału wyjściowego, 
typu styk czysty, bez logiki NO. - 1 0 3 1

EO = 0: brak funkcji; przekaźnik nie jest aktywowany
EO = 1: dźwięk alarmu; przekaźnik jest aktywowany, jeśli alarm falownika jest wyłączony
EO = 2: pompa włączona: przekaźnik jest aktywowany, gdy pompa jest włączona
EO = 3: funkcja recyklingu; aktywuje przekaźnik wyjściowy w odstępach czasu określonych 
przez parametr Al parametr Al.

Maks. 0,5 A przy 240 VAC Maks. 0,5 A przy 30 Vdc

LF  30 Ustawia minimalną częstotliwość roboczą
Hz 30 25 40 1

Follows 

MINIMALNA 
 CZĘSTOTLIWOŚĆ
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WYŚWIETLACZ PARAMETRY OPIS u.m. Default Min Max Step

HF 50 MAKSYMALNA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Ustawia maksymalną częstotliwość roboczą. 
UWAGA: wzrost częstotliwości maksymalnej.
w porównaniu z częstotliwością znamionową 
może spowodować silne przeciążenia silnika.

Hz MF
MF

-10

MF

+5
1

FS  8 CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PRZEŁĄCZANIA 
MODUŁU 

Ustawia częstotliwość przełączania 
modułu mocy. kHz 8 4 10 2

LP 0,2 Ustawia próg alarmowy dla zbyt niskiego 
ciśnienia roboczego (możliwość pęknięcia 
rury).

bar 0,2 0 10 0,1

FWS 0 CZUJNIK PRZEPŁYWU Ustawia obecność / brak czujnika 
przepływu:
0 = brak czujnika.
1 = czujnik przepływu obecny.

 - 0 0 1 1

2P 2.5 Ustawia drugą wartość ciśnienia w 
systemie (stałą). Aby go aktywować, 
skonfiguruj parametr EI w parametrach 
zaawansowanych.

bar 2,5 1 9 0,1

psi 50 15 130 1,5

SET.F RESETOWANIE 
PARAMETRÓW 
FABRYCZNYCH 

Wciskamy ENTER aż na wyświetlaczu pojawi się „OK”, wszystkie parametry 
powrócą do nastaw fabrycznych.

PRÓG ALARMU 
NISKIEGO CIŚNIENIA

DRUGIE CIŚNIENIE 
ZESTAWU
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LISTA PRZEGLĄDÓW (INSP)

Lista INSP (Inspekcja) pozwala na wizualizację historii pracy falownika, w szczególności godzin pracy, ilości uruchomień, 
rejestracji alarmów.

INSP WH GODZINY PRACY POMPY Godziny pracy pompy (silnik włączony.

TH GODZYNY PRACY F
ALOWNIKA

Godziny pracy (urządzenie włączone, z pompą lub w 
trybie STAND-BY).

NS ŁĄCZNA LICZBA STARTÓW Liczba uruchomień pompy od momentu 
montażu..

SH ŚREDNIA LICZBA 
STARTÓW

Średnia liczba uruchomień w każdej godzinie 
włączenia falownika.

E1 OSTATNI BŁĄD Zarejestrowano ostatni błąd.

EH GODZINA OSTATNIEGO 
BŁĘDU

Godzina zarejestrowania ostatniego błędu (w odniesieniu do 
TH).

EE ZEROWANIE BŁĘDÓW Pozwala zresetować rejestr błędów; Aby zresetować 
rejestrację, naciśnij przycisk SET i trzymaj go, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „OK”.
(USTAW  ****  OK)

TEST

Aby ręcznie włączyć i wyregulować pompę: 
• • Wejdź w tryb TEST poprzez dostęp do UKRYTYCH LIST.
• • Postępuj jak pokazano poniżej, aby uruchomić i wyregulować prędkość pompy.
• • Podczas TESTU możliwe jest wyświetlenie wszystkich parametrów pracy (poprzez wyświetlanie parametrów pracy).. 

