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1. PREZENTACJA

Niniejszy produkt jest urz dzeniem elektrycznym przeznaczonym do sterowania i ochrony uk adów pompu-
j cych w zale no ci od cz stotliwo ci zasilacza pompy. Falownik pod czony do dowolnej pompy zarz dza 
jej dzia aniem, aby utrzyma  sta e ci nienie. W ten sposób pompa lub uk ad pompuj cy w cza si  wy cz-
nie, kiedy jest to konieczne, co zapobiega niepotrzebnemu marnowaniu energii i przed u a ich ywotno .
Podczas opracowania broszury z instrukcjami zosta y u yte nast puj ce symbole:

Zagro enie spowodowaniem uszkodze  cia a lub szkód materialnych

Pora enie pr dem

2. NORMY BEZPIECZE STWA (DODA  SYMBOLE ELEKTRYCZNE I OSTRZE E )

Przed zainstalowaniem i przyst pieniem do korzystania z urz dzenia:
- Przed pierwszym u yciem nale y przeczyta  uwa nie wszystkie cz ci niniejszej instrukcji i zakocha  j  
w celu pó niejszych konsultacji.

U ytkownik powinien stosowa  si  rygorystycznie do zasad bezpiecze stwa i higieny pracy obowi zuj cych 
w danym kraju. W chwili otrzymania produktu nale y sprawdzi , czy nie jest on uszkodzony i/lub czy nie 
brakuje w nim cz ci. Je li tak jest, nale y bezzw ocznie skontaktowa  si  z dostawc .

- Sprawdzi , czy dane wskazane na tabliczce s  odpowiednie i zgodne z instalacj , a zw aszcza, czy pr d 
znamionowy silnika jest kompatybilny z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej falownika.

- Instalacja i konserwacja powinny by  przeprowadzone wy cznie przez autoryzowany personel, którego 
odpowiedzialno ci  b dzie wykonanie po cze  elektrycznych zgodnie z obowi zuj cymi normami 
bezpiecze stwa.

- Falownik nie mo e by  u ywany przez osoby o ograniczonej sprawno ci fizycznej, sensorycznej i 
umys owej lub bez dostatecznego do wiadczenia lub wiedzy, chyba e osoba odpowiedzialna za jego 
bezpiecze stwo wyja ni a instrukcje i nadzoruje obs ug  falownika.

- Nie nale y pozwala , by dzieci bawi y si  falownikiem.

- Nie korzysta  z produktu w sposób inny od wyszczególnionego w za czonej instrukcji obs ugi.Producent 
nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody wynik e z niew a ciwego u ytkowania produktu i nie 
ponosi odpowiedzialno ci za szkody spowodowane przez czynno ci konserwacyjne lub naprawcze 
przeprowadzone przez niewykwalifikowany personel i/lub przy wykorzystaniu nieoryginalnych cz ci 
zamiennych.

W rozumieniu normy IEC 61800-3 dotycz cej odporno ci, urz dzenie to nie jest przeznaczone 
do u ytku w rodowisku przemys owym (Uwaga: przyk adem rodowiska przemys owego s  
obszary przemys owe lub techniczne budynków zasilane z osobnego transformatora).

Urz dzenie jest zgodne z norm  IEC 61800-3 klasa 2, dotycz c  emisji do rodowiska.

W rodowisku domowym urz dzenie mo e powodowa  zak ócenia radiowe, w którym to 
przypadku wymagane mog  by  dodatkowe rodki zapobiegawcze. 

Falownik mo e wytwarza  du e skoki napi cia na silniku. W przypadku cz stej pracy silnika w 
tych warunkach, izolacja silnika mo e ulec pogorszeniu poprzez kumulacj  wysokich napi . 
Nale y upewni  si , e silnik jest przystosowany do pracy z falownikiem.

- Ten falownik nie zawiera funkcji stopniowej ochrony elektrycznej.

Ryzyko resztkowe:
- Przed zdj ciem pokrywy falownika w celu wykonania dowolnej czynno ci konserwacyjnej nale y upewni  
si , e jest od czone napi cie sieciowe i odczeka  5 minut, aby cz ci elektroniczne zosta y pozbawione 
energii resztkowej w ich wn trzu.
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Rodzina
produktu

Power
Watts (W)

Zasilanie falownika:
M = jednofazowe,   T = trójfazowe

4. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

220-240 V jednofazowe
230 V trójfazowe

50/60 Hz
11 A
20 A

IP 55*
2

2B
S1

IT, TN-C, TN-S, TT

400 V trójfazowe
400 V trójfazowe

50/60 Hz
11 A
12 A

IP 55*
2

2B
S1

IT, TN-C, TN-S, TT

Napi cie zasilania (V)

Napi cie silnika (V)

Cz stotliwo  robocza (Hz)

Maksymalne nat enie wyj ciowe falownika (A)

Maksymalne nat enie wej ciowe falownika (A)

Stopie  ochrony

Stopie  zanieczyszczenia

Rodzaj dzia ania

Dzia anie

Dystrybucja systemów uziemiaj cych

E-SPD MT 2200

E-SPD TT 4000

Wymiary Obj to Waga

330 x 230 x 170

330 x 230 x 170

0,013 m3

0,013 m3
3.5 kg

3.5 kg

3. DANE TECHNICZNE

Warto ci nominalne:

Granice u ytkowe:
- Minimalna temperatura otoczenia: -10ºC
- Maksymalna temperatura otoczenia: +40ºC
- Odchylenia napi cia zasilania: +/- 10%
- Zakres wilgotno ci: 5% do 95% bez kondensacji i pary
- Maksymalna wysoko : 2.000 metrów

*Wentylator pomocniczy dostarczony do zamontowania na cianie ma stopie  ochrony IP54

E-SPD MT 2200 E-SPD TT 4000

E - S P D  M  T  2 2 0 0

6. SK ADOWANIE
Produkt musi by  przechowywany w zakrytym i suchym miejscu, z dala od róde  ciep a i chroniony przed 
brudem i wibracjami, wilgoci , ród ami ciep a i mo liwymi uszkodzeniami mechanicznymi. Nie stawia  
ci kich przedmiotów na opakowaniu.

5. WYMIARY I MASA

- Nigdy nie od cza  falownika, kiedy silnik znajduje si  w ruchu. Takie dzia anie mo e spowodowa  
nieodwracalne uszkodzenia falownika cz stotliwo ci oraz wp yn  negatywnie na inne uk ady elektroniczne 
pod czone do tej samej sieci elektrycznej.

- Nawet gdy pompa nie pracuje (gdy czerwony wska nik Led POWER mruga), nale y równie  od czy  
zasilanie energi  elektryczn  ka dego falownika w celu wykonania jakichkolwiek zada  konserwacyjnych.

- W przypadku dowolnej anomalii w instalacji mo na zatrzyma  falownik r cznie, naciskaj c przycisk AUTO/
STOP przeznaczony do tego celu.

Moc silnika:
T = Trzy fazy


