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Elektromechanikus és elektromos vezérlőpanelek 
 
A Zenit elektromechanikus és elektronikus 
vezérlőpanelek alkalmasak a 0.37-55 kW teljesítményű, 
egy- vagy háromfázisú, közvetlen vagy csillag-delta 
kapcsolású búvárszivattyúk kezelésére. 
Úszókapcsolóval és szintjelzővel történő használatra 
tervezték. 
 
A standard termékek széles skáláján kívül számos 
egyéni panel készül, hogy kielégítsék az ügyfelek 
különleges igényeit. 
 
 
 
 
 
 
Gondos bekötés 
 
A teljes belső huzalozás rendkívül racionálisan és tisztán készül. 
A vezetékeket számozott táblák jelölik, amelyek megkönnyítik az 
azonosítást a kapcsolási rajzon és a műszaki szakemberek 
beavatkozásait. 
Az összeszerelésre fordított figyelem eredménye a jobb minőségű 
termék, amelyben kisebb a hibák és zavarok kockázata. 
 
 
 
 
 
Az előírások betartása 
 
Minden vezérlőpanel a hatályban lévő elektromos berendezésekre 
vonatkozó szabványok betartásával készül. 
Minden vezérlőpanelnek része a teljes dokumentáció, a kapcsolási 
rajzok és az CE megfelelőségi nyilatkozat. 
 
 
 
 
 
 
Minőség 
 
A vezérlőpanelek a legjobb rendelkezésre álló alkatrészekből készülnek 
a megbízhatóság és a pótalkatrészek könnyű beszerzésének 
biztosítása érdekében. 
A szállítást szigorú működési és minőségi ellenőrzések előzik meg. 
 
 
 
 
 
 
Előnyök 
 
A Zenit elektromechanikus és elektronikus vezérlőpanelek 
optimalizáltak a búvárszivattyúkkal történő használatra és a számos 
tartozék garantálja a sokoldalúságot és a megbízhatóságot. 
A tény, hogy a vezérlőrendszerek és a gépek egy helyről származnak 
biztos gazdasági előnyöket és gyors ügyfélszolgálati beavatkozást 
eredményez. 
 
 
 
 
 



Q1M 
Elektromechanikus vezérlőpanel 1 egyfázisú szivattyúhoz  
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   Zöld fény – futó motor (standard) 
•   Piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   24 V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Főkapcsoló biztonsági ajtóval, „KI” állásban bezárva 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy          
    működési szintet jelző úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy       
    minimum szintet jelző úszókapcsolóval 
•   AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   ABS ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 
•   Indító/leállító készlet 2 úszókapcsolóhoz 

 
 
Műszaki jellemzők 
 
                                        Teljesítmény                  Hővédelem                          Méretek                       Súly                             
 
 
 
 
 
 
A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Szintellenőrző bekötve a panelbe a vízérzékelőhöz 
•   20 µF huzalozott kondenzátorkészlet  
•   30 µF huzalozott kondenzátorkészlet  
•   40 µF huzalozott kondenzátorkészlet  
•   50 µF huzalozott kondenzátorkészlet  
•   70 µF huzalozott kondenzátorkészlet  
•   Voltmérő, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 100 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 



Q2M 
Elektromechanikus vezérlőpanel 2 egyfázisú szivattyúhoz  
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a         
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsolók a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   Zöld fény – futó motor (standard) 
•   Piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   2 db 24V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy       
     úszókapcsolóval 
•   Termoplasztik ház 
•   IP55 védettség 
•   24V Undecal relé a szivattyú váltakozó üzeméhez~ 

 
 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                          Teljesítmény                 Hővédelem                           Méretek                         Súly 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q3M 
Elektromechanikus vezérlőpanel 3 egyfázisú szivattyúhoz  
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy       
    úszókapcsolóval 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a    
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   3 AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   3 zöld fény – futó motor (standard) 
•   3 piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   24 V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Fém ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
                                         Teljesítmény                  Hővédelem                            Méretek                         Súly 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. 
 