INSTRUKCJA

Tryb TEST (na wyświetlaczu pojawia się słowo TEST) TEST
Włączyć pompę naciskając wyłącznik / włącznik; 
pompa uruchamia się z minimalną częstotliwością P 2.0

Wyświetl częstotliwość roboczą, przewijając za pomocą strzałki F 30

Za pomocą strzałek zmieniaj częstotliwość roboczą o 1 Hz na raz F 35

Wyświetl parametry operacyjne za pomocą strzałek A 3.5

Po zakończeniu TESTU wyłącz pompę naciskając wyłącznik / włącznik OFF
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KALIBRACJA CZUJNIKA CIŚNIENIA
Aby skalibrować czujnik ciśnienia, należy dostarczyć:
• • Wartość ZERO (system przy zerowym ciśnieniu).
• • Wartość odniesienia (np. System przy 5 barach). 

Konieczne jest posiadanie:
• • Pomocniczy manometr w tym samym obwodzie wyjściowym falownika.
• • Uruchom pompę (otwórz kran). 

Aby uzyskać dostęp do kalibracji, należy rozpocząć od FALOWNIKA w trybie STAND-BY

P 3,5
STARTING

odczekaj 10 sec.

Falownik w trybie 
STAND-BY

Usuń 
bieżący 

Odczekaj 
30 sek. 

Przywróć
 bieżące 

Podczas fazy ROZRUCHU (czas 10 sek.) 
Nacisnąć 4 strzałki JEDNOCZEŚNIE

Kalibrowanie

SP 0,0 SP 5,0

Wymaga 
odniesienia 
Ciśnienia 
0 bar

Jeśli P 
w systemie 
= 0 
Potwierdź 
za pomocą 
SET

Wymaga 
odniesienia 
5,0 bar 

Jeśli pompa 
NIE osiąga 5 barów, 
ZMNIEJSZ ciśnienie 
odniesienia

Otwórz kran Włącz pompę Sprawdź 
ciśnienie 
w układzie

= SP 5,0 OFF

Zwiększaj prędkość pompy, aż na manometrze 
zostanie osiągnięte zadane ciśnienie 
odniesienia

Potwierdź 
ciśnienie o
dniesienia

Kalibracja 
zakończona 
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ALARMY 

OVER CURRENT Alarm z powodu przeciążenia prądowego większego niż planowana tolerancja. Falownik 
zatrzymuje pompę; reset jest tylko ręczny.

CURRENT LIMIT Alarm z powodu przeciążenia prądowego większego niż wydajność modułu Falownik 
zatrzymuje pompę, resetowanie jest tylko ręczne.

DRY RUNNING Powstaje, gdy pompa nie jest w stanie osiągnąć zadanej wartości procentowej zadanego 
ciśnienia, wyrażonej parametrem Pd (patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW 
ZAAWANSOWANYCH); falownik zatrzymuje pompę. Błąd jest zerowany po upływie czasu TP 
(patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH).

DRY RUNNING PF Powstaje, gdy parametr elektryczny COSFI spadnie do wartości, która wskazuje na 
suchobieg silnika. Falownik zatrzymuje pompę. Błąd jest zerowany po upływie czasu TP 
(patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH).

P ERROR Powstaje, gdy karta sterująca nie odbiera sygnału z czujnika ciśnienia. Po otrzymaniu 
sygnału błąd jest automatycznie kasowany.

LOW PRESS Powstaje, gdy pompa obraca się z maksymalną częstotliwością w obecności przepływu, a 
ciśnienie nie osiąga wartości parametru LP (patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW 
ZAAWANSOWANYCH - domyślnie 0,2 bar); falownik zatrzymuje pompę. Błąd jest usuwany po 
upływie czasu TP (patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH).

LOW VOLTAGE Zarejestrowano spadek napięcia (nawet bardzo krótkotrwały), który przekracza tolerancję 
funkcjonalną (-15%); falownik zatrzymuje pompę; błąd jest usuwany po jednej minucie, a 
falownik automatycznie uruchamia się ponownie..

