
A运行

A停止

手动

整 定

START

STOP

MODE

STORE

INTELLIGNET  PUMP

CONTROL PANEL

IP54

Before carrying out any installation or maintenance

operation, controller must be disconnected from the

power supply;

Don't open the cover during running the controller;

Don't put wire,metal bar filaments etc into the

controller;

Don't splash water or other liquid over the controller;

0 0 0
A

MANUAL

0 0

0 0 Bar

V

MANUAL

A PUMP

B PUMP

Inteligentní regulátor k ovládání
systémů s dvěma čerpadly

EcoSmart CONTROL PLUS 400-2
EcoSmart CONTROL PLUS 230-2

Původní návod k použití



▲

  
   

 

       
         
 

- v prostředí se zvýšeným  a vysokým mechanickým 
namáháním
- v prostředí s korozivními výpary a kapalinami, např. 
kyselé, zásadité, slané
- v prostředí s teplotou mimo teplotní rozsah -25 až   
+50°C
- v prostředí se zvýšenou vlhkostí a na dešti (IP 54)
- v prostředí s požárním rizikem
- v prostředí se zvýšenou nebo vysokou prašností (IP54)

admin
V příručce budou použity následující symboly:

admin
Nebezpečí. Nedodržení následujících bezpečnostních předpisů může neopravitelně poškodit regulátor nebo zařízení.

admin
Riziko úrazu elektrickým proudem. Nedodržení následujících bezpečnostních předpisů může způsobit smrt nebo vážné zranění.



admin
■ Před prováděním jakékoliv instalace nebo údržby musí být regulátor odpojen od napájecího zdroje;
■ Během chodu regulátoru neotvírejte kryt;
■ Do řídící jednotky nevkládejte dráty, kovové tyče atd.
■ Nevypouštějte vodu ani jinou kapalinu přes regulátor;


admin
■ Elektrické a hydraulické přípojky musí provádět kvalifikovaní  pracovníci;
■ Nikdy nepřipojujte napájení střídavým proudem do výstupních svorek u,v,w;
■ Ujistěte se, že připojované motory, odpovídají specifikaci napájení regulátoru.
■ Regulátor neinstalujte v následujících podmínkách;
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ELECTRICAL CONNECTION FOR PUMP MOTOR 
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Thank you for choosing our products, we will supply you with cordial and well-around service as well as
ever.

Model C3-W2 is useful in all cases we need to control and protect single pump managing its turn-on and
turn off by different electric installations.

Main features:
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

Built In function switch to apply different application
applied for water supply by liquid level control
applied for water supply by pressure control
applied for water drainage by liquid level control
Double pumps control
main pump / standby pump automatically alternate
main pump / standby pump automatically switch against malfunctions
standby pump participate running if required
Automatic stops the pump in the case of water shortage, protecting it from dry running without
installing float switch or liquid probe in the well
Auto / Manual Switch
Protect the pump against many faults
Dynamic LCD displays pump running information
Pump accumulative running time displaying
Pump last five fault record displaying
Pump shaft anti rust
RS485 communication
Starts and stops the pumps in accordance with the different liquid level or pressure setting

Intelligent Pump Controller model C3-W2 is an easy to use, programmable controlling & protection device
for duplex pumps with direct start, three phase deep well submersible pump, centrifugal pump, pipeline
pump etc with output power from 0.75KW to 15KW (1HP-20HP)

Model C3-W2 has many operation modes by adopting different electric installations. An important feature
that makes the difference between Model C3-W2 and common On/Off pump control box is the probe /
sensor free in the well. Our special design makes it a very reliable and sensitive protection against pump
dry run without installation probe / sensor in the well.

1.1

 Technical parameter & features

Typical usage scenarios include:
-Houses                                           -Flats
-Holidays houses                             -Farms
-Water supply from wells               -Rain water reuse
-Industrial plants                            -Waste water tank / Sewage sink
-Irrigations of greenhouses, gardens, agriculture

admin
Výrobce neodpovídá za nesprávnou funkci, pokud nebyl produkt správně nainstalován, byl poškozen, modifikován  nebo provozován mimo doporučený pracovní rozsah, nebo běžel mimo doporučený pracovní rozsah nebo provozován na rozdíl od jiných údajů uvedených v této příručce.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné chyby v tomto návodu k obsluze, v případě chybného tisku nebo chyb při kopírování.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoliv úpravy produktů, které považuje za nezbytné nebo užitečné, aniž by to mělo vliv na základní vlastnosti.

admin
ODPOVĚDNOST

admin
ÚVOD

admin
Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky. Inteligentní regulátor čerpadel CONTROL PLUS je snadno použitelný, programovatelný, ovládací a ochranný přístroj pro jednoduchá a zdvojená čerpadla s přímým rozběhem, pro třífázové ponorné čerpadlo, odstředivé čerpadlo, potrubní čerpadlo atd. s výkonem od 0,75 kW do 15 kW.
CONTROL PLUS má řadu provozních režimů , lze pro řízení provozu použít hladinové puslní sondy, nebo plovákové spínače, a jejich kombinace. Dále lze systém řídit pomocí tlakových spínačů nebo elektronických snímačů s výstupem 4-20 mA.

admin
Použití:

admin
CONTROL PLUS je užitečný ve všech případech, kdy potřebujeme řídit a chránit jednoduchá a zdvojená čerpadla, ovládat jejich chod, řídit jejich zapnutí a vypnutí snímáním hladin nebo tlaku a chránit jejich chod integrovanými ochranami.
Typické využití:
- Domy obytné
- Rekreační objekty, farmy
- přívod vody z vrtů, opětovné použití vody
- Průmyslové závody 
- Nádrže na odpadní vody 
- Zásobování skleníků, zahrad, zemědělství

admin
Technické parametry a funkce

admin
Hlavní funkce:

