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KLUCZ
W omówieniu zosta y u yte nast puj ce symbole: 

Sytuacja ogólnego zagro enia. Niezastosowanie si  do dalszych instrukcji mo e doprowadzi  do 
uszkodzenia osób lub mienia. 

Sytuacja ryzyka pora enia pr dem elektrycznym. Niezastosowanie si  do dalszych instrukcji mo e
powodowa  sytuacj  powa nego ryzyka bezpiecze stwa osobistego. 

OSTRZE ENIA
Przed instalacj  przeczytaj dok adnie t  dokumentacj .
Instalacja i obs uga musz  by  zgodne z lokalnymi przepisami bezpiecze stwa obowi zuj cymi w kraju, 
w którym zainstalowany jest produkt. Wszystko musi by  wykonane w sposób profesjonalny.
Nieprzestrzeganie przepisów bezpiecze stwa nie tylko powoduje zagro enie dla bezpiecze stwa 
osobistego i uszkodzenia sprz tu, ale uniewa nia wszelkie prawo do pomocy w ramach gwarancji. 

Wykwalifikowany personel
Wskazane jest, by instalacja zosta a przeprowadzona przez kompetentny, wyszkolony personel, 
posiadaj cy kwalifikacje techniczne, wymagane przez konkretne, obowi zuj ce ustawodawstwo.
Termin wykwalifikowany personel oznacza osoby, których wyszkolenie, do wiadczenie i instrukcje, jak 
równie  znajomo  odpowiednich norm i wymogów w zakresie zapobiegania wypadkom i warunków 
pracy, zosta y zatwierdzone przez osob  odpowiedzialn  za bezpiecze stwo instalacji, uprawniaj c je do 
wykonywania wszystkich niezb dnych czynno ci, podczas których s  w stanie rozpozna  i unikn
wszelkich niebezpiecze stw. (IEC 60730). 
Bezpiecze stwo
U ycie jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja elektryczna posiada rodki bezpiecze stwa zgodnie z
przepisami obowi zuj cymi w kraju, w którym zainstalowane jest urz dzenie. Sprawd , czy panel nie jest
uszkodzony. 

W szczególno ci nale y sprawdzi , czy wszystkie wewn trzne cz ci panelu (komponenty, przewody 
itp.) s  ca kowicie wolne od ladów wilgoci, tlenków lub brudu: w razie potrzeby oczy ci  dok adnie i 
przetestowa  sprawno  wszystkich elementów panelu. Je li to konieczne, nale y wymieni  wszystkie 
cz ci, które nie s  w pe ni sprawne. 

Niezb dne jest sprawdzenie, czy wszystkie przewody panelu s  prawid owo dokr cone w odpowiednich 
zaciskach. 

W przypadku d ugiego okresu nieaktywno ci (lub gdy ka dy element zosta  zast piony), zalecane jest, 
aby wykona  na panelu wszystkie kontrole wskazane przez norm  EN 60730-1.

Nieprzestrzeganie ostrze e  mo e stworzy  sytuacje zagro enia dla osób lub mienia oraz spowoduje utrat  gwarancji 
produktu. 

ODPOWIEDZIALNO
Producent nie r czy za prawid ow  prac  pomp elektrycznych, ani nie odpowiada za jakiekolwiek 
uszkodzenia, jakie mog  spowodowa , je eli zosta y naruszone, zmodyfikowane i/lub uruchomione poza 
zalecanym zakresem pracy lub w przeciwie stwie do innych wskaza  zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za ewentualne b dy w niniejszej instrukcji, je li s  zawinione przez 
b dy w druku lub b dy w kopiowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji 
produktów, bez wp ywu na ich podstawowe w a ciwo ci, jakie mo e uzna  za konieczne lub po yteczne. 
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1 OGÓLNE 
Ta dokumentacja dostarcza ogólnych wskazówek, dotycz cych przechowywania, instalacji i korzystania z panelu 
elektrycznego E.box, który zosta  zaprojektowany i wykonany w celu kontroli i ochrony Kompletów 1 lub 2 pomp do: 
opró niania, nape niania i podnoszenia ci nienia. 

GDZIE ZAINSTALOWA  PANEL:
Dobr  praktyk  jest prawid owe zainstalowanie panelu, zwracaj c szczególn  uwag  na zgodno  z nast puj cymi 
oznaczeniami: 

 panel musi by  przechowywany w ca kowicie suchym miejscu, z dala od róde  ciep a; 
 panel elektryczny musi by  dok adnie zamkni ty i odizolowany od rodowiska zewn trznego, tak, aby 

uniemo liwi  przedostanie si  owadów, wilgoci i kurzu, które mog  spowodowa  uszkodzenie komponentów 
elektrycznych, zagra aj c ich prawid owemu dzia aniu. 

 Nale y wybra  czujniki z klas  ochrony odpowiedni  dla miejsca, w którym zostan  one umieszczone. 

1.1 W a ciwo ci techniczne 
E.box Plus
E.box Plus D 

E.box Basic 
E.box Basic D 

Zasilanie  
+10% - 15% 

3 x 400V 
3 x 230 V 
1 x 230V 

1 x 230V 

Cz stotliwo  50/60Hz 50/60Hz 
Stopie  ochrony IP 55 IP55 
Liczba pomp, które mog  zosta
pod czone: 

1 lub 2 1 lub 2 

Maksymalny pr d znamionowy pomp 12A 12A 
Maksymalna moc znamionowa pomp 5.5kW przy 3 x 

400V 
3.2kW przy 3 x 
230V 
2.2kW przy 
1x230V 

2.2kW przy 1 x 
230V 

Temperatura otoczenia -10  ÷  40°C 10  ÷  40°C 
Temperatura przechowywania -25°C ÷  55°C -25°C ÷  55°C 
Wzgl dna wilgotno  powietrza 50% przy 40°C 

90% przy 20
50% przy 40
90% przy 20

Maksymalna wysoko 1000 m (npm.) 1000 m (npm.)

Tabela 1: Dane techniczne 

1.2 Zabezpieczenia 
Panel posiada w asn  ochron  i chroni pompy elektryczne przed: 
 Przeci eniem i nadmiernymi temperaturami za pomoc  automatycznego resetu, 
 zwar  za pomoc  bezpieczników (tylko model Plus), 
 nadmiernym nat eniem pr du w pompach (zabezpieczenie przed przeci eniami), 
 nienormalnymi nat eniami, 
 brakiem fazy i zabezpieczenia termicznego KK, 
 suchobiegiem, 
 nag ymi w czeniami, 
 awariami czujnika ci nienia,
 niezgodno ci  p ywaków i/lub sond, 
 zablokowaniem pomp. 
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2 INSTALACJA 
Nale y ci le przestrzega  warto ci zasilania elektrycznego, wskazanych na elektrycznej tablicy 
znamionowej.
 Chocia  ma stopie  ochrony IP55, nie zaleca si  u ywania go w atmosferze zawieraj cej gazy 

utleniaj ce lub korozyjne. 
 Panele musz  by  chronione przed bezpo rednimi promieniami s o ca i przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 
 Nale y u ywa  dobrej jako ci przewodów o przekroju odpowiednim do pr du wymaganego przez 

silniki i do ich d ugo ci. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na przewód zasilaj cy, który musi 
przenosi  pr d dla wszystkich pod czonych przewodów. 

 Czujniki musz  by  odpowiednie do miejsca, w którym s  umieszczone.  
 Nale y podj  odpowiednie kroki w celu utrzymania temperatury wewn trz panelu w "granicach 

temperatury otoczenia", wymienionych poni ej. 
 Wysokie temperatury mog  prowadzi  do przyspieszonego starzenia si  wszystkich komponentów, 

powoduj c mniej lub bardziej powa ne usterki. 
 Zaleca si  równie , aby osoba wykonuj ca instalacj  upewni a si , e zaciski kablowe s

wodoszczelne. 
 Nale y dok adnie dokr ci  zaciski kablowe w miejscu, w którym kabel zasilania wchodzi do panelu i 

od jakichkolwiek kontroli zewn trznych, pod czone przez instaluj cego, tak aby upewni  si , e
kable nie mog  poluzowa  si  w zaciskach. 

2.1 Pod czenia elektryczne  
Upewnij si , e g ówny wy cznik na panelu dystrybucji zasilania jest w pozycji OFF (0) i e nikt nie mo e
przypadkowo w czy  zasilania przed pod czeniem kabli zasilaj cych do styków: 

      L1 - L2 - L3 -  dla systemów trójfazowych   

      L - N -  dla systemów jednofazowych   

            i dla prze cznika izoluj cego QS1 

Nale y skrupulatnie przestrzega  wszystkich obowi zuj cych przepisów w zakresie bezpiecze stwa i zapobiegania 
wypadkom. 

Upewnij si , e wszystkie styki s  ca kowicie dokr cone, zwracaj c szczególn  uwag  na rub  uziemienia. 
 Pod cz kable do p yty zaciskowej jak pokazano na schematach po cze .
 Sprawd , czy wszystkie kable po czeniowe s  w doskona ym stanie, z nieprzerwanym poszyciem 

zewn trznym. 
System musi by  prawid owo i bezpiecznie uziemiony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Nale y sprawdzi , czy chroni cy system wy cznik ró nicowy jest prawid owych rozmiarów.

2.1.1  Kontrole przyrz dów do wykonania przez instaluj cego
 Ci g o  przewodów ochronnych oraz g ównych i dodatkowych obwodów wyrównawczych. 
 Opór izolacji uk adu elektrycznego mi dzy aktywnymi obwodami L1-L2-L3 (zwartymi ze sob ) i wyrównawczego 

obwodu ochrony. 
 Testowanie skuteczno ci zabezpieczenia ró nicowego. 
 Testowanie napi cia wyst puj cego mi dzy aktywnymi obwodami L1-L2-L3 (zwartymi ze sob ) i wyrównawczym 

obwodem ochrony. 
 Testowanie pracy. 
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2.1.2  P yty i pod czenia 

Rysunek 1: P yta podstawowa E.box 
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Rysunek 2: P yta E.Box Plus

Funkcja 

QS1 Prze cznik izoluj cy przewód zasilania (na przednim panelu e.box nie pokazanym
na rysunku)

L1 – L2 – L3 Pod czenie linii zasilania trójfazowego
L – N Pod czenie linii zasilania jednofazowego

Pod czenie uziemienia 
U - V - W  Trójfazowe pod czenie elektryczne pomp P1 i P2 
L - N  Jednofazowe pod czenie elektryczne pomp P1 i P2 

C - A - P Pod czenie elektryczne dla jednofazowych pomp P1 i P2 z kondensatorem
zewn trznym

C1 – C2 
Pod czenie elektryczne dla zewn trznego kondensatora startowego do pomp
jednofazowych z kondensatorem zewn trznym. Dla P1 i P2. Tylko wersja 
podstawowa.

A - P Pod czenie elektryczne dla zewn trznego kondensatora startowego dla pomp
jednofazowych z kondensatorem zewn trznym. Dla P1 i P2. Tylko wersja Plus.
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KK1- KK2 Wej cie ochrony termicznej dla silnika pomp P1 i P2
A-B-C Styki cz ce wej cia cyfrowe dla czujnika poziomu lub ci nienia 
R-N  Styki cz ce cyfrowe wyj cia alarmowe 
I: 11-12 Styki pod czenia wyj cia czujnika 
Q1: 14-15 
Q2: 16-17 
Q3: 18-19  

Styki cz ce alarmy Q1, Q2, Q3. 

FU2 - FU3 Bezpieczniki ochrony panelu (tylko wersja Plus) 
FU5 Bezpiecznik ochrony pompy P2 (tylko wersja Plus) 
FU4 Bezpiecznik ochrony pompy P1 (tylko wersja Plus) 

Napi cie zasilania panelu E.BOX PLUS musi by  takie samo, jak u ywanych pomp. Na przyk ad, 
je eli panel jest zasilany napi ciem 3 ~ 400V, napi cie pomp musi wynosi  3 ~ 400V.
Panel E.BOX BASIC musi by  zasilany napi ciem 1 ~ 230V. Pompy musz  by  jednofazowe 230V.
Kable uziemienia pomp nale y pod czy  do styków uziemienia w panelu E.Box! Prosimy upewni
si , e wszystkie kable maj  wymiary odpowiednie dla nat e  pr du, jaki musz  przewodzi .
Je li pompa jednofazowa wymaga zewn trznego kondensatora, mo e by  on umieszczony 
wewn trz panelu.
Je eli u ywa si  2 pomp, musz  by  identyczne.
Uwaga, nieprawid owe pod czenie elektryczne mo e spowodowa  uszkodzenie panelu E.Box.

2.2 Pod czenie elektryczne pomp 
Pod czenie pomp trójfazowych 

Rysunek 3: Elektryczne pod czenie pomp 

Pompy trójfazowe mog  zosta  pod czone tylko do panelu E.box Plus. Musz  zosta  pod czone do 
styków P1 i P2, jak pokazano na Rysunku 3. W a ciwa kolejno  faz U, V i W musi zosta  zachowana tak, 
aby obraca y si  we w a ciwym kierunku.

Pod czenie pomp jednofazowych z kondensatorem wewn trznym 
Pompy musz  by  pod czone do styków P1 i P2, jak pokazano na Rysunku 3. Przewód neutralny musi by
pod czony do styku N, przewód fazowy musi by  pod czony do styku z wydrukowan  liter  L.

Pod czenie pomp jednofazowych z kondensatorem zewn trznym 
Pompy z kondensatorem zewn trznym musz  by  pod czone do styków P1 i P2 pokazanych na Rysunku 5. 
Szczególna uwaga musi zosta  po wi cona temu, by sitodruk odpowiada  przewodom pomp. Kabel pompy 
oznaczony C musi by  pod czony do styku C. To samo dotyczy kabli A i P. Patrz Rysunek 3. 

Kondensator pompy mo e zosta  umieszczony wewn trz panelu E.box, na posiadanym przez niego metalowym 
uchwycie. 
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Kondensatory musz  zosta  pod czone jak pokazano na Rysunku 4. Prosz  uwa a , poniewa  w E.box Plus 
u ywaj  tego samego styku, co pompa 

Rysunek 4: Pod czenie zewn trznych kondensatorów pompy 

2.3 Pod czenie elektryczne zasilania 

Przed rozpocz ciem pracy nale y od czy  zasilanie od linii zasilaj cej. Nale y u ywa  kabli o wymiarze 
odpowiednim dla u ywanego pr du, bior c pod uwag , e nat enie pr du liniowego jest sum  nat e
pr du na pompach.

W przypadku jednofazowego zasilania nale y u y  styków L i N. W przypadku zasilania trójfazowego nale y u y
styków L1, L2, L3. Patrz Rysunek 5 Pod czenie elektryczne do linii zasilania. 

Rysunek 5: Pod czenie elektryczne do linii zasilania 

Kable uziemienia pomp nale y pod czy  do styków uziemienia w panelu E.Box! 
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3  PANEL PRZEDNI 

Rysunek 6:Etykieta wy wietlacza,obecna tylko w modelach plus

             Rysunek 7: Przednia etykieta 

Sekcja dotycz ca panelu 

Bia a dioda wskazuj ca, e panel jest zasilany 

Czerwona dioda alarmowa ze znajduj ca si  obok przycisku resetu alarmu. Ilo  mrugni
diody wskazuje typ b du, jak pokazano w poni szej tabeli. 

Lista alarmów panelu. Ilo  mrugni  diody oznacza typ alarmu. Na wy wietlaczu znajduje si
pe ny opis problemu. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz rozdzia  ZABEZPIECZENIA I 
ALARMY PANELU 

Sekcja dotycz ca pompy 
Zielona dioda, je eli si  pali, oznacza to, e pompa pracuje. 
Czerwona dioda alarmowa ze znajduj cym si  obok przyciskiem resetu alarmu. Ilo
mrugni  diody wskazuje typ b du, jak pokazano na etykiecie. Na wy wietlaczu znajduje si
pe ny opis problemu. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz rozdzia  ZABEZPIECZENIA I 
ALARMY PANELU. 
Diody wskazuj ce typ pracy pompy: ON zawsze w czona, OFF zawsze wy czona, AUTO 
pompa jest kontrolowana przez panel. 
Przycisk do zmiany trybu pracy pompy. Je eli zostanie przytrzymany przez ponad 3 sekundy, 
w cza pomp , dopóki przycisk nie zostanie puszczony. Zwyk e naci ni cie przycisku zmienia 
stan pompy z OFF na AUTO. 
Pompa, do której odnosz  si  wskazania. 
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4 WEWN TRZNA P YTA REGULACJI PANELU 

Przed rozpocz ciem regulacji nale y od czy  sie  elektryczn .

Aby uzyska  dost p do panelu wewn trznego, nale y poluzowa ruby, obróci  pokryw  panelu elektrycznego w dó  i 
wprowadzi  polecenia. 

