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RYCHLÉ NASTAVENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Rychlé nastavení jedno�erpadlového systému (�erpadlo je b�hem nastavení spušt�no a zastaveno) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umíst�te �erpadlo do jámy a zapn�te. 
 

Signalizuje okno 
 00 poplach? 

 

 �erpadlo pracuje. 

   �erpadlo srká. 

Podívejte se do kapitoly 
Problémy. 

Stiskn�te na 3 sekundy tla�ít-
ko AUTO SET (�erpadlo se 

zastaví), až se v okn� zobrazí 
hodnota SEt. Úrove� zastave-
ní (okno 11) je nastavena na 

hodnotu 0. 

Nastavte okno 13 na 
 automatické nastavení když 

�erpadlo srká ( _ ). 

Stiskn�te tla�ítko START. 

Nastavte okno 13 na 
 automatické nastavení když 

�erpadlo nesrká ( — ). 

Stiskn�te na 3 sekundy tla�ítko AUTO SET, až se v okn� zobrazí hodnota SEt.  
Úrove� zastavení (okno 11) je nastavena automaticky. 

Všechna nastavení mají 
výchozí hodnoty. 

ANO 

NE 

NE 

NE ANO 

ANO 
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Obr. 2:  Rychlé nastavení dvou�erpadlového systému (�erpadla jsou b�hem nastavení spušt�na a zastavena) 
 
 
 
 
 
 
 

Umíst�te ob� �erpadla do jámy a zapn�te. Ob� �erpadla za�nou pracovat. 
 

Nastavte hodnotu okna 71 �ídícího (MASTER) hlída�e DCM na hodnotu 2. 
Nastavte hodnotu okna 71 �ízeného (SLAVE) hlída�e DCM na hodnotu 3. 

 

Od tohoto bodu pokra�ujte Rychlým nastavením jedno�erpadlového systému na �ídícím 
(MASTER) hlída�i, viz Obr. 1. 

 

Stiskn�te na �ízeném (SLAVE) hlída�i tla�ítko START. 
 

Od tohoto bodu pokra�ujte Rychlým nastavením jedno�erpadlového systému 
 na �ízeném (SLAVE) hlída�i, viz Obr. 1. 
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1. ÚVOD 
 
            Hlída� EL-FI DCM ur�ený k �ízení odvodn�ní je výrobek od firmy Emotron AB. Dálkov� �ídí ponorné 
�erpadlo. Pokud je z jámy vy�erpána voda a �erpadlo za�ne srkat (nasávat vzduch), je zastaveno. B�hem 
�erpání hlída� m��í délku doby chodu a použije ji k ur�ení délky doby klidu. �ím delší je doba chodu, tím krat-
ší je doba klidu. V d�sledku toho jsou doby chodu a klidu neustále p�izp�sobovány p�ítoku �erpané kapaliny.   
            Dva hlída�e �ízení odvodn�ní EL-FI DCM lze zapojit paraleln� pro �ízení dvou ponorných �erpadel a 
umožnit jejich nezávislý chod a zobrazení sledovaných hodnot.  
            Tento návod k obsluze obsahuje kompletní pokyny k instalaci a použití hlída�e. P�ed instalací �i po-
užitím hlída�e si laskav� pro�t�te celý návod. 
 
1.1 Kontrola a rozbalení výrobku 
            Balení obsahuje: 
- Hlída� �ízení odvodn�ní EL-FI DCM 
- Originální a �eský návod k obsluze 
- Proudový transformátor EL-FI CTM 
            P�estože všechny výrobky firmy Emotron jsou pe�liv� kontrolovány a baleny, m�že dojít b�hem do-
pravy k n�jakému poškození. P�i obdržení zásilky se ujist�te, že obsah odpovídá dodacímu listu. Pokud n�co 
chybí nebo je poškozeno, kontaktujte dodavatele stejn� jako dopravce a to i v p�ípad�, že vn�jší obal není 
poškozen. Ten si ponechejte pro p�ípadnou kontrolu dopravce nebo vrácení dodávky. 
 
