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UNIVERZÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKA  
PRO ŘÍZENÍ CHODU KALOVÝCH ČERPADEL 

Typ: MOA 

Pro všechny typy čerpadel použitelné pro: 

•  tlakové kanalizace 

•  čerpací stanice odpadních vod 

•  čistírny odpadních vod 
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ZÁKLADNÍ FUNKCE: 

� POUŽITELNÉ PRO VŠECHNY TYPY ČERPADEL 

� NA DISPLEJI JE TEXTEM ZOBRAZOVÁN AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ 

STAV, NEBO STAV PORUCHOVÝ 

� UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST SERVISU PŘI PŘEKROČENÍ 

ODPRACOVANÝCH HODIN ČERPADLA 

� SLEDOVÁNÍ POČTU ODPRACOVANÝCH HODIN KAŽDÉHO Z 

ČERPADEL 

� KONTROLA POČTU SEPNUTÍ JEDNOTLIVÝCH ČERPADEL 

� KONTROLA TEPLOTY VINUTÍ ČERPADLA 

� STŘÍDAVÝ CHOD ČERPADEL 

� PŘI DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ CHOD OBOU ČERPADEL 

� SIGNALIZACE DOSAŽENÍ HLADINY MINIMÁLNÍ 

� SIGNALIZACE DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ 

� DVOJÍ KONTROLA HLADIN SEPNUTÍ I VYPNUTÍ CHODU 

ČERPADEL DÍKY KOMBINACI SNÍMACÍCH PRVKŮ S MAXIMÁLNÍ 

SPOLEHLIVOSTÍ PATENTOVANÝM ZPŮSOBEM SNÍMÁNÍ HLADIN 

� MASIVNÍ PLASTOVÁ SKŘÍŇ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NA ZEĎ, 

DO ZDI 

� ZPOŽDĚNÍ NÁBĚHU ČERPADEL PRO MENŠÍ RÁZY V POTRUBÍ A 

NAPÁJECÍ SÍTĚ 

� INTERNÍ ZVUKOVÁ I OPTICKÁ SIGNALIZACE (PROVOZ – CHOD 

M1 – CHOD M2 – PORUCHA M1 – PORUCHA M2 – HLADINA 

MINIMÁLNÍ – HLADINA MAXIMÁLNÍ) S MOŽNOSTÍ VYPNUTÍ 

SIRÉNY 

� SERVISNÍ ZÁSUVKA 230V 

� MOŽNOST RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ CHODU ČERPADEL 

� SNÍMACÍ PRVKY NAPÁJENY MALÝM BEZPEČNÝM NAPĚTÍM 12V 
 

VOLITELNĚ: 

� KE SKŘÍNI JE MOŽNO POUŽÍT PLASTOVÝ PILÍŘ S 

PLASTOVÝM ZÁKLADEM DO ZEMĚ PRO USAZENÍ BEZ 

BETONÁŽE 

� UZAMYKATELNÉ DVEŘE, ZÁMEK ČTYŘHRAN, NEBO 

ENERGETICKÝ PŮLMĚSÍC 

� GSM SIGNALIZACE PORUCHOVÝCH STAVŮ, VČETNĚ 

VÝPADKU NAPÁJENÍ 

� VENKOVNÍ SIGNALIZACE PORUCHOVÝCH A PROVOZNÍCH 

STAVŮ 

� EXTERNÍ OPTICKÁ I ZVUKOVÁ SIGNALIZACE SDRUŽENÉ 

PORUCHY 

� SIGNALIZACE PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ 

KONTROLKAMI NA DVEŘÍCH, VČETNĚ MOŽNOSTI RUČNÍHO 

CHODU 

� VÝSTUP BEZNAPĚŤOVÝCH KONTAKTŮ PRO DÁLKOVOU 

SIGNALIZACI PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ 

� KONTROLA VLHKOSTI VINUTÍ ČERPADEL 

� OSAZENÍ SVORKOVNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO 

POSPOJOVÁNÍ (HOP) DO PILÍŘE 

� OSAZENÍ SERVISNÍ ZÁSUVKY 3x 400V/16A DO PILÍŘE 

 

 

 



 

                      

             Venkovní signalizace provozu a sdružené poruchy
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Venkovní signalizace provozu a sdružené poruchy 

                                                   ES01 

                  Výstražný maják SLEM 



 Strana 4 
 

 

Obsah 

I.     PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH VARIANT ............................................................................................................................................................................................................ 5 

II.     POPIS FUNKCE OVLÁDACÍ AUTOMATIKY ................................................................................................................................................................................................. 6 