Nr. Funkcja
1 wiat a ostrzegawcze dla aktywacji wej  cyfrowych(N-A-B-C-R). 
2 Trymer do regulacji systemu (Imax – SP – DP). 
3 Mikroprze cznik do wyboru funkcji (DS_A – DS_B). 

4 Dioda sygnalizuj ca przeci enie pr dem, ustawiona na warto  z tabliczki 
znamionowej silnika. Dla poprawnego ustawienia dioda musi by  wy czona. 

4.1 Trymer do regulacji systemu (Imax – SP – DP) 
T1 – Trymer  (Imax) 
Trymer do ustawienia maksymalnego nat enia pr du dla dwóch pomp elektrycznych P1 i P2 (0.25A –13A). 
Ustaw Trymer na warto  podan  na tabliczce znamionowej silnika ( ó ta dioda musi by  wy czona). 

T2 – Trymer (SP – system Warto ci Zadanej) / Trymer 3 (DP – Dyferencja  poziomu ci nienia)
Trymer do ustawienia ci nie  lub poziomu systemu. 
  Trymer SP (ustawiony przez DS_B5) prezentuje podwójn  skal  regulacyjn  w barach: od 1 do 10 barów lub od 

7 do 15 barów odpowiednio do zapalonej diody, je eli u ywany jest czujnik ci nienia w zestawach zwi kszania 
ci nienia. Skala ta mo e by  wyra ona w metrach (jako wersja opcjonalna, u ywaj c do czonej p yty): od 1 do 3 
metrów lub od 2 do 5 metrów, odpowiednio do zapalonej diody, je eli w zestawach nape niaj cych i 
opró niaj cych u ywa si  analogowego czujnika poziomu.  

 Regulacja DP jest wyra ona jako procent w odniesieniu do warto ci okre lonej w SP. 

1

2

3 3

2 2

4

Standardowa regulacja w barach 
Opcjonalna regulacja w metrach 

(do czona p yta) 
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4.2 Mikroprze cznik do wyboru funkcji (DS_A – DS_B) 

1. Nr. ON OFF 

1

Naczynia wzbiorcze 
STANDARD, minimum 
19 litrów na pomp .
Skuteczne tylko w 
zwi kszaniu ci nienia i 
kiwa. 

Naczynia wzbiorcze 
MAXI, ponad 100 
litrów na pomp .
Skuteczne tylko w 
zwi kszaniu 
ci nienia i kiwa. 

2

Automatyczna 
wymiana mi dzy
pomp  P1 i P2 co 
ka de 24 godziny. 

Automatyczna 
wymiana mi dzy 
pomp  P1 i P2 przy 
ka dym
uruchomieniu. 

3

Sprawdza zbyt cz ste 
uruchomienia i 
ogranicza je do 8 na 
minut  dla ka dej 
pompy.

Pozwala na 
wszystkie 
uruchomienia 
wymagane przez 
system. 

4

Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem 
aktywne. Tylko w 
zwi kszaniu ci nienia. 
Wskazuje suchobieg, 
je eli ci nienie spadnie 
poni ej 0.5 bara. 

Zabezpieczenie
przed suchobiegiem 
nie jest aktywne. 

5
W cza tryb operacyjny 
KIWA je eli 
zwi kszanie ci nienia 
jest aktywne. 

Nie w cza trybu 
KIWA.

6
Opó nienie wy czenia 
trybu KIWA wynosi 2 
sekundy. 

Opó nienie 
wy czenia trybu 
KIWA wynosi 4 
sekundy. 

7 (**) Pompa P1 nie jest 
dost pna. 

Pompa P1 
dost pna. 

8 (**) Pompa P2 nie jest 
dost pna. 

Pompa P2 
dost pna. 
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2. Nr. Status ON Status OFF 

1 (*) Praca jako zestaw 
zwi kszania ci nienia. OFF 

2 (*) Praca jako zestaw 
nape niaj cy. OFF 

3 (*) Praca jako zestaw 
opró niaj cy. OFF 

4 U ycie sond 
elektrycznych. 

U ycie p ywaków. 

5
Skala warto ci zadanej 
ci nienia: 
7-16 bar / 2-5 m. 

Skala warto ci
zadanej ci nienia: 
1-10 bar / 0-3 m. 

6 Nieu ywany Nieu ywany 

7 (**) 
Regulacja czujnikiem 
analogowym z 
wyj ciem pr dowym. 

OFF 

8 (**) 
Regulacja czujnikiem 
analogowym z 
wyj ciem napi cia. 

OFF

(*) Tylko jeden (i co najmniej jeden) z tych Mikroprze czników mo e by  w pozycji ON. 
(**)Tylko jeden (albo aden) z tych Mikroprze czników mo e by  w pozycji ON. 

5 FUNKCJA ZWI KSZANIA CI NIENIA
Panel E.box mo e zosta  u yty do wytworzenia uk adu do zwi kszania ci nienia wody. Jako wej cia steruj ce mog
zosta  u yte zarówno prze czniki ci nienia, jak i czujnik ci nienia. By pracowa , panel potrzebuje naczynia 
wzbiorczego. 

5.1 Naczynie wzbiorcze 
W zwi kszaniu ci nienia konieczne jest u ycie naczynia wzbiorczego o pojemno ci co najmniej 19 litrów na pomp .

5.2 Pod czenia elektryczne pompy i zasilania 
Lini  zasilaj c  oraz pompy nale y pod czy , jak opisano w rozdziale POD CZENIA ELEKTRYCZNE. 

5.3 Pod czenie dodatkowych zabezpiecze : wysokiego ci nienia, niskiego ci nienia i os ony 
termicznej silnika 

Mo liwe jest, ale nie konieczne, u ycie wej  alarmowych do panelu E.box, tak aby pompy zatrzymywa y si  w 
przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ci nienia lub zbyt wysokiej temperatury silnika. W razie alarmu, pompy 
zatrzymuj  si , diody alarmowe migaj , aktywowane s  odpowiednie wyj cia alarmowe. Je li obecny jest wy wietlacz, 
wskazany jest typ alarmu. Kiedy warunki alarmowe ju  nie wyst puj , E.box wraca do normalnej pracy. 

Alarm, Ci nienie w uk adzie zbyt wysokie: prze cznik ci nieniowy musi by  zainstalowany na podajniku 
zestawu. Zestyk prze cznika ci nieniowego musi by  pod czony do styku R panelu E.box. Prze cznik 
ci nienia musi by  ustawiony na maksymalne ci nienie, jakie system mo e osi gn . Je li nie jest u ywany, 
kontakt jest zmostkowany.  
Alarm, Ci nienie w uk adzie zbyt niskie: prze cznik ci nienia mo e by  zainstalowany zarówno na 
podajniku, jak i na ssawce, w zale no ci od rodzaju systemu. Prze cznik ci nienia musi by  pod czony do 
styku N panelu E.box, musi by  ustawiony na minimalnym ci nieniu koniecznym do poprawnego dzia ania 
systemu. Zestyk musi si  otwiera , je eli ci nienie spada poni ej warto ci minimalnej. Zestyk ten mo e by
u ywany zarówno do zapobiegania blokadom ze wzgl du na brak wody, jak i do odkrycia p kni tych rur. 
Równie  sonda poziomu lub p ywak mog  zosta  pod czone do tego alarmu, aby sprawdzi  stan zbiornika 
lub studni. 
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Rysunek 8: Wej cia i wyj cia 

Os ona termiczna silnika: Je li u ywany silnik jest zaopatrzony w os on  termiczn , zabezpieczenie to mo e
by  pod czone do styków KK przedstawionych na Rysunku 9. Je eli silnik nie ma ochrony, styki musz  by
zmostkowane. 

Je eli nie s  u ywane alarmy, odpowiednie wej cia musz  by  zmostkowane. Tak wi c zworki musz  by
zamontowane na wej ciach zestyków N, R, KK1 i KK2. Zworki te s  dostarczone wraz z E-box. 

Rysunek 9: Wej cia zabezpieczenia termicznego KK 

5.4 Pod czenie wyj  alarmowych 
Je li w cz  si  alarmy, jest to wskazywane przez E.box na trzy sposoby:
 Poprzez diody na przednim panelu, które migaj  okre lon  ilo  razy w zale no ci od b du. 
 Poprzez wyj cia Q1, Q2, Q3, które zamykaj  si , jak wyszczególniono w Tabeli 17. Logika dzia ania 

alarmów jest nast puj ca: Q1 zamyka si  po awariach pompy 1, Q2 - pompy 2 i Q3 dla b dów 
ogólnych. 

 Poprzez wskazania na wy wietlaczu (je eli jest obecny). W tym wypadku mo na tak e zobaczy
dziennik alarmu. 

Je li panel nie jest zasilany, Q1, Q2 i Q3 s  zamkni te, emituj  wi c sygna  alarmowy. 

5.5 Praca z czujnikiem ci nienia (zalecany wybór) 
Zaleca si  korzysta  raczej z tego trybu pracy, a nie prze czników ci nienia, poniewa  pozwala to na wi ksz
elastyczno  w zarz dzaniu systemem, ci nienie rozprowadzane przez zestaw mo na zobaczy , a instalacja jest 
atwiejsza. W takim wypadku mo liwe b dzie ustawienie Warto ci zadanej ci nienia i dyferencja u ci nienia w celu 
ponownego uruchomienia i zatrzymania pomp. 
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5.6 Pod czenie czujnika ci nienia 
Czujnik ci nienia musi by  pod czony do tablicy zaciskowej, patrz Rysunek 10 Pod czenie czujnika ci nienia, 
zgodnie z nast puj cym diagramem: 

Rysunek 10: Pod czenie czujnika ci nienia 4..20Ma 

5.7 Praca z prze cznikami ci nienia 
Je li zdecyduj  si  Pa stwo na prac  zestawu podniesienia z prze cznikami ci nienia, musz  one zosta  pod czone
do podajnika zestawu podniesienia. Nale y u y  prze czników B i C, które s  po czone, jak wskazano w nast pnym 
rozdziale. 
Pod czenie prze czników ci nienia
Prze czniki ci nienia musz  zosta  pod czone do styków B i C tablicy zaciskowej, pokazanych na Rysunku 11. 

Rysunek 11: Styki do pod czania prze czników ci nienia 

5.8 Ustawianie za pomoc  wy wietlacza, kreatora 
E.box D mo e zosta  skonfigurowany za pomoc  prostego kreatora. Urz dzenie pyta u ytkownika o wszystkie 
parametry niezb dne do konfiguracji. Je eli jest to potrzebne, mo e zosta  na adowane poprzez naci ni cie klawiszy 
“set” + “+’, kiedy jest w czane. Aby porusza  si  w kreatorze, nale y u y  nast puj cych klawiszy: 

 “mode” by zaakceptowa  wy wietlany parametr i przej  do nast pnego, 
 “mode” przytrzymane przez ponad 1 sekund , by powróci  do wyboru parametru, 
  “-“ i “+” by zmieni  warto  parametru. 

Pod czenia czujnika ci nienia
4..20mA

Styk Kabel do pod czenia 

11 - OUT/GND ( br zowy ) 
12 +VCC ( bia y ) 
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5.9 Ustawianie za pomoc  czujnika ci nienia 

Rysunek 12: Ustawianie za pomoc  czujnika ci nienia 
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5.10 Konfiguracja za pomoc  prze czników ci nienia 

Rysunek 13: Konfiguracja za pomoc  prze czników ci nienia 

5.11 Ustawianie E.box za pomoc  mikroprze czników 
Je eli E.box jest zaopatrzony w wy wietlacz, zalecane jest u ycie wy wietlacza do konfiguracji. W innym wypadku 
mo liwe jest u ycie mikroprze czników wewn trz panelu i ustawienie ich, jak pokazano na Rysunku 14 
Mikroprze czniki dla zwi kszania ci nienia. 

Rysunek 14: Mikroprze czniki dla zwi kszania ci nienia 

Podczas konfiguracji mog  zosta  dokonane nast puj ce modyfikacje: 
 Je li naczynie wzbiorcze jest wi ksze, ni  100 litrów,  DS_A1 nale y ustawi na OFF.
 Je li chcecie Pa stwo, aby pompy zmienia y si  co ka de 24 godziny, a nie przy ka dym uruchomieniu, 

ustawcie DS_A2 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed zbyt gwa townymi uruchomieniami, ustawcie  DS_A3 na

OFF.
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed brakiem wody, ustawcie DS_A4 na OFF.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P1, ustawcie DS_A7 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P2, ustawcie DS_A8 na ON.
 Je li zamierzacie Pa stwo u y  punktu nastawy mi dzy 7 a 16 barów, ustawcie DS_B5 na ON.
 Je li zamierzacie Pa stwo u y  prze czników ci nienia, ustawcie DS_B7 na OFF.
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5.12 Aktywacja zestawu 
By aktywowa  zestaw, konieczne jest w czenie pomp. Podczas pierwszej konfiguracji, dla zapewnienia 
bezpiecze stwa, pompy s  wy czone i ustawione na OFF. By zmieni  tryb automatyczny, wystarczy 

krótko nacisn  przyciski   na pompach P1 i P2. Jak pokazano na Rysunku 15 W czanie P1 i P2. 

Rysunek 15: W czanie  P1 i P2 

5.13 Regulacja pr du znamionowego pomp (Imax), Warto ci zadanej (SP) i wznawiaj cego
dyferencja u ci nienia (DP) 

Za pomoc rubokr ta z prost  ko cówk  nale y umie ci  wska niki na rodku podzia ek stopniowych, pokazanych 
na Rysunku 16 Regulacja: Imax, SP i DP, tak by: 

 Imax wskazywa  pr d znamionowy zainstalowanych pomp, który mo na znale  na tabliczce znamionowej 
pompy.

 SP wskazywa  po dan  warto  zadan  ci nienia. 
 DP by  wariacj  ci nienia, w procentach warto ci zadanej, konieczn  do ponownego uruchomienia pomp. 

Uwaga, wznawiaj ce ci nienie ró nicowe jest obliczane jako SP * DP. Je li warto  zadana wynosi 4 bary i 
DP wynosi 50%, dyferencja  ci nienia RP wynosi 2 bary. 

Rysunek 16: Regulacja: Imax, SP i DP 
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5.14 Praca uk adu 
Prze czniki ci nienia:

Logika pracy jest nast puj ca: 

Czynno  zwi kszania ci nienia za pomoc  prze czników ci nienia
 Start Stop
P1 Prze cznik ci nienia B = ZAMKNI TY Prze cznik ci nienia B = OTWARTY
P2 Prze cznik ci nienia C = ZAMKNI TY Prze cznik ci nienia C = OTWARTY

Tabela 2: Czynno  zwi kszania ci nienia za pomoc  prze czników ci nienia 

 Prze cznik ci nienia pod czony do wej cia B uruchamia i zatrzymuje Pomp  1. 
 Prze cznik ci nienia pod czony do wej cia C uruchamia i zatrzymuje Pomp  2. 

Czujnik ci nienia:
RP jest dyferencja em ci nienia i wskazuje wariacj  ci nienia wokó  Warto ci zadanej, dla której w czane s  pompy. 
W systemach z wy wietlaczem jest on ustawiany bezpo rednio. W systemach bez wy wietlacza, DP jest ustawiony 
jako procent Warto ci zadanej. RP = SP*DP.  Dla dalszych informacji patrz Rysunek 17 i Rysunek 18. 
Logika pracy jest nast puj ca: 

Standardowe naczynie czynno ci zwi kszania ci nienia < 100 litrów 
Pompy Start Stop

P1 Ci nienie uk adu <= SP Ci nienie uk adu => SP+RP 
P2 Ci nienie uk adu <= SP – RP/2 Ci nienie uk adu => SP+RP 

Tabela 3: Standardowe naczynie czynno ci zwi kszania ci nienia < 100 litrów 

Standardowe naczynie czynno ci zwi kszania ci nienia < 100 litrów 
Pompy Start Stop

P1 Ci nienie uk adu <= SP Ci nienie uk adu => SP+RP 
P2 Ci nienie uk adu <= SP – 2% Ci nienie uk adu => SP+RP 

Tabela 4: Praca z dodatkowym naczyniem wzbiorczym > 100 litrów 

 Pierwsza pompa uruchamia si , gdy ci nienie spadnie poni ej Warto ci zadanej i zatrzymuje si , gdy 
osi gnie Warto  zadan  ci nienia + wznawiaj ce ci nienie ró nicowe. 

 Druga pompa uruchamia si , gdy ci nienie spadnie poni ej Warto ci zadanej minus po owa wznawiaj cego 
ci nienia ró nicowego, lub 2% Warto ci zadanej, je eli u ywane s  naczynia o pojemno ci ponad 100 litrów. 