■ Integrovaný přepínač funkcí pro použití v různých aplikacích. Čerpání vody pomocí řízení 1-2 hladin,
nebo pomocí snímání tlaku.
■ Ovládání dvojitých čerpadel
hlavní čerpadlo / záložní čerpadlo se automaticky střídají
hlavní čerpadlo / záložní čerpadlo se automaticky přepíná při poruše
■ Automatické zastavení čerpadla v případě nedostatku vody, které chrání před suchým chodem,
instalace plovákového spínače nebo kapalinové sondy do 1-2 nádrží.
■ Automatický / manuální chod
■ Chraní čerpadlo před mnoha poruchami
■ Dynamický LCD zobrazuje on-line informace o chodu čerpadla
■ Čítač času provozních hodin čerpadlel
■ Paměť  záznamů o poruchách
■ Ochrana proti přireznutí oběžných kol čerpadel
■ Komunikace RS485
■ Spouští a zastavuje čerpadla podle různých hodnot hladiny nebo tlaku kapaliny




The following chart shows main technical parameters of Model C3-W2

Trip response time of over load

Trip response time of open phase

Rated input voltage

5sec-5min

＜2sec

Trip response time of short circuit

Trip response time of under / over voltage

Trip response time of dry run

Recovery time of over load

Recovery time of under / over voltage

Recovery time of dry run

Trip voltage of over voltage

Trip voltage of under voltage

Liquid level transfer distance

＜0.1sec

＜5sec

6sec

30min

5min

30min

115% of rated input voltage

80% of rated input voltage

≤1000m

Dry run
Over load
Transient surge
Under  voltage
Over voltage
Open phase
Pump shaft rust protection

Protection function

Working temperature

Working humidity

Degree of protection

Install position

Unit dimensions ( L x W x H)

Unit weight (net)

Main installation data

-25℃ -- +55℃

20% - 90%RH

IP54

Vertical

30.2 x 24x 12cm

2.8 kg

RS485 technical data

Baud rate 1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps
Default: 9600bps

RS485 Bus Interface: asynchronism  semiduplexPhysics Interface

Protocol type MODBUS Protocol (RTU)

Pump stalled
Short circuit
Over temp
Three phase unbalance
Phase reversal
Repeated start

Manual / Auto

Liquid level control characteristic

Pressure control characteristic

Main technical data

Control method

Rated output power 0.75-4KW       5.5-11KW
15KW

Main technical characteristic

Control characteristic
double liquid level control

pressure control

pulsní elektrody, plováky, snímač 4-20mA

tlakový spínač kontakt ON/OFF, tlakový snímač 4-20mA

230V / 400V dle výrobního štítku

admin
Hlavní technické parametry regulátoru

admin
Charakteristika řízení

admin
snímání 1-2 hladin

admin
kontrola tlaku

admin
provozní režim

admin
snímání hladin

admin
snímání tlaku

admin
jmenovitý výstupní výkon

admin
vstupní napětí

admin
reakce nadproudové ochrany

admin
reakce ochrany - ztráta fáze

admin
reakce ochrany - zkrat

admin
reakce ochrany - nízké/vysoké napětí

admin
reakce ochrany chodu nasucho

admin
doba resetu při nadproudu

admin
doba resetu při nízkém/vysokém napětí

admin
doba resetu při chodu nasucho

admin
přepětí max.

admin
110 % vstupního napětí

admin
podpětí max.

admin
85 % vstupního napětí

admin
max. vzdálenost sond / plováků

admin
250 metrů

admin
Ochranné funkce

admin
Chod nasucho	                      Zablokované čerpadlo
Naproud čerpadla	         Zkrat
Nízké vstupní napětí	         Vysoká teplota vinutí
Přepětí	                                   Opakovaný start
Ztráta fáze	                       
Ochrana proti zareznutí	          Obrácená fáze 


admin
pracovní teplota

admin
-20°C až 45°C

admin
okolní vlhkost

admin
krytí

admin
pracovní pozice

admin
svislá

admin
rozměry  šířka/výška/hloubka

admin
hmotnost

admin
rozhraní

admin
přenosová rychlost

admin
protokol

admin
RS 485 technická data

admin
Instalační údaje

admin
Hlavní charakteristika

admin
Hlavní technická data
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1.USB port

2.Control terminals for electrical connection to float switch/probe

   pressure switch

3.RS 485 terminals for communication link (remote monitor)

4. Terminals for temperature probe

5.Passive dry contacting point

6.MCB for electrical connection to the power supply

7.Terminals to electrical pump

8.Displaying board

9.Main board+Transformer board

10.AC contactor

11.Remote monitor

12.Adaptor+cable for remote monitor(SC2)

13.Wall-mounting spares+ waterproof tape for the cable 

⑫
⑬

⑪

⑨

⑩

⑦⑥①② ③④ ⑤

Informace na displeji

admin
1. USB port
2. svorky pro elektrické připojení k plovákovým spínačům / sondám
    /pro tlakový spínač
3. svorky RS 485 terminálu pro komunikační linku (vzdálený monitor)
4. svorky teplotní sondy
5. vstupní externí ovládání kontakt
6. vstup 3x400V - elektrické připojení k napájení
7. výstupní svorky pro čerpadla
8. LCD deska
9. Hlavní deska + deska s transformátorem
10. Stykače čerpadel 
11. Vzdálený monitor
12. Adaptér + kabel pro vzdálený monitor
13. Příslušenství pro montáž  

admin
Komponenty regulátoru

admin

admin

admin

admin

admin

admin

admin

admin

admin



 ON LINE

M

H

A

V

Meaning of the icons shown on the LCD

S

pump stops running

low pressure or lack of pressure in the pipeline or pressure tank 

pump  A

high pressure or full of pressure in the pipeline or pressure tank

L.P H.P

L.P H.P

Icon Meaning/Description

%

 ON LINE

voltage 

minute 

second 

hour

percent

ampere

 pump running 

network normal connection icon, when this icon appears, it means the network 
connection between pump control box and SC (slave controller) or computer is 
normal;