III. POPIS FUNKCE ZPŮSOBU SNÍMÁNÍ HLADIN ........................................................................................................................................................................................... 6 

IV. VÝZNAM KONTROLEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ ........................................................................................................................................................................................ 8 

V.     VOLITELNÉ FUNKCE ............................................................................................................................................................................................................................... 11 

VI. POSTUP PRO VYVOLÁNÍ POČTU PROVOZNÍCH HODIN, NASTAVENÍ SERVISNÍCH INTERVALŮ ............................................................................................................. 12 

VII. ROZMÍSTĚNÍ A ZAPOJENÍ SNÍMACÍCH PRVKŮ ....................................................................................................................................................................................... 14 

VIII. NASTAVENÍ SNÍMACÍCH PRVKŮ ............................................................................................................................................................................................................ 15 

IX. NASTAVENÍ GSM MODULU (POUZE VARIANTA GSM) .......................................................................................................................................................................... 16 

X.     TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................................................................................................................................................................................................. 17 

XI. UVEDENÍ DO PROVOZU ......................................................................................................................................................................................................................... 17 

XII. POKYNY OBSLUZE .................................................................................................................................................................................................................................. 18 

XIII. PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKY................................................................................................................................................................ 19 

XIV. SCHÉMA ZAPOJENÍ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 

XV. CERTIFIKÁT ............................................................................................................................................................................................................................................ 23 

 

 

 

 



 

I. PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH VARIANT

 

POZICE  

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

PROUD ČERPADLA  
 
PROVEDENÍ SKŘÍNĚ 

1X – na zeď 

2X – na pilíř 

3X – na pilř se zemním základem z plastu 

X1 – zámek čtyřhran 

X2 – zámek půlměsíc 

X3 – zámek na klíč „FAB“ 

 
CHOD ČERPADEL 

0 – současný chod 

1 – střídavý chod 

 

PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH VARIANT 

 

   PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: 

    13-MOA-11-1-GSM-BK 

   Jedná se o ovládací automatiku pro čerpadla o jmenovit

proudu 13A, skříň na zeď se zámkem čtyřhran, střídavý chod 

čerpadel, GSM hlásič poruch, s

dálkový přenos provozních a poruchových stavů.

 

  SIGNALIZACE NA DVEŘÍCH 

H 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM HLÁŠENÍ PORUCH 

GSM 
 
MAJÁK SLEM NA SKŘÍNI 

MS 
 
EXTERNÍ HLÁSIČ PROVOZU A SDRUŽENÉ PORUCHY ES01

ES 
 
BEZNAPĚŤOVÉ KONTAKTY PRO VLASTNÍ PŘENOS 
PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ

BK 
 
RELÉ PRO VYHODNOCOVÁNÍ VLHKOSTI VINUTÍ ČERPADEL

VS 
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Jedná se o ovládací automatiku pro čerpadla o jmenovitém  

13A, skříň na zeď se zámkem čtyřhran, střídavý chod 

čerpadel, GSM hlásič poruch, s beznapěťovými kontakty pro 

dálkový přenos provozních a poruchových stavů. 

HLÁSIČ PROVOZU A SDRUŽENÉ PORUCHY ES01 

BEZNAPĚŤOVÉ KONTAKTY PRO VLASTNÍ PŘENOS  
PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ 

RELÉ PRO VYHODNOCOVÁNÍ VLHKOSTI VINUTÍ ČERPADEL 
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II. POPIS FUNKCE OVLÁDACÍ AUTOMATIKY 

Ovládací automatika je určena k řízení chodu čerpadel a k signalizaci provozních a poruchových stavů. Řídí dvě čerpadla, která pracují současně, nebo střídavě, tzn. že 

po vypnutí čerpadla na vypínací hladině a opětovném nátoku vody do zapínací hladiny se uvede v chod druhé čerpadlo. Je zde také možnost časového střídání. Při 

poruše jednoho z čerpadel se automaticky uvede v chod druhé čerpadlo a signalizace hlásí jeho poruchu. V případě dosažení maximální hladiny se uvedou v chod obě 

čerpadla současně s různým zpožděním. Ovládací automatika je určena pro všechny typy čerpadel do jmenovitého proudu 16A. Je určena jak pro vnitřní tak i pro 

venkovní použití i jako samostatně stojící pilíř. Volitelnými funkcemi je předurčena pro jakékoli použití v různých aplikacích a provozech. Je možno sledovat velké 

množství provozních a poruchových dat jak v textovém provedení na displeji řídícího relé, tak kontrolkami na dveřích, nebo pomocí vestavěného modulu GSM 

textovými zprávami na zvolená čísla provozovatelů. Je zde kladen důraz na spolehlivý a bezpečný provoz čerpadel hlavně díky zvolenému způsobu snímání hladin, který 

chrání sepnutí i vypnutí čerpadel dvakrát. 