 
 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   24V Undecal relé 2 szivattyú váltakozó üzeméhez~ 
•   24V Undecal relé 3 szivattyú váltakozó üzeméhez~ 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q1T 
Elektromechanikus vezérlőpanel 1 háromfázisú szivattyúhoz  
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   Zöld fény – futó motor (standard) 
•   Piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   24 V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Főkapcsoló biztonsági ajtóval, „KI” állásban bezárva 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy működő   
    úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy  
    minimum szintet jelző úszókapcsolóval 
•   ABS ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 
                                          Teljesítmény                  Hővédelem                            Méretek                       Súly                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Szintellenőrző bekötve a panelbe a vízérzékelőhöz 
•   Voltmérő, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő, max. 100 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 



Q2T 
Elektromechanikus vezérlőpanel 2 háromfázisú szivattyúhoz 
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10% 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a  
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   400/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsolók a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   Zöld fény – futó motor (standard) 
•   Piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   2 db 24V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy   
    úszókapcsolóval 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Termoplasztik ház 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
                                          Teljesítmény                  Hővédelem                             Méretek                        Súly 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q3T 
Elektromechanikus vezérlőpanel 3 háromfázisú szivattyúhoz 
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy  
    úszókapcsolóval 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a  
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   3 AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   3 zöld fény – futó motor (standard) 
•   3 piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   24 V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Fém ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                          Teljesítmény                   Hővédelem                           Méretek                        Súly      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   24V Undecal relé 2 szivattyú váltakozó üzeméhez~ 
•   24V Undecal relé 3 szivattyú váltakozó üzeméhez~ 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
 
 
 
 
 
 
 



Q1ST 
Csillag/delta elektromechanikus vezérlőpanel 1 háromfázisú szivattyúhoz 
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy 
úszókapcsolóval 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a 
szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   400/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   Zöld fény – futó motor (standard) 
•   Piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   Hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Csillag kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Delta kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   Állítható csillag-delta átváltási időzítő 0÷30" 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Termoplasztik (max. 15 LE) vagy fém ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                         Teljesítmény                   Hővédelem                           Méretek                         Súly                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 150 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 200 A (huzalozott) 
•   Fázissorrendet és fáziskiesést ellenőrző berendezés (huzalozott) 
 
 



Q2ST 
Csillag/delta elektromechanikus vezérlőpanel 2 háromfázisú szivattyúhoz 
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10% 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a    
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   400/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   2 AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   2 zöld fény – futó motor (standard) 
•   2 piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   2 db 24V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   2 db 24V AC csillag kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   2 db 24V AC delta kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   2 db állítható csillag-delta átváltási időzítő 0÷30" 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 2 db nyomáskapcsolóval vagy  
    úszókapcsolóval 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Fém ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
                                            Teljesítmény                 Hővédelem                             Méretek                         Súly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
Kapcsolások/óra: maximum 4, amelyből 2 egymás után 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
•   Fázissorrendet és fáziskiesést ellenőrző berendezés 
 
 
 
 



Q3ST 
Csillag/delta elektromechanikus vezérlőpanel 3 háromfázisú szivattyúhoz 
 
 

Általános jellemzők 
•   Bemeneti feszültség 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10% 
•   400/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy  
    úszókapcsolóval 
•   Bemenet a nyomáskapcsolóval vagy úszókapcsolóval történő vezérléshez a  
    szárazon futás elleni védelem érdekében 
•   230/24 V transzformátor segédáramköröknek 
•   3 AUTOMATIKUS-KI-MANUÁLIS választókapcsoló a motorhoz (standard) 
•   Kék fény - bekapcsolt állapot (standard) 
•   3 zöld fény – futó motor (standard) 
•   3 piros fény – motorvédő riasztó (standard) 
•   3 db 24V AC hálózati kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   3 db 24V AC csillag kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   3 db 24V AC delta kontaktor, AC3 alkalmazási kategória 
•   3 db állítható csillag-delta átváltási időzítő 0÷30" 
•   Túlterhelés relé minden motorhoz belső állítható fokozatokkal 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Fém ház 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                          Teljesítmény                  Hővédelem                            Méretek                         Súly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   Relé a szivattyúk váltakozó üteméhez 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   Huzalozott szintszabályozó 
•   Voltmérő készlet, max. 500 V (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 25 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 40 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 60 A (huzalozott) 
•   Ampermérő készlet, max. 100 A (huzalozott) 
•   Fázissorrendet és fáziskiesést ellenőrző berendezés 
 