1.2 Obecný popis 
            Hlída� EL-FI DCM zjiš�uje p�íkon motoru �erpadla m��ením hodnot nap�tí a proudu. Tím je spolehliv� 
ur�eno zatížení  �erpadla v celém jeho pracovním rozsahu. 
            Hlída� je napojen na vývod motoru �erpadla pomocí proudového transformátoru EL-FI CTM, který je 
sou�ástí jeho dodávky. Tentýž hlída� je vhodný pro �erpadla s malými i velkými induk�ními motory.  
            V p�ípad�, že jmenovitý proud motoru je v�tší než 100A , použije se ješt� jeden standardní  proudový 
transformátor. 
            Pouzdro hlída�e EL-FI DCM je vyrobeno z recyklovatelného plastu, typ PC/ABS. Vp�edu je opera�ní 
panel s LCD-displejem a šesti tla�ítky. Svorkovnice jsou umíst�ny naho�e a dole na p�ední �ásti hlída�e . 
Hlída� by m�l být instalován na standardní DIN-lištu  nebo pomocí adaptéru do panelu rozvad��e. 
            Používání hlída�e El-FI DCM je velmi snadné. Funkce AUTO SET umož�uje automatické nastavení 
hlída�e stisknutím jediného tla�ítka pro každé �erpadlo. Hlída� EL-FI DCM vždy zastaví �erpadlo když za�ne 
srkat a znovu ho spustí po vypo�ítané dob� pozastavení nebo na signál zajiš�ovacího spína�e u vrchu jímky. 
 
            Hlída� EL-FI DCM dokáže kontrolovat: 
• Fázovou sekvenci. 
• Fázovou asymetrii. 
• Proudový transformátor (primární vinutí). 
• Sledování teploty na motoru �erpadla. 
• Podp�tí a p�ep�tí. 
            Hlída� EL-FI DCM podává informace o: 
• Zpožd�ní p�ed novým spušt�ním �erpadla po jeho zastavení. 
• Dob� �erpání od posledního spušt�ní �erpadla. 
• Dob� �erpání od spušt�ní �erpadla v d�sledku sepnutí zajiš�ovacího spína�e u vrchu jímky. 
• M��eném výkonu jako procentu rozsahu m��ení hlída�e. 
• M��eném nap�tí. 
• M��eném špi�kovém výkonu jako procentu rozsahu m��ení hlída�e. 
• �íta�i �asu pro celkovou dobu �erpání. 
• �íta�i spušt�ní - celkovém po�tu spušt�ní �erpadla. 
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            Hlída�e El-Fi DCM zapojené paraleln� pro dvou�erpadlový systém umož�ují: 
• Nastavení. 
• Funkci MASTER / SLAVE 
• Pokud dojde k poruše jednoho z �erpadel, za�ne �erpat druhé �erpadlo. 
 
 
 

 
 
Obr. 3: Hlída� zát�že EL-FI DCM s proudovým transformátorem EL-FI CTM 
 
 
2. BEZPE�NOST 
 
Bezpe�nostní opat�ení 
P�ed montáží a uvedením za�ízení do provozu si p�e�t�te celý návod k obsluze.  
Výrobce a dovozce se vzdává jakékoliv smluvní i mimosmluvní zodpov�dnosti za zran�ní osob nebo zví�at, 
poškození za�ízení �i objekt� zp�sobená: nesprávnou montáží �i se�ízením, nerozumným nebo nesprávným 
použitím, nedodržením pokyn� uvedených v návodu dodávaném s hlída�em nebo manipulací nekvalifikova-
nou osobou ve smyslu vyhl. �. 50/78 Sb.  
 
P�i instalaci 
• Hlída� smí instalovat pouze kvalifikovaný elektriká� dle vyhl. �. 50/78 Sb.  
• P�ed montáží, p�ipojováním nebo odpojováním hlída�e vždy odpojte napájení. 
• Instalace musí odpovídat p�íslušným �SN. 
 
2.1 Demontáž a likvidace 
• Sk�í� EL-FI DCM je vyrobena z recyklovatelného plastu, typ PC/ABS. S tímto materiálem je t�eba nakládat 

a recyklovat ho podle p�íslušných p�edpis�. 
• Desky s obvody obsahují malé množství cínu a olova, se kterými je t�eba nakládat a recyklovat je podle 

p�íslušných p�edpis�. 
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3. INSTALACE 
 
            Hlída� se instaluje na standardní DIN-lištu 46277, 35 mm nebo, pomocí adaptéru, do panelu rozvad�-
�e. Maximální teplotní provozní rozsahy, rozm�ry hlída�e a podobn� jsou v kapitole „Technické údaje“, kterou 
si p�ed instalací prostudujte. P�ed montáží se ujist�te, že za�ízení není pod nap�tím a že jmenovité napájecí 
nap�tí hlída�e odpovídá nap�tí v síti, viz výkonový štítek na boku hlída�e. 
 