network connection error icon, when this icon appears, it means there is no 
network connections or network connection error between pump control box 
and SC(slave controller) or computer;

pump fault icon, when this icon appears, it means pump control box is displaying 
some fault information;

pump parameter configuration icon, when this icon appears, pump control box 
is in parameter adjusting manual;

time displaying icon, when this icon appears, it means pump control box is 
displaying some parameter of time, eg: pump accumulative running time (unit: 
hour); counting down etc

pump  B

A  

B

admin
IKONA

admin
       VÝZNAM / POPIS

admin
ikona konfigurace parametrů čerpadla, když se objeví tato ikona, ovládací jednotka čerpadla je v režimu pro nastavení parametrů;

admin
ikona, zobrazení paměti ,některé parametry času, např.: akumulační doba chodu čerpadla (jednotka: hodina); počítání atd

admin
ikona poruchy čerpadla, je-li tato ikona zobrazena, znamená to, že oblast poruch zobrazuje některé informace o poruše čerpadla

admin
ikona chyby připojení k síti, pokud se objeví tato ikona, znamená to, že mezi regulátorem a vzdáleným monitorem nebo počítačem není síťové připojení, nebo je chyba síťového připojení;

admin
ikona normálního připojení, je-li tato ikona zobrazena, znamená to, že síťové spojení mezi regulátorem a vzdáleným monitorem nebo počítačem je normální;

admin
volty

admin
minuty

admin
sekundy

admin
hodiny

admin
procenta

admin
ampery

admin
čerpadlo v chodu

admin
čerpadlo vypnuté

admin
nízký tlak ve výtlačném potrubí nebo tlakové nádobě

admin
vysoký (provozní) tlak ve výtlačném potrubí nebo tlakové nádobě

admin
čerpadlo A

admin
čerpadlo B

admin
       Význam zobrazení na LCD displeji



2. INSTALACE

2.1  Elektrické zapojení

A B C
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TEMP A COM F1

F2TEMP B COM

2.1.1 zapojení třífázového regulátoru

2.1.2 Zapojení jednofázového regulátoru
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1 2 3

O N
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1 2 3
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1 2 3
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2.2   Volba provozních funkcí   

O N

1 2 3

++

+ ++

+

Air Switch

R S T
1

2

3

4

5

6 

7 

8 

9 11 13 15 

10 12 14 16 
V1U1 W1PE U2 V2 W2

1

zobrazení na LCD displeji popis funkcečíslo      pozice přepínačů

 O N

1 2 3

2
O N

1 2 3

3
O N

1 2 3

V0 0 0
MANUAL    

   AUTO

 A PUMP

 B PUMP
  0 0 0 A

V0 0 0
MANUAL    

   AUTO

 A PUMP

 B PUMP
  0 0 0 A

L.P H.P

V0 0 0
MANUAL    

   AUTO

 A PUMP

 B PUMP
  0 0 0 A

 R  

Vhodné pro systém s tlakovou 
nádobou s tlakovým spínačem s 
kontaktem ON/OFF

Vhodné pro odčerpávání, 
zavlažování apod. s podporou 
hlídání hladiny a s alarmem 
přetečení odčerpávané 
nádrže/studny/akumulace

Vhodné pro přečerpávání ze 
studny/nádrže do horní 
nádrže.Snímání hladin v obou 
nádržích pomocí sond nebo 
plováků.

Uživatelé mohou nastavit funkční spínače tak, aby regulátor vyhovoval různým 
aplikačním požadavkům. Před nastavením funkčních spínačů musí být regulátor odpojen 
od napájení, po dokončení nastavení obnovte napájení regulátoru a zkontrolujte na LCD 
displeji zobrazení zvolené aplikace.



5

číslo Pozice přepínačů Popis funkcezobrazení na LCD displeji

Vhodné pro odčerpávání z
nádrže/studny/akumulace
čerpadly, které mají své
integrované plováky proti
chodu nasucho

Vhodné pro systém s tlakovou
nádobou, se snímáním tlaku
pomocí elektronického
snímače tlaku s výstupem
4-20mA

Vhodné pro odčerpávání z
nádrže/studny. Snímání hladiny
v dolní nádrži snímačem hladiny
s výstupem 4-20mA

Pro plnění horní nádrže. Kontrola hladiny
horní nádrže elektronickým snímačem s
výstupem 4-20 mA

O N

1 2 3

6
O N

1 2 3

7
O N

1 2 3

4

8

Používá se pro přívod vody se
snímáním hladiny, podporuje
střídání čerpadla A a B, bez
souběhu čerpadel

O

O

N

N

1

1

2

2

3

3

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

L.P H.P

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

R

A  B C  PUMP NO CALIBRATION

A  B C

Bar- - -

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

 A  B C

CM- - -

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

 A  B C

CM- - -



                                               



Technická data    
rozsah měření  
Přesnost
Maximální tlak       
Destrukční tlak         

Napájecí napětí 
Výstupní signál 

 

0--20KPA

0.50%

60KPA

1.2MPA

24VDC

4-20mADC

Hodnota
( 0 - 200 cm )

admin
Technické parametry hladinového snímače 4-20mA






Technická data Hodnota

Rozsah měření
Přesnost
Max. provozní tlak
Destrukční tlak
Napájecí napětí
Výstupní signál

snímač tlaku
4-20mA

snímač tlaku 
4-20mA

admin
Provozní parametry tlakového snímače 4-20mA



2.4  Nastavení přepínačů, volba funkcí podle snímání hladiny nebo tlaku

Zobrazení LCD

1 2 3

ON

1). Normální čerpání
hladina kapaliny dosáhne sondy 3 # (plovákový spínač A poloha START), regulátor spustí jedno
čerpadlo, hladina kapaliny klesne na sondu 2 # (plovákový spínač A poloha STOP), čerpadlo se
zastaví; Pokud se hladina kapaliny pohybuje mezi sondou 2 a sondou 3 # (plovákový spínač A polohy
mezi START-STOP), regulátor automaticky střídá obě čerpadla.