 
 
 



Q1EL M 
Elektromechanikus vezérlőpanel 1 egyfázisú szivattyúhoz 
 
 

Általános jellemzők 
•   Áramellátás 1~ 50/60Hz 230V +/- 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy  
    úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 3 minimumszint-jelzőről 
•   Ideális nem gyúlékony vezetőképes folyadékokhoz használt érzékelőkhöz  
     (nem tartozék) 
•   Választó az érzékelők vezérléséhez feltöltésnél/ürítésnél 
•   Szenzor belső érzékenység-szabályozója 
•    „Automatikus-Ki-Manuális” gombok a motorhoz 
•   Zöld "Működés” LED 
•   Zöld "Automatikus működés” LED 
•   Zöld "Futó motor” LED 
•   Piros "Szintriasztó” LED 
•   Piros „Motor túlterhelés riasztó” LED 
•   Gomb a védelem visszaállításához 
•   Szabályozható elektronikus védelem a motor túlterhelése esetére 
•   Védelem aktiválási ideje: 5" 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Riasztó kimenet N.O.-C-N.C. átkapcsoló érintkezőkkel  
    (16A 250V terhelésiellenállás) 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Előkészítés a kondenzátor beépítéséhez 
•   ABS ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                           Teljesítmény                   Hővédelem                           Méretek                         Súly 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   20 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   30 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   40 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   50 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   70 µF huzalozott kondenzátor készlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q2EL M 
Elektromechanikus vezérlőpanel 2 egyfázisú szivattyúhoz 
 
 

Általános jellemzők 
•   Áramellátás 1~ 50/60Hz 400V +/- 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 2 db nyomáskapcsolóval  
    vagy úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval  
    vagy riasztó úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 3 minimumszint-jelzőről 
•   Beépített kapcsoló a szivattyúk váltakozó üzeméhez: indításkésleltetés 4” 
•   Belső választókapcsoló a váltakozó üzem kikapcsolásához 
•   Választó az érzékelők vezérléséhez feltöltésnél/ürítésnél 
•   2 „Automatikus-Ki-Manuális” választó a motorhoz 
•   Zöld "Működés” LED 
•   2 db zöld "Automatikus működés” LED 
•   2 db zöld "Futó motor” LED 
•   Piros "Szintriasztó” LED 
•   2 db piros „Motor túlterhelés riasztó” LED 
•   Védelem aktiválási ideje: 5" 
•   Gomb a védelem visszaállításához 
•   Szenzor belső érzékenység-szabályozója 
•   Szabályozható zárlati védelem a motor túlterhelése esetére 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Riasztó kimenet N.O.-C-N.C. átkapcsoló érintkezőkkel  
     (16A 250V terhelési ellenállás) 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   ABS ház 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                           Teljesítmény                  Hővédelem                           Méretek                          Súly 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q1EL T 
Elektromechanikus vezérlőpanel 1 háromfázisú szivattyúhoz 
 
 

Általános jellemzők 
•   Áramellátás 3~ 50/60Hz 400V +/- 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval  
    vagy úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 3 minimumszint-jelzőről 
•   Ideális nem gyúlékony vezetőképes folyadékokhoz használt érzékelőkhöz  
    (nem tartozék) 
•   Választó az érzékelők vezérléséhez feltöltésnél/ürítésnél 
•   Szenzor belső érzékenység-szabályozója 
•   „Automatikus-Ki-Manuális” gombok a motorhoz 
•   Zöld "Működés” LED 
•   Zöld "Automatikus működés” LED 
•   Zöld "Futó motor” LED 
•   Piros "Szintriasztó” LED 
•   Piros „Motor túlterhelés riasztó” LED 
•   Gomb a védelem visszaállításához 
•   Szabályozható elektronikus védelem a motor túlterhelése esetére 
•   Védelem aktiválási ideje: 5" 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Riasztó kimenet N.O.-C-N.C. átkapcsoló érintkezőkkel  
    (16A 250V terhelési-ellenállás) 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   ABS ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
                                          Teljesítmény                    Hővédelem                           Méretek                          Súly       
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
•   20 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   30 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   40 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   50 µF huzalozott kondenzátor készlet  
•   70 µF huzalozott kondenzátor készlet 
 