Uwaga: Je eli u ywana jest konfiguracja za pomoc  MIKRPRZE CZNIKÓW, wznawiaj ce ci nienie 
ró nicowe jest obliczane jako SP * DP. Je li warto  zadana wynosi 4 bary i DP wynosi 50%, 
wznawiaj ce ci nienie RP wynosi 2 bary. 
Wskazania pompy P1 i P2 s  jedynie orientacyjne. Je li w czony jest tryb wymiany, pompy P1 i P2 s
zmieniane w sposób okre lony w trybie wymiany. 
Obie pompy zawsze b d  uruchamiane na przemian, z minimalnym odst pem 2 sekund od siebie. 

Przyk ad Regulacji ze Standardowym naczyniem wzbiorczym i Regulacji z dodatkowym naczyniem wzbiorczym: 
SP= 4 bary 
RP= 2 bary  Uwaga: je li DP jest okre lony (za pomoc  trymerów) RP=SP*DP  

      
     Rysunek 18: Regulacja z naczyniem wzbiorczym  > 100 litrów  Rysunek 17: Regulacja z naczyniem wzbiorczyml < 100 litrów 
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6 FUNKCJA NAPE NIANIA
Panel E.box mo e zosta  u yty do tworzenia uk adów nape niania. Jako wej  steruj cych mo na u y  dowolnych z 
nast puj cych: p ywaków, sond poziomu lub czujnika g boko ci.   

Ogólny diagram jest przedstawiony poni ej: 

Rysunek 19: Diagram nape niania wej  uk adu 

6.1 Elektryczne pod czenia pompy i zasilania 
Lini  zasilania i pompy nale y pod czy  jak opisano w rozdziale 2.1. 

6.2 Wej cia steruj ce
Jako wej cia E.box akceptuje zarówno p ywaki, sondy poziomu, jak i czujniki g boko ci. Szczególn  ostro no
nale y zachowa :

 Do nape niania nale y u y  p ywaków, zamkni tego zestyku z niskim poziomem wody, patrz Rysunek 19: 
Diagram nape niania wej  uk adu. 

 P ywaki i sondy poziomu nie mog  by  u ywane w tym samym czasie. 
 Sondy poziomu mog  by  u ywane tylko z przejrzyst , czyst  wod .
 Alarmy poziomów maksymalnych i poziomów minimalnych mog  zosta  wywo ane przez p ywaki lub sondy 

poziomu, lub, je eli u ywany jest czujnik g boko ci, przez progi warto ci odczytywane przez sam czujnik. 

6.3 Pod czenie dodatkowych zabezpiecze : przelewu, braku wody, os ony termicznej silnika 
Mo liwe jest, chocia  nie konieczne, u ycie wej  alarmowych do panelu E.box tak, by pompy zatrzymywa y si  w 
razie osi gni cia poziomu maksymalnego lub zbyt wysokiej temperatury silnika. W przypadku alarmu pompy 
zatrzymuj  si , wiat a alarmu migaj , odpowiednie wyj cia alarmowe zostaj  aktywowane. 

Je eli osi gni ty zostanie poziom minimalny, pompy zostan  w czone. wiat a alarmu zaczn
miga , odpowiednie wyj cia alarmowe zostan  aktywowane.

Je eli obecny jest wy wietlacz, we wszystkich przypadkach wskazywany jest typ alarmu. 

Otwarty zastyk 

Zamkni ty zastyk 

Sondy poziomu Czujnik 
g boko ci

P ywaki 
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Kiedy warunki alarmowe ju  nie wyst puj , E.box wraca do normalnej pracy. 

Alarm poziomu maksymalnego: sygna  dla tego alarmu mo e nadej  z p ywaka, sondy poziomu lub z 
czujnika g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem). Sonda poziomu lub p ywak musi by
pod czona do styku N panelu E.box i umieszczona na zbiorniku, w najwy szym punkcie, do którego p yn 
mo e bezpiecznie dotrze .

Uwaga: je eli ten alarm nie jest u ywany, styk N musi by  zmostkowany, oprócz przypadku, w którym 
u ywane s  sondy poziomu. 

Je eli do uzyskania tego alarmu u ywany jest czujnik g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem), 
próg ML musi by  ustawiony na najwy szym poziomie, do którego p yn mo e bezpiecznie dotrze .

Alarm poziomu minimalnego: sygna  dla tego alarmu mo e nadej  z p ywaka, sondy poziomu lub z 
czujnika g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem). Sonda poziomu lub p ywak musi by
pod czona do styku N panelu E.box i umieszczona na zbiorniku, w najwy szym punkcie, do którego p yn 
mo e bezpiecznie dotrze . Je eli do uzyskania tego alarmu u ywany jest czujnik g boko ci (tylko dla panelu 
E.box z wy wietlaczem), próg LL musi by  ustawiony na najni szym poziomie, do którego p yn mo e
bezpiecznie dotrze .

Uwaga: je eli ten alarm jest aktywny, pompy w czaj  si  automatycznie. 

Uwaga: je eli ten alarm nie jest u ywany, a urz dzeniami ochronnymi s  sondy poziomu, wej cie R musi 
zosta  zmostkowane. W innych przypadkach nie. 

Rysunek 20: Wej cia i zabezpieczenia

Os ona termiczna silnika: urz dzenie posiada wej cie dla os ony termicznej ka dego silnika. Je eli u ywany 
silnik jest zaopatrzony w os on  termiczn , mo e ona zosta  pod czona do styków KK. Je eli silnik nie 
posiada os ony, styki musz  by  zmostkowane. Styki mo na zobaczy  na Rysunku 21. 

Rysunek 21: Wej cia os ony termicznej KK
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6.4 Pod czenie wyj  alarmowych 
Je li w cz  si  alarmy, jest to wskazywane przez E.box na trzy sposoby: 

 Poprzez diody na przednim panelu, które migaj  okre lon  ilo  razy w zale no ci od b du. 
 Poprzez wyj cia Q1, Q2, Q3, które zamykaj  si , jak wyszczególniono w Tabeli 17. Logika dzia ania alarmów 

jest nast puj ca: Q1 zamyka si  po awariach pompy 1, Q2 - pompy 2 i Q3 dla b dów ogólnych. 
 Poprzez wskazania na wy wietlaczu (je eli jest obecny). W tym wypadku mo na tak e zobaczy  dziennik 

alarmu. 

Je li panel nie jest zasilany, Q1, Q2 i Q3 s  zamkni te, emituj  wi c sygna  alarmowy. 

6.5 Pod czenie p ywaków lub sond poziomu 
Mo na u ywa  2 lub 3 wej  steruj cych, które musz  by  po czone w nast puj cy sposób: 

Uk ad z 2 p ywakami: w tym wypadku u ywane s  wej cia B i C (wej cie A nie mo e by  u ywane). P ywaki 
w zbiorniku musz  by  umieszczone tak, jak na Rysunku 19. Dla instalacji elektrycznej patrz Rysunek 22. 
Uk ad z 2 sondami poziomu: w tym wypadku u ywane s  wej cia B i C (wej cie A nie mo e by
zmostkowane). Sondy poziomu w zbiorniku musz  by  umieszczone tak, jak na Rysunku 19. Dla instalacji 
elektrycznej patrz Rysunek 22. 
Uk ad z 3 p ywakami lub sondami poziomu: w tym wypadku u ywane s  wej cia A,B i C. P ywaki lub sondy 
poziomu musz  by  umieszczone tak, jak na Rysunku 19. Dla instalacji elektrycznej patrz Rysunek 22. 

Rysunek 22: Wej cia 

Wspólny styk wej  A, B, C, R, N. Jest tylko jeden wspólny zestyk na wszystkie wej cia i jest on 
po czony z parzystymi stykami od 2 do 10. Tak wi c, je li wykorzystywane s  sondy elektryczne, wspólny 
styk dla wej  A, B, C, R, N musi by  pod czony do styków o numerach parzystych: 2, 4, 6, 8, 10. 

Sondy poziomu: mog  by  u ywane tylko z przejrzyst , czyst  wod .

6.6 Pod czenie czujnika g boko ci
E.box mo e u ywa  czujnika g boko ci jako urz dzenia steruj cego. Je eli u ywany jest E.box z wy wietlaczem, 
alarmy poziomu maksymalnego lub minimalnego mog  zosta  wywo ane informacj  z czujnika g boko ci. Nie jest 
wi c potrzebne pod czanie p ywaków lub sond poziomu do wej  R lub N. Je li po dana jest maksymalna 
niezawodno , dla alarmów R i N podobnie jak czujnik g boko ci mog  tak e zosta  u yte 2 p ywaki lub sondy 
poziomu. 

Rysunek 23: Pod czenie czujnika g boko ci 

Czujnik g boko ci musi by  umieszczony w pobli u dna zbiornika, przy upewnieniu si , e znajduje si  powy ej 
jakichkolwiek sta ych pozosta o ci, obecnych lub przysz ych. 

Pod czenia czujnika g boko ci
 4 – 20mA 
Styk Kabel do pod czenia 

11 - OUT/GND  
12 +VCC 
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6.7 Ustawianie za pomoc  wy wietlacza, kreatora 
E.box D mo e zosta  skonfigurowany za pomoc  prostego kreatora. Urz dzenie pyta u ytkownika o wszystkie 
parametry niezb dne do konfiguracji. Je eli jest to potrzebne, mo e zosta  na adowane poprzez naci ni cie klawiszy 
“set” + “+’, kiedy jest w czane. Aby porusza  si  w kreatorze, nale y u y  nast puj cych klawiszy: 

 “mode” by zaakceptowa  wy wietlany parametr i przej  do nast pnego, 
 “mode” przytrzymane przez ponad 1 sekund , by powróci  do wyboru parametru, 
 “-“ i “+” by zmieni  warto  parametru. 

6.8 Konfiguracja p ywaków lub sond poziomu 

Rysunek 24: Konfiguracja nape niania za pomoc  p ywaków lub sond poziomu 

Po konfiguracji stan uk adu b dzie jednym z pokazanych, zale nie, czy u yte by y p ywaki, czy sondy poziomu. 

Rysunek 25: Stan uk adu w trybie nape niania, z p ywakami lub sondami poziomu jako wej ciami steruj cymi 
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6.9 Konfiguracja za pomoc  czujnika g boko ci

Rysunek 26: Stan uk adu tylko z czujnikiem g boko ci, B z czujnikiem g boko ci i p ywakami, C z czujnikiem 
g boko ci i sondami poziomu 
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6.10 Ustawianie E.box za pomoc  mikroprze czników 
Je li E.box jest zaopatrzony w wy wietlacz, zalecane jest u ycie wy wietlacza do konfiguracji. W innym wypadku 
mo liwe jest u ycie mikroprze czników wewn trz panelu i ustawienie ich jak pokazano na Rysunku 27. 

Rysunek 27: Ustawienie mikroprze czników nape niania 

Podczas konfiguracji mog  zosta  dokonane nast puj ce modyfikacje: 
 Je li chcecie Pa stwo, aby pompy zmienia y si  co ka de 24 godziny, a nie przy ka dym uruchomieniu, 

ustawcie DS_A2 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed zbyt gwa townymi uruchomieniami, ustawcie  DS_A3 na

OFF.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P1, ustawcie DS_A7 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P2, ustawcie DS_A8 na ON.
 Je li u ywane s  sondy g boko ci, a nie p ywaki, ustawcie DS_B4 na OFF.
 Je li u ywany jest czujnik g boko ci, ustawcie DS_B7 na ON i umie cie DS_B5 zgodnie z po dan  skal .

6.11 Aktywacja zestawu 

By aktywowa  zestaw, konieczne jest w czenie pomp. Podczas pierwszej konfiguracji, dla zapewnienia 
bezpiecze stwa, pompy s  wy czone i ustawione na OFF. By zmieni  tryb automatyczny, wystarczy 

krótko nacisn  przyciski   na pompach P1 i P2. Jak pokazano na Rysunku 28. 

Rysunek 28: W czanie P1 i P2 

6.12 Regulacja pr du znamionowego pomp (Imax) i poziomów w czania i wy czania si  pompy 
(tylko z pod czonym czujnikiem g boko ci)

Za pomoc rubokr ta z prost  ko cówk  nale y umie ci  wska niki na rodku podzia ek stopniowych, pokazanych 
na Rysunku 29, tak by: 

 Imax wskazywa  pr d znamionowy zainstalowanych pomp, który mo na znale  na tabliczce znamionowej 
pompy.

 SP oznacza  maksymalny poziom (LMAX), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas normalnej pracy. 
 DP oznacza  minimalny poziom (LMIN), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas normalnej pracy. DP 

jest wyra any jako procent SP. 
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Uwaga, SP i DP maj  znaczenie tylko, je li u ywany jest czujnik g boko ci. W kwestii ich znaczenia 
nale y odnosi  si  do Rysunku 30. Do SP musi by  stosowana etykieta zmieniaj ca skal  0-3m/2-5m. 

Rysunek 29: Regulacja pr du znamionowego SP i DP 

6.13 Praca uk adu: 
Praca z 2 p ywakami lub sondami poziomu  

Logika pracy jest nast puj ca: 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia B uruchamia pomp  P1 i zatrzymuje obie pompy. 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia C uruchamia pomp  2. 

Czynno  nape niania z 2 p ywakami 
 Start Stop 

Pompa P1 P ywak lub sonda 
poziomu na B 

P ywak lub sonda poziomu 
na B 

Pompa P2 P ywak lub sonda 
poziomu na C 

P ywak lub sonda poziomu 
na B 

Tabela 5: Czynno  nape niania z 2 p ywakami 

Praca z 3 p ywakami lub sondami poziomu  
Logika pracy jest nast puj ca: 

 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia B  uruchamia pomp  P1. 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia C  uruchamia pomp  P2. 
 Obie pompy zostaj  zatrzymane na p ywaku lub sondzie poziomu pod czonej do A. 

Czynno  nape niania z 3 p ywakami 
 Start Stop 

Pompa P1 P ywak lub sonda 
poziomu na B  

P ywak lub sonda poziomu 
na A 

Pompa P2 P ywak lub sonda 
poziomu na C 

P ywak lub sonda poziomu 
na A 

Tabela 6: Czynno  nape niania z 3 p ywakami 

Uwaga: funkcja z 3 p ywakami jest u ywana w instalacjach z w skimi, g bokimi zbiornikami, które 
nie pozwalaj  na znaczne przemieszczanie si  p ywaków!

Praca z czujnikiem g boko ci i wy wietlaczem  
Je li u ywany jest czujnik g boko ci, z panelem E.box z wy wietlaczem, mo liwe b dzie ustawienie niezale nie 
poziomu uruchomienia pompy P1, pompy P2 i poziomu zatrzymania ich obu. W szczególno ci: 

 HA jest poziomem zatrzymania pomp P1 i P2. 
 HB jest poziomem uruchomienia P1. 
 HC jest poziomem uruchomienia P2. 

Mo liwe b dzie równie  ustawienie poziomu alarmowego dla maksymalnego lub minimalnego poziomu zbiornika. 

Praca z czujnikiem g boko ci bez wy wietlacza 
Przy pracy z czujnikiem g boko ci, parametry musz  zosta  ustawione za pomoc  Trymerów SP i DP: 

 SP oznacza maksymalny poziom (LMAX), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas normalnej pracy. 
 DP oznacza minimalny poziom (LMIN), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas normalnej pracy. DP 

jest wyra any jako procent SP. 
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Je li poziom w zbiorniku jest taki sam lub ni szy od DP, uruchomiona zostaje pompa P1 i, je li poziom dalej opada, 
po 4 sekundach opó nienia uruchomiona zostaje równie  pompa P2.
Kiedy osi gni ty zostaje poziom SP, obie pompy zatrzymuj  si .
Poni sza tabela podsumowuje opisane zachowanie: 

Praca z czujnikiem g boko ci, bez wy wietlacza 
URUCHAMIANIE ZATRZYMYWANIE

P1 Poziom zbiornika <= DP Poziom zbiornika = SP 

P2 Pompa P1 = uruchomiona na co najmniej 4 
sekundy i zbiornik <= DP Poziom zbiornika = SP 

Tabela 7: Praca z czujnikiem g boko ci, bez wy wietlacza 

Rysunek 30: Nape nianie z czujnikiem g boko ci 

E.box z wy wietlaczem                                           E.box bez wy wietlacza 

SP                P1 + P2 = 

DP             P1 + P2 = ON 

 P1 + P2 = OFF       HA 

 P1 = ON                  HB 

 P2 = ON                  HC 

     Maximum Alarm       ML 

   Minimum Alarm        LL 
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7 FUNKCJA OPRÓ NIANIA
Panel E.box mo e zosta  u yty jako panel steruj cy i ochronny systemów opró niaj cych. Jako wej  steruj cych 
mo na u y  dowolnych z nast puj cych: p ywaków, sond poziomu lub czujnika g boko ci.   