HIGH VOLTAGE Zarejestrowano skok napięcia (nawet bardzo krótkotrwały), który przekracza tolerancję 
funkcjonalną (+ 15%); falownik zatrzymuje pompę; błąd jest usuwany po jednej minucie, a 
falownik automatycznie uruchamia się ponownie.

OVER TEMP. Temperatura modułu falownika osiągnęła krytyczny próg. Falownik zatrzymuje pompę, błąd 
jest usuwany, gdy
temperatura spada poniżej 70 ° C, a falownik automatycznie uruchamia się ponownie.

COM ERROR Wystąpił błąd w komunikacji wewnętrznej; jeśli błąd będzie się powtarzał, karty 
elektroniczne mogą zostać uszkodzone.

LOW LEVEL Powstaje, gdy wejście cyfrowe EI jest skonfigurowane jako sygnał poziomu (EI = 1 - patrz 
rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH), a sygnał nie występuje. Gdy 
sygnał powróci, komunikat znika, a falownik powraca do normalnej pracy.

EXT OFF Dzieje się tak, gdy wejście cyfrowe EI jest skonfigurowane jako aktywowane przez polecenie 
zewnętrzne (EI = 2 - patrz rozdział USTAWIANIE PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH), a 
sygnał nie jest obecny. Gdy sygnał jest ponownie obecny (przywrócenie zewnętrzne), 
komunikat znika i falownik powraca do normalnej pracy.
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POSZUKIWANIE AWARII
• • Sprawdź, czy falownik został prawidłowo podłączony do kabla elektrycznego
• • Sprawdź, czy pompa została prawidłowo podłączona do falownika
• • Sprawdź, czy działają wszystkie kable i połączenia. 

PROBLEM Pompa nie włącza się
Komunikat Przyczyna Interwencja
None Przerwa w dostawie energii elektrycznej Przywróć zasilanie elektryczne
None Przepalone bezpieczniki Wymień bezpieczniki
None Interwencja zabezpieczeń linii Sprawdź poprawność kalibracji zabezpieczenia
ENTRY ERROR (tylko modele 1/1) - Połączenia 

LINIA i SILNIK zostały zamienione
Sprawdź połączenia LINIOWE i SILNIKOWE i podłącz 
ponownie prawidłowo

PROBLEM Interwencja wyłącznika różnicowego w celu ochrony linii zasilającej falownika
Message Przyczyna Interwencja
None Przełącznik różnicowy jest 

nieodpowiedni do zasilania falownika
Zastąpić wyłącznik różnicowy odpowiednim typem 
prądu stałego dla elementów przełączników (klasa A)

PROBLEM Pompa nie włącza się
Komunikat Przyczyna Interwencja
OFF Pompa nie działa (ręcznie wyłączona) Włączyć pompę z powrotem, naciskając wyłącznik

PROBLEM Pompa zatrzymała się i nie uruchamia się ponownie
Komunikat Przyczyna Interwencja
OVER CURRENT Nadmierny pobór prądu w stosunku 

do ustawionej wartości (parametr A w 
PODSTAWOWYCH PARAMETRACH)

- - Sprawdź prawidłowe ustawienie prądu
- - Sprawdź, czy napięcie pod obciążeniem nigdy 

nie jest zbyt niskie (min - 15%)
- - czy pompa obraca się swobodnie
- - Że obrót jest we właściwym kierunku
- - Czy kable mają odpowiedni rozmiar 

CURRENT LIMIT Poważny nadmiar poboru prądu, 
który przekracza pojemność modułu 
inwertera

- - Sprawdź, czy pompa nie jest zablokowana
- - Zmniejszyć przyspieszenie silnika 

(parametr fabryczny) 
DRY RUNNING

(DRY RUNNING PF)

- Brak wody wlotowej
- - Pompa nie jest zalana
- - Zatkany kolektor dolotowy
- - Odwrócone obroty silnika 

- - Sprawdź obecność wody wlotowej
- - Włącz pompę
- - Sprawdź kolektor dolotowy
- - Odwróć kierunek obrotów silnika pompy 

LOW PRESS System nie osiąga 
minimalnego ciśnienia

Sprawdź, czy nie ma pęknięć w rurkach.

