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Ovládací panel pre jedno čerpadlo L921-B (pre zvyšovanie tlaku a dopravu vody)

Využi  e: Ovláda a chráni jednofázové čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku a s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L921-B je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre jedno čerpadlo so zariadením na zvyšovanie tlaku.
Model L921-B je vďaka snímaču tlaku (0.5-4.5V) určený osobitne pre čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku. Používateľ 
čerpadla môže jednoducho prestaviť hodnotu tlaku a sledovať dynamickú hodnotu tlaku v potrubí.

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Základné parametre:
Menovité napä  e: AC 220V/50HZ, jedna fáza
Menovitý výkon: 0.37KW-2.2KW 

Základné vlastnos  :
- ovládanie jedného čerpadla
- jeden snímač tlaku s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hodnoty tlaku a sledovanie
 dynamickej hodnoty tlaku
- nahrádza tlakový spínač, nastavuje tlak pre jedno čerpadlo
- automa  cky vypína čerpadlo v prípade nedostatku vody, čím
 ho chráni pred suchým chodom bez inštalácie plavákového
 spínača či snímača hladiny kvapaliny v studni
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- LCD displej zobrazuje informácie o
 chode čerpadla
- chráni čerpadlo pred rôznymi
 poruchami
- stupeň ochrany krytom IP54
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- zvuková a obrazová výstraha v prípade
 poruchy

snímač tlaku

tlaková nádoba
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Ovládací panel pre jedno čerpadlo L931-B (pre zvyšovanie tlaku a dopravu vody)

Využi  e: Ovláda a chráni trojfázové čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku a s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L931-B je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre jedno čerpadlo so zariadením na zvyšovanie tlaku.
Model L931-B je vďaka snímaču tlaku (0.5-4.5V) určený osobitne pre čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku. Používateľ 
čerpadla môže jednoducho prestaviť hodnotu tlaku a sledovať dynamickú hodnotu tlaku v potrubí.

diaľkový ovládač snímač tlaku

Základné parametre:
Menovité napä  e: AC 380V/50HZ, tri fázy
Menovitý výkon: 0.75KW-4KW/5.5KW-11KW/15KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie jedného čerpadla
- jeden snímač tlaku s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hodnoty tlaku a sledovanie
 dynamickej hodnoty tlaku
- nahrádza tlakový spínač, nastavuje tlak pre jedno čerpadlo
- automa  cky vypína čerpadlo v prípade nedostatku vody, čím
 ho chráni pred suchým chodom bez inštalácie plavákového
 spínača či snímača hladiny kvapaliny v studni
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- LCD displej zobrazuje informácie o chode čerpadla
- chráni čerpadlo pred rôznymi poruchami
- stupeň ochrany krytom IP54
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- zvuková a obrazová výstraha v prípade 
 poruchy

snímač tlaku

tlaková nádoba
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Ovládací panel pre dve čerpadlá L922-B (pre zvyšovanie tlaku a dopravu vody)

Využi  e: Ovláda a chráni jednofázové čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku a s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L922-B je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre dve čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku.
Model L922-B je vďaka snímaču tlaku (0.5-4.5V) určený osobitne pre čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku. Používateľ 
čerpadla môže jednoducho prestaviť hodnotu tlaku a sledovať dynamickú hodnotu tlaku v potrubí.

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 220V/50HZ, jedna fáza
Menovitý výkon: 0.37KW-2.2KW/3KW-4KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie dvoch čerpadiel
- automa  cké striedanie hlavného a záložného čerpadla
- automa  cké prepnu  e medzi hlavným a záložným čerpadlom
 v prípade poruchy
- pomocný chod záložného čerpadla v prípade potreby
- jeden snímač tlaku s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hodnoty tlaku a sledovanie 
 dynamickej hodnoty tlaku
- nahrádza tlakový spínač, nastavuje tlak pre jedno čerpadlo
- automa  cky vypína čerpadlo v prípade nedostatku vody, 
 čím ho chráni pred suchým chodom bez inštalácie plavákového 
 spínača či snímača hladiny kvapaliny v studni
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla
- zobrazenie posledných pia  ch porúch 
 na čerpadle
- LCD displej zobrazuje 
 informácie o chode čerpadla
- chráni čerpadlo pred
 rôznymi poruchami
- stupeň ochrany krytom IP54
- diaľkový ovládač

tok vody

tlaková nádobasnímač tlaku
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Ovládací panel pre dve čerpadlá L932-B (pre zvyšovanie tlaku a dopravu vody)