Ogólny diagram jest przedstawiony poni ej: 

Rysunek 31: Diagram systemu opró niania 

7.1 Pod czenia elektryczne pompy i zasilania 
Lini  zasilania i pompy nale y pod czy  jak opisano w rozdziale 2.1. 

7.2 Wej cia steruj ce
Jako wej cia E.box akceptuje zarówno p ywaki, sondy poziomu, jak i czujniki g boko ci. Szczególn  ostro no
nale y zachowa :

 Do opró niania nale y u y  p ywaków, zamkni tego zestyku z niskim poziomem wody, patrz Rysunek 31 
opró nianie. 

 P ywaki i sondy poziomu nie mog  by  u ywane w tym samym czasie. 
 Sondy poziomu mog  by  u ywane tylko z przejrzyst , czyst  wod .
 Je li u ywany jest czujnik g boko ci, alarmy poziomów maksymalnych i poziomów minimalnych mog  zosta

wywo ane przez p ywaki lub sondy poziomu lub przez progi warto ci odczytywane przez sam czujnik. 

7.3 Pod czenie dodatkowych zabezpiecze : przelewu, braku wody, os ony termicznej silnika 
Mo liwe jest, chocia  nie konieczne, u ycie wej  alarmowych do panelu E.box tak, by pompy zatrzymywa y si  w 
razie osi gni cia zbyt niskiego poziomu lub zbyt wysokiej temperatury silnika. W przypadku alarmu pompy zatrzymuj
si , wiat a alarmu migaj , odpowiednie wyj cia alarmowe zostaj  aktywowane. 

Je eli osi gni ty zostanie zbyt wysoki poziom, pompy zostan  w czone. wiat a alarmu zaczn
miga , odpowiednie wyj cia alarmowe zostan  aktywowane.
Je eli obecny jest wy wietlacz, we wszystkich przypadkach wskazywany jest typ alarmu. 

Zamkni ty zestyk 

Otwarty zestyk 

Czujnik 
g boko ci

P ywaki lub 
sondy poziomu 
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Kiedy warunki alarmowe ju  nie wyst puj , E.box wraca do normalnej pracy. 
Alarm poziomu maksymalnego: sygna  dla tego alarmu mo e nadej  z p ywaka, sondy poziomu lub z 
czujnika g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem). Sonda poziomu lub p ywak musi by
pod czona do styku R panelu E.box i umieszczona na zbiorniku, w najwy szym punkcie, do którego p yn 
mo e bezpiecznie dotrze .

Uwaga: je eli ten alarm nie jest u ywany, zestyki styku R pozostaj  otwarte. 

Je eli do uzyskania tego alarmu u ywany jest czujnik g boko ci, parametr ML musi by  ustawiony na najwy szym 
poziomie, do którego p yn mo e bezpiecznie dotrze .

Uwaga: je eli ten alarm jest aktywny, pompy w czaj  si  automatycznie. 

Alarm poziomu minimalnego: sygna  dla tego alarmu mo e nadej  z p ywaka, sondy poziomu lub z 
czujnika g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem). Sonda poziomu lub p ywak musi by
pod czona do zestyku N panelu E.box i umieszczona na zbiorniku, w najni szym punkcie, do którego p yn 
mo e bezpiecznie dotrze .

Uwaga: w przypadku alarmu pompy zatrzymuj  si .
Je eli do uzyskania tego alarmu u ywany jest czujnik g boko ci (tylko dla panelu E.box z wy wietlaczem), próg LL 
musi by  ustawiony na najni szym poziomie, do którego p yn mo e bezpiecznie dotrze .

Uwaga: je eli ten alarm nie jest u ywany, wej cie N musi zosta  zmostkowane. By zidentyfikowa  wej cie N, nale y
odnosi  si  do Rysunku 32. 

Rysunek 32: umiejscowienie wej  i alarmów 

Os ona termiczna silnika: urz dzenie posiada wej cie dla os ony termicznej ka dego silnika. Je eli u ywany silnik 
jest zaopatrzony w os on  termiczn , mo e ona zosta  pod czona do styków KK. Je eli silnik nie posiada os ony,
styki musz  by  zmostkowane. Umiejscowienie styków mo na zobaczy  na Rysunku 33. 

Rysunek 33: Wej cia os ony termicznej KK 
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7.4 Pod czenie wyj  alarmowych 
Je li w cz  si  alarmy, jest to wskazywane przez E.box na trzy sposoby: 

 Poprzez diody na przednim panelu, które migaj  okre lon  ilo  razy w zale no ci od b du. 
 Poprzez wyj cia Q1, Q2, Q3, które zamykaj  si , jak wyszczególniono w Tabeli 17. Logika dzia ania alarmów 

jest nast puj ca: Q1 zamyka si  po awariach pompy 1, Q2 - pompy 2 i Q3 dla b dów ogólnych. 
 Poprzez wskazania na wy wietlaczu (je eli jest obecny). W tym wypadku mo na tak e zobaczy  dziennik 

alarmu. 

Je li panel nie jest zasilany, Q1, Q2 i Q3 s  zamkni te, emituj  wi c sygna  alarmowy. 

7.5 Pod czenie p ywaków lub sond poziomu 
Mo na u ywa  2 lub 3 wej  steruj cych, które musz  by  po czone w nast puj cy sposób: 

Uk ad z 2 p ywakami lub sondami poziomu: w tym wypadku u ywane s  wej cia B i C. Styk A musi 
pozosta  wolny. P ywaki w zbiorniku musz  by  umieszczone tak, jak na Rysunku 31. Dla instalacji 
elektrycznej patrz Rysunek 34 Wej cia. 
Uk ad z 3 p ywakami lub sondami poziomu: w tym wypadku u ywane s  wej cia A,B i C. P ywaki w 
zbiorniku musz  by  pod czone tak, jak na Rysunku 31: Diagram uk adu drena u. Dla instalacji elektrycznej 
patrz Rysunek 34 Wej cia i. 

Rysunek 34: Wej cia 

Wspólny zestyk wej . Jest tylko jeden wspólny zestyk na wszystkie wej cia i jest on po czony z 
parzystymi stykami od 2 do 10. Tak wi c, je li wykorzystywane s  sondy poziomu lub sondy elektryczne, 
wspólny zestyk dla wej  A, B, C, R, N musi by  pod czony do styków o numerach parzystych: 2, 4, 6, 8, 
10.

Sondy poziomu: mog  by  u ywane tylko z przejrzyst , czyst  wod .

7.6 Pod czenie czujnika g boko ci
E.box mo e u ywa  czujnika g boko ci jako urz dzenia steruj cego. Je eli u ywany jest E.box z wy wietlaczem, 
alarmy zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu mog  zosta  odczytane przez czujnik g boko ci. Nie jest wi c
potrzebne pod czanie p ywaków lub sond poziomu do wej  R lub N. Je li po dana jest maksymalna 
niezawodno , dla alarmów R i N podobnie jak czujnik g boko ci mog  tak e zosta  u yte 2 p ywaki lub sondy 
poziomu. 

Rysunek 35: Pod czenie czujnika g boko ci 

Pod czenia czujnika g boko ci
 4 – 20mA

Styk Kabel do pod czenia 

11 - OUT/GND  
12 +VCC  
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Czujnik g boko ci musi by  umieszczony w pobli u dna zbiornika, przy upewnieniu si , e znajduje si  powy ej 
jakichkolwiek sta ych pozosta o ci lub zanieczyszcze , obecnych lub przysz ych. 

7.7 Ustawianie za pomoc  wy wietlacza, kreatora 
E.box D mo e zosta  skonfigurowany za pomoc  prostego kreatora. Urz dzenie pyta u ytkownika o wszystkie 
parametry niezb dne do konfiguracji. Je eli jest to potrzebne, mo e zosta  na adowane poprzez naci ni cie klawiszy 
“set” + “+’, kiedy jest w czane. Aby porusza  si  w kreatorze, nale y u y  nast puj cych klawiszy: 

 “mode” by zaakceptowa  wy wietlany parametr i przej  do nast pnego, 
 “mode” przytrzymane przez ponad 1 sekund , by powróci  do wyboru parametru, 
 “-“ i “+” by zmieni  warto  parametru. 

7.8 Konfiguracja p ywaków lub sond poziomu 

Rysunek 36: Konfiguracja p ywaków lub sond poziomu Drena u

Po konfiguracji stan uk adu b dzie jednym z wy wietlonych na Rysunku 37, zale nie, czy u yte by y p ywaki, czy 
sondy poziomu. 

Rysunek 37: Stan uk adu w trybie drena u, A z sondami poziomu, B z p ywakami 
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7.9 Konfiguracja za pomoc  czujnika g boko ci

Rysunek 38: Konfiguracja tylko z czujnikiem g boko ci 
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W punkcie 7 mo liwy jest wybór typu sygna u, który wywo a maksymalne i minimalne stany alarmowe. Mog  do tego 
zosta  u yte p ywaki, sondy poziomu lub dane dostarczone przez czujnik g boko ci. Je eli u ywany jest czujnik 
g boko ci, progi poziomu maksymalnego ML i minimalnego LL musz  zosta  ustawione zgodnie z Rysunkiem 43. 
Pokazana jest sekwencja instalacji tylko z czujnikiem g boko ci. 

Stan uk adu i uruchamianie 

Rysunek 39: Stan uk adu tylko z czujnikiem g boko ci, B z czujnikiem g boko ci i p ywakami, C z czujnikiem 
g boko ci i sondami poziomu 

7.10 Ustawianie E.box za pomoc  mikroprze czników 
Je li E.box jest zaopatrzony w wy wietlacz, zalecane jest u ycie wy wietlacza do konfiguracji. W innym wypadku 
mo liwe jest u ycie mikroprze czników wewn trz panelu i ustawienie ich jak pokazano na Rysunku 40 Ustawianie 
mikroprze czników do drena u. 

Rysunek 40: Ustawianie mikroprze czników Drena u

7.11 Aktywacja zestawu 
By aktywowa  zestaw, konieczne jest w czenie pomp. Podczas pierwszej konfiguracji, dla zapewnienia 
bezpiecze stwa, pompy s  wy czone i ustawione na OFF. By zmieni  tryb automatyczny, wystarczy 

krótko nacisn  przyciski   na pompach P1 i P2. Jak pokazano na Rysunku 41. 

Rysunek 41: W czanie P1 i P2 
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Podczas konfiguracji mog  zosta  dokonane nast puj ce modyfikacje: 
 Je li chcecie Pa stwo, aby pompy zmienia y si  co ka de 24 godziny, a nie przy ka dym uruchomieniu, 

ustawcie DS_A2 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed zbyt gwatownymi uruchomieniami, ustawcie  DS_A3na OFF.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P1, ustawcie DS_A7 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P2, ustawcie DS_A8 na ON.
 Je li u ywane s  sondy g boko ci, a nie p ywaki, ustawcie DS_B4 na OFF.
 Je li u ywany jest czujnik g boko ci, ustawcie DS_B7 na ON i umie cie DS_B5 zgodnie z po dan  skal .

7.12 Regulacja pr du znamionowego pomp (Imax) i poziomów w czania i wy czania si  pompy 
(tylko z pod czonym czujnikiem g boko ci)

Za pomoc rubokr ta z prost  ko cówk  nale y, jak pokazano, umie ci  wska niki na rodku podzia ek 
stopniowych, tak by: 

 Imax wskazywa pr d znamionowy zainstalowanych pomp, który mo na znale  na tabliczce znamionowej pompy. 
 SP oznacza  maksymalny poziom w zbiorniku (LMAX), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas 

normalnej pracy. 
 DP oznacza  minimalny poziom w zbiorniku (LMIN), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas 

normalnej pracy. DP jest wyra any jako procent SP. 

Uwaga, SP i DP maj  znaczenie tylko, je li u ywany jest czujnik g boko ci. W kwestii ich znaczenia 
nale y odnosi  si  do Rysunku 43. Do SP musi by  stosowana etykieta zmieniaj ca skal .

                  Rysunek 42: Regulacja pr du znamionowego SP i DP 

7.13 Praca uk adu: 
Praca z 2 p ywakami lub sondami poziomu  

Logika pracy jest nast puj ca: 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia B uruchamia pomp  P1 i zatrzymuje obie pompy. 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia C uruchamia pomp  2. 

Czynno  nape niania z 2 p ywakami 
 Start Stop 

Pompa P1 
P ywak lub sonda 

poziomu na
B = ZAMKNI TE 

P ywak lub sonda poziomu  
B = OTWARTE 

Pompa P2 
P ywak lub sonda 

poziomu
C = ZAMKNI TE 

P ywak lub sonda poziomu  
B = OTWARTE 

Tabela 8: Czynno  nape niania z 2 p ywakami 

Praca z 3 p ywakami lub sondami poziomu  
Logika pracy jest nast puj ca: 

 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia B uruchamia pomp  P1. 
 P ywak lub sonda poziomu pod czona do wej cia C uruchamia pomp  P2. 
 Obie pompy zostaj  zatrzymane na p ywaku lub sondzie poziomu pod czonej do A. 

Czynno  nape niania z 3 p ywakami 
Start Stop 

Pompa P1 P ywak lub sonda poziomu na 
B = ZAMKNI TE 

P ywak lub sonda poziomu na  
A = OTWARTE 

Pompa P2 P ywak lub sonda poziomu  
C = ZAMKNI TE 

P ywak lub sonda poziomu na  
A = OTWARTE 

Tabela 9: Czynno  nape niania z 3 p ywakami 
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Uwaga: funkcja z 3 p ywakami jest u ywana w instalacjach z w skimi, g bokimi zbiornikami, które nie 
pozwalaj  na znaczne przemieszczanie si  p ywaków!

Uwaga: w wersji panelu E.box z wy wietlaczem, poprawna liczba p ywaków lub sond poziomu jest 
wy wietlana automatycznie. 

Praca z czujnikiem g boko ci i wy wietlaczem  
Je li u ywany jest czujnik g boko ci, z panelem E.box z wy wietlaczem, mo liwe b dzie ustawienie niezale nie 
poziomu uruchomienia pompy P1, pompy P2 i poziomu zatrzymania ich obu. W szczególno ci: 

 HA jest poziomem zatrzymania pomp P1 i P2. 
 HB jest poziomem uruchomienia P1. 
 HC jest poziomem uruchomienia P2. 

Mo liwe b dzie równie  ustawienie poziomów alarmowych dla poziomu maksymalnego lub minimalnego. 

Praca z czujnikiem g boko ci bez wy wietlacza  
Przy pracy z czujnikiem g boko ci, parametry musz  zosta  ustawione za pomoc  Trymerów SP i DP, patrz Rysunek 
42.

 SP oznacza maksymalny poziom w zbiorniku (LMAX), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas 
normalnej pracy. 

 DP oznacza minimalny poziom w zbiorniku (LMIN), który chc  Pa stwo, aby woda osi ga a podczas normalnej 
pracy. DP jest wyra any jako procent SP. 

Je li poziom w zbiorniku jest taki sam lub ni szy od SP, uruchomiona zostaje pompa P1 i, je li poziom dalej ro nie, po 
4 sekundach opó nienia uruchomiona zostaje równie  pompa P2.
Kiedy osi gni ty zostaje poziom DP, obie pompy zatrzymuj  si .
Poni sza tabela podsumowuje opisane zachowanie: 

Drena  z czujnikiem g boko ci bez wy wietlacza 
URUCHAMIANIE ZATRZYMYWANIE

P1 Poziom zbiornika >=> SP Poziom zbiornika = DP 

P2 Pompa P1= uruchomiona na co najmniej 4      
           sekundy i zbiornik => SP Poziom zbiornika = DP 

Tabela 10: Drena  z czujnikiem g boko ci, bez wy wietlacza 

Rysunek 43: Drena  z czujnikiem g boko ci 

E.box z wy wietlaczem                                           E.box bez wy wietlacza 

SP                P1 + P2 = 

DP              P1 + P2 = 

 P2 = ON                  HC 

 P1 = ON                  HB 

 P1 + P2 = OFF        HA 

 Maximum Alarm         ML 

 Minimum Alarm           LL 
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8 FUNKCJA PODNOSZENIA CI NIENIA KIWA 
Panel E.box mo e zosta  u yty do wytworzenia uk adu do zwi kszania ci nienia wody, zachowuj cego norm  KIWA. 
Ten tryb jest dost pny tylko przy wyborze j zyka francuskiego, holenderskiego lub angielskiego. Jako wej cia 
steruj ce mog  zosta  u yte zarówno prze czniki ci nienia, jak i czujnik ci nienia. Prze cznik ci nienia dla niskiego 
ci nienia musi zosta  u yty, aby umie ci  go na wlocie zestawu. 

8.1 Naczynie wzbiorcze 
W zwi kszaniu ci nienia KIWA konieczne jest u ycie naczynia wzbiorczego o pojemno ci co najmniej 19 litrów na 
pomp .