 

III. POPIS FUNKCE ZPŮSOBU SNÍMÁNÍ HLADIN 

   Modul snímače hladiny ESH21 je určen k automatickému řízení chodu čerpadel pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění 
snímacích prvků.         
   Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové, nebo plovákové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání). 

   Přístroj může vyhodnocovat stav hladiny bez použití všech tří snímacích prvků. Může pracovat jak v pouze plovákovém spínání, tak pouze v elektrodovém spínání, 
nebo v kombinaci elektrodového spínání a jednoho plováku – rozhoduje složení snímané kapaliny. Pro zvlášť znečištěné kapaliny (tuky, pevné částice) se doporučuje 
použití všech tří prvků. 

   Snímání hladiny je realizováno pouze jednou snímací elektrodou. Při pouhém dotyku se snímanou kapalinou (s papírem na hladině, s kusem mastnoty plovoucím na 
hladině, se smetím) dojde k sepnutí čerpadla. K vypnutí zde není použit žádný prvek, protože každý vypínací prvek je vždy zdrojem znečištění. Zde je vypnutí realizováno 
časovým obvodem nastaveným dle výkonu čerpadla tak aby čerpal požadované množství až do hladiny vypínací v rozsahu. Toto snímání je dále pojištěno dvěma 
plováky horním a spodním. Spodní plovák je při normálním provozním procesu stále pod vodou takže se nešpiní a horní havarijní pořád nad vodou takže se také 
nešpiní. U spínací elektrody taktéž nedochází ke znečištění, protože je stále nad vodou. Toto nám zajišťuje plný komfort signalizace všech provozních a poruchových 
stavů – provoz – chod čerpadla – hladina minimální – hladina maximální – porucha čerpadla. V případě signalizace poruchových stavů se spustí akustická signalizace—
alarm. U tohoto způsobu lze také navolit tlačítkem ruční vyčerpání do min. hladiny např. při očekávaném vypnutí el. energie pro větší akumulaci v jímce, nebo pro 
případ čistění jímky. U tohoto způsobu snímání nedochází k rozkladu elektrod vlivem elektrolýzy, protože obvod mezi elektrodami je uzavřen jen mžikově při sepnutí.  
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Funkce snímacích prvků: 

Provozní snímání zabezpečuje hlavní snímací elektroda 1, která při doteku s kapalinou na 
úrovni hladiny 101 sepne reléový výstup, díky kterému sepne čerpadlo a vyčerpá hladinu na 
pozici 102 úrovní provozní hladiny vypínací 201. Úroveň hladin 201 je dána nastaveným 
časem sepnutí 401 dle výkonu čerpadla. Elektrodu 1 lze nahradit plovákovým spínačem a 
v tom případě bude úroveň provozní hladiny 201 dána spínací charakteristikou plováku 
s tím, že čas čerpání 401 je nutno nastavit na minimum. 

  Horní plovák 3 nám při případné poruše elektrod 1,2 (jejich rozepnutí) převezme jejich 
funkci a spínání je dále řízeno automatizovaně v rozsahu zapínací 103 a vypínací 104 úrovně 
plováku 202. Horní plovák 3 může také sepnout při nesprávné funkci čerpadla, ucpání, nebo 
např. přeplnění jímky po výpadku proudu. Při sepnutí horního plováku 3 dochází k signalizaci 
poruchového stavu červenou kontrolkou hladiny maximální a ke spuštění vnitřní akustické 
signalizace - alarmu. Při normálním provozu nedochází ke znečišťování plováku, protože je 
stále nad vodou. Sepnutí horního plováku je využito při střídavém chodu dvou čerpadel k 
sepnutí obou čerpadel (velký nátok vody). 

      Spodní plovák 4 nám při případné poruše elektrod 1,2 (trvalé sepnutí), nebo při sepnutí 
spínače provozních stavů 402 do polohy hladina minimální zabrání chodu čerpadla bez vody 
a provoz je dále automatizovaně řízen v rozsahu zapínací 105 a vypínací 106 úrovně plováku 
203. Rozepnutí spodního plováku je signalizováno žlutou kontrolkou hladiny minimální.    