3.1 Výb�r proudového transformátoru 
            V závislosti na velikosti jmenovitého proudu motoru �erpadla je hlída� EL-FI DCM používán s jedním 
nebo se dv�ma proudovými transformátory. Pro motory �erpadla o jmenovitém proudu do 100A se používá 
jeden proudový transformátor EL-FI CTM. Možné kombinace proudových transformátor� a po�ty primárních 
závit� jsou uvedeny v Tab. 1 a v Tab. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
                            
      
 
Tab. 1: Tabulka pro výb�r proudového transformátoru do hodnoty jmenovitého proudu motoru 100 A. 
 
 P�i jmenovitém proudu vyšším než 100 A musí být použity dva proudové transformátory - jeden stan-
dardní externí a jeden EL-FI CTM010. CTM010 má p�itom vždy dva primární závity. Tab. 2 zobrazuje výb�r 
transformátor� a po�tu závit� pro proudy vyšší než 100 A. 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
Tab. 2: Tabulka pro výb�r proudových transformátor� u motor� s jmenovitým proudem nad 100 A. 
 
 Následující p�íklady ilustrují výb�r proudových transformátor�: 
• P�íklad A. Motor �erpadla má jmenovitý proud 6,9 A. Podle Tab. 1 vyberte transformátor EL-FI CTM010 

s jedním (1) primárním závitem. 
• P�íklad B. Motor �erpadla má jmenovitý proud 108 A. Podle Tab. 2 vyberete standardní transformátor 

150:5 s jedním (1) primárním závitem a transformátor EL-FI CTM010 se dv�ma (2) primárními závity. 
 

   jmenovitý                vhodný proudový transformátor 
 proud motoru                a po�et primárních závit� 
 
       /A/               CTM010    CTM025     CTM050     CTM100 
 
    0,40 -   1             10 
    1,01 -   2               5 
    2,01 -   3               3 
    3,1   -   5               2 
    5,1   -  10             1 
   10,1  -  12,5                            2                  4 
   12,6  -  25                               1                  2 
    26    -  50                                                   1 
    51    - 100                                                                      1           

     jmenovitý          vhodná kombinace proudových 
  proud motoru        transformátor� a po�ty závit� 
                      
  101 - 150 A           150:5  +  CTM010  /   1 + 2 
  151 -  250 A          250:5  +  CTM010  /   1 + 2 
  251 -  500 A          500:5  +  CTM010  /   1 + 2 
  501 -  999 A        1000:5  +  CTM010  /   1 + 2 
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 Poznámka. Proudový(é) transformátor(y) je t�eba vybrat podle tabulek 1 a 2. Ujist�te se, že 
transformátory mají správný po�et závit�! 
 
 
3.2 Opera�ní panel 
            P�ední panel hlída�e EL-FI DCM je tvo�en opera�ním panelem obsahujícím LCD-displej a šest tla�ítek 
viz. Obr. 3. Na displeji se zobrazuje p�t �íslic a osm symbol� - viz. Obr. 4. Symboly jsou vysv�tleny v Tab. 3. 
 Dv� menší �íslice v levé �ásti displeje ukazují �íslo okna. Každé okno (nap�íklad 00, 01, 02) obsahuje 
parametr (nap�. 125, 0.99, on, OFF), jehož hodnota je zobrazena t�emi v�tšími �íslicemi nebo znaky vpravo. 
Pokud je hodnota v�tší než 999, je hodnota parametru zobrazena všemi p�ti �íslicemi a st�ídá se s �íslem 
okna. Nap�íklad �íslo okna 21 je zobrazeno na 2 sekundy a potom je na 2 sekundy zobrazena hodnota 12345. 
Funkce tla�ítek jsou vysv�tleny v Tab. 4. 
 
 
 

 
 
Obr. 4:  Displej 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3: Symboly na LCD-displeji 

 

     Symbol Význam 
 
 P�i aktivovaném poplachu bliká 
 Ozna�uje �asovou hodnotu 
 Uzam�ená nastavení parametr� 
          V Volty 
        mA Miliampéry 
         m Minuty 
          s           Sekundy 
         % Procenta 
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Tab. 4: Funkce tla�ítek. 
 
 
 
3.3 Popis funkcí 
            Okna jsou zobrazována v jednoúrov�ové struktu�e nabídky ilustrované na Obr. 5 (jedno�erpadlová 
verze) a na Obr. 6 (dvou�erpadlová verze). Okna, jejich funkce a možné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8. 
            P�i dodání je hlída� EL-FI DCM p�ednastaven. Výchozí nastavení jsou uvedena v Tab. 8. 
 