8.2 Pod czenia elektryczne pompy i zasilania 
Lini  zasilania i pompy nale y pod czy  jak opisano w rozdziale 2.1. 

8.3 Pod czenie dodatkowych zabezpiecze : wysokiego ci nienia i os ony termicznej silnika 
Mo liwe jest, ale nie konieczne, u ycie wej  alarmowych do panelu E.box, tak aby pompy zatrzymywa y si  w 
przypadku zbyt wysokiego ci nienia lub zbyt wysokiej temperatury silnika. W razie alarmu, pompy zatrzymuj  si ,
diody alarmowe migaj , aktywowane s  odpowiednie wyj cia alarmowe. Je li obecny jest wy wietlacz, wskazany jest 
typ alarmu. Kiedy warunki alarmowe ju  nie wyst puj , E.box wraca do normalnej pracy. 

Alarm, Ci nienie w uk adzie zbyt wysokie: prze cznik ci nieniowy musi by  zainstalowany na podajniku 
zestawu. Normalnie zamkni ty zestyk prze cznika ci nienia musi by  pod czony do styku R panelu E.box. 
Prze cznik ci nienia musi by  ustawiony na maksymalne ci nienie, jakie system mo e w bezpiecznych 
warunkach osi gn . Je li nie jest u ywany, zestyk jest zmostkowany.  

Rysunek 44: Wej cia 

Os ona termiczna silnika: urz dzenie posiada wej cie dla os ony termicznej ka dego silnika. Je eli u ywany 
silnik jest zaopatrzony w os on  termiczn , mo e ona zosta  pod czona do styków KK. Je eli silnik nie 
posiada os ony, styki musz  by  zmostkowane. Styki s  pokazane na Rysunku 45. 

Je eli alarmy nie s  u ywane, musz  by  zmostkowane. Tak wi c zworki musz  by  zamontowane na 
wej ciach zestyków N, R, KK1 i KK2. 
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Rysunek 45: Wej cia os ony termicznej KK 

8.4 Pod czenie wyj  alarmowych 
Je li w cz  si  alarmy, jest to wskazywane przez E.box na trzy sposoby: 

 Poprzez diody na przednim panelu, które migaj  okre lon  ilo  razy w zale no ci od b du. 
 Poprzez wyj cia Q1, Q2, Q3, które zamykaj  si , jak wyszczególniono w Tabeli 17. Logika dzia ania alarmów 

jest nast puj ca: Q1 zamyka si  po awariach pompy 1, Q2 - pompy 2 i Q3 dla b dów ogólnych. 
 Poprzez wskazania na wy wietlaczu (je eli jest obecny). W tym wypadku mo na tak e zobaczy  dziennik 

alarmu. 
Je li panel nie jest zasilany, Q1, Q2 i Q3 s  zamkni te, emituj  wi c sygna  alarmowy. 

8.5 Praca z czujnikiem ci nienia (zalecany wybór) 
Zaleca si  korzysta  raczej z tego trybu pracy, a nie prze czników ci nienia, poniewa  pozwala to na wi ksz
elastyczno  w zarz dzaniu systemem, ci nienie rozprowadzane przez zestaw mo na zobaczy , a instalacja jest 
atwiejsza. W takim wypadku mo liwe b dzie ustawienie Warto ci zadanej ci nienia i dyferencja u ci nienia w celu 
ponownego uruchomienia i zatrzymania pomp. 

8.6 Pod czenie czujnika ci nienia 
Czujnik ci nienia musi by  pod czony do tablicy zaciskowej, patrz Rysunek 46, zgodnie z nast puj cym diagramem: 

Rysunek 46: Pod czenie czujnika ci nienia 

8.7 Praca z prze cznikami ci nienia 
Je li zdecyduj  si  Pa stwo na prac  zestawu zwi kszaj cego z prze cznikami ci nienia, musz  one zosta
pod czone do podajnika zestawu zwi kszaj cego. Nale y u y  prze czników ci nienia B i C i s  one po czone, jak 
wskazano w nast pnym paragrafie. 

8.8 Pod czenie prze czników ci nienia 
Prze czniki ci nienia musz  zosta  pod czone do zestyków B i C tablicy zaciskowej, pokazanych na Rysunku 47. 

Pod czenia czujnika ci nienia
 4 – 20mA 

Styk Kabel do pod czenia 

11 - OUT/GND ( br zowy ) 
12 +VCC ( bia y ) 
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Rysunek 47: Tablica zaciskowa prze czników ci nienia 

8.9 Pod czenie prze cznika niskiego ci nienia 
By osi gn  zgodno  z norm  KIWA, konieczne jest pod czenie niskoci nieniowego prze cznika ci nienia na 
podajniku pompy, ustawionego na takie ci nienie, aby interweniowa  w przypadku braku wody. 
Prze cznik ci nienia musi by  pod czony do zestyku N panelu E.box i zestyk musi si  otwiera , je eli ci nienie 
spadnie poni ej warto ci minimalnej. Je li uruchomi si  alarm niskiego ci nienia KIWA, zestaw zatrzymuje si  i mo e
by  restartowany tylko r cznie, zgodnie z wymaganiami normy KIWA. 

8.10 Ustawianie za pomoc  wy wietlacza, kreatora 
E.box D mo e zosta  skonfigurowany za pomoc  prostego kreatora. Urz dzenie pyta u ytkownika o wszystkie 
parametry niezb dne do konfiguracji. Je eli jest to potrzebne, mo e zosta  na adowane poprzez naci ni cie klawiszy 
“set” + “+’, kiedy jest w czane. Aby porusza  si  w kreatorze, nale y u y  nast puj cych klawiszy: 

 “mode” by zaakceptowa  wy wietlany parametr i przej  do nast pnego, 
 “mode” przytrzymane przez ponad 1 sekund , by powróci  do wyboru parametru, 
  “-“ i “+” by zmieni  warto  parametru. 
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8.11 Ustawianie za pomoc  czujnika ci nienia: 

Rysunek 48: Zwi kszanie ci nienia KIWA za pomoc  czujnika ci nienia 
8.12 Konfiguracja za pomoc  prze czników ci nienia: 

Rysunek 49: Konfiguracja KIWA za pomoc  prze czników ci nienia 
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8.13 Stan uk adu w trybie KIWA 

Rysunek 50: Stan uk adu w trybie KIWA 

8.14 Ustawianie E.box za pomoc  mikroprze czników 
Je eli E.box jest zaopatrzony w wy wietlacz, zalecane jest u ycie wy wietlacza do konfiguracji. W innym wypadku 
mo liwe jest u ycie mikroprze czników wewn trz panelu i ustawienie ich, jak pokazano na Rysunku 51.  

Rysunek 51: Mikroprze czniki dla zwi kszania ci nienia KIWA 

8.15 Aktywacja zestawu 

By aktywowa  zestaw, konieczne jest w czenie pomp. Podczas pierwszej konfiguracji, dla zapewnienia 
bezpiecze stwa, pompy s  wy czone i ustawione na OFF. By zmieni  tryb automatyczny, wystarczy 

krótko nacisn  przyciski   na pompach P1 i P2. Jak pokazano na Rysunku 52. 

Rysunek 52: w czanie  P1 i P2 



POLSKI

593 

Podczas konfiguracji mog  zosta  dokonane nast puj ce modyfikacje: 
 Je li naczynie wzbiorcze jest wi ksze, ni  100 litrów,  DS_A1 nale y ustawi na OFF.
 Je li chcecie Pa stwo, aby pompy zmienia y si  co ka de 24 godziny, a nie przy ka dym uruchomieniu, 

ustawcie DS_A2 na ON.
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed zbyt gwa townymi uruchomieniami, ustawcie  DS_A3 na OFF. 
 Je li nie chcecie Pa stwo zabezpieczenia przed brakiem wody, ustawcie DS_A4 na OFF. 
 Je li chcecie Pa stwo zwi kszy  opó nienie w wy czaniu pomp z 2 do 4 sekund, ustawcie DS A6 na OFF. 
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P1, ustawcie DS_A7 na ON. 
 Je li nie chcecie Pa stwo u y  pompy P2, ustawcie DS_A8 na ON. 
 Je li zamierzacie Pa stwo u y  punktu nastawy mi dzy 7 a 16 barów, ustawcie DS_B5 na ON. 
 Je li zamierzacie Pa stwo u y  prze czników ci nienia, ustawcie DS_B7 na OFF.

8.16 Regulacja pr du znamionowego pomp (Imax), Warto ci zadanej (SP) i wznawiaj cego
dyferencja u ci nienia (DP) 

Za pomoc rubokr ta z prost  ko cówk  nale y umie ci  wska niki na rodku podzia ek stopniowych, pokazanych 
na Rysunku 53, tak by: 

 Imax wskazywa  pr d znamionowy zainstalowanych pomp, który mo na znale  na tabliczce znamionowej 
pompy.

 SP wskazywa  po dan  warto  zadan  ci nienia. 
 DP by  wariacj  ci nienia, w procentach warto ci zadanej, konieczn  do ponownego uruchomienia pomp. 

Uwaga, wznawiaj ce ci nienie ró nicowe jest obliczane jako SP * DP. Je li warto  zadana wynosi 4 bary 
i DP wynosi 50%, dyferencja  ci nienia RP wynosi 2 bary. 

Rysunek 53: Regulacja pr du znamionowego SP i DP 

8.17 Praca systemu 
Prze czniki ci nienia:

Logika pracy jest nast puj ca: 
 Prze cznik ci nienia pod czony do wej cia B uruchamia i zatrzymuje Pomp  1. 
 Prze cznik ci nienia pod czony do wej cia C uruchamia i zatrzymuje Pomp  2. 

Czynno  zwi kszania ci nienia za pomoc  prze czników ci nienia
Start Stop

P1 Prze cznik ci nienia  
B = ZAMKNI TY

Prze cznik ci nienia  
B = OTWARTY

P2 Prze cznik ci nienia  
C = ZAMKNI TY

Prze cznik ci nienia  
C = OTWARTY

Tabela 11: Czynno  zwi kszania ci nienia za pomoc  prze czników ci nienia 

Czujnik ci nienia:
RP jest dyferencja em ci nienia i wskazuje wariacj  ci nienia wokó  Warto ci zadanej, dla której w czane s  pompy. 
W systemach z wy wietlaczem jest on ustawiany bezpo rednio. W systemach bez wy wietlacza, DP jest ustawiony 
jako procent Warto ci zadanej. RP = SP*DP.  Dla dalszych informacji patrz Rysunek 54 i 55. 

Logika pracy jest nast puj ca: 
 Pierwsza pompa uruchamia si , gdy ci nienie spadnie poni ej Warto ci zadanej i zatrzymuje si , gdy 

osi gnie Warto  zadan  ci nienia + RP.  
 Druga pompa uruchamia si , gdy ci nienie spadnie poni ej Warto ci zadanej minus RP, lub 2% Warto ci

zadanej, je eli u ywane s  naczynia o pojemno ci ponad 100 litrów. Zatrzymuje si , kiedy w uk adzie 
osi gni te zostanie ci nienie warto ci zadanej + RP. 
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Standardowe naczynie czynno ci powi kszania ci nienia < 100 litrów 
Pompy Start Stop 

P1 Ci nienie uk adu <= SP Ci nienie uk adu => SP+RP 
P2 Ci nienie uk adu <= SP – RP Ci nienie uk adu => SP+RP 

Tabela 12: Standardowe naczynie czynno ci powi kszania ci nienia < 100 litrów 

Praca z dodatkowym naczyniem wzbiorczym > 100 litrów 
Pompy Start Stop 

P1 Ci nienie uk adu <= SP Ci nienie uk adu => SP+RP 
P2 Ci nienie uk adu <= SP – 2% Ci nienie uk adu => SP+RP 

Tabela 13: Praca z dodatkowym naczyniem wzbiorczym > 100 litrów 

Uwaga: Je eli u ywana jest konfiguracja za pomoc  MIKRPRZE CZNIKÓW, wznawiaj ce
ci nienie ró nicowe jest obliczane jako SP * DP. Je li warto  zadana wynosi 4 bary i DP wynosi 
50%, wznawiaj ce ci nienie RP wynosi 2 bary. 
Wskazania pompy P1 i P2 s  jedynie orientacyjne. Je li w czony jest tryb wymiany, pompy P1 i P2 
s  zmieniane w sposób okre lony w trybie wymiany. 
Obie pompy zawsze b d  uruchamiane na przemian, z minimalnym odst pem 2 sekund od siebie.

Przyk ad Regulacji ze Standardowym naczyniem wzbiorczym i Regulacji z dodatkowym naczyniem wzbiorczym. 
SP= 4 bary 
RP= 2 bary Uwaga: je li DP jest okre lony (za pomoc  trymerów) RP=SP*DP 

      

Rysunek 54: Regulacja z naczyniem wzbiorczym  < 100 litrów 

Rysunek 55: Regulacja z naczyniem wzbiorczym > 100 litrów 



POLSKI

595 

9 KLAWIATURA I WY WIETLACZ
G ówny wy wietlacz E.Box. 

Rysunek 56: Etykiety i klawisze 

Je li odnosi si  do pompy, klawisz RESET eliminowania alarmów eliminuje b dy tej 
pompy. Je li ogólny, eliminuje b dy panelu. 

To pozwala na wybór trybu pracy pomp P1 i P2. Pompa ON zawsze w cza, pompa OFF 
zawsze wy cza. W trybie AUTO panel decyduje, kiedy w czy  lub wy czy  pompy. Aby 
przej  do trybu ON, nale y przytrzyma  klawisz przez co najmniej 3 sekundy. Po 
zwolnieniu klawisza, pompa powraca do poprzedniego trybu. 
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Liczba b ysków diod LED obok symbolu alarmu oznacza rodzaj b du. Na etykiecie znajduje si  legenda. 

Rysunek 57: Etykieta, klawisze i wy wietlacz 

Wy wietlacz etykiety E.box. Funkcje klawiszy s  podsumowane w tabeli 14. 

Klawisz MODE (TRYB) pozwala przej  do kolejnych pozycji w tym samym menu. Przytrzymanie 
go przez co najmniej 1 sekund  pozwala przej  do poprzedniej pozycji menu. 

Klawisz SET pozwala wyj  z aktualnego menu. 

Zmniejsza aktualny parametr (je li jest to parametr edytowalny). Malej ca pr dko  ro nie w miar
up ywu czasu. 

Zwi ksza aktualny parametr (je li jest to parametr edytowalny). Rosn ca pr dko  wzrasta w miar
up ywu czasu. 

Tabela 14: Funkcje klawiszy 

9.1 Linia stanu 
Podczas przegl dania parametrów na dole wy wietlacza, to jest stan uk adu, przedstawiaj cy stan pomp, stan 
p ywaków je li s  obecne, i stan czujników je li obecne. Patrz rysunek 58: Wybór rozwijanych menu. 

9.2 Menu 
Kompletn  struktur  wszystkich menu i wszystkich elementów, z których si  sk adaj  przedstawiono w Tabeli 16. 

9.3 Dost p do menu 
Poszczególne menu mog  by  dost pne z g ównego menu na dwa sposoby: 
1. Bezpo redni dost p z kombinacji klawiszy. 
2. Dost p przez nazw  z rozwijanego menu. 

