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  TLAKOVÁ KANALIZACE BEZ STAROSTÍ 

 
 

OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA 
 

PATENTOVANÝ ZPŮSOB SNÍMÁNÍ HLADIN SPECIÁLNĚ  
VYVINUTÝ PRO TLAKOVÉ KANALIZACE 

 
Nejvyšší ochrana pro čerpadlo 

 

 

Nejdůležitější částí čerpací jímky tlakové kanalizace je správně zvolené 
ovládání pro čerpadlo, jelikož 80% závad čerpadel je v důsledku ne-
funkčního ovládání, čímž dojde k chodu čerpadla nasucho a tím k jeho 
zničení. Náš způsob ovládání dvakrát hlídá nejen sepnutí, ale i vypnutí 
čerpadla. V případě selhání jednoho prvku, je dále chod řízen v plném 
rozsahu záložních prvků se signalizací abnormálního stavu, přičemž 
provozní spínání je řízeno s největší spolehlivostí způsobem jedné  

elektrody - předmět patentu.  
 

Díky těmto přednostem se do budoucna vyhnete nákladným opravám  
vyplývajících ze zničení čerpadla a nepříjemností z nefunkční kanalizace. 

 
 
 
 

SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JE OVĚŘENA 
MNOHALETÝM BEZPROBLÉMOVÝM PROVOZEM 

 U VÍCE NEŽ 10 TISÍC REALIZACÍ. 
 
 
 

Poruchovost u tohoto způsobu snímání hladin je méně než 1%. Díky 
zdvojené kontrole hladin se k čerpací stanici nemusíte vracet a tím ne-
stoupají Vaše náklady. Tento způsob snímání hladin je nejspolehlivější 
ze všech známých, protože byl odzkoušen v mnoha aplikacích a zpětná 

vazba od uživatelů a montážních firem je kladná.  
 
 



    POROVNÁNÍ RŮZNÝCH SNÍMAČŮ 
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   Výrobou a vývojem ovládání pro čerpadla se zabýváme řadu let, kdy bylo hledáno NEJ-
SPOLEHLIVĚJŠÍ a také CENOVĚ DOSTUPNÉ řešení pro snímání splaškových hladin.  
Bylo vyvinuto zařízení s kombinací dvou na sobě nezávislých snímacích prvků.  

   Lze jej aplikovat u malých i velkých čerpacích stanic.  
 

 
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, ne-
bo 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 na-
balí nečistoty a může zůstat stále zapnutá, tím dojde k čerpání nasucho a 
zničení čerpadla. 

 
 
   Všechny tyto výše uvedené snímače fungují v čisté vodě, ale při použití ve splaško-
vých vodách potřebují častou kontrolu a čištění. Náš způsob snímání hladin realizuje 

pouze jedna elektroda!!!  Ta visí shora a při doteku s hladinou (papírem na hla-
dině, kusem mastnoty plovoucím po hladině, se smetím) dojde k sepnutí čerpadla. Vy-
pnutí je řízeno nastaveným časem dle výkonu čerpadla. Pro plný komfort signalizace 
jsou zde osazeny dva záložní plováky, které jsou při normálním provozu nefunkční, 
takže systém pracuje v jednom režimu provozním a dvou havarijních. Při přechodu z 
režimu provozního do záložního havarijního je stále zajištěna plná funkce zařízení, ale 
už se signalizací abnormálního stavu vyžadujícího pozornost. Celý tento proces nám 

zabezpečuje modul snímače ESH21.  
 

Lze také provozovat s jedním, nebo dvěma, nebo třemi plováky, nebo také s elektro-
dou a kombinací jeden plovák, nebo dva plováky. Elektrodu lze nahradit také plová-

kem. 
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Aplikace:  
    
   Kombinovaný snímač hladiny je určen k automatickému řízení chodu čerpadel pro splaš-
ková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. 
   Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním režimu (elektrodové 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 kom-
binaci elektrodového spínání a jednoho plováku – rozhoduje složení snímané kapaliny. Pro 
zvlášť znečištěné kapaliny (tuky, pevné částice) se doporučuje všech tří prvků. 
 