 
 
 
 
 
 



Q2EL T 
Elektromechanikus vezérlőpanel 2 háromfázisú szivattyúhoz 
 
 

Általános jellemzők 
•   Áramellátás 1~ 50/60Hz 400V +/- 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 2 db nyomáskapcsolóval vagy 
úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez nyomáskapcsolóval vagy 
riasztó úszókapcsolóval 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő vezérléshez 3 minimumszint-jelzőről 
•   Beépített kapcsoló a szivattyúk váltakozó üzeméhez: indításkésleltetés 4” 
•   Belső választókapcsoló a váltakozó üzem kikapcsolásához 
•   Választó az érzékelők vezérléséhez feltöltésnél/ürítésnél 
•   2 „Automatikus-Ki-Manuális” választógomb a motorokhoz 
•   Zöld "Működés” LED 
•   2 db zöld "Automatikus működés” LED 
•   2 db zöld "Futó motor” LED 
•   Piros "Szintriasztó” LED 
•   2 db piros „Motor túlterhelés riasztó” LED 
•   Védelem aktiválási ideje: 5" 
•   Gomb a védelem visszaállításához 
•   Szenzor belső érzékenység-szabályozója 
•   Szabályozható zárlati védelem a motor túlterhelése esetére 
•   Motorvédő biztosíték 
•   Segédáramköröket védő biztosíték 
•   Riasztó kimenet N.O.-C-N.C. átkapcsoló érintkezőkkel (16A 250V terhelési-
ellenállás) 
•   Főkapcsoló ajtózárral 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   ABS ház 
•   IP55 védettség 

 
 
Műszaki jellemzők 
 

                                          Teljesítmény                   Hővédelem                           Méretek                          Súly 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 Nagyobb teljesítményű vezérlőpanelekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével 
 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
 
 
 
Opcionális tartozékok 
•   90 dB akusztikus riasztó – beviteli utasítás az úszókapcsolóról vagy nyomáskapcsolóról 
•   Villogó vizuális riasztó – beviteli utasítás terminálokkal 
•   Akusztikus riasztó tartalékteleppel (szükséges a ház cseréje) 
•   3 darabos szintjelző-készlet szárazon futáshoz 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riasztók 
 
 
A riasztóberendezések akusztikus és/vagy akusztikus/vizuális jelzést biztosítanak üzemzavarok esetén, mint például az áramszünet, 
lehetővé téve a gyors beavatkozást. 
A belső tartaléktelep hosszú működési önállóságot biztosít. 
 
 
 
 

SA1 – SLA1 
Saját áramforrású riasztó 
 

Általános jellemzők 
•   Áramellátás 1~ 50/60Hz 230V +/- 10% 
•   Bemenet törpefeszültségnél történő riasztás vezérléshez szabad N.O. és N.C.   
    érintkezőkkel 
•   Zöld "Működés” LED 
•   Piros "Szintriasztó” LED 
•   Piros "Akusztikus riasztás ki” LED 
•   Riasztó sziréna 90 dB/1 m 
•   Piros elektronikus villogó jelző (csak az SLA1 modellnél) 
•   Akusztikus riasztás BE/KI gombok 
•   Riasztás visszaállítása gomb 
•   Teleptöltő és tartaléktelep 24 órás áramellátáshoz 
•   Belső választó „folyamatos/automatikusan visszaállítható riasztás” 
•   Belső választó a sziréna idővezérlésének aktiválásához 
•   Akusztikus riasztás időzítő 0-180" 
•   ABS ház 
•   Kimenet kábelvédővel 
•   IP55 védettség 

 
 
 
 
Műszaki jellemzők 
                                     Elemek                        Akusztikus                            Méretek                       Súly 
                                működési ideje                    zajszint 
 
 
 
 A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek 
 
 
 
 
 
 
Üzemelési korlátok 
Környezeti hőmérséklet: -5/+40°C 
50% relatív páratartalom 40°C fokon (nem lecsapódott) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úszókapcsolók 
 
Az elektromos szivattyúk ellenőrzéséhez készült, akár sűrű és szennyezett folyadékokhoz. 
Robbanásvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező modellek is rendelhetőek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki jellemzők 
 