Bezpo redni dost p za pomoc  kombinacji klawiszy 
dane menu mo na uzyska  bezpo rednio poprzez jednoczesne naci ni cie odpowiedniej kombinacji klawiszy (na 

przyk ad MODE SET aby wej  do menu Set Point (Punkt nastawy)) oraz ró ne pozycje menu s  przewijane 
klawiszem MODE (TRYB). 
Tabela 15 przedstawia mena, które mog  by  osi gni te z kombinacji klawiszy. 
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NAZWA MENU KLAWISZE DOST PU
BEZPO REDNIEGO 

CZAS
PRZYTRZYMANIA 

U ytkownik Po zwolnieniu 
przycisku 

Monitor 2 S 

Warto  zadana 2 S 

Instalator 5 S 

Pomoc techniczna 5 S 

Resetowanie warto ci
fabrycznych 

2 s po w czeniu 
urz dzenia 

Reset 2 S 

Tabela 15: Dost p do menów 

Menu
g ówne 

Menu
u ytkownika

tryb

Menu
monitora

ustaw-
minus 

Menu
warto ci
zadanej
tryb-ustaw 

Menu
instalatora
tryb - ustaw -

minus 

Menu
pom.

techn.
tryb - ustaw 

-plus 
G ÓWNY

(Strona 
g ówna)

VP
Ci nienie/poziom 

FF 
B d & 

dziennik 
b dów

SP
Ci nienie 
warto ci 
zadanej 

RC
Pr d

znamionowy 

TB 
Czas blokady 
braku wody 

Wybór menu C1
P1 pr d fazy 

CT 
Kontrast 

RP
Ró nica
ci nie

MF 
Tryb pracy 

T1
Opó nienie 

niskiego 
ci nienia 

C2
P2 pr d fazy 

LA 
J zyk 

HC
Poziom 

startowy P2 

MC 
Urz dzenia
steruj ce 

T2
Opó nienie 
wy czenia

PO1 
Moc P1 

HS
System on 

hours

HB
Poziom 

startowy P1 

GS
Urz dzenia

zabezpieczaj ce

ET
Tryb 

wymiany 
PO2 

Moc P2 
H1

P1 na 
godziny 

HA 
Poziom 

zatrzymania 

 PR 
Typ 

zastosowanego 
czujnika 

AL 
Przeciw 

wyciekowe 

VE
Informacja  
HW i SW 

H2
P2 na 

godziny

MS 
System 

pomiarowy

AB
antyblokuj ce
odwodnienie 

SO
Wspó czynnik 
suchobiegu 

TH 
Wysoko
zbiornika 

MP 
Minimalny próg 

ci nienia 

ML
Maksymalny 

poziom 
alarmu

MP 
Minimalny próg 

ci nienia 

LL
Minimalny 

poziom 
alarmu

OD
Rozmiar 
naczynia 

wzbiorczego 

RF 
Resetowanie 

b du & 
ostrze enia

EP
Wy cz pomp

PW
Zmie  has o
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Legenda
Identyfikowanie kolorów Uwagi dotycz ce parametrów 

Tylko przy podnoszeniu ci nienia z aktywnym czujnikiem ci nienia 

Tylko wtedy, gdy jest stosowany czujnik ci nienia lub g boko ci 

Tylko w trybie kiwa 

Tylko przy nape nianiu i opró nianiu z czujnikiem g boko ci 

Tylko do odczytu parametrów 

Tabela 16: Struktura menu 

Dost p przez nazw  z rozwijanego menu  
Wybór ró nych menu jest dost pny przez nazw . Wybór menu jest dost pny z menu g ównego, naciskaj c “+” lub “–
“.Nazwy menu, które s  dost pne na stronie pojawiaj  si  na wyborze menu i jedno z menu jest pod wietlone 
paskiem (patrz Rysunek 58). Przesu  pasek pod wietlania za pomoc  klawiszy “+” i “-“, aby wybierz menu, które 
chcesz i wprowad  go naciskaj c SET. 

Rysunek 58: Wybór rozwijanych menu 

Wy wietlane mena to MAIN, USER, MONITOR, a nast pnie czwart  pozycj , EXTENDED MENU; ta pozycja 
umo liwia rozrzerzenie liczby wy wietlanych menu. Kiedy wybrano EXTENDED MENU pojawi si  wyskakuj ce
okienko z pro b , aby wpisa  klucz dost pu (PASSWORD) (HAS O). Klucz dost pu (PASSWORD) pokrywa si  z 
kombinacj  klawiszy stosowanych do bezpo redniego dost pu i umozliwia rozszerzone wy wietlanie menu z menu 
odpowiadaj cego kluczowi dost pu do wszystkich tych o ni szym priorytecie. 
Kolejno  menu: User, Monitor, Setpoint, Installer, Technical Assistance. 

Gdy wybrany jest klucz dost pu, uwalnione mena s  dost pne przez 15 minut lub dopóki nie s  zablokowane r cznie 
za pomoc  elementu “Ukryj nast pne mena” które pojawia si  na wyborze menu kiedy u ywamy klucza dost pu. 

9.4 ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW 

9.4.1  MENU U YTKOWNIKA 
Z menu g ównego, naciskaj c klawisz MODE (lub za pomoc  menu wyboru i naciskaj c “+” lub “-“),daje dost p do 
MENU U YTKOWNIKA. W tym menu, nast puj ce warto ci s  wy wietlane w kolejno ci. 

VP: Wska nik ci nienia 
Ci nienie instalacji mierzone w [bar] lub [psi] w zale no ci od stosowanego uk adu pomiarowego, lub poziom cieczy w 
zbiorniku. Dost pne tylko wtedy, gdy u ywany jest czujnik ci nienia lub g boko ci. 

C1: Wy wietlanie pr du fazowego pompy P1 
Faza pompy elektropompy pod czonej jako P1 w [A]. 

C2: Wy wietlanie pr du fazowego pompy P2 
Faza pompy elektropompy pod czonej jako P2 w [A]. 

PO1: Wy wietlanie mocy pobieranej przez pomp  P1 
Moc dostarczana do elektropompy P1 w [kW]. 

PO2: Wy wietlanie mocy pobieranej przez pomp  P2 
Moc dostarczana do elektropompy P2 w [kW]. 

VE: Monitor systemu 
Wy wietla stan systemu, mog  by  wy wietlane sprz t i oprogramowanie uwolnienia E.Box. 
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9.4.2  MENU MONITORA 
Z g ównego menu, przytrzymuj c jednocze nie przez 2 sekundy klawisze “SET” i “-“,lub za pomoc  menu wyboru i 
naciskaj c “+” lub “-“,mo na uzyska  dost p do MENU MONITORA. 
W tym menu, naciskaj c klawisz MODE, nast puj ce warto ci s  wy wietlane w kolejno ci. 

FF: Wy wietlanie dziennika b dów
Chronologiczne wy wietlanie b dów, które wyst pi y podczas pracy systemu.  
Dla ka dej b du wy wietlane s  nast puj ce:  

 Symbol dla danego obszaru: panelu, pompy P1 lub pompy P2. 
 Rodzaj b du lub alarmu, podsumowany w kodzie. Patrz Tabela 19. 
 Ile razy wyst pi  b d. 
 Opis tekstowy b du lub alarmu. 
 Czas prze czania na panelu lub pracy pompy, przy którym wyst pi  b d. 

Kolejno  b du w dzienniku i liczba b dów w pami ci. 

Rysunek 59: B dy w pami ci 

B dy wy wietlane s  w porz dku chronologicznym, zaczynaj c od najstarszego. Ostatni, który wyst pi  zostanie 
pokazany pierwszy. Maksymalna liczba b dów, które mog  by  wy wietlane wynosi 64; je li liczba b dów jest 
wi ksza, najstarsze s  nadpisywane. 

CT: Kontrast wy wietlacza 
Dostosowuje kontrast wy wietlacza. 

LA: J zyk 
Zmienia j zyk u ywany na wy wietlaczu. Uwaga, tryb Kiwa jest obecny tylko wtedy, gdy j zykem jest niderlandzki, 
francuski lub brytyjski i ameryka ski angielski. 

Uwaga: Je li wybrany jest ameryka ski, E.Box u yje angielskiego z systemem imperialnym. 

HS: Godziny pracy systemu 
Wskazuje godziny, gdy system by  w czony. 

H1: Godziny pracy pompy P1 
Wskazuje godziny, gdy poma P1 by a w czona. 

H2: Godziny pracy pompy P2 
Wskazuje godziny, gdy poma P2 by a w czona. 

9.4.3  MENU WARTO CI ZADANEJ 
Z g ównego menu, przytrzymaj jednocze nie klawisze “MODE” i “SET” dopóki nie uka e si  na wy wietlaczu “MENU 
WARTO CI ZADANEJ” (lub skorzystaj z menu wyboru naciskaj c “+” lub “-“).  W tym menu wy wietlane parametry 
zale  od typu aplikacji. 

SP: Ustawianie ci nienia warto ci zadanej (tylko przy podwy szaniu ci nienia i przy podwy szaniu
ci nienia KIWA z czujnikiem ci nienia)

Ci nienie warto ci zadanej, przy którym E.Box trzyma instalacj  pod ci nieniem. 

RP: Ustawianie ró nicy ci nie  (tylko przy podwy szaniu ci nienia i przy podwy szaniu ci nienia
KIWA z czujnikiem ci nienia)

Ró nica ci nienia w którym panel E.Box utrzymuje ci nienie w instalacji. Patrz rozdzia  dotycz cy podwy szania 
ci nienia. 

HC: Poziom uruchomienia pompy P2 (tylko przy opró nianiu lub nape nianiu z czujnikiem 
g boko ci)

Poziom uruchamiania pompy P2. 
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HB: Poziom uruchomienia pompy P1 (tylko przy opró nianiu lub nape nianiu z czujnikiem 
g boko ci)

Poziom uruchamiania pompy P1.
HA: Poziom zatrzymania pompy (only in drainage or filling with depth sensor) 

Poziom zatrzymania pomp P1 i P2. 

9.4.4  MENU INSTALATORA 
Z g ównego menu, przytrzymaj jednocze nie klawisze “MODE” i “SET” dopóki nie uka e si  na wy wietlaczu “MENU 
INSTALATORA” (lub skorzystaj z menu wyboru naciskaj c “+” lub “-“).  Menu pozwala przegl da  i modyfikowa
ró ne parametry konfiguracyjne: klawisz MODE umo liwia przewijanie stron menu, klawisze “+” i “-“pozwala 
odpowiednio zwi kszy  lub zmniejszy  warto  danego parametru. Naci nij SET aby opu ci  to menu i powróci  do 
menu g ównego. 
Równie  w tym menu, ró ne parametry mog  by  widoczne w zale no ci od trybu operacyjnego. 

RC: Ustawianie pr du znamionowego elektropompy 
Pr d znamionowy absorbowany przez pompy w Amperach (A). Musi by  ustawiony pr d znamionowy stosowanych 
pomp. Pr d znamionowy odnosi si  do typu u ywanego po czenia, gwiazda, trójk t lub jednofazowe. Je li stosuje si
2 pompy, musz  by  identyczne. 

MF: Tryb pracy 
Parametr ten wyra a tryb pracy E.Box. Tryb zwi kszania ci nienia KIWA jest dost pny tylko wtedy, gdy wybrany 
zosta  j zyk holenderski, francuski lub angielski. Je li tryb pracy zostanie zmieniony, kreator uruchamia si
automatycznie wraz z daniem dla parametrów, które nie zosta y skonfigurowane. 

MC: Urz dzenia steruj ce
Parametr ten pozwala wybra  typ wej cia, które informuj  E.Box o stanie systemu. Wej ciami mog  by  p ywaki, 
czujniki poziomu, czujniki ci nienia lub czujniki g boko ciowe, w zale no ci od typu aplikacji. 

GS: Urz dzenia zabezpieczaj ce (tylko przy opró nianiu lub nape nianiu lub z czujnikiem 
g boko ci)

Parametr ten pozwala wybra  typ wej cia, które poinformuj  E.Box o anomalnych warunkach systemu. Wej ciami
mog  by  p ywaki, sondy poziomu lub czujnik g boko ci. 

PR: Typ stosowanego czujnika (tylko wtedy, gdy u ywany jest czujnik ci nienia lub g boko ci)
Parametr ten pozwala wybra  typ czujnika pod czonego do E.Box. 

MS: System pomiarowy 
Parametr ten pozwala wybra  typ systemu pomiarowego u ywany do wyra ania warto ci na wy wietlaczu. Warto ci 
mog  by  wyra one w systemie metrycznym lub imperialnym. 

SO: Wspó czynnik suchobiegu 
Ustawia minimalny poziom wspó czynnika suchobiegu, poni ej którego wykrywany jest brak wody. Wspó czynnik 
suchobiegu jest parametrem bezwymiarowym uzyskanym z kombinacji poboru pr du i wspó czynnika mocy pompy. 
Dzi ki temu parametrowi mo e by  prawid owo ustalone, kiedy pompa ma powietrze w wirniku lub gdy przerwany jest 
przep yw wlotowy.  
Je li chcesz korzysta  z tego typu ochrony przed prac  na sucho, parameter TB (blok czasowy na brak wody) musi 
by  ustawiony na warto  inn  ni  zero. 
Aby ustawi  próg SO, zaleca si , aby przeprowadzi  nast puj ce testy (z parametrem TB przy 0):  

 uruchom pomp  przy niskim nat eniu przep ywu i zapami taj warto  odczytan  SO, 
 uruchom pomp  na sucho.

Ustaw TB na danej warto ci i ustawi  SO w po owie drogi mi dzy warto ciami 2 odczytanych w 2 poprzednich 
sytuacjach. 

MP: Minimalny próg ci nienia (tylko przy podwy szaniu ci nienia i przy podwy szaniu ci nienia
KIWA)

Ustawia minimalne ci nienie dla wy czenia ze wzgl du na brak wody. Je eli ci nienie w instalacji dociera pod 
ci nieniem poni ej MP, podawany jest sygna  braku wody. To równie  wymaga innej warto ci TB ni  0, aby by
aktywnym.  

OD: Rozmiar naczynia wzbiorczego (tylko przy podwy szaniu ci nienia i przy podwy szaniu
ci nienia KIWA)) 

Pozwala ustawi  wielko  zbiornika wyrównawczego. 

EP: Wy czenie pompy 
Umo liwia wy czenie jednej lub dwóch pomp; przydatna, gdy tylko jedna pompa jest po czona z panelem E.Box. 
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9.4.5  MENU POMOCY TECHNICZNEJ 
Z g ównego menu, przytrzymaj jednocze nie klawisze “MODE” i “SET” i “-“dopóki nie uka e si  na wy wietlaczu 
“MENU POMOCY TECHNICZNEJ” (lub skorzystaj z menu wyboru naciskaj c “+” lub “-“).  Menu pozwala przegl da  i 
modyfikowa  ró ne parametry konfiguracyjne: klawisz MODE umo liwia przewijanie stron menu, klawisze “+” i “-
“pozwala odpowiednio zwi kszy  lub zmniejszy  warto  danego parametru. Naci nij SET aby opu ci  to menu i 
powróci  do menu g ównego. Równie  w tym menu, ró ne parametry mog  by  widoczne w zale no ci od trybu 
operacyjnego. 

TB: Czas blokowania braku wody 
Okre la czas, przez który sygna  braku wody nale y utrzymywa  w celu nadania alarmu. 

T1: Czas wy czenia po sygnale niskiego ci nienia (tylko przy podwy szaniu ci nienia i przy 
podwy szaniu ci nienia KIWA) 

Okre la czas, przez który musi si  utrzymywa  sygna  niskiego ci nienia w celu nadania alarmu. Parametr ten jest 
przydatny w trybie KIWA. 

T2: Czas opó nienia wy czania (tylko przy podwy szaniu ci nienia KIWA) 
Ustawia opó nienie, w którym pompa wy cza si  po osi gni ciu warunków wy czenia. 

ET: Tryb wymiany 
Ustawia tryb, z którym wymieniane s  pompy. Mo esz wybra , aby ich nie wymienia , aby zrobi  to przy ponownym 
uruchomieniu, lub zrobi  to po pewnym czasie. 

AL: Przeciw wyciekom 
Je li przeciw wyciekanie jest ustawione, nie b dzie wi cej ni  8 uruchomie  na minut , na pomp .

AB: Antyblokady (tylko przy opró nianiu) 
Uruchamia pompy na kilka chwil, je eli nie by  on na czas ustawiony w tym parametrze. Ta funkcja s u y do 
zapobiegania blokowaniu pomp ze wzgl du na d ug  nieaktywno . Ta funkcja jest dost pna tylko przy opró nianiu. 

TH: Wysoko  zbiornika (tylko w trybie nape niania i opró niania z czujnikiem g boko ci)
Umo liwia ustawienie wysoko ci zbiornika, je li E.Box jest u ywany w trybie nape niania lub opró niania wraz z 
czujnikiem g boko ci. 

ML: Maksymalny poziom alarmu (tylko w trybie nape niania i opró niania z czujnikiem g boko ci)
Umo liwia ustawienie, które generuje maksymalny poziom alarmu. Mo esz wybra  oddzielne urz dzenie, takie jak 
p ywak lub sonda poziomu, lub masz alarm podany przez czujnik u ywany do uruchamiania pompy. W tym przypadku 
mo na równie  ustawi  poziom, który generuje alarm. 

LL: Minimalny poziom alarmu (tylko w trybie nape niania i opró niania z czujnikiem g boko ci)
Umo liwia ustawienie, które generuje minimalny poziom alarmu. Mo esz wybra  oddzielne urz dzenie, takie jak 
p ywak lub sonda poziomu, lub masz alarm podany przez czujnik u ywany do uruchamiania pompy. W tym przypadku 
mo na równie  ustawi  poziom, który generuje alarm. 

RF: Resetowanie b du i ostrze enia 
Przytrzymuj c razem klawisze + i – przez co najmniej 2 sekundy usuwa histori  b dów i ostrze e . Liczb  wad 
wyst puj cych w dzienniku wskazano pod symbolem RF (max 64). Dziennik mo na przegl da  w menu MONITOR 
na stronie FF. 

PW: Ustawianie has a
Wy wietlacz E.Box posiada system chroniony has em. Je li has o zosta o ustawione, parametry b d  dost pne i 
widoczne, ale nie b dzie mo na ich zmienia .