2). Posílené čerpání
když jedno čerpadlo běží a hladina kapaliny v jímce stále stoupá na sondu 4 # (plovákový spínač B
poloha START), regulátor spustí druhé čerpadlo, obě čerpadla běží v souběhu dokud hladina kapaliny
neklesne na sondu 2 # (plovákový spínač A+B: do polohy STOP)

3).
když obě čerpadla běží současně, hladina kapaliny v jímce stále stoupá na sondu 5 # (plovákový
spínač C do polohy START), regulátor vydává přerušovaný zvukový varovný alarm; Když hladina
kapaliny klesne na sondu 5 # (plovákvý spínač C do polohy STOP), výstražný alarm přestane znít

Přeplnění jímky

4).Auto Hlídač - proti zareznutí čerpadla
Pokud v automatickém módu regulátor zjistí, že čerpadla stojí více než 10 dnů, regulátor spustí
čerpadlo A na 3 sekundy, po jeho zastavení počká 10 sekund, a poté spustí na 3 sekundy i čerpadlo B.
Je to ochrana proti přireznutí oběžných kol čerpadel především u fekálních čerpadel.

POZICE 1 Platí pro odčerpávání z nádrže - závlahy / splašky / drenáže

sonda 1#

sonda 2#

sonda 3#

sonda 4#

sonda 5#

① ②　④⑤③ ⑥

Jímka

Start

Stop

A

Start

Stop

B

Start

Stop

C

Jímka

Nastavení přepínačů

① ②　④⑤③ ⑥

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A



Poznámka 1: Předpokládejme, že nastavení tlaku tlakového spínače B je vyšší než spínače A
Poznámka 2: tlakový spínač s kontaktem ON/OFF (normální uzavření), bez tlaku, kontaktní bod je
zapnutý; při nastavení tlaku je kontaktní bod vypnutý
Poznámka 3: Uživatel si může nastavit hodnotu tlaku obou tlakových spínačů sám, ale musí existovat
tlakový rozdíl mezi tlakovým spínačem A a B

1). Norm

tlak v potrubí je nižší než nastavení tlakového spínače B, regulátor spustí je se jedno čerpadlo; tlak
v potrubí dosáhne nastavení tlakového spínače B, čerpadlo se zastaví; regulátor bude spouštět
čerpadla, která se budou automaticky střídat, když se tlak mění v rozsahu tlakového spínače B

ální čerpání

2). Posílené čerpání

jedno čerpadlo běží, přesto tlak v potrubí stále klesá na zapínací tlak tlakového spínače A, regulátor
spustí druhé čerpadlo, to beží v souběhu s prvním, dokud tlak v potrubí nedosáhne nastavení
tlakového spínače B, poté jsou obě čerpadla zastavena

Pozice 2  Platí pro systém s tlakovou nádobou a tlakovými spínači ON/OFF

horní sonda

dolní sonda

Com sonda

124 1

Tlakový spínač

24

A Tlakový spínač B

① ②　④⑤③ ⑥
124

Start

Stop

1

Tlakový spínač

24

A Tlakový spínač B

studna, akumulace, jímka

Zobrazení LCD

Nastavení přepínačů

studna, akumulace, jímka

1 2 3

ON

① ②　④⑤③ ⑥

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

L.P H.P



Pozice 3  Platí pro doplňování horní nádrže, řízeno hladinami v horní nádrži

horní nádrž, 
vodojem

sonda 2#  sonda 3#

sonda 1#

sonda 4#

Start

Stop

① ②　④⑤③ ⑥

dolní nádrž, 
studna

horní nádrž, 
vodojem

Start

Stop Start

Stop

B

A

zobrazení LCD

Pozice přepínačů

Start

Stop

dolní nádrž, 
studna

1). Norm
hladina kapaliny ve vodní nádrži klesne pod sondu 1 # (plovákový spínač A: poloha START), regulátor 
spustí jedno čerpadlo. Hladina kapaliny dosáhne sondy 4 # (plovákový spínač A: poloha STOP), čerpadlo 
se zastaví, při dalším cyklu regulátor automaticky střídá  čerpadla, pokud hladina kapaliny kolísá od 
sondy 1 #  k sondě 4 #, (plovákový spínač A:  mezi polohami START-STOP)

ální čerpání

2). 
když je v chodu jedno čerpadlo, a přesto hladina kapaliny stále klesá na sondu 2 # (plovákový spínač B: 
poloha START), regulátor spustí druhé čerpadlo a to běží v souběhu s prvním,  dokud hladina kapaliny 
nedosáhne sondy 4 # (plovákový spínač A a B v poloze STOP) ), poté se obě čerpadla zastaví

Posílené čerpání

1 2 3

ON

① ②　④⑤③ ⑥

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

R



Poloha 4   Platí pro plnění horní nádrže, pouze se střídáním čerpadel, bez souběhu 

Zobrazení LCD:

Poloha přepínačů

Hladina kapaliny v horní nádrži na vodu je níže než plovákový spínač v poloze START, regulátor spustí
jedno čerpadlo; po dosažení hladiny a plovákového spínače v poloze STOP se čerpadlo zastaví; při
dalším zapínacím (čerpacím) cyklu bude regulátor střídat  čerpadla

1 2 3

ON

dolní nádrž,
studna

Horní nádrž vodojem

Start

Stop

Start

Stop

① ②　④⑤③ ⑥

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

R



Pozice 3  Platí pro odčerpávání čerpadlem s integrovaným plovákem proti chodu nasucho

① ②　④⑤③ ⑥

Start

Stop

havarijní
hladina

jímka

1). 
1
k
Podle nastavení plováků na čerpadlech jsou tato spouštěna a zastavována

2). Hlavní čerpadlo / pohotovostní čerpadlo se automaticky přepne při poruše
Pokud  jedno čerpadlo má během provozu poruchu, regulátor automaticky spustí druhé čerpadlo

dyž hladina vody stoupne a plovákový spínač na čerpadle toto čerpadlo spouští a zastavuje
). Hlavní čerpadlo / záložní čerpadlo se automaticky střídají

Normální čerpání

.