Popis funkce:  
    
   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. Toto snímání je dá-
le 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 – pro-
voz – chod čerpadla – hladina minimální – hladina maximální – porucha čerpadla. V přípa-

dě signalizace poruchových stavů se spustí akustická signalizace. Snímací prvky jsou napájeny malým bezpečným napětím 9V. U tohoto způso-
bu lze také navolit ruční vyčerpání do min. hladiny např. při očekávaném vypnutí el. energie pro větší akumulaci v jímce. U tohoto způsobu sní-
mání nedochází k rozkladu elektrod vlivem elektrolýzy, protože obvod mezi elektrodami je uzavřen jen mžikově při sepnutí. Lze také plynule 
nastavit citlivost elektrod.  
Funkce snímacích prvků: 
   Spodní plovák nám při případné poruše elektrod (trvalé sepnutí vlivem špatného umístění), nebo při sepnutí spínače provozních stavů do polo-
hy hladina minimální zabrání chodu čerpadla bez vody a provoz je dále automatizovaně řízen v rozsahu zapínací a vypínací úrovně plováku. Ro-
zepnutí spodního plováku je signalizováno žlutou kontrolkou hladiny minimální.  
   Horní plovák nám při případné poruše elektrod (jejich rozepnutí) převezme jejich funkci a spínání je dále řízeno automatizovaně v rozsahu 
zapínací a vypínací úrovně plováku. Horní plovák může také sepnout při nesprávné funkci čerpadla, nebo ucpání, nebo zamrznutí výtlaku. Při 
sepnutí horního plováku dochází k signalizaci poruchového stavu červenou kontrolkou hladiny maximální a ke spuštění vnitřní akustické signali-
zace. 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), nebo při provozu jednoho čerpadla k připnutí dalšího čerpadla při velkém náto-
ku.  
   Spínač provozních stavů na panelu komponentu nám při sepnutí do polohy hladiny minimální - (plovákové spínání) spustí časovací obvod 
jako při sepnutí elektrodami. Vyčerpání se provádí z důvodu údržby, revize, nebo čištění čerpací jímky. Úplné vyčerpání jímky je signalizováno 
žlutou kontrolkou hladiny minimální. Tlačítko stačí stisknout na dobu cca 1sekundy. Doba časového obvodu se reguluje trimrem po sejmutí kry-
tu modulu ESH 21, zde je také uveden čas, který je v rozsahu 0,5-3min a 0,5-7min. 
   V modulu je vestavěná vnitřní sdružená akustická signalizace hladiny maximální a poruchy motoru.  
   Na výstupní svorky 1-9 lze napojit: 
• Dvoustavovou venkovní kontrolku (zelená + blikací červená) pro externí signalizaci 

provozu , nebo poruchy.  
• Externí akustickou signalizaci poruchy. 
• Cívky relé pro další signalizaci provozních a poruchových stavů čerpací stanice, které 

lze potom připojit na alarm objektu, nebo GSM signalizaci. Lze signalizovat: hladina 
maximální, porucha motoru, sdružená porucha jedním relé, provozní stav, hladina mi-
nimální. 
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 barva označení význam 

I. zelená zapnuto Indikuje zapnutí hlavního vypínače a při-
pravenost zařízení k provozu. 

II. zelená chod 
čerp. 

Indikuje chod čerpadla (sepnutí výstupní-
ho kontaktu). 

III. žlutá hladina 
min 

Indikuje vyčerpání šachty do minimální 
hladiny. 

IV. červená hladina 
max 

Indikuje nebezpečnou hladinu (přeplnění 
šachty) + akustická signalizace. 

V. červená porucha 
motoru 

Indikuje poruchu motoru popř. jiný poru-
chový stav + akustická signalizace. 