       Spínač provozních stavů 402 na panelu komponentu nám při sepnutí do polohy hladiny 
minimální - (plovákové spínání) spustí časovací obvod 401 jako při sepnutí elektrodou 1. 
Vyčerpání se provádí z důvodu údržby, revize, nebo čištění čerpací jímky, nebo pro získání 
větší akumulace v jímce před očekávaným vypnutím elektrické energie. Úplné vyčerpání 
jímky je signalizováno žlutou kontrolkou hladiny minimální. Tlačítko stačí stisknout na dobu 
cca 1sekundy. Doba časového obvodu se reguluje trimrem po sejmutí krytu modulu ESH 21, 
zde je také uveden čas. 
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IV. VÝZNAM KONTROLEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

 
Modul ESH 21 
 
 POŘADÍ BAREVNÉ 

OZNAČENÍ 
                                  VÝZNAM 

I. Zelená Síť Indikuje zapnutí hlavního vypínače a připravenost zařízení k provozu 
 

II. Zelená Chod čerp. Indikuje sepnutí snímacích prvků 
 

III. Žlutá Hladina min Indikuje vyčerpání šachty do minimální hladiny. 
 

IV. Červená Hladina max Indikuje nebezpečnou hladinu (přeplnění šachty) 
 

V. Červená Porucha Není připojena 
 

 

Kontrolky v rozvodnici 

HL1 Zelená Chod M1 Provoz čerpadla M1 
 

Červená Porucha M1 Porucha motoru čerpadla M1 
 

HL2 Zelená Chod M2 Provoz čerpadla M2 
 

Červená Porucha M2 Porucha motoru čerpadla M2 
 

 

Kontrolky a ovladače na dveřích (pouze u varianty H) 
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OZNAČENÍ BAREVNÉ 

OZNAČENÍ 
POPIS VÝZNAM 

HL10 Zelená Chod M1 Indikuje chod čerpadla 1. 
 

HL11 Červená Porucha M1 Indikuje poruchu čerpadla 1. 
 

HL12 Zelená Chod M2 Indikuje chod čerpadla 2. 
 

HL13 Červená Porucha M2 Indikuje poruchu čerpadla 2. 
 

HL14 Žlutá  Hladina min Indikuje vyčerpání šachty do minimální hladiny 
 

HL15 Červená Hladina max. Indikuje nebezpečnou hladinu (přeplnění šachty) 
 

HL16 Zelená  Provoz Indikuje zapnutí hlavního vypínače a připravenost zařízení k provozu 
 

SB1 Zelené Ruční provoz Stisknutím tlačítka se uvedou v chod čerpadla se střídáním a zpožděním. Čerpadlo je v chodu po dobu 
držení tlačítka. 

 

Ovládací prvky 

HLAVNÍ VYPÍNAČ – slouží k vypnutí celého zařízení včetně ovládacího okruhu. Pozor svorky pro signalizaci provozu a poruch mohou zůstat pod napětím pokud je zde 
přivedeno napájení z jiného zdroje. 

PROUDOVÝ CHRÁNIČ – proudový chránič pro silový i ovládací okruh, včetně servisních zásuvek. 

PROUDOVÁ OCHRANA MOTORU 1 a 2 - chrání motor před jeho zničením v případě vniknutí mechanických nečistot do ústrojí čerpadla, před jeho přetížením, nebo při 
výpadku jedné z fází. 
 
 
JISTIČ OVLÁDÁNÍ – slouží k ochraně proti přetížení a zkratu v ovládacím okruhu a k vypnutí ovládacího okruhu. 
 
JISTIČ ZÁS. 230V – slouží k ochraně proti přetížení a zkratu u servisní zásuvky 230V. 
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VYPÍNAČ AKUSTICKÉ SIGNALIZACE – v poloze zapnuto (páčka nahoru) je aktivní akustická signalizace sdružené poruchy (tj. v případě vybavení jedné z motorových 
ochran, přehřátí jednoho z motorů, vniknutí vlhkosti do jednoho z čerpadel, nebo dosažení hladiny maximální). V poloze vypnuto (páčka dolů) je tato signalizace 
vypnuta. Toto platí jak pro vnitřní akustickou signalizaci, tak i pro venkovní maják (volitelné příslušenství MS). 
 

Textové zprávy na displeji řídícího relé 

ZPRÁVA 
 

VÝZNAM 

VYPADENA MOTOROVA OCHRANA M1 Přetížení motoru čerpadla 1, výpadek jedné z fází, zablokovaný motor. 
 

VYPADENA MOTOROVA OCHRANA M2 Přetížení motoru čerpadla 2, výpadek jedné z fází, zablokovaný motor. 
 

PREHRATY MOTOR 1 Vypnutí tepelné ochrany ve vinutí motoru čerpadla 1. 
 

PREHRATY MOTOR 2 
 

Vypnutí tepelné ochrany ve vinutí motoru čerpadla 2. 