                                               

Pokud hladina stoupne a plováková spínač se překlopí do polohy START, regulátor vydává 
přerušovaný varovný zvuk, pokud hladina klesne a plovák je v poloze STOP, varovný zvuk 
se vypne

                     

zobrazení LCD

poloha přepínačů

1 2 3

ON V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

 A  B C  PUMP NO CALIBRATION



Pozice 6  Platí pro tlakový systém se snímáním tlaku elektronickým snímačem 4-20mA

1) Přepněte regulátor do  MANUAL, dlouze stiskněte                   na 5 sekund, dokud regulátor 
nevydá zvukový signál            Stiskem tlačítka              vstoupíte do nastavování parametrů.

2)         po vstupu do parametrů stiskněte tlačítko               , pro výběr parametru zvolte kód 022

3) stisk                      nebo                            zvyšujete nebo snižujete hodnotu parametrů

zobrazení LCD

poloha přepínačů

1 2 3

ON

13 14

- +

Nastavení 
přepínačů

Měřící rozsah snímače tlaku 4-20 mA

Vypínací tlak čerpadel

Zapínací tlak čerpadla 1

Zapínací tlak čerpadla 2

Hodnota havarijního tlaku

Parametr Základní 
nastavení Popis

022

023

024

025

026

25Bar

8Bar

4Bar

2Bar

22Bar

001

001

001

001

001

4）po kompletním nastavení dlouze stiskněte                  na 5 sekund, regulátor vydá zvukový signál                 
                                  
                                    stiskněte                  a nastavení je dokončeno

Poznámka: Na kontakty              lze připojit doplňkový tlakový snímač ON/OFF, který při poruše      
elektronického snímače zastaví čerpadla

② ⑥

STORE

STORE

STORE

A START A STOP

STORE

STORE

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

L.P H.P

 A  B C

Bar- - -

2 6

1

tlakový snímač

24

tlakový snímač 
s výstupem 4-20 mA



Pozice 7  Platí pro odčerpávání, snímání hladin hladinovým snímačem 4-20 mA

1) Přepněte regulátor do  MANUAL, dlouze stiskněte                   na 5 sekund, dokud regulátor 

nevydá zvukový signál        Stiskem tlačítka              vstoupíte do nastavování parametrů.

2)         po vstupu do parametrů stiskněte tlačítko               , pro výběr parametru zvolte kód 022

3) stisk                      nebo                            zvyšujete nebo snižujete hodnotu parametrů

zobrazení LCD:

Poloha přepínačů

1 2 3

ON

13 14

- +

Nastavení 
přepínačů

rozsah měření hladinového snímače 4-20 
mA. Maximum je 200 cm.

Code
Základní 
nastavení Popis

022 200cm 011

Vypínací hladina obou čerpadel

Zapínací hladina čerpadla 1

Zapínací hladina čerpadla 2

Úroveň havarijní hladiny - varovný signál

20cm

40cm

100cm

150cm

011

011

011

011

4）po kompletním nastavení dlouze stiskněte                  na 5 sekund, regulátor vydá zvukový signál                 
                                  
                                       stiskněte                  a nastavení je dokončeno

Upozorně         plovákový spínač připojený na kontakty 1 a 5 spouští a zastavuje čerpadla při poruše
elektronického hladinového snímače 4-20 mA

  

STORE

STORE

STORE

A START A STOP

STORE

STORE

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

 A  B C

CM- - -

1 3 5

Jímka

Start

A

023

024

025

026



Pozice 8 Platí pro plnění horní nádrže, hlídání hladiny hodní nádrže snímačem 4-20mA

1) Přepněte regulátor do  MANUAL, dlouze stiskněte                   na 5 sekund, dokud regulátor 

nevydá zvukový signál        Stiskem tlačítka              vstoupíte do nastavování parametrů.

2)         po vstupu do parametrů stiskněte tlačítko               , pro výběr parametru zvolte kód 022

3) stisk                      nebo                            zvyšujete nebo snižujete hodnotu parametrů

zobrazení LCD

Poloha přepínačů

1 2 3

ON

13 14

- +

Nastavení 
přepínačů

Rozsah měření hladinového snímače 
4-20mA. Maximum je 200 cm

Code
Základní 
nastavení Popis

200cm 100

Vypínací hladina obou čerpadel

Zapínací hladina čerpadla 1

Zapínací hladina čerpadla 2

Havarijní hladina - zvukový signál

100cm

40cm

20cm

150cm

100

100

100

100

4）po kompletním nastavení dlouze stiskněte                  na 5 sekund, regulátor vydá zvukový signál                 
                                  
                                       stiskněte                  a nastavení je dokončeno

Upozornění:
  
   Plovákový spínač připojený na kontakty 2 a 6 zastaví čerpadla při poruše 

elektronického snímače 4-20 mA.