Kiedy has o (PW) wynosi “0” wszystkie parametry s  odblokowane i mog  by  edytowane. 

Gdy stosuje si  has o (warto  PW ró ni si  od 0) wszystkie zmiany s  zablokowane i "XXXX" jest wy wietlane na 
stronie PW.   

Je li has o jest ustawione pozwala to na poruszanie si  po wszystkich stronach, ale w ka dej próbie edycji parametru 
pojawia si  wyskakuj ce okienko z pro b , aby wpisa  has o. Wyskakuj ce okienko pozwala wrzuci  lub wpisa  has o
i edytowa  parametr. 
Gdy wpisano prawid owe has o parametry s  odblokowane i mog  by  edytowane dla 10’. 
Po wpisaniu poprawnego has a k ódka pokazuje otwarcie, podczas gdy je li podano nieprawid owe has o pojawia si
migaj ca k ódka.  
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Je li z e has o zostanie wpisane wi cej ni  10 razy pojawia si  b dne has o k ódki z odwróconymi kolorami i has o nie 
mo e zosta  akceptowane, dopóki urz dzenie nie zostanie wy czone i ponownie w czone. Po zresetowaniu 
warto ci fabrycznych has o ustawione jest z powrotem na “0”. 
Ka da zmiana has a jest uwzgl dniana, gdy "Mode" lub "Set" jest wci ni ty, a ka da kolejna zmiana parametru 
wymaga wpisania ponownie nowego has a (na przyk ad Instalator sprawia, e wszystkie ustawienia z domy ln
warto ci  PW = 0 i wreszcie, przed opuszczeniem, ustawia PW, tak aby mie  pewno , e urz dzenie jest ju
chronione bez adnego dalszego dzia ania). 

W przypadku zagubienia has a s  2 mo liwo ci edycji parametrów E.Box: 
 Zanotuj wszystkie warto ci parametru, zresetuj e.box z warto ciami fabrycznymi. Operacja resetowania 

usuwa wszystkie parametry e.box, w tym has o. Patrz rozdzia  RESETOWANIE i USTAWIENIA FABRYCZNE. 
 Zanotuj numer obecny na stronie has a, wy lij e-mail z tym numerem do centrum us ugowego, w ci gu kilku 

dni otrzymasz has o, aby odblokowa  E.Box.   

10   ZABEZPIECZENIA PANELU I ALARMY 
W przypadku wyst pienia b du, jest to sygnalizowane przez E.box na kilka sposobów: 

 Diody b du zapalaj  si  na g ównym interfejsie , po o enie diody LED wskazuje czy jest to b d panelu 
czy pompy. Liczba migni  okre la typ b du. 

 Wskazanie na wy wietlaczu (je li jest). A tak e wskazanie rodzaju b du, modele z wy wietlaczem wskazuj ,
kiedy wyst pi  b d i ile razy. Istnieje równie  dziennik b dów. 

 Zdalna sygnalizacja. Sygna y b du mog  by  wysy ane za pomoc  pilota do syreny, na telefon lub inne 
rodki. Do tej funkcji s  przeka niki Q1, Q2 i Q3. Aby uzyska  wi cej informacji, patrz tabela 17. 

10.1 B dy sygnalizowane przez alarmowe diody LED i przeka niki  
Ten typ sygna u jest zawsze dost pny z wszystkimi modelami E.Box i sk ada si  z: 

 3 diody LED o b dach, które wskazuj , miejsce wyst pienia b du, w ca ym systemie lub na pompie P1 lub 
P2.

 Liczba migni  tych diod, która wskazuje rodzaj b du. 
 Zdalny sygna  na przeka nikach: Q1 Q2 Q3. Sygna  ten mo e by  u ywany do w czania syren i / lub 

migania, lub sta ych wiate . Takie kontakty mog  by  równie  przesy ane na telefon w celu uzyskania 
alarmów poprzez GSM. Na ogó , Q1 oznacza b dy pompy P1, Q2 te pompy P2, a Q3 te systemu. 

Poni sza tabela wskazuje, nast pstwa dla ka dego alarmu, sygnalizowane przez diody LED i przeka niki: 
 Krótki opis. Bardziej szczegó owe opisy dostarczane s  w nast puj cych punktach. 
 Symbol alarmu. 
 Liczba b ysków diod alarmowych pompy. 
 Liczba b ysków diod alarmowych systemu. 
 Je li alarm jest samo resetowalny lub resetowanie musi by  wykonane r cznie z resetowaniem alarmu pompy 

lub globalnymi przyciskami kasowania. 
 Czy alarm blokuje lub czy nadal umo liwia dzia anie panelu. 
 Które styki przeka nikowe s  zamkni te w obecno ci alarmu. Na ogó , Q1 oznacza b dy pompy P1, Q2 te 

pompy P2, a Q3 te systemu. 
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Sygna  LED na p ycie 
czo owej 

W a ciwo
alarmu Zdalny sygna

Nazwa alarmu/awarii P1P2 

S
yste
m auto

m
atyc

zny
reset

bloko
w

anie

Q
1

Q
2

Q
3

Przeka nik alarmowy/ 
prze cznik zdalnego 

sterowania
** X X X X ** 

Pompa od czona 
** X * X X ** 

Alarm zalania 
instalacji olejowej **   X X X 

Alarm zbyt cz stych
uruchomie ** X  X X X 

Alarm przeci enia
pr dowego ** X * X X ** 

Alarm pochodz cy z 
R X    X 

Alarm pochodz cy z 
N X (***)    X 

Alarm czujnika 
ci nienia/ g boko ci X    X 

Alarm niespójno ci
p ywaków X    X 

Niespójno  alarmu 
przelacznika DIP  X   X 

Alarm b du klucza
     

Alarm napi cia 
wej ciowego X X   X 

Alarm b du selektora 
napi cia  X   X 

Alarm b du napi cia 
 X   X 

Alarm b du
wewn trznego  X   X 

Ogólny alarm pomp 
P1+P2  X X X X 

Tabela 17: Ogólna tabela alarmów: sygna y i styki
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Wskazuje liczb  migni  wykonanych przez LED ostrze enia. 

Dioda wieci si wiat em ci g ym. 

* Alarm mo e wyst powa  maksymalnie 6 razy w ci gu 24 godzin, po którym dokonuje si  blokowanie. 
** Je li awarie / alarmy wyst puj  na obu pompach w tym samym czasie, ALARM ZDALNY (przeka niki 

Q1, Q2, Q3) jest aktywowany i ALARM OGÓLNY(czerwony) wieci wiat em ci g ym.
*** W trybie zwi kszania ci nienia KIWA b d nie jest automatycznie resetowany i musi zosta

zresetowany r cznie. 

Alarm z 
automatycznym 
resetem = 

E.Box reaktywuje pomp  je li przyczyna wygenerowanego alarmu zosta a usuni ta, lub, w 
przypadkach, gdy nie jest to mo liwe, sprawia, e próby nast puj  w odst pach czasu. 

Allarme Bloccante = E.Box utrzymuje pomp  w stanie zatrzymania do momentu przeprowadzenia r cznego 
resetu.

10.2 Ochrona/alarm wej  cyfrowych R i N 
Wej cia
cyfrowe 

Funkcja podwy szania
ci nienia i podwy szanie

ci nienia KIWA 

Funkcja nape niania Funkcja opró niania

R

Max. ci nienie.
Zatrzymanie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym,
- zdalnym sygna em Q3.

Min. poziom (w zbiorniku) 
Uruchomienie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym, 
- zdalnym sygna em Q3  
Wyzwalanie i reset po 0,5 
sekundy. 

Max. poziom 
Uruchomienie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym,
- zdalnym sygna em Q3  
Wyzwalanie i reset po 0,5 
sekundy. 

N

Min. ci nienie
Zatrzymanie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym,
- sygna  alarmowy przed prac
  na sucho, 
- zdalnym sygna em Q3.

Max. poziom (w zbiorniku) 
Zatrzymanie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym, 
- zdalnym sygna em Q3. 

Min. poziom (rezerwa wody) 
Zatrzymanie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym,
- sygna  przed prac  na sucho, 
- zdalnym sygna em Q3.
Wyzwalanie i reset po 1 
sekundzie. 

Min. poziom
Zatrzymanie 2 pomp z: 
- ogólnym sygna em alarmowym,
- sygna  alarmowy przed prac
  na sucho, 
- zdalnym sygna em Q3.
Wyzwalanie i reset po 1 
sekundzie. 

Uwaga! je eli zaciski R i N nie 
s  stosowane musz  by
mostkowane! 

Uwaga! je eli zacisk N nie jest 
stosowany musi by
mostkowany! Je li stosowane s
czujniki poziomu jedynie R musi 
by  mostkowany, je eli nie jest 
u ywany.

Uwaga! je eli zacisk N nie jest 
stosowany musi by
mostkowany! 

Tabela 18: Ochrona/alarm wej  cyfrowych  R i N 

- Przeka nik/ pilot zdalnego sterowania alarmu wy cznika
Ten b d pojawia si  je eli prze czniki zdalnego sterowania pompy maj  usterki. Je li ten alarm wyst puje, sprawd
okablowanie. Je eli stwierdzono wady, panel musi by  naprawiony. 

- Pompa od czona 
Ten b d pojawia si , gdy panel E.Box nie "dostarcza" pr du do pompy. B d ten pojawia si  równie  je eli wej cie KK 
(zabezpieczenie termiczne silnika) otwiera si .
Alarm jest specyficzny dla pompy. Dla ka dej pompy alarm pozwala na seri  prób ponownego uruchomienia o 
zmiennym czasie przerwy mi dzy jednym a nast pnym uruchomieniem, który zwi ksza si  o 1 minut  przez pierwsze 
60 minut (1-2-3 min.... 60 min.), po których b dzie jedna próba co godzin .
Aby rozwi za  ten problem, nale y sprawdzi  pompy i przewody i sprawdzi  warto  ustawionego pr du 
znamionowego (trymer lmax). 
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- Ochrona/alarm suchobiegu 
Kiedy ci nienie spada do warto ci poni ej 0,5 bar na oko o 10 sekund, alarm jest aktywowany z zatrzymaniem pompy 
i wieceniem diody LED. Ochrona/alarm suchobiegu jest w czany w trybie zwi kszania ci nienia, gdy pod czony jest 
analogowy czujnik ci nienia. 
Ochrona ta mo e by  wybrana przez DS_A4. 
Po 1 minucie b dzie 1 próba resetu przez maksymalnie 30 sekund. Je li ta próba si  powiedzie alarm jest 
zresetowany, w przeciwnym wypadku pompa pozostaje w stanie zablokowanym. 

Ochrona/alarm suchobiegu nie jest aktywowany, je eli pompy elektryczne s  uruchamiane r cznie. 

Aby rozwi za  ten problem, sprawd  cz  hydrauliczn  instalacji. Upewnij si , e wszystko jest w porz dku. 
Sprawd  te  czujnik ci nienia i upewnij si , e odczyt ci nienia jest regularny. 

- Ochrona przed zbyt cz stymi uruchomieniami 
Ten b d pojawia si , gdy system wymaga wi cej ni  8 rozruchów na pompy na minut ; to zwykle pojawia si , gdy 
istniej  nieszczelno ci w systemie lub naczynie wzbiorcze jest odpompowane. 
Ochrona przed szybkimi uruchomieniami pozwala ka dej pompie na maksymaln  liczb  8 uruchomie  na minut .
Zabezpieczenie nie interweniuje, je li liczba rozruchów na minut  jest mniejsza ni  8.
Aby rozwi za  ten problem, sprawd , czy nie ma wycieków i sprawd  naczynie wzbiorcze je li jest. 

- Zabezpieczenie/alarm przed przeci eniem pr dowym (zabezpieczenie przeciwprzeci eniowe) 
Alarm ten pojawia si  w przypadku wyst pienia przeci enia pr dowego pomp. Alarm jest specyficzny dla pompy. 
Dla ka dej pompy alarm przeci enia pr dowego pozwala na 6 prób automatycznego resetowania, co 10 minut, w 
ci gu 24 godzin roboczych. Przy siódmej próbie panel nie wykonuje dalej automatycznego resetowania, chyba e po 
r cznym resetowaniu przez u ytkownika. Aby rozwi za  ten problem, nale y sprawdzi  pompy, przewody i upewni
si , e pr d znamionowy pompy jest ustawiony prawid owo. Ten b d mo e by  generowany przez zablokowan
pomp .

- Czujnik alarmu ci nienia lub g boko ci
Je li jest wybrana operacja z czujnikiem , ale panel nie wykry  czujnika, pompy s  wy czane, a alarm jest wskazany. 
W tym przypadku nale y sprawdzi  okablowanie. 
Je li czujnik zosta  prawid owo zainstalowany, ale sygna  czujnika jest poza zakresem pomiarowym, pompy s
wy czone, a alarm jest wskazany. Sprawd  ci nienie w instalacji, a gdy odczyt czujnika nie jest poprawny, wymie
czujnik. 

- Alarm niespójno ci p ywaków/lub sond 
Ten b d wyst puje, gdy stan p ywaków lub sondy poziomu nie jest poprawny, na przyk ad p ywak na najwy szym 
poziomie w zbiorniku wskazuje na obecno  wody, a dolne p ywaki nie. Aby rozwi za  te problemy, nale y sprawdzi
okablowanie i stan p ywaków.  Mo liwe jest sprawdzenie po o enie wykrytego przez panel na ekranie. Zaleca si , aby 
sprawdzi , czy nie ma dziur w p ywakach. 

- Alarm prze cznika DIP 
Alarm prze cznika DIP jest aktywowany w nast puj cych przypadkach: 

Niespójno  prze cznika DIP z odpowiednimi funkcjami (nieprawid owa konfiguracja). 
Aby zresetowa  alarm: 

 Przywró  prze czniki DIP do w a ciwej pozycji. 
 Naci nij klawisz RESET. 

Prze cznik DIP regulacji z panelu na ywo. 
Aby zresetowa  alarm, naci n klawisz RESET. 

- Alarm b du
Je eli naci ni cie przycisków na p ycie czo owej jest wykrywane w ci gu pierwszych 30 sekund zasilania, przyciski 
niespójno ci alarmu s  aktywowane. Sprawd , czy przyciski dzia aj  efektywnie! 

- Napi cie wej ciowe 
Je eli zmienne napi cie wej ciowe panelu nie jest w granicach okre lonych w specyfikacji, zostaje podany alarm dla 
nieregularne zmiennego napi cia wej ciowego. Alarm jest wy czany minut  po powrocie zmiennego napi cia wej
w granicach. Je li pojawi si  ten alarm, sprawd  napi cie wej ciowe panelu. Je li jest to regularne, panel nale y
wymieni .
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- B d prze cznika napi cia
Ten b d mo e si  pojawi  na E.Box plus, w przypadku awarii na E.Box Plus lub uszkodzenia bezpiecznika FU2. W 
przypadku alarmu, sprawd  bezpiecznik FU2 i upewnij si , e panel jest zasilany odpowiednim napi ciem, jak podano 
w tabeli 1 - Dane techniczne. 

- B d napi cia
Je li tablica elektroniczna ma usterki, które przyjmuje jedno z wewn trznych napi  do niedopuszczalnego poziomu, 
alarm zostanie w czony dla b du napi cia wewn trznego panelu. Ten b d nie mo e zosta  zresetowany. 
Je li pojawi si  ten b d, sprawd  napi cia zasilania i okablowanie. Je li wszystko jest w porz dku, E.Box dozna
uszkodze  wewn trznych i musi zosta  naprawiony. 

- B d wewn trzny 
Wewn trzny b d panelu. Ten b d nie mo e zosta  zresetowany. Je li pojawi si  ten b d, sprawd  napi cia zasilania 
i okablowanie. Je li wszystko jest w porz dku, E.Box dozna  uszkodze  wewn trznych i musi zosta  naprawiony. 

- Ogólny b d pomp P1 + P2 
Ten b d pojawia si gdy adna pompa nie jest dost pna do pompowania. Aby rozwi za  ten problem, spójrz na b dy
pomp. 

10.3 Alarmy wy wietlane na wy wietlaczu  
W przypadku wyst pienia alarmu, strona pojawi si  na wy wietlaczu, wskazuj c: 

 Z ikon , czy jest to system alarmowy lub alarm pompy P1 lub P2. 
 Kodem oraz krótkim opisem rodzaju alarmu. 

Okno z alarmem pozostaje widoczne do momentu naci ni cia klawisza lub dopóki przyczyna alarmu nie zniknie.  
Kompletne wskazanie alarmów mo na znale  w dzienniku alarmów. 

10.3.1  Alarmy sygnalizowane na wy wietlaczu 
Poni sza tabela wskazuje dla ka dego alarmu: 

 Krótki opis i kod odpowiadaj cy przedstawionemu, ewentualnie w postaci skróconej, na wy wietlaczu. 
Bardziej szczegó owe opisy dostarczane s  w nast puj cych ust pach.