VLHKOST V MOTORU 1 
 

Indikuje vniknutí vlhkosti za prostor ucpávky do čerpadla 1. 

VLHKOST V MOTORU 2 
 

Indikuje vniknutí vlhkosti za prostor ucpávky do čerpadla 2. 

HLADINA MINIMÁLNI 
 

Indikuje vyčerpání šachty do minimální hladiny. 

HLADINA MAXIMALNI 
 

Indikuje nebezpečnou hladinu (přeplnění šachty). 

NUTNY SERVIS CERPADLA 1 Servisní interval čerpadla 1 překročil nastavenou hodnotu provozních hodin. 
 

NUTNY SERVIS CERPADLA 2 Servisní interval čerpadla 2 překročil nastavenou hodnotu provozních hodin. 
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V. VOLITELNÉ FUNKCE 

 
H – signalizace na dveřích 
Skříň je doplněna kontrolkami na dveřích rozvodnice dle popisu v bodu IV. A tlačítkem pro ruční čerpání. Při stlačení tlačítka pro 
ruční čerpání se uvedou u současného chodu v provoz obě čerpadla s nastaveným zpožděním, u střídavého chodu se při každém 
stisku čerpadla prostřídají. V případě poruchy jednoho z čerpadel poběží vždy čerpadlo bezvadné. Čerpadlo je v chodu po dobu 
držení tlačítka bez ohledu na hladinu minimální – lze čerpat až dosucha. 
 
GSM – dle kapitoly IX. 
 
MS – maják SLEM 
Jedná se o maják o vysokém akustickém výkonu, který lze odstavit pomocí vypínače akustické signalizace uvnitř rozvodnice. 
 
ES – externí hlásič provozu a sdružené poruchy  
Na panelu krabičky je umístěna akustická signálka s přerušovaných chodem, kontrolka která svítí zeleně pokud je rozvodnice pod 
napětím, nebo bliká červeně pokud nastane jedna z poruch motoru, nebo hladina maximální. Vypínačem lze odstavit akustickou 
signálku. 
 
BK – beznapěťové kontakty 
U této verze jsou v rozvodnici osazeny pomocné relé pro signalizaci provozních a poruchových stavů. 
 
VS – vyhodnocování vlhkosti vlivem průniku vlhkosti ucpávkou 
V případě vyhodnocení vlhkostní sondou dojde k sepnutí relé a paměti poruchy, tzn, že čerpadlo zůstane již trvale odpojeno. Pro 
kvitaci paměti poruchy je nutno vypnout a zapnout napájení. Relé je nastaveno na vybavovací hodnotu 60kΩ. Na displeji řídícího 
relé se tento stav zobrazuje textově. 
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VI. POSTUP PRO VYVOLÁNÍ POČTU PROVOZNÍCH HODIN, NASTAVENÍ SERVISNÍCH INTERVALŮ 

 

 

 

POSTUP PRO VYVOLÁNÍ POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN: 

OK → KURZOR DOLŮ NA „PARAMETRY“ → OK → KURZOR DOLŮ NA „O1 nebo O2“ 

→ ESC → ESC → ESC. 

POSTUP PRO ZMĚNU, NEBO NASTAVENÍ SERVISNÍHO INTERVALU: 

OK → KURZOR DOLŮ NA „PARAMETRY“ → OK → KURZOR DOLŮ NA „O1 nebo O2“ 

→ OK → KURZOR VLEVO NA POŽADOVANOU POZICI → KURZOREM NAHORU, 

NEBO DOLŮ NASTAVÍME POŽADOVANOU HODNOTU → ESC → ESC → ESC → ESC. 

Pokud je nastavená hodnota servisního intervalu nižší než počet odpracovaných 

hodin bude to na displeji signalizováno textem „NUTNY SERVIS CERPADLA 1 
nebo 2“. 

 

 

 

 

 



 
 

POSTUP PRO VYVOLÁNÍ počtu sepnutí čerpadla 

OK → KURZOR DOLŮ NA „PARAMETRY“ → OK → KURZOR 

→ ESC → ESC → ESC. 

Po ztrátě napájení dojde k vynulování čítače. 

 

 

 

 

 

Nastavení času zpoždění náběhu čerpadel 

OK → KURZOR DOLŮ NA „PARAMETRY“ → OK → KURZOR DOL

ESC → ESC. Nastaveno z výroby – v případě chybného nastavení hrozí nefunkčnost čerpadel 

v provozní hladině. 

 

 

 

 

Ostatní funkce programovatelného relé jsou chráněny heslem.