            Jednu minutu po stisknutí libovolného tla�ítka p�edního panelu se hlída� EL-FI DCM vrátí do n�které-
ho z následujících stav�: 
• okno 00, jestliže byl aktivován poplach 
• okno 01, jestliže je �erpadlo pozastaveno. Pokud jde o �ízený (SLAVE) hlída�, je zobrazena hodnota - - - 
• okno 02, jestliže �erpadlo �erpá. Pokud jde o �ídící (MASTER) hlída� a �ízený (SLAVE) hlída� �erpá, je 

zobrazena hodnota - - - 
• okno 03, pokud �erpadlo �erpá a bylo spušt�no v d�sledku sepnutí zajiš�ovacího spína�e u vrchu jímky 
 
 
 
 
DOPLN�NÍ NÁVODU. 
Zabezpe�ovací spína� (High level switch) se použije v p�ípadech, kde je nutné zajistit, aby �erpaná jáma, 
jímka a pod. v žádném p�ípad� nep�etekla! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tla�ítko Funkce 
 
  RESET / START  Vynuluje zajišt�ný poplach / Spustí motor. 
 

              AUTO SET  Pokud je tla�ítko stisknuto po dobu 3s, automaticky se hlída� 
 nastaví. 

 
                  NEXT  P�echod na další okno. 

 
            -- Snižuje hodnotu o jeden krok. 
 
            +  Zvyšuje hodnotu o jeden krok.  
 
       ENTER  Ukládá provedená nastavení. 
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Obr. 5:  Struktura nabídky EL-FI DCM  p�i zapojení jedno�erpadlového systému (viz také Tab. 8) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 6:  Struktura nabídky EL-FI DCM p�i zapojení dvou�erpadlového systému (viz také Tab. 8) 
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    P�íklad 1:  P�ítok 300l/min, výkon �erpadla 600l/min, okno 21 nastaveno na hodnotu 1 
 
      množství   (litry) 
      v jám� 
 
                      600 
 
 
                      400 
                
 
                      200 
 
                
                          0                                                         �as 
                                                 2        3,5                                                                                                                                                   min 
 

    P�íklad 2:  P�ítok 100l/min, výkon �erpadla 600l/min, okno 21 nastaveno na hodnotu 1 
 
      množství   (litry) 
      v jám�         
 
                      600 
 
 
                      400 
                
 
                      200 
 
                        
                          0                                                         �as 
                                                                              6      7,16                                                                                                                       min 
                                        

    P�íklad 3:  P�ítok 300l/min, výkon �erpadla 600l/min, okno 21 nastaveno na hodnotu 2,3 
 
      množství   (litry) 
      v jám� 
                    1600 
 
           
                    1200 
 
 
                      800 
                
 
                      400 
 
                
                          0                                                         �as 
                                                                  4,6                    8,05                                                                                                                 min                   
 
 

    Objem kapaliny v jám� p�i spušt�ní �erpadla po dob� zastavení se vypo�ítá:  
                            výkon �erpadla (v litrech za minutu) x nastavení úrovn� (okno 21) 
 
    P�íklad 1 a 2: Výkon �erpadla 600 (litry/min) x 1 (hodnota v okn� 21) = 600 litr� v jám�,  
                            když za�alo �erpadlo �erpat 
 
    P�íklad 3:       Výkon �erpadla 600 (litry/min) x 2,3 (hodnota v okn� 21) = 1380 litr� v jám�,   
                            když za�alo �erpadlo �erpat 
 
Obr. 7:  P�íklad �erpacího cyklu s r�znými nastaveními úrovn� v okn� 21 
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   Výkon  
         A1                      

 
              A3  

        A2 
 

        B2    
 
              B3    

        B1 
 

 
         �as 

A, V jám� je voda - �erpadlo �erpá 
A1 = Zatížení motoru, jestliže �erpadlo �erpá (okno 13 musí být nastaveno na hodnotu ( — )) 
         - zobrazeno v okn� 4 
A2 = Úrove� zastavení �erpadla, jestliže je tla�ítko AUTO SET stisknuto ve chvíli, kdy  
         �erpadlo �erpá - zobrazeno v okn� 11 
A3 = Hranice intervalu �erpání - nastaveno v okn� 12 
 

B, Jáma je již vy�erpána - �erpadlo srká 
B1 = Zatížení motoru, jestliže �erpadlo srká (okno 13 musí být nastaveno na hodnotu ( _ ))   
         - zobrazeno v okn� 4 
B2 = Úrove� zastavení �erpadla, jestliže je tla�ítko AUTO SET stisknuto ve chvíli, kdy  
         �erpadlo srká  - zobrazeno v okn� 11 
B3 = Hranice intervalu srkání - nastaveno v okn� 12 
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Obr. 8:  Typ automatického nastavení tla�ítkem AUTO SET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3: Ozna�ení a funkce svorek. 
 