STORE

STORE

STORE

A START A STOP

STORE

STORE

V0 0 0
MANUAL

AUTO

A PUMP

B PUMP
0 0 0 A

 A  B C

CM- - -

Stop

2 6

Horní nádrž,
vodojem

022

023

024

025

026



3  ZÁKLADNÍ  NASTAVENÍ

3.1  Přepnutí do manuálního provozu - dle volby tlačítka A nebo B je ovládáno příslušné čerpadlo

Stiskem       přepnete regulátor do manuálního provozu
stiskem                   spustíte čerpadlo,   stiskem             vypnete čerpadlo

3.2  Přepnutí do automatického provozu 

Stiskem              přepnete regulátor do automatického provozu, regulátor zapíná a vypíná čerpadlo podle
signálů ze senzorů, plováků nebo tlakových snímačů.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete zastavit čerpadlo když běží v automatickém režimu,
stiskem                 přepnete regulátor do manuálního provozu a čerpadlo zastavíte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k přerušení napájení, tak po obnovení napájení regulátor odpočítá
10 sekund a vstoupí do stavu před ztrátou napájení

MODE

START STOP

MODE

MODE

3.3  NASTAVENÍ, VYMAZÁNÍ A KALIBRACE PARAMETRŮ - dle volby tlačítka A nebo B je 
ovládáno příslušné čerpadlo

Pro dosažení nejlepší úrovně ochrany čerpadla je nezbytné, aby kalibrace parametrů byla provedena
ihned po úspěšné instalaci nebo opravě čerpadla.

Nastavení kalibrace parametrů

START
① ② ④③

!

začne odpočítávání do
dokončení kalibrace
parametrů

Vymazání kalibrace

MODE
přepnete
domanuálu STORE

STOP
① ②

MODE
přepnete
do Manuál

a na displeji se zobrazí
A PUMP NO CALIBRATION

③
poté zazní signál
stisk na 6 sekund

Při kalibraci musí čerpadlo být schopno čerpat vodu, aby byla provedena  správná kalibrace. Pokud
kalibrace proběhne bez čerpání vody, později může dojít ke generování chyby - "přetížení čerpadla".

pípnutí

UPOZORNĚNÍ: V manuálním provozu regulátor nepřijímá signál z hladinového senzoru, čerpadlo tak nemusí
být chráněno proti chodu nasucho!!



3.4 Zobrazení posledních pěti záznamů o poruše čerpadla
-dle volby tlačítka A nebo B je ovládáno příslušné čerpadlo
Stiskněte               přepněte do Manuálního režimu , přesvěčte se že čerpadlo neběží

stiskněte a držte            a dále stiskněte              kontrolér vydá zvuk a na LCD se zobrací posledních 5 poruch

MODE

STOP MODE

THE LATEST FAILURE OF  PUMPS PUMP STALLED

- Stiskněte                přepněte do Manuálního režimu a přesvědčte se, že čerpadlo neběžíMODE

Stiskněte a držte         dále stiskněte          kontrolér vydá zvukový signál a na LCD displeji se
zobrazí celková doba chodu čerpadla

  STOPSTORE

3.5  Zobrazení celkové doby provozu čerpadla  
        - dle volby tlačítka A nebo B je ovládáno příslušné čerpadlo

Příklad - zobrazení - čerpadlo běželo 23 hodin

Stiskem                  zobrazíte předchozí poruchu

Stisk           ukončí zobrazování poruch

MODE

STOP

Stisk                     ukončí zobrazování celkového česu chodu čerpadla  STOP

Pořadí chyby

Ikona chyby              V0 0 0
A

PUMP STALLED

Ikona času
V2 0 0

0 2 3 H

A



3.6 Postup nastavení parametrů - dle volby tlačítka A nebo B je ovládáno příslušné čerpadlo

Krok 1:

Stisk              přepněte do Manuálního režimu
Krok 2:

Stiskněte                    dlouze na minimálně 5 sekund dokud regulátor nevydá zvukový signál .
uvolněním tlačítka vstoupíte do nastavení parametrů
Krok 3:

Dalším stiskem tlačítka               vyberete parametr, který potřebujete upravit
Krok 4:

Stiskem                 a stiskem                   zvyšujete nebo snižujete hodnoty parametru podle
provozních požadavků

Krok 5:

Po úpravě parametrů stiskněte               na dobu minimálně 5 sekund, regulátor vydá zvukový
signál a změna parametrů je uložena.

Tabulka parametrů
Výchozí nastavení podle specifikace ovladače (Data v tabulce slouží pouze pro informaci)

číslo Výchozístav Definice

ID regulátoru

RS 485 přenosová rychlost, 01 je 1 200, 02 je 2400 , 03 je
4800, 04 je 9600

Parity kontrola 0= žádná parita; 1=lichá parita; 2=sudá parita;
výchozí nastavení je 0=žádní parita

Doba reakce ochrany proti chodu nasucho, jednotka je
sekunda. Výchozí nastavení je 6 sekund

Doba opětného spuštění čerpadla po zablokování chodem nasucho
Jednotka je minuta. Výchozí nastavení je 30 minut

Doba opětného spuštění čerpadla po zablokování přetížením motoru
Výchozí nastavení je 5 minut. Po zastavení čerpadla nadproudem
regulátor rozbíhá čerpadlo po 5 minutách. Pokud se proud vrátí
do normálu, porucha se dále neopakuje.

001

002

003

004

005

006

007

008

Doba opětného spuštění čerpadla po zastavení přepětím, podpětím
nebo ztrátou fáze. Jednotka je minuta. Výchozí nastavení jsou
2 minuty. Po zastavení čerpadla přepětím, podpětím nebo ztrátou
fáze regulátor opakovaně spouští čerpadlo po 2 minutách. Pokud
podpětí, přepětí, ztráta fáze odezní, porucha se neopakuje
a provoz regulátoru se vrátí do normálu.