 Czy alarm dotyczy pojednynczych pomp lub systemu. 
 Czy alarm jest samo resetuj cy, czy musi by  resetowany r cznie za pomoc  przycisków resetu. 
 Które styki s  zamkni te przy obecno ci alarmu. Na ogó  Q1 wskazuje b dy pompy P1, P2 te pompy P2 i Q3 

te systemu. 

Alarmy s  równie  wskazane przez diody alarmowe wyst puj ce na panelu przednim, ale je li jest wy wietlacz jest 
korzystne odniesienie do wskaza  pokazanych na wy wietlaczu, które zawieraj  wi cej informacji. 
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O
pis 

K
od 

Pom
pa/System

 

A
larm

 z 
autom

atycznym
 

resetem

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Przeka nik/ prze cznik zdalnego sterowania JR P X X X  
Pompa od czona NC P X X X  
Suchobieg BL P/S X X X X 
Zbyt cz ste uruchomienia LK P/S X X X X 
Przeci enie pr dowe OC P X X X  
Wy cznik ci nieniowy dla maksymalnego ci nienia 

RI S X XMaksymalny poziom p ywaka 
Minimalny poziom p ywaka
Minimalny poziom sondy 
Maksymalny poziom sondy 
Wy cznik ci nieniowy dla minimalnego ci nienia 

NI S

X(**)   

X
Maksymalny poziom p ywaka 

XMinimalny poziom p ywaka
Minimalny poziom sondy 
Maksymalny poziom sondy 
Maksymalny poziom HL S X   X 
Minimalny poziom LL S X   X 
Czujnik ci nienia BP1/BP2 S X   X Czujnik g boko ci 
Niespójny stan p ywaka FI S X   X Niespójno  stanu sondy poziomu 
Wy cznik Dip  DS S X   X 
Trymer SP W1 S X   X 
Trymer DP W2 S X   X 
Trymer Imax W3 S X   X 
B d klawisza PK S X   X 
Napi cie wej ciowe NL S X   X 
B d prze cznika napi cia VS S    X 
B d napi cia V0..V15 S X   X 
Zmie  tryb pracy OM S     
B d wewn trzny E0..E15 S    X 

Tabela 19: B dy E.Box pokazywane na wy wietlaczu 

(*)w trybie podnoszenia ci nienia (nie KIWA) alarm mo e by  równie  generowany przez sond /p ywak poziomu 
zanurzony w pompie, z których pompy s  wyci gane.  
(**)w trybie podnoszenia ci nienia KIWA alarm nie jest samoresetuj cy i musi zosta  zresetowany r cznie.  

- JR: Przeka nik/ prze cznik zdalnego sterowania zatrzymujacy alarm 
Ten b d pojawia si , gdy prze czniki zdalnego sterowania pomp maj  usterki. Wyst pienie alarmu oznacza, e
nale y sprawdzi  okablowanie. Je eli stwierdzi si  wady, panel musi by  naprawiony. 

- NC:  Pompa od czona 
Ten b d pojawia si , gdy panel E.Box nie "dostarcza" pr du do pompy. B d ten pojawia si  równie  w przypadku 
je eli wej cie KK (zabezpieczenie termiczne silnika) otwiera si .
Alarm jest specyficzny dla pompy. Dla ka dej pompy alarm pozwala na seri  prób ponownego uruchomienia o 
zmiennym czasie przerwy mi dzy jednym a nast pnym uruchomieniem, który zwi ksza si  o 1 minut  przez pierwsze 
60 minut (1-2-3 min.... 60 min.), po których b dzie jedna próba co godzin .

- BL: Zabezpieczenie/alarm przed suchobiegiem 
Zabezpieczenie/alarm przed suchobiegiem jest aktywowany w sytuacji podnoszenia ci nienia, gdy pod czony jest 
analogowy czujnik ci nienia, podczas gdy w innych trybach pracy, konieczne jest ustawienie parametru SO na 
warto  inn  ni  “OFF”. 

Ochrona ta mo e by  aktywowana przez ustawienie parametru TB na warto  inn  ni  zero. 
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Ochrona interweniuje: 
 Kiedy ci nienie spadnie do warto ci ni szej ni  parametr MP (domy lnie 0.45bar) przez okres czasu równy 

parametrowi TB, alarm jest aktywowany z zatrzymaniem pompy i wieceniem diody LED. 
 Je eli wspó czynnik suchobiegu dla jednej z pomp spadnie poni ej tej warto ci w czasie pracy. Wi cej

informacji na temat ustawienia tSO, patrz punkty 9.4.4 i 9.4.5. 

Po 1 minucie b dzie 1 próba resetu przez maksymalnie 30 sekund. Je li ta próba si  powiedzie alarm jest 
zresetowany, w przeciwnym wypadku pompa pozostaje w stanie zablokowanym. 

Ochrona/alarm suchobiegu nie jest aktywowany, je eli elektropompy s  uruchamiane r cznie. 

Aby rozwi za  ten problem, sprawd  cz  hydrauliczn  instalacji. Upewnij si , e wszystko jest w porz dku. 
Sprawd  te  czujnik ci nienia i upewnij si , e odczyt ci nienia jest prawid owy. 

- LK: Ochrona przed zbyt cz stymi rozruchami 
Ten b d pojawia si , gdy system wymaga wi cej ni  8 rozruchów na pompy na minut ; to zwykle pojawia si , gdy 
istniej  nieszczelno ci w systemie lub naczynie wzbiorcze jest odpompowane. 
Ochrona przed szybkimi uruchomieniami pozwala ka dej pompie na maksymaln  liczb  8 uruchomie  na minut .
Zabezpieczenie nie interweniuje, je li liczba rozruchów na minut  jest mniejsza ni  8.
Aby rozwi za  ten problem, sprawd , czy nie ma wycieków i sprawd  naczynie wzbiorcze je li jest.

- OC: Zabezpieczenie/alarm przed przeci eniem pr dowym (zabezpieczenie przeciwprzeci eniowe) 
Alarm ten pojawia si  w przypadku wyst pienia przeci enia pr dowego pomp. Alarm jest specyficzny dla pompy. 
Dla ka dej pompy alarm przeci enia pr dowego pozwala na 6 prób automatycznego resetowania, co 10 minut, w 
ci gu 24 godzin roboczych. Przy siódmej próbie panel nie wykonuje dalej automatycznego resetowania, chyba e po 
r cznym resetowaniu przez u ytkownika. Aby rozwi za  ten problem, nale y sprawdzi  pompy, przewody i upewni
si , e pr d znamionowy pompy jest ustawiony prawid owo. Ten b d mo e by  generowany przez zablokowan
pomp .

- RI: Alarmy RI 
B dy te pochodz  z wej cia R. Zachowanie panelu jest ró ne w zale no ci od trybu roboczego. Rozwi zanie 
problemu zawsze zawiera sprawdzanie sygna u przychodz cego z wej cia R. 

Komunikat Znaczenie i opis 

Prze cznik ci nieniowy dla 
maksymalnego ci nienia 

Ten b d pojawia si  przy podnoszeniu ci nienia i wskazuje, e prze cznik 
maksymalnego ci nienia jest aktywowany lub e styk R nie zosta
zmostkowany. E.Box zatrzymuje pompy.

P ywak maksymalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy opró nianiu i wskazuje, e p ywak maksymalnego 
poziomu jest aktywowany lub e styk R zosta y zmostkowany. E.Box 
aktywuje pompy. 

P ywak minimalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy nape nianiu i wskazuje, e p ywak minimalnego 
poziomu jest aktywowany lub e styk R zosta  zmostkowany. E.Box aktywuje 
pompy.

Sonda minimalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy nape nianiu i wskazuje, e sonda minimalnego 
poziomu jest aktywowana lub e styk R nie zosta  zmostkowany. E.Box 
aktywuje pompy.

Sonda maksymalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy nape nianiu i wskazuje, e sonda maksymalnego 
poziomu jest aktywowana lub e styk R zosta  zmostkowany. E.Box aktywuje 
pompy.

Tabela 20: Alarmy RI 

- NI: Alarmy NI 
B dy te pochodz  z wej cia N. Zachowanie panelu jest ró ne w zale no ci od trybu roboczego. Rozwi zanie 
problemu zawsze zawiera sprawdzanie sygna u przychodz cego z wej cia N. 
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Komunikat Znaczenie i opis 

Prze cznik ci nieniowy dla 
maksymalnego ci nienia 

Ten b d pojawia si  przy podnoszeniu ci nienia i wskazuje, e prze cznik 
maksymalnego ci nienia jest aktywowany albo, e styk N nie zosta
zmostkowany. E.Box zatrzymuje pompy. In KIWA pressure boosting the 
error is not self-resetting and manual intervention is necessary.

P ywak maksymalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy opró nianiu i wskazuje, e p ywak maksymalnego 
poziomu jest aktywowany lub e styk N zosta  zmostkowany. E.Box 
zatrzymuje pompy. 

P ywak minimalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy opró nianiu i wskazuje, e p ywak maksymalnego 
poziomu jest aktywowany lub e styk N nie zosta  zmostkowany. E.Box 
zatrzymuje pompy.

Sonda minimalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy nape nianiu i wskazuje, e sonda minimalnego 
poziomu jest aktywowana lub e styk N nie zosta  zmostkowany. E.Box 
zatrzymuje pompy.

Sonda maksymalnego poziomu 
Ten b d pojawia si  przy nape nianiu i wskazuje, e sonda maksymalnego 
poziomu, jest aktywowana lub styk N jest zmostkowany. E.Box aktywuje 
pompy.

Tabela 21: Alarmy NI
- HL: Maksymalny poziom alarmu 

B d ten pochodzi z czujnika g boko ci, gdy jej wskazanie przekroczy próg ML (poziom maksymalny). Mo e si  to 
zdarzy , gdy czujnik g boko ci jest u ywany do alarmów poziomów maksymalnych i minimalnych. Rozwi zanie
problemu zawsze polega na sprawdzeniu warto ci progowych poziomu cieczy w zbiorniku i stanu czujnika. 
Zachowanie panelu jest ró ne w zale no ci od trybu operacyjnego. Przy opró nianiu ten b d powoduje wymuszony 
start pomp, a przy nape nianiu wymuszone zatrzymanie pomp. 

- LL: Minimum level alarm 
B d ten pochodzi z czujnika g boko ci, gdy jej wskazanie jest poni ej progu LOL (poziom minimalny). Mo e si  to 
zdarzy , gdy czujnik g boko ci jest u ywany do alarmów poziomów maksymalnych i minimalnych. Rozwi zanie
problemu zawsze polega na sprawdzeniu warto ci progowych poziomu cieczy w zbiorniku i stanu czujnika. 
Zachowanie panelu jest ró ne w zale no ci od trybu operacyjnego. Przy nape nianiu b d powoduje wymuszony start 
pomp, a przy opró nianiu wymuszone zatrzymanie pomp. 

- BP1/BP2: Alarm czujnika ci nienia /czujnika g boko ci
Je li wybrana zosta a praca za pomoc  czujnika ci nienia lub g boko ci, ale panel nie wykrywa czujnika, pompy s
dezaktywowane i alarm jest wskazany. W tym przypadku nale y sprawdzi  okablowanie. 
Je li czujnik zosta  prawid owo zainstalowany, ale sygna  czujnika jest poza zakresem pomiarowym, pompy s
dezaktywowane i alarm jest wskazany. Sprawd  ci nienie w instalacji, a gdy odczyt czujnika nie jest poprawny, 
wymie  czujnik. 

- FI: Niespójno  stanu p ywaków lub sond poziomu 
Ten b d wyst puje, gdy stan p ywaków lub sond poziomu nie jest poprawny, Przyk adowo p ywak na najwy szym 
poziomie w zbiorniku wskazuje na obecno  wody, a dolne p ywaki nie. Aby rozwi za  te problemy, nale y sprawdzi
okablowanie i stan p ywaków.  Mo liwe jest sprawdzenie po o enia wykryty przez panel na ekranie. Zaleca si , aby 
sprawdzi , czy nie ma dziur w p ywakach. 

- DS: Alarm prze cznika Dip 
Alarm prze cznika Dip pojawia si  wtedy, gdy pozycje prze czników DIP zosta y zmienione.  

Je li nowa konfiguracja prze czników DIP jest prawid owa, pojawi si  pytanie, czy j  zaakceptowa  czy zignorowa .
Je li zostanie przyj ta, E.Box rozpocznie prac  z now  konfiguracj .  Je li nowa konfiguracja nie jest prawid owa, 
proponuje si , aby ja zignorowa .

- W1: Trymer SP 
Ten b d pojawia si  wtedy, gdy trymer SP wewn trz panelu zosta  przeniesiony. Zostaniesz zapytany, czy przyj ,
czy zignorowa  now  warto  SP. Je li zostanie przyj ta, warto  prze czników DIP równie  b dzie akceptowana. 

- W2: Trymer DP 
Ten b d pojawia si  wtedy, gdy trymer DP wewn trz panelu zosta  przeniesiony. Zostaniesz zapytany, czy przyj ,
czy zignorowa  now  warto  DP. Je li zostanie przyj ta, warto  prze czników DIP równie  b dzie akceptowana. 

- W3: Trymer Imax 
Ten b d pojawia si  wtedy, gdy trymer Imax wewn trz panelu zosta  przeniesiony. Zostaniesz zapytany, czy przyj ,
czy zignorowa  now  warto  Imax. Je li zostanie przyj ta, warto  prze czników DIP równie  b dzie akceptowana. 
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- PK: B d klawisza 
Je eli naci ni cie przycisków na p ycie czo owej jest wykrywane w ci gu pierwszych 30 sekund zasilania, przyciski 
niespójno ci alarmu zostaja aktywowane. Sprawd , czy przyciski dzia aj  efektywnie! 

- NL: B d napi cia wej ciowego 
Je eli zmienne napi cie wej ciowe panelu nie jest w granicach okre lonych w specyfikacji, podany zostaje alarm 
napi cia wej ciowego. Alarm jest wy czany minut  po powrocie zmiennego napi cia na wej ciu na do granic. Je li
pojawi si  ten b d, nale y sprawdzi , czy napi cie zasilania jest w granicach akceptowanych przez panel E.Box, 
patrz tabela 1 – Dane techniczne. 

- VS: B d prze cznika napi cia
Ten b d mo e si  pojawi  na E.Box plus, w przypadku awarii na E.Box Plus lub uszkodzenia bezpiecznika FU2. W 
przypadku alarmu, sprawd  bezpiecznik FU2 i upewnij si , e panel jest zasilany odpowiednim napi ciem, jak podano 
w tabeli 1 - Dane techniczne. 

- V0..V15: B d napi cia
Je li tablica elektroniczna ma usterki, które podnosz  jedno z wewn trznych napi  do niedopuszczalnego poziomu, 
alarm zostanie w czony dla b du napi cia wewn trznego panelu V0..V15. Ten b d nie mo e zosta  zresetowany. 
Kod Vx wskazuje cz  obwodu, w którym stwierdzono usterki. Je li pojawi si  ten b d, sprawd  napi cia zasilania i 
okablowanie. Je li wszystko jest w porz dku, E.Box dozna  uszkodze  wewn trznych i musi zosta  naprawiony. 

- OM: : Zmieniony tryb pracy 
Ta wiadomo  jest tylko ostrze eniem i nie jest to b d. Pojawia si  tylko w dzienniku alarmów i wskazuje, e
konfiguracja E.Box zosta a zmieniona, na przyk ad, z opró niania do podnoszenia ci nienia. 

- E0..E15: B d wewn trzny 
Wewnetrzny b d panelu. Ten b d nie mo e zosta  zresetowany. Je li pojawi si  ten b d, sprawd  napi cia zasilania 
i okablowanie. Je li wszystko jest w porz dku, E.Box dozna  uszkodze  wewn trznych i musi zosta  naprawiony. 

11   RESET I USTAWIENIA FABRYCZNE 
11.1 Ogólne resetowania systemu  
Aby zresetowa  E.Box, wy cz panel i ponownie w cz. Operacja nie usuwa ustawie  zapisanych przez u ytkownika. 

11.2 Przywracanie ustawie  fabrycznych  
Aby przywrócic ustawienia fabryczne, wy cz E.box, zaczekaj, a  wy wietlacz zostanie ca kowicie wy aczony,  naci nij 
i przytrzymaj klawisze “SET” i “+”, i w cz zasilanie; zwolnij dwa przyciski tylko wtedy, gdy pojawiaj  si  litery “EE”.
Po tej procedurze uruchamia si  kreator konfiguracji. 

Je li nie ma wy wietlacza, wystarczy zmieni  konfiguracj  PRZE CZNIKA DIP dla E.Box z braku zasilania i 
ponownie zasila  E.Box. 