             Áram                                                                       Kábel  
                                                  Típusa                    Vezetékek                Hossza (m) 
 
 
 
 
KIZÁRÓLAG ürítéshez alkalmas 
 
 
Befoglaló méretek 
                                                                                                                            A termékek mellett szereplő ábrák  
                                                                                                                                                                   tájékoztató jellegűek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki jellemzők 
 

              Áram                                                                             Kábel  
                                                  Típusa                        Vezetékek                   Hossza (m) 
 
 
                                                             
                                                   (ATEX tanúsítvánnyal) 
 
Alkalmas ürítéshez és feltöltéshez 
 
Befoglaló méretek 
                                                                                                           Csomagolási méretek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      A súlyra és méretre vonatkozó adatok 
                                                                                                                                      tájékoztató jellegűek 
 



Távvezérlő rendszerek 
 
Manapság a mikroprocesszoros távvezérlő rendszerek nélkülözhetetlenek a 
vízkezelő berendezések irányításában. 
 
 
A távvezérlő rendszereknek számos előnye van, főként a távoli helyekről 
történő valós idejű adatküldési és –fogadási képességeknek köszönhetően.  
Ez lehetővé teszi több berendezés egyidejű irányítását, gyors beavatkozást 
biztosít üzemzavarok esetén és csökkenti az ütemezett szervizelésből és 
felülvizsgálatból keletkező költségeket. 
 
 
 
Ezen felül a munkaterhelés egyenletes eloszlása a gépeken optimalizálja a 
forgó alkatrészek elhasználódását, csökkentve az alkatrészekkel kapcsolatos 
kiadásokat és a bérköltségeket.   
 
 
 
A szivattyúk kulcsfontosságú adatainak mentése egy naplóállományban 
lehetővé teszi a szivattyúk működési paramétereinek folyamatos 
monitorizálását és a szervizelés ütemezését, hogy megelőzhetőek legyenek az 
alkalmatlan üzemi leállások. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biztonság mindenek felett 
 
Az „intelligens” rendszerek használatával javulnak a biztonsági normák is. A 
működési paraméterekhez kapcsolt riasztások feldolgozása lehetővé teszi 
jelentések kiadását és az azonnali beavatkozást üzemzavarok esetén, pl. 
küszöbérték túllépése, szárazon futás, víz bekerülése a csúszógyűrű 
olajtartójába, még mielőtt ezek az események veszélyt jelentenek az 
berendezés szabályos működésére. Rendelkezésre áll egy bemenet 
jogosulatlan beavatkozás riasztására, amely segít megelőzni, hogy 
jogosulatlan személyek megváltoztassák a beállított paramétereket és így 
biztosítsa a teljesen biztonságos működést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMANDER 20-5 
Távvezérlő rendszerek 
 
A COMMANDER egy az elektromos vezérlőpanelbe beépíthető 
mikroprocesszoros egység, amely lehetővé teszi a berendezés 
irányítását. 
 
A COMMANDER 2 verzióban áll rendelkezésre: a COMMANDER 20 
max. 2 szivattyú kezeléséhez és a COMMANDER 50, akár 5 szivattyú 
kezeléséhez. 
 
A használatot egy menü segíti, amelyben lépésről lépésre beállíthatóak 
és kiválaszthatóak a különböző funkciók.  
A berendezés adatai egy LCD-kijelzőn jelennek meg, a működési 
paraméterek megadása billentyűkkel történik. 
 
A programozható funkciók a berendezés irányításához: 
•   Az érzékelő jelzésén alapulva feltöltés vagy ürítés a start- és stop- küszöbértékek elérése esetén 
•   Szivattyúk csoportos irányítása, váltakozó működtetés esetén, az bekapcsolások számától függően, vagy a maximum folyamatos   
    működési idő alapján 
•   A működő szivattyúk maximális számának kezelése a túlterhelés megelőzése érdekében 
•   A tartalékszivattyú aktiválása egy üzemzavaros szivattyú helyettesítéséhez 
•   Szivattyúk indításának késleltetése a túlzott áramfelvétel elkerülése érdekében 
•   Hosszabb működés a tartály és a folyadék felszínének tisztítása érdekében 
•   Időszakos beindítás hosszabb leállások esetén a szivattyúk leblokkolásának megelőzése érdekében 
•   A szivattyúk működtethetőek folyamatos (S1) vagy időszakos (S3/S9) üzemmódban 
 