→ OK → KURZOR DOLŮ NA „C1 nebo C2“ 

→ OK → KURZOR DOLŮ NA „T1 nebo T2“ → ESC → 

o nastavení hrozí nefunkčnost čerpadel 

Ostatní funkce programovatelného relé jsou chráněny heslem. 
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VII. ROZMÍSTĚNÍ A ZAPOJENÍ SNÍMACÍCH PRVKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strana 15 
 

zapínací hladina
maximální

zapínací hladina
provozní

vypínací hladina
provozní

vypínací hladina
minimální

horní
plovák

spodní
plovák

nátok

VIII. NASTAVENÍ SNÍMACÍCH PRVKŮ 

 

Snímací prvky jsou uchyceny na plastové tyči (PPR, novodur) pomocí plastových 

stahovacích pásků. Tyč je uchycena pouze v horní části jímky pro snadnou 

demontáž a čištění.                                                                           

      Spodní plovák je nastaven tak, aby kabel za plovákem byl volný cca 13 cm. 

Spodní část plováku nesmí být níž, než   sání čerpadla (zamezení chodu 

nasucho). Plovák musí být umístěn ve volném prostoru, aby nebyla omezena 

jeho funkce. 

     Horní plovák je nastaven tak, aby kabel za plovákem byl volný cca 13 cm. 

Spodní část by neměla být výše než je spodní část nátokové trubky. Plovák musí 

být umístěn ve volném prostoru, aby nebyla omezena jeho funkce. 

   Spodní elektroda je umístěny libovolně na spodní části trubky. 

   Horní zapínací elektroda musí být nastavena tak, aby její spodní část nebyla 

výše než horní plovák. Při provozu nesmí docházet k ponořování horního 

plováku a tím  k jeho znečišťování. Elektroda musí být ve volném prostoru, 

vzdálenost od stěny jímky, nebo čerpadla musí být větší než 20 cm z důvodu 

vytváření límce z nečistot a mastnot na úrovni zapínací hladiny. 

   Vypínací hladina provozní se nastavuje časovacím obvodem po sejmutí krytu 

ESH a musí být nastavena tak, aby nedocházelo k vynořování spodního plováku. 

 Pro správnou funkci snímacích prvků by nátok neměl být níže než 1m. 
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IX. NASTAVENÍ GSM MODULU (POUZE VARIANTA GSM) 

Nastavení všech parametrů pro odesílání poruchových stavů z čerpací stanice se provádí na příkazové stránce http://david.jablotron.cz/gd-04/.  Zde se vyplní 

telefonní čísla všech příjemců zvolených SMS zpráv s možností prozvonění na zvolená telefonní čísla v případě, že dojde k poruše čerpadel, dosažení hladiny maximální, 

nebo výpadku napájení. GSM modul je vybaven záložní baterií. Ostatní doplňující informace naleznete v manuálu k tomuto, který je nedílnou součástí tohoto návodu, 

nebo jej naleznete na www.jablotron.cz. 

Postup při nastavení GSM hlásiče: 

1. Do modulu GSM vložíte SIM kartu operátora, který má v této lokalitě 
dostatečně silný signál pokrytí. Lze dodatečně provést montáž externí antény 
pro příjem signálu. 

2. Důležité je, aby byl u SIM karty vypnut požadavek na zadání PIN kódu při 
zapnutí. 
 
Na výše uvedené internetové stránce vyplníte: 

3. Telefonní číslo Vámi zvolené SIM karty .  

 
4. Telefonní číslo na která se budou posílat potvrzovací SMS. 

 
5. Texty při sepnutí a vypnutí vstupů. 

 

6. Telefonní čísla vstupů  A, B, C a D. Na tato telefonní čísla budou 
zasílány textové zprávy v případě změny stavu výstupů A, B, C, nebo D. 

 
7. Ostatní funkce jako je pravidelné volání na zvolená telefonní čísla, 

nebo nastavení servisních telefonních čísel nastavte dle pokynů na 
stránce. Pokud používáte předplacenou SIM kartu nastavte instrukce 
pro zjišťování kreditu na předplacené SIM kartě 

8. Po nastavení odešlete uvedením bezpečnostního kódu a povelem 
odeslat. Na zvolené telefonní číslo musí přijít potvrzovací SMS zpráva o 
provedení změny. 

 
9. Tuto konfiguraci můžete uložit, nebo zpětně načíst do Vašeho počítače 

jako soubor. 

10. 
 