LOW VOLTAGE Zmiana napięcia większa niż -15% 
napięcia na płycie

Ustabilizuj prąd, aby utrzymać go w tolerancji ± 15%

HIGH VOLTAGE Zmiana napięcia większa niż + 
15% napięcia na płycie

Ustabilizuj prąd, aby utrzymać go w tolerancji ± 15%

OVER TEMP MODULE Wzrost temperatury nie tolerowany przez 
moduł inwertera z powodu przeciążenia lub 
nadmiernej temperatury otoczenia

- - Sprawdź, czy nie ma przypadkowych przeciążeń
- - Poprawić chłodzenie otoczenia 

COM ERROR Komunikacja między kartą 
sterującą a kartą napięciową jest 
zawieszona

Jeśli komunikat będzie się powtarzał, karty 
elektroniczne mogą zostać uszkodzone
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PROBLEM Pompa nie włącza się
Komunikat Przyczyna Interwencja
LOW LEVEL Brak sygnału poziomu przy 

włączonym sygnale wejścia
Sprawdź obecność wody w ssaniu lub działanie sygnału 
poziomu

EXT OFF Wyłączony z usługi przez sygnał 
zewnętrzny przy aktywnym wejściu 
sygnału zewnętrznego

Przywrócić do użytku za pomocą sygnału zewnętrznego

None Awaria czujnika ciśnienia Sprawdź odczyt na wyświetlaczu za pomocą 
manometru odniesienia, przeprogramuj lub wymień 
czujnik ciśnienia

PROBLEM Pompa zawsze działa, nawet jeśli nie jest wymagana
Komunikat Przyczyna Interwencja
None Wycieki w instalacji większe niż 2 l / min Znajdź wycieki i zablokuj je
None Awaria lub niedrożność czujnika 

obciążenia
Sprawdź i wyczyść czujnik obciążenia

PROBLEM The pump stops too soon, even if there is a demand
Komunikat Przyczyna Interwencja
None Usterka czujnika przepływu Sprawdź działanie czujnika przepływu
PROBLEM Performance of the pump below that rated
Komunikat Przyczyna Interwencja
None Obecność powietrza w kolektorze dolotowym Oczyść kolektor dolotowy
None Pompa zatkana lub uszkodzona Sprawdź pompę i wyeliminuj problem
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GWARANCJA
Przed zainstalowaniem i użyciem produktu przeczytaj uważnie wszystkie części niniejszej instrukcji. Instalacja i konserwacja 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel odpowiedzialny za elementy hydrauliczne i elektryczne, zgodnie z 
obowiązującymi normami.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu i nie 
odpowiada za szkody spowodowane konserwacją lub naprawami wykonanymi przez niewykwalifikowany personel i / lub przy 
użyciu nieoryginalnych części zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych, ingerencja w produkt lub 
niewłaściwe użytkowanie skutkuje utratą gwarancji na produkt, która obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu.

UTYLIZACJA
Aby pozbyć się części, z których wykonane są karty TISSEL-200, należy przestrzegać norm i praw obowiązujących w krajach, w 
których grupa jest używana.

Nie wyrzucaj zanieczyszczających części do środowiska.

Prawidłowa utylizacja wg WEEE (DIRECTIVE 2012/19/EU)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt, o którym mowa, jest zgodny z wymaganiami 
następujących dyrektyw Unii Europejskiej, w tym z najnowszymi zmianami, oraz z odpowiednimi krajowymi przepisami 
wykonawczymi.

2006/42/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 547/2012/EU, 2011/65/EU, 2012/19/UE

Pedrollo S.p.A. 

Il Presidente

Silvano Pedrollo

San Bonifacio, 11/07/2018
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