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КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 3 ПОМПИ ЗА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ  (хидрофорни уредби) 

Версия: 3.00 - 05.2009г. 

 
Описание на функциите на контролера:  

 Следи зададено, чрез пресостати, налягане на изхода на уредбата и пуска 
необходимия брой помпи за да го поддържа; 

 Следи сигнал за наличие на вода на входа на уредбата. При липса на вода 
изписва (No Water) на дисплея, спира всички помпи и подава сигнал (релеен 
контакт); 

 За трите помпи - следи за подаден сигнал „включване” и съответната обратна 
връзка от контактора. При несъответствие прекратява подаването на сигнал 
„включване” към съответната помпа и подава сигнал за грешка (изписва Fault 
на дисплея и включва релето за грешка) за време от 1 до 60 минути 
(настройва се - Fault Delay). Автоматично включва следващата по ред помпа. 
Времето Fault Delay се показва на дисплея в дясно долу; 

 След включването, на която и да е помпа, тя работи минимум от 5 до 60 
секунди (настройва се – Stop Delay). До изтичането на това времезакъснение 
съответната помпа не може да се изключи (времезадръжката се показва на 
дисплея в дясно горе); 

 Брои работните часове (моточасове) на всяка от помпите. Натрупаното време 
на работа се показва периодично на втория ред на дисплея, последователно 
за всяка от помпите (P1=h:m; P2=h:m; P3=h:m). Следенето е чрез обратните 
връзки от контакторите на помпите. Времената се съхраняват в 
енергонезависима памет и се запазват при липса на захранване. 
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Предназначение на бутоните: 

 
 Up: 

1. Показва настройките на контролера за Fault Delay и Stop Delay за 5 
секунди;  

2. Увеличава времето на Fault Delay и Stop Delay в режим на 
настройка; 

 Down: 
1. Показва версията на програмата на контролера за 3 секунди;  
2. Намалява времето на Fault Delay и Stop Delay в режим на 

настройка; 
 Enter: 

1. Влиза се в режим на настройка на Stop Delay (първо натискане);  
2. Влиза се в режим на настройка на Fault Delay (второ натискане); 
3. Записват се въведените настройки (трето натискане). 

 
Общи особености:  

 Всички входове са за релейни контакти. 
 Всички изходи са релейни: ~230V / 2A. 
 След включване към захранването контролера веднага е готов за 

работа в режим на управление, като показва текущото състояние на 
системата от помпи.  

 Преди да се включи да бъдат свързани всички датчици и обратни 
връзки. 

 Захранване 24V DC (доставя се в комплект с импулсно захранване 110 - 
230V AC / 24V DC).  

Water-OK    Fault1 

P1=00000:00      05 

Up 

Down 

Enter 
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Клеми, входове-изходи и свързване: 
№ на клемата Вход/Изход Функция 

1 В Захранване  – DC 
2 В Захранване  + 24V DC 
   

7 И Управление помпа 1 
8 И 
9 И Управление помпа 2 
10 И 
11 И Управление помпа 3 
12 И 

   
20 И (НО) Подаване сигнал при грешка (Fault) или 

липса на вода (No Water) 21 И (общ) 
22 И (НЗ) 

   
27 В Обратна връзка от контакт (НО) на 

контактор помпа 1 28 В 
29 В Обратна връзка от контакт (НО) на 

контактор помпа 2 30 В 
31 В Обратна връзка от контакт (НО) на 

контактор помпа 3 32 В 
   

36 В Контакт от пресостат 1 (при затворена 
верига се включва помпа) 37 В 

38 В Контакт от пресостат 2 (при затворена 
верига се включва помпа) 39 В 

40 В Контакт от пресостат 3 (при затворена 
верига се включва помпа) 41 В 

   
45 В Контакт от нивомер  (при наличие на вода 

да има затворена верига) 46 В 
 

 

 тел: (02) 9312176 
 тел/факс: (02) 8315594  
 GSM: ++359 888553631  
 e-mail: info@aquastart.net  
 адрес: 1202 София, ул. „Цар Симеон” 132, партер (вход от бул. „Хр. Ботев”) 