Využi  e: Ovláda a chráni trojfázové čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku a s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L932-B je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre dve čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku.
Model L932-B je vďaka snímaču tlaku (0.5-4.5V) určený osobitne pre čerpadlá so zariadením na zvyšovanie tlaku. Používateľ 
čerpadla môže jednoducho prestaviť hodnotu tlaku a sledovať dynamickú hodnotu tlaku v potrubí.

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 380V/50HZ, tri fázy
Menovitý výkon: 0.75KW-4KW/5.5KW-11KW/15KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie dvoch čerpadiel
- automa  cké striedanie hlavného a záložného čerpadla
- automa  cké prepnu  e medzi hlavným a záložným čerpadlom
 v prípade poruchy
- pomocný chod záložného čerpadla v prípade potreby
- jeden snímač tlaku s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hodnoty tlaku a sledovanie 
 dynamickej hodnoty tlaku
- nahrádza tlakový spínač, nastavuje tlak pre jedno čerpadlo
- automa  cky vypína čerpadlo v prípade nedostatku vody, 
 čím ho chráni pred suchým chodom bez  inštalácie 
 plavákového spínača či snímača hladiny kvapaliny v studni
- možnosť automa  ckého aj manuálneho 
 ovládania
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla
- zobrazenie posledných pia  ch porúch 
 na čerpadle
- LCD displej zobrazuje 
 informácie o chode čerpadla
- chráni čerpadlo pred rôznymi 
 poruchami
- stupeň ochrany krytom IP54
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt

tok vody

tlaková nádobasnímač tlaku
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Ovládací panel pre jedno čerpadlo L921-S (drenážne a kalové čerpadlá)

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Využi  e: Ovláda a chráni jednofázové drenážne a kalové čerpadlá s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L921-S je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre jedno čerpadlo.
Model L921-S je navrhnutý osobitne pre čerpadlá odpadových vôd. Pomocou snímača hladiny kvapaliny môže používateľ 
čerpadla jednoducho nastaviť hĺbku kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo uvedené do činnos   a sledovať dynamickú hodnotu 
hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku.

Výška hladiny (hĺbka vody), pri ktorej sa čerpadlo uvedie do prevádzky sa 
jednoducho nastavuje pomocou LCD displeja.

Výška hladiny pre štart čerpadla – pre zastavenie čerpadla – pri pretečení

Pomocou snímača hladiny môže používateľ čerpadla jednoducho zis  ť hĺbku 
vody v žumpe/sep  ku (jednotka – cen  meter).

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 220V/50HZ, jedna fáza
Menovitý výkon: 0.37KW-2.2KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie jedného čerpadla
- jeden snímač hladiny s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hĺbky kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo 
 uvedené do prevádzky a sledovanie dynamickej hodnoty 
 hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku
- nahrádza plavákový spínač či hladinové čidlo inštalované
 v žumpe či sep  ku
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- chráni čerpadlo pred rôznymi poruchami
- dynamický LCD displej zobrazuje aktuálnu hĺbku kvapaliny
- dynamický LCD displej zobrazuje informácie o chode čerpadla
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla 
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- ochrana hriadeľa čerpadla pred hrdzou
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- stupeň ochrany krytom IP54
- zvuková a obrazová výstraha v prípade poruchy

Hladinové
čidlo
pretečenie

Hladinové
čidlo
štart

Hladinové
čidlo
zastavenie

snímač hladiny

Pohodlnejšie a bezpečnejšie
bez použi  a hladinových čidiel
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Ovládací panel pre jedno čerpadlo L922-S (drenážne a kalové čerpadlá)

diaľkový ovládač snímač tlaku

Využi  e: Ovláda a chráni jednofázové drenážne a kalové čerpadlá s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L922-S je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre dve čerpadlá.
Model L922-S je navrhnutý osobitne pre čerpadlá odpadových vôd. Pomocou snímača hladiny kvapaliny môže používateľ 
čerpadla jednoducho nastaviť hĺbku kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo uvedené do činnos   a sledovať dynamickú hodnotu 
hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku.