Jmenovitý výstupní výkon čerpadla A je 26 Amper
Výchozí nastavení je 26A

01

00

06s

30m

04

05m

02m

26 A

009
Jmenovitý výstupní výkon čerpadla B je 26 Amper
Výchozí nastavení je 26A.26 A

MODE

STORE

STORE

START   STOP

STORE

Platí pro
všechny
funkce
regulátoru



                                               

                                                          

číslo
Základní 
nastavení Popis

Platí pro 
všechny 
funkce 
regulátoru

011

012

Úroveň reakce na přetěžovací proud motoru.
Základní nastavení je 120%

Úroveň reakce na přetěžovací proud motoru, zpravidla při 
úplném zablokování. Základní nastavení je 170%.

120%

170%

013

014

015

016

017

018

019

020

021

Ochrana proti přepólování, ochrana proti ztrátě fáze
 00= obě funkce neaktivovány 
01= aktivace ochrany proti přepólování, ochrana ztráty fáze 
neaktivní 
02=aktiva
ce ochrany proti ztrátě fáze, ochrana proti přepólování neaktivní 
03=obě funkce aktivní

Ochrana proti nevyváženosti fází, jednotka je v procentech (%) 0% 
= ochrana je deaktivována
Výchozí nastavení je 18%

Ochrana proti podpětí, jednotky jsou V (volty). Pokud napájecí 
napětí klesne pod nastavenou hodnotu, regulátor vypne 
čerpadlo.Výchozí hodnota je 342 V

Ochrana proti přepětí. jednotky jsou V (volty). Pokud napájecí 
napětí stoupne nad nastavenou hodnotu, regulátor vypne čerpadlo.
Výchozí hodnota je 437 V.

Platí pro drenážní odčerpávání, interval protáčení čerpadla

Zámek  LCD displeje a tlačítek. 
00 funkce LCD a tlačítek není aktivována. 
01 funkce tlačítek a LCD je aktivována. 
Výchozí je 00. 
Pokud je tato funkce aktivována, tak v automatickém režimu regulátoru 
jsou tlačítka blokována.

Funkce aktivace nebo deaktivace provozu čerpadla A / B
00 = Povolení provozu čerpadla A a B 
01 = Povolení provozu čerpadla, Vypnutí provozu B
02 = Vypnutí provozu A, Aktivace provozu čerpadla B 
Výchozí nastavení je 00 = Povolení provozu čerpadla A a B, 
např .: pokud je nastavení na 01, ovladač bude provozovat 
pouze čerpadlo A, naopak

Prodleva spuštění čerpadla. Jednotka je sekunda.
Pokud má dojít ke spuštění čerpadla, bude spuštěno až po 
uběhnutí této prodlevy. Výchozí nastavení je 0 sekund

Prodleva zastavení čerpadla. Jednotka je sekunda.
Pokud má dojít k zastavení čerpadla, bude zastaveno až po 
uběhnutí této prodlevy. Výchozí nastavení je 0 sekund

03

18%

342V

437V

240h

00

00

00s

00s

010
Úroveň reakce na nízký proud motoru, zpravidla při chodu

85%85% nasucho. Základní nastavení je 



6 COMMUNICATION LINK

Model C3-W2 has communication interface, To adopting simple peripheral equipment (Slave Controller),
pump users can realize long distance monitoring function.

This function is applied for C3-W2 installed in the basement, pumping room etc, but pump users require
to monitor and control the pump on the ground or in the control room.

5  ELECTRICAL CONNECTION FOR PUMP MOTOR WINDING
OVER TEMPERATURE PROTECTION

                
                

              

RS485

1000 meter Max

Control  Room

shield twisted pair cable (SPT)

A+ B-

 

⑧

⑦

  

Noted 1: to realize the pump motor winding over temperature protection, it requires there must be
over-temp switch embedded in the pump motor winding;

Note 2: the over-temp switch with N/C (normal close) contacting point;

Note 3: if the pump without over-temp switch, please use jumper to connect terminal 9 & 11, terminal
10, 12 separately;

bimetal bimetal

čerpadlo A                čerpadlo B

admin
  Elektrické připojení tepelné ochrany motoru

admin
Pozn. 1: Pro využití teplotní ochrany motoru čerpadla musí být ve vinutí instalován bimetalový spínač Poznámka 2: bimetal s kontaktem  N / C , normální provozní stav sepnuto
Poznámka 3: Pokud je čerpadlo bez vestavěné ochrany, použijte propojku ( klemu)  pro propojení svorek 9 +11, a  10 + 12 .

admin
  Komunikace

admin


admin
6. Komunikace

admin
Regulátor má komunikační RS 485 rozhraní, uživatelé čerpadel mohou využívat jednoduchý Kontrolní panel pro realizaci funkce dálkového monitorování.
Tato funkce se používá u regulátorů  instalovaných v suterénu, čerpací stanici apod., kdy uživatelé čerpadel potřebují monitorovat a řídit čerpadlo z jiného místa.

admin
kontrolní místo

admin
stíněný komunikační kabel  max. 500 metrů

admin
max. 400 metrů

admin
 



6.1  Basic Function

Slave Controller, model SC2 with communication interface can realize long distance monitoring
function. In the control room, pump users can realize all functions of C3-W2 (Master Controller) through
SC2, including:

voltage & ampere displaying, pump fault displaying, auto / manual switch, pump start/ stop switch,
pump running status displaying etc

6.2  Special Application

As adopting communication interface, the wire communication distance is less than 1200metres. For
those installation environment which require long distance communication, say: mine, water tower,
across railway, road and bridge etc, users can adopt RS485 extender, wireless communication or GSM
system.
Please contact the manufacturer for more information.

6.3  Technical parameter

The following chart shows main technical parameters of communication link between C3-W2 & Slave
Controller (SC)

Communication address
Rozsah nastavení adresy ovladače: 1-126
127: adresa vysílání, vysílání hlavního regulátoru

Baud rate 1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps            Default: 9600bps

1start bit     8data bit,    1stop bit,   no verify
1start bit     8data bit,    2stop bit,   no verify
Default: 1start bit   8data bit,    1stop bit,   no verify

Data format

RS485  asynchronism  semiduplexPhysics Interface

Main technical data

Protocol type MODBUS Protocol (RTU)

Rated input voltage for SC AC220V/50Hz, Single phase

Main installation data

wire communication distance            max. 500m stíněný komunikační kabel, typ SYKFY

.22.