Schéma zapojení ovládací automatiky 1HSV1.02 (doporučené schema zapojení modulu ESH 21) 

   Snímací prvky jsou uchyceny na plastové tyči Ø 20 
upevněné v horní části čerpací jímky, takže případný 
servis snímacích prvků se děje bez nutnosti vstupu 
do čerpací šachty. Hlavní spínací elektroda je zavě-
šena shora na prodloužené části držáku uchycení v 
horní části, takže lze pohodlně měnit výšku spínací 
hladiny. Elektroda by měla být min 25 cm od stěny 
čerpací jímky a od potrubí, nebo čerpadla, protože se 
na stěně a potrubí na úrovni zapínací hladiny tvoří 
límec z mastnot a v těsné blízkosti by po určité době 
došlo k propojení. Pro správnou funkci snímacích 
prvků by nátok do čerpací jímky měl být min 1m nad 
dnem. 

                                   SNÍMACÍ PRVKY 
                                                                                                                       www.tlakovakanalizace.cz     
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   Ovládací automatika je určena k řízení chodu čerpadla, nebo čerpadel a 
signalizaci provozních i poruchových stavů. Ovládací automatiky jsou vyrá-
běny dle ČSN - EN 60 439-1-3, je na ně vydáno prohlášení o shodě a jsou 
schváleny autorizovanou zkušební laboratoří. 
   Signalizace provozních a poruchových stavů je prováděna standardně 
světelnou signalizací a akustickou signalizací v případě poruchového sta-
vu. Nadstandardně je prováděna jakákoli jiná signalizace provozních a po-
ruchových stavů. Formou SMS přes GSM modem, přes internet pomocí 
GPRS, vyvedení beznapěťových kontaktů pro další dálkovou drátovou sig-
nalizaci, nebo výstražnými majáky apod. 
   Lze provést montáž počítadla odpracovaných hodin čerpadla, zpoždění 
při náběhu více čerpadel, ve velkých lokalitách postupné nabíhání čerpa-
del, nebo montáž monitorovacího relé sledu, výpadku jedné z fází, podpětí 
v síti apod. 

   Naší hlavní výrobní náplní je výroba malých 
ovládacích automatik 1HSV1.01a02 pro malé do-
movní čerpací stanice tlakových kanalizací.  
  Krytí je pro venkovní užití IP 55, rozměry vxšxh 
20x30x8cm s možností zapuštění do zdi spodní 
části  
5 cm. Vyrábí se v provedení buď s hlavním jisti-
čem (verze 01), nebo s proudovým chráničem 
(verze 02). Ovládací automatika je napájena z do-
movní elektroinstalace, nebo veřejného rozvodu 
jištěna jističem 10B/3. Ovládací automatika obsa-
huje řídící modul ESH 21, proudový chránič nebo 
hlavní vypínač, stykač, proudovou ochranu motoru 
s pomocným kontaktem, která chrání motor čerpa-
dla před jeho zničením v případě vniknutí mecha-
nických nečistot do řezacího ústrojí, před jeho 
přetížením, nebo při výpadku jedné z fází. Skříň-
ku lze zaplombovat a osadit uzamykatelným 
zámkem dveří.  

Verze vyráběných ovládacích automatik: 
 
1 HSV 1.01 - ovládací automatika pro jedno čerpadlo s hlavním vypínačem  
1 HSV 1.02 - ovládací automatika pro jedno čerpadlo s proudovým chráničem  
2 HSV 1- ovládací automatika pro řízení chodu dvou čerpadel - současný chod 
2 HSV 2 - ovládací automatika pro řízení chodu dvou čerpadel - střídavý chod  
Čerpadla pracují střídavě, tzn. že po vypnutí čerpadla na vypínací hladině a opě-
tovném nátoku vody do zapínací hladiny se uvede v chod druhé čerpadlo. Při po-
ruše jednoho z čerpadel se automaticky uvede v chod druhé čerpadlo a červená 
kontrolka nám bude signalizovat jeho poruchu. 
 
Různé druhy ovládacích automatik dle specifikace čerpadel – tepelné ochrany ve 
vinutí, kontrola vniknutí vody přes ucpávku do olejové náplně apod. 

            OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA 
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Ovládací automatika 1HSV1.02 s proudovým chráničem 

Ovládací automatika 2HSV1.02 pro dvě čerpadla 
současný chod s proudovým chráničem 

Ovládací automatika 2HSV2.01 pro dvě čerpadla střídavý chod 

Ovládací automatika pro dvě čerpadla,  
střídavý chod včetně pilíře PER2 s výstražným 
majákem, GSM module pro přenos přes GSM. 



V
 p
říp
ad
ě větších

 o
b
jed
n
ávek p

o
sk
ytu
jem
e slev

y. 

ELEDO s.r.o., Pěnčín 222, 798 57 Laškov, tel.: 602 581 099, fax: 582 378 391, e-mail: eledo@post.cz 

Ceny dalších ovládacích automatik, čerpacích jímek na požádání sdělíme. Ceny jsou bez slevy a bez 
DPH. 

    CENÍK OVLÁDÁNÍ PRO TLAKOVÉ KANALIZACE 
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Pro vystrojení čerpací stanice budete potřebovat: 

1HSV1.01 ovládací  
automatika 

Komplet 1-10 
 

elektrovybavení za 
zvýhodněnou cenu  

 
 

4932 Kč 

2x PL10 plovák 

2x SE10 snímací elektroda 

Objednací kód popis Cena bez  
slevy 

1HSV1.01 Ovládací automatika HSV s hlavním vypínačem, krytí IP55/20, plast, rozměry 
20x30x8cm, s vestavěnou akustickou signalizací poruchy motoru a hladiny maximální. 

3964 

1HSV1.02 Ovládací automatika HSV s proudovým chráničem, krytí IP55/20, plast, rozměry 
20x30x8cm, s vestavěnou akustickou signalizací poruchy motoru a hladiny maximální. 

4485 

Komplet elektro  
1-10 nebo 1-15 

Komplet - Ovládací automatika 1HSV1.01, 2x plovák (10-15m), zdvojená elektroda (10-
15m) 
(Komplet obsahuje celou elektroinstalaci pro čerpací stanici tlakové kanalizace) 

10m 15m 

4932 5426 

Komplet elektro  
2-10 nebo 2-15 

Komplet - Ovládací automatika 1HSV1.02, 2x plovák (10-15m), zdvojená elektroda (10-
15m) 
(Komplet obsahuje celou elektroinstalaci pro čerpací stanici tlakové kanalizace) 

5450 5945 

PL10 Plovák kabel 10m 328 

PL15 Plovák kabel 15m 542 

SE10 Snímací elektroda 10m 173 

SE15 Snímací elektroda 15m 208 

ESH 21 Snímač hladin ESH 21 (patentovaný způsob snímání hladin) s vestavěnou sdruženou 
akustickou signalizací hladiny max a poruchy motoru – na DIN lištu      

1068 

AS12 Externí akustická signalizace 12V k ESH 21 pro montáž do panelu, nebo krabičky, IP65 230 

HL12 Externí optická signálka dvoustavová (zelená + červená blikací) 12V k ESH 21 pro 
montáž do panelu, nebo krabičky IP65 signalizace provoz – porucha. 

310 

S1 Stojan pro ovládací automatiku 1HSVP. 2120 

2HSV1.01 Ovládací automatika HSV pro 2 čerpadla (současný chod) bez proudového chrániče, 
krytí venkovní IP 55, plast, rozměry 40x30x10 cm, s vestavěnou akustickou signalizací 
poruchy motoru a hladiny maximální             

6564 

2HSV2.01 Ovládací automatika HSV pro 2 čerpadla (střídavý chod) bez proudového chrániče, krytí 
venkovní IP 55, plast, rozměry 40x30x10 cm, s vestavěnou akustickou signalizací poru-
chy motoru a hladiny maximální             

10352 

Ovládací automatiky jsou určeny pro čerpadla 3x 400V, 1,1kW  např. EFRU SIGMA. Pro jiné čerpadla s vyššími výkony, ne-
bo bimetalickými kontakty je nutná úprava . 

 