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 220V/50HZ, jedna fáza
Menovitý výkon: 0.37KW-2.2KW/3-4KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie dvoch čerpadiel
 automa  cké striedanie hlavného a záložného čerpadla
 automa  cké prepnu  e medzi hlavným a záložným čerpadlom
 v prípade poruchy
- pomocný chod záložného čerpadla v prípade potreby
- jeden snímač hladiny s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hĺbky kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo
 uvedené do prevádzky a sledovanie dynamickej hodnoty 
 hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku
- nahrádza plavákový spínač či hladinové čidlo inštalované
 v žumpe či sep  ku
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- chráni čerpadlo pred rôznymi poruchami
- dynamický LCD displej zobrazuje aktuálnu hĺbku kvapaliny
- dynamický LCD displej zobrazuje informácie o chode čerpadla
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla 
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- ochrana hriadeľa čerpadla pred hrdzou
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- stupeň ochrany krytom IP54
- zvuková a obrazová výstraha v prípade poruchy

snímač hladiny

L922-S nahrádza najmenej 5 hladinových čidiel alebo 3 plavákové spínače: čidlo hladiny pre 
zastavenie čerpadla, normálnej hladiny pre jedno čerpadlo, najvyššej možnej hladiny pre 
dve čerpadlá a krízovo zvýšenej hladiny (pretečenie). Zníženie množstva zakúpených čidiel/
spínačov a nižšie nároky na údržbu prispejú k zníženiu fi nančných nákladov. L922-S naviac 
vďaka snímaču hladiny zaručuje vyššiu bezpečnosť opro   čidlám či plavákovým spínačom, 
ktoré sú často neúčinné z dôvodu usadeného kalu.

Výška hladiny vody (hĺbka), pri ktorej je čerpadlo uvedené do prevádzky môže byť zvolená priamo pomocou LCD displeja. L922-S uvedie čerpadlo 
do chodu alebo ho zastaví na základe nastavenej hĺbky.

Hladinové
čidlo
pretečenie

Hladinové
čidlo pre 2
čerpadlá

Hladinové
čidlo
normálna hl.

Hladinové 
čidlo 
zastavenie

Pohodlnejšie a bezpečnejšie
bez použi  a hladinových čidiel
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Ovládací panel pre jedno čerpadlo L931-S (drenážne a kalové čerpadlá)

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Využi  e: Ovláda a chráni trojfázové drenážne a kalové čerpadlá s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L931-S je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre jedno čerpadlo.
Model L931-S je navrhnutý osobitne pre čerpadlá odpadových vôd. Pomocou snímača hladiny kvapaliny môže používateľ 
čerpadla jednoducho nastaviť hĺbku kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo uvedené do činnos   a sledovať dynamickú hodnotu 
hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku.

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 380V/50HZ, tri fázy 
Menovitý výkon: 0.75KW-4KW/5.5KW-11KW/15KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie jedného čerpadla
- jeden snímač hladiny s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hĺbky kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo
 uvedené do prevádzky a sledovanie dynamickej hodnoty 
 hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku
- nahrádza plavákový spínač či hladinové čidlo inštalované
 v žumpe či sep  ku
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- chráni čerpadlo pred rôznymi poruchami
- dynamický LCD displej zobrazuje aktuálnu hĺbku kvapaliny
- dynamický LCD displej zobrazuje informácie o chode čerpadla
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla 
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- ochrana hriadeľa čerpadla pred hrdzou
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- stupeň ochrany krytom IP54
- zvuková a obrazová výstraha v prípade poruchy

Výška hladiny (hĺbka vody), pri ktorej sa čerpadlo uvedie do prevádzky sa 
jednoducho nastavuje pomocou LCD displeja.