A riasztások és üzemzavarok kezeléséhez aktiválható funkciók: 
•   Szivattyúk üzemzavarainak jelentése lekapcsolással blokkoló zavar esetén (a mechanikus tömítés olajtartójába befolyó víz, víz  
    beömlése a motorhoz, termikus motorvédő kapcsoló bekapcsolása, túlterhelés, fáziskiesés, szivattyú indítási hibája) 
•   Jelentés a működési órák/bekapcsolások száma küszöbértékeinek elérése esetén az ütemezett karbantartáshoz 
•   Jelentések a kiegészítő analóg és digitális adatgyűjtő csatornáktól (az egyes bemeneti csatornák küszöbértékeinek túllépése) 
•   A szintszabályozó kiesése esetén az úszókapcsoló minimum és maximum értékeinek és küszöbértékeinek kezelése 
•   Áramszünet jelzése 
•   Magnetotermikus megszakítás az elektromos vezérlőpanelen (TÚLTERHELÉS) 
•   Riasztás a vezérlőpanel kinyílása és az üzembe történő behatolás esetén 
•   A tartaléktelep lemerülésének jelzése 
 
A COMMANDER a következő adatokat tárolja a belső memóriában vagy a PC-n: 
•   Szivattyúnkénti teljes működési idő 
•   Szivattyúnkénti bekapcsolások száma 
•   Kiegészítő csatornák adatai 
•   Riasztási adatok szivattyúnként és típusonként 
 
A COMMANDER egység csatlakoztatható piezokapacitív, piezorezisztív vagy ultrahangos szintjelzőhöz. 
 
A jobb biztonság érdekében a COMMANDER irányítja a tartályban található két tartalék úszókapcsolót, amelyek a maximum (túlfolyás 
veszélye) és minimum (szárazon futás veszélye) folyadékszintet kezelik   
A szintjelző meghibásodása esetén a tartalék úszókapcsoló biztosítja a berendezés megfelelő működését és a COMMANDER egység 
valós időben jelzi a zavart egy akusztikus-vizuális riasztással és jelzi azt a külső számítógép felé az SW COMMANDER segítségével 
és, amennyiben az opcionális GSM modul rendelkezésre áll, úgy a karbantartó személyzet mobiltelefonjára felé egy szöveges üzenet 
formájában. 
A COMMANDER képes riasztási szöveges üzeneteket küldeni akár 3 különböző telefonszámra is. A szoftver jelzi azt is, ha a SIM 
kártya egyenlege lemerült. 
 
Az automatikus rendszer-újraindítási opció biztosítja, hogy a berendezés az esetleges áramszünet vagy helytelen kezelés után is 
működjön. 
 
Egy speciális opció leállítja a berendezést megelőzve a szivattyúk nem kívánt bekapcsolását karbantartás közben. 
A COMMANDER egység 4 analóg csatornával és 3 digitális tartalék bemenettel van ellátva az érzékelők és átalakítók 
csatlakoztatásához a folyadékok mérhető paramétereinek leolvasásához, mint például: 
•   szintmérő eszközök 
•   túlfolyás mérő eszközök 
•   pH-mérő készülék 
•   oxigénmérő eszközök 
•   sűrűségmérő eszközök 
•   ampermérők 
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COMMANDER SW 
Üzemirányítási szoftver 
 
A SOFTWARE COMMANDER egy speciális program, amely a 
PC-re telepítve valós időben kijelzi és irányítja a berendezést és 
lehetővé teszi a működési paraméterek beállítását. 
Az állomás működési állapotának távellenőrzéséhez egy vagy 
több COMMANDER egység alkalmazható grafikus és numerikus 
formában a COMMANDER SW segítségével.  
A szoftver ellenőrizni tudja a területen található számos egység 
működési paramétereit és állapotát. 
 
A PC és a COMMANDER közötti kommunikáció történhet: 
•   RS232 helyi soros port kábelen keresztül (standard) 
•   RS485 kábelen keresztül (opcionális) 
•   GSM modemen keresztül (opcionális az RS485 helyett) 
 