Text p ři sepnutí vstupu A na GND  Text p ři rozepnutí vstupu A od GND  
PORUCHA M1

 
MOTOR M1 ZAPNUT

 
Text p ři sepnutí vstupu B na GND  Text p ři rozepnutí vstupu B od GND  

PORUCHA M2
 

MOTOR M2 ZAPNUT
 

Text p ři sepnutí vstupu C na GND  Text p ři rozepnutí vstupu C od GND  
HLADINA MAXIMALNI SEPLA

 
HLADINA MAXIMALNI ROZEPLA

 
Text p ři sepnutí vstupu D na GND  Text p ři rozepnutí vstupu D od GND  

NAPAJENI ZAPNUTO
 

VYPADEK NAPAJENI
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X. TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Vyrobeno dle:    ČSN – EN 61439 1 – 3             

Napětí:     3x 400/ 230V 

Kmitočet:    50Hz 

Proud:      dle výrobního štítku 

Zkratová odolnost:   6 kA 

Síť:     TN-S 

Provozní teplota:   -25°C až +50°C 

Krytí IP:     dle výrobního štítku 

Zatížení beznapěťových kontaktů pro  

dálkovou signalizaci (pouze var. BK):  6A/ 250V 

Zatížení svorek 5,6 – 7,8:  max. 0,5A 

Napětí snímacích prvků ESH21:  12V 

Přívodní kabel k ovládací automatice musí být jištěn jističem s maximálním vybavovacím proudem dle uvedeného proudu na výrobním štítku. 

 

 

XI. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Montáž tohoto zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektro. Zařízení 

nesmí být provozováno bez pravidelných kontrol a revizí. 
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XII. POKYNY OBSLUZE 

Ovládací automatika se nesmí vystavovat mechanickým vlivům (nárazy, otřesy). Čištění povrchu se smí provádět pouze při zavřených dvířkách a to 
měkkým hadříkem, navlhčeným v  troše neutrálního čistícího prostředku. Při použití rozpouštědla, např. benzínu, nebo čistícího prostředku na bázi lihu, 
může dojít k poškození plastu. Pokud shledáte poškození (prasknutí, orosení dveří, zápach spáleniny, deformaci, nebo vytržení kabelu z průchodky) je 
nutná okamžitá oprava. Tuto může provádět pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 sb. Po dobu záruky je zakázáno 
do zařízení jakkoli zasahovat (odšroubování krytu, změna zapojení) – hrozí ztráta záruky.  
  
Je nutno provádět pravidelné čištění čerpací jímky od nánosů mastnot a pevných částic pro správnou funkci snímacích prvků. 
 

Uživatel může sám provádět tuto obsluhu: 

- vypínat a zapínat přístroje k tomu určené (jistič, proudový chránič, ovládací prvky) pokud to vyžadují okolnosti. 
 

Uživatel musí:   

- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
-  dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny 
- všechny přístroje určené k jištění a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a viditelné 
- neprodleně odstranit zjištěné závady na elektrické instalaci popř. toto zařízení do odstranění závady dále nepoužívat 
- Před zprovozněním zařízení provést výchozí revizi elektro dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 
- Zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 tab. č.1, nebo uvedených ve výchozí revizní zprávě. 
- Uschovat zprávu o revizi el. zařízení nejméně do doby vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. 
- Zajistit odstranění závad uvedených v revizní zprávě. 
- Každý měsíc provádět test proudového chrániče stlačením testovacího tlačítka T – musí vypnout 
 

Uživatel nesmí: 

- sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) odpojovat a připojovat zařízení elektrické instalace a toto musí objednat u odborné firmy 
- sám v případě zjištěné závady v instalaci (pokud k tomu nemá kvalifikaci) provádět opravy a musí opravu přenechat odborné firmě 
- zasahovat do elektrické instalace tak, aby došlo k úrazu elektrickým proudem 
 

Vstup do čerpací šachty je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným vypnutým stavem. 
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XIII. PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKY 

 

PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKY - OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI 
 

Typ:           MOA Norma: EN 61439-1-3 
Výrobní č:  No. Provedené zkoušky: 
Napětí:  3x 400/230V 
Kmitočet:  50Hz Prohlídka: vyhovuje 
Rok Výroby:    Izolační zkoušky:   a) odpor vyhovuje 
Proud:            A                                   b) vysokým napětím vyhovuje 
Krytí:  IP 54/20 Ochranný obvod PE - prohlídkou, 

měřením 
vyhovuje 

Provedení ovládací automatiky vyhovuje platným předpisům. 
Při dodržení provozních předpisů je schopna bezpečného a 

spolehlivého provozu. 
Prohlašujeme, že na výrobek bylo v souladu se zákonem č. 22/1997 

Sb. Vydáno prohlášení o shodě. 