Výška hladiny pre štart čerpadla – pre zastavenie čerpadla – pri pretečení

Pomocou snímača hladiny môže používateľ čerpadla jednoducho zis  ť hĺbku 
vody v žumpe/sep  ku (jednotka – cen  meter).

Hladinové
čidlo
pretečenie

Hladinové
čidlo
štart

Hladinové
čidlo
zastavenie

snímač hladiny

Pohodlnejšie a bezpečnejšie
bez použi  a hladinových čidiel
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Ovládací panel pre dve čerpadlá L932-S (drenážne a kalové čerpadlá)

diaľkový ovládač
snímač tlaku

Využi  e: Ovláda a chráni trojfázové drenážne a kalové čerpadlá s priamym štartom.

Inteligentný ovládač čerpadiel L932-S je programovateľné ovládacie a ochranné zariadenie jednoduché na používanie 
určené pre dve čerpadlá.
Model L932-S je navrhnutý osobitne pre čerpadlá odpadových vôd. Pomocou snímača hladiny kvapaliny môže používateľ 
čerpadla jednoducho nastaviť hĺbku kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo uvedené do činnos   a sledovať dynamickú hodnotu 
hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku.

Základné parametre: 
Menovité napä  e: AC 380V/50HZ, tri fázy
Menovitý výkon: 0.75KW-4KW/5.5KW-11KW/15KW

Základné vlastnos  :
- ovládanie dvoch čerpadiel
- automa  cké striedanie hlavného a záložného čerpadla
- automa  cké prepnu  e medzi hlavným a záložným čerpadlom
 v prípade poruchy
- pomocný chod záložného čerpadla v prípade potreby
- jeden snímač hladiny s analógovým signálom od 0.5 do 4.5V
- jednoduché prestavenie hĺbky kvapaliny, pri ktorej je čerpadlo
 uvedené do prevádzky a sledovanie dynamickej hodnoty
 hĺbky kvapaliny v žumpe či sep  ku
- nahrádza plavákový spínač či hladinové čidlo inštalované
 v žumpe či sep  ku
- možnosť automa  ckého aj manuálneho ovládania
- chráni čerpadlo pred rôznymi poruchami
- dynamický LCD displej zobrazuje aktuálnu hĺbku kvapaliny
- dynamický LCD displej zobrazuje informácie o chode čerpadla
- zobrazenie celkovej doby chodu čerpadla 
- zobrazenie posledných pia  ch porúch na čerpadle
- ochrana hriadeľa čerpadla pred hrdzou
- diaľkový ovládač
- jeden beznapäťový kontakt
- stupeň ochrany krytom IP54
- zvuková a obrazová výstraha v prípade poruchy

Pohodlnejšie a bezpečnejšie
bez použi  a hladinových čidiel

Hladinové
čidlo
pretečenie

Hladinové
čidlo pre 2
čerpadlá

Hladinové
čidlo
normálna hl.

Hladinové 
čidlo 
zastavenie

snímač hladiny

L932-S nahrádza najmenej 5 hladinových čidiel alebo 3 plavákové spínače: čidlo hladiny pre 
zastavenie čerpadla, normálnej hladiny pre jedno čerpadlo, najvyššej možnej hladiny pre 
dve čerpadlá a krízovo zvýšenej hladiny (pretečenie). Zníženie množstva zakúpených čidiel/
spínačov a nižšie nároky na údržbu prispejú k zníženiu fi nančných nákladov. L932-S naviac 
vďaka snímaču hladiny zaručuje vyššiu bezpečnosť opro   čidlám či plavákovým spínačom, 
ktoré sú často neúčinné z dôvodu usadeného kalu.

Výška hladiny vody (hĺbka), pri ktorej je čerpadlo uvedené do prevádzky môže byť zvolená priamo pomocou LCD displeja. L932-S uvedie čerpadlo 
do chodu alebo ho zastaví na základe nastavenej hĺbky.