A+

B-

Input power

admin
vstupní napětí

admin
Základní funkce

admin
Kontrolní panel  s komunikačním rozhraním, umožňuje realizovat sledování na dálku. V řídící místnosti mohou uživatelé čerpadel realizovat všechny funkce Hlavního regulátoru včetně:
zobrazení napětí a ampérů, 
zobrazení poruch čerpadel
automatický / manuální režim
zapnutí / vypnutí čerpadla, 
zobrazení stavu chodu čerpadla, apod
Nelze provádět kalibraci čerpadel












   Následující tabulka zobrazuje hlavní technické parametry komunikačního spojení

admin
Hlavní technická data

admin
Data formát

admin
Přenosová rychlost

admin
Komunikační adresy

admin
Protokol

admin
napájení kontrolního panelu

admin
 

admin
Rozhraní

admin
max. délka kabelu

admin
Instalační data



7 TROUBLE SHOOTING GUIDE

flash    f  UNDER V
the real running voltage is lower 
than the calibrated voltage, pump 
is in under voltage protection
state

report low line voltage to the 
powersupply company

C3-W2 will attempt to restart the 
pump every 5minutes until line 
voltage is restored to normal

Fault  Message   Possible  Cause     Solutions

C3-W2 will attempt to restart the 
pump every 30minutes until 
running ampere  is restored to

check pump impeller or bearing

the real running ampere is higher 
than the calibrated running ampere, 
pump is in over load protection 
state

flashing of  OVER LOAD

report to the power supply 
company

repair inlet wire or pump cable

power supply lose phase

controller inlet wire or pump cable 
broken

flashing of   OPEN PHASE

refer to parameter calibration 
setting

parameter calibration not 
completed

flashing of 

PUMP NO CALIBRATION

cut off power supply & repair or 
replace pump immediately

pump motor running ampere 
increasing was greater than the 
normal running ampere (calibrated 
ampere) by more than 200%

flashing of   PUMP STALLED

pump impeller is jammed / pump
motor dragging / pump bearing 
broken

report high line voltage to the 
power supply company

C3-W2 will attempt to restart the 
pump every 5minutes until line 
voltage is restored to normal

the real running voltage is higher
than the calibrated voltage, pump 
is in over voltage protection state

flashing of  OVER V

admin
7. Závady a jejich řešení

admin
bliká

admin
bliká

admin
bliká

admin
bliká

admin
bliká

admin
bliká

admin
skutečné provozní napětí je nižší než kalibrované napětí, čerpadlo je v režimu ochrany proti napětí

admin
zkontrolujte vstupní napětí

admin
regulátor se každých 5 minut pokusí obnovit normální provozní stav

admin
skutečné provozní napětí je vyšší než kalibrované napětí, čerpadlo je v režimu ochrany proti přepětí

admin
zkontrolujte vstupní napětí

admin
regulátor se každých 5 minut pokusí obnovit normální provozní stav

admin
proud motoru čerpadla, který je v provozu, byl větší než kalibrovaný proud o více než 200%

admin
vypněte napájení a zkontrolujte motor čerpadla

admin
skutečný provozní proud je vyšší než kalibrovaný proud, čerpadlo je vypnuté v režimu ochrany

admin
regulátor po 30 minutách provede pokus o opětné zprovoznění čerpadla

admin
mechanické blokování kola, rotoru čerpadla, ložiska apod.

admin
zkontrolujte stav čerpadla

admin
ztráta fáze

admin
zkontrolujte vstupní a výstupní fáze

admin
možné poškození kabelů

admin
zkontrolujte kabely

admin
kalibrace čerpadla neproběhla / ztráta kalibrace

admin
proveďte kalibraci čerpadla

admin
    Chybové hlášení

admin
             Příčina

admin
       Řešení



                                               

                                                          

Chybové hlášení Příčina      Řešení

zkontrolujte množství vzduchu v 
tlakové nádrži, pokud je málo 
předfoukaná, čerpadlo spíná po 
odběru malého množství vody

pokud nejde dofoukat, zkontrolujte, 
zda není vadný měch v nádrži

zkontrolujte ventily, elektroventily v 
systému

opravte kontakt mezi hlavním 
kontrolérem a vzdáleným 
MONITOREM

ztráta komunikace mezi 
hlavním kontrolérem a 
vzdáleným MONITOREMON LINE

čerpadlo má více než 5 startů 
za minutu

REPEATED START

OVER TEMP

pokud je motor vybaven 
teplotním 
kontaktem-bimetalem, je motor 
přehřátý

zkontrolujte zda je motor ponořený 
a dobře se chladí
zkontrolujte, zda čerpadlo není 
hydraulicky přetěžováno, nebo zda 
není cizí těleso v oběžném kole

THREE PHASE UNBALANCE

skutečné proudy (ampéry) 
mezi fází (R / S / T) nejsou 
shodné a rozdíl je větší než ± 
15%

informujte dodavatele elektřiny

kontrolér  bude restartovat čerpadlo 
každých 5 minut

není dodržen sled fází na 
vstupních svorkách

zkontrolujte sled fází na vstupu
PHASE REVERSAL

bliká

bliká

bliká

bliká

Kontrolér se pokusí restartovat 
čerpadlo každých 30 minut

proud motoru je nižší než 70% 
jmenovitého proudu, možný 
chod nasucho bez zatížení 
motoru

bliká           DRY RUN

           



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízeni
(domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že 
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně
s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní 
a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a  e lektronických zařízení si vyžádejte podrobné 
informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních 
zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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