Kontrola zapojení podle schématu vyhovuje 
Funkční zkouška vyhovuje 
Mechanická kontrola vyhovuje 

 
Záruční list 

 
Na tuto ovládací automatiku je Vám poskytnuta záruka 24 měsíců 

ode dne, kdy byla předána odběrateli. Záruka se nevztahuje na 
vady vzniklé nesprávným zacházením, mechanickým poškozením, 
nebo nedodržením montážních instrukcí a pokynů pro údržbu. Při 

reklamaci uveďte výrobní číslo. 
 

Zkoušku provedl dne (razítko): 
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XIV. SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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XV. CERTIFIKÁT 

 

 

  

 

Podle stavebního zákona, je možno do jakékoli stavby zabudovat 

pouze certifikované výrobky. 

Všechny naše výrobky jsou certifikovány elektrotechnickým 

zkušebním ústavem Praha – Trója. 

 

Porovnání různých snímačů hladin použitých ve znečištěných 

splaškových vodách: 

 

Ultrazvuk  

 čočka se po čase zanese výkaly mušek, výpary, nebo se signál na 

nerovné hladině odrazí jiným směrem a může být nefunkčním. Je 

několikanásobně dražší. 

Plovák 

 po krátkém provozu se obalí nečistotami a je nefunkční. Může zůstat 

trvale sepnutý tím dojde k čerpání nasucho a zničení čerpadla, nebo 

naopak spadne a již nesepne vůbec. 

Tlaková  sonda 

 na spodní část sondy se nabalí mastnoty, tím může přestat snímat 

tlak a stát se nefunkční. Je několikanásobně dražší. 

Tři elektrody (vypínací elektroda) 

 na vypínací elektrodu se nabalí nečistoty a může zůstat stále zapnutá, tím 

dojde k čerpání nasucho a zničení čerpadla 



 

O tom, jak dobře bude čerpadlo fungovat, rozhoduje v

závad čerpadel je v důsledku nefunkčního ovládání, čímž dojde k chodu čerpadla nasucho a tím k jeho zničení. 

Náš způsob ovládání hlídá dvakrát nejen sepnutí, ale i vypnutí čerpadel

nejnižší možné minimum.

S tímto způsobem snímání hladin bylo realizováno již více než 10 tisíc čerpacích stanic.

ZPŮSOB SNÍMÁNÍ HLADIN CHRÁNĚN 

Dále vyrábíme typovou řadu ovládacích automatik

Řada HSV jsou ovládací automatiky v provedení plastové skříně, většinou pro domácí, nebo malé 

přečerpávací stanice pro jedno, nebo dvě čerpadla. Skříň je uzamykatelná a 

Verze vyráběných ovládacích automatik: 

 

1 HSV 1.01 - ovládací automatika pro jedno čerpadlo s hlavním vypínačem (může být doplněna o počítadlo provozních 

hodin, nebo omezovací programátor čerpání ve špičce) 

1 HSV 1.02 - ovládací automatika pro jedno čerpadlo s proudovým chráničem (může být doplněna o počítadlo provozních 

hodin, nebo omezovací programátor čerpání ve špičce) 

2 HSV 1- ovládací automatika pro řízení chodu dvou čerpadel - současný chod

2 HSV 2 - ovládací automatika pro řízení chodu dvou čerpadel - střídavý chod

 

 

 

 

 

O tom, jak dobře bude čerpadlo fungovat, rozhoduje v první řadě spolehlivý způsob ovládání. Převážná část 

závad čerpadel je v důsledku nefunkčního ovládání, čímž dojde k chodu čerpadla nasucho a tím k jeho zničení.  

áš způsob ovládání hlídá dvakrát nejen sepnutí, ale i vypnutí čerpadel, proto je toto nebezpečí omezeno na 

nejnižší možné minimum. 

tímto způsobem snímání hladin bylo realizováno již více než 10 tisíc čerpacích stanic. 

ZPŮSOB SNÍMÁNÍ HLADIN CHRÁNĚN PATENTEM. 

řadu ovládacích automatik HSV  

 

provedení plastové skříně, většinou pro domácí, nebo malé 

Skříň je uzamykatelná a plombovatelná.  

ovládací automatika pro jedno čerpadlo s hlavním vypínačem (může být doplněna o počítadlo provozních 

pro jedno čerpadlo s proudovým chráničem (může být doplněna o počítadlo provozních 

současný chod 

střídavý chod 

ELEDO s.r.o., Pěnčín 222, 79857

E-SHOP: 
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ELEDO s.r.o., Pěnčín 222, 79857 

tel: 602581099,  582378391 

e-mail: eledo@post.cz 

SHOP: www.tlakovakanalizace.cz 