4. INSTALACE JEDNO�ERPADLOVÉHO SYSTÉMU 
 

 
 
Obr. 9: P�íklad jedno�erpadlového zapojení. 
 
 
 
 

   Svorka �.      Ozna�ení      Funkce 
 
           1                  S1      Vstup proudového transformátoru 
           2                  S2            Vstup proudového transformátoru 
           3                  DIG         Digitální vstup spínacího kontaktu zajiš�ovacího spína�e nebo externího  
 tla�ítka Reset/AutoSet. Ve dvou�erpadlových aplikacích se svorka 
 používá také pro komunikaci mezi dv�ma DCM. 
           4                 SGND      Nulový potenciál signál� 
           5                 TEMP       P�ipojení ochran motoru - tepelné  nebo termistorové relé, termostat, .... 
           6                ALARM     Poplachové relé (na �ídícím hlída�i DCM - MASTER - u dvou�erpadlové 
 aplikace použijte tuto svorku pro spínací kontakt zajiš�ovacího spína�e) 
           7                   C            Spole�ný vstup relé  
           8                 PUMP       Výstup pro styka� motoru �erpadla 
           9                  L1            Napájení motoru 
         10                                  nezapojeno   
         11                  L2            Napájení motoru 
         12                                  nezapojeno                                
         13                  L3            Napájení motoru 
 

proud p�es 100A                   

proud do 100A 

po�et primárních závit� dle Tab. 2                  

po�et primárních závit� dle Tab. 1                  
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4.1 Zapojení jedno�erpadlového systému 
 
4.1.1  P�ipojení napájecího nap�tí (L1, L2 & L3) 
            Hlída� EL-FI DCM (t�ífázová instalace) p�ipojte p�ímo k napájení motoru p�es svorky 9 (L1), 11 (L2) a 
13 (L3). Aby se zajistilo stálé napájení hlída�e i když motor neb�ží, prove�te jeho p�ipojení p�ed styka�em 
motoru. P�i jišt�ní motoru pojistkami nebo jisti�em o jmenovité hodnot� vyšší než 10A musí mít hlída� (p�íkon 
6VA) jišt�ní vlastní, viz. Obr.9. Na jedno takové jišt�ní je možné p�ipojit víc hlída��. 
 
4.1.2 P�ipojení proudového transformátoru (S1 & S2) 
            Proudový transformátor CTM se p�ipojí do svorek 1 (S1) a 2 (S2). Transformátor MUSÍ snímat proud 
ve fázi p�ivedené na svorku 9 (L1), viz. Obr.9. 
            P�i použití dvou proudových transformátor� (u motoru s jmenovitým proudem v�tším než 100A) p�ipoj-
te vždy ke hlída�i transformátor CTM010 a p�es n�j druhý vn�jší standardní transformátor. CTM010 má vždy 
dva primární závity, viz. Obr.9. 
 
POZNÁMKA: p�ed p�ipojením proudových transformátor� pe�liv� prostudujte kapitolu 3.1, abyste vy-
brali správný po�et závit�. 
 
4.1.3 P�ipojení poplachového relé (ALARM & C) 
            Na svorky 6 a 7 je p�ipojen výstupní kontakt poplachového relé. Svorka 6 (ALARM) je výstup popla-
chového relé, svorka 7 (C) je spole�ný vstup kontakt� obou vnit�ních relé, viz. Obr.9. 
            Když není hlída� napájen, je kontakt poplachového relé ve stavu nc (normáln� sepnutý). Je-li hlída� 
napájen, je možné nastavit, zda bude kontakt nc (normáln� sepnutý) nebo no (normáln� rozpojený), viz. 
Tab.8, okno 51. 
 
4.1.4 P�ipojení opera�ního relé (PUMP & C) 
            Na svorky 7 a 8 je p�ipojen výstupní kontakt opera�ního relé, které �ídí spušt�ní a zastavení motoru 
�erpadla. Svorka 8 (PUMP) je výstup opera�ního relé, svorka 7 (C) je spole�ný vstup kontakt� obou vnit�ních 
relé, viz. Obr.9.  
            Když není hlída� napájen, je kontakt opera�ního relé ve stavu no (normáln� rozpojený). Je-li hlída� 
napájen, je možné nastavit, zda bude kontakt nc (normáln� sepnutý) nebo no (normáln� rozpojený) p�i nor-
málním chodu �erpadla (nesrká a �erpá), viz. Tab.8, okno 52. 
 
4.1.5 Digitální vstup (DIG & SGND) 
            Svorky 3 (DIG) a 4 (SGND) slouží k p�ipojení vn�jších bezpotenciálových kontakt�. Jsou galvanicky 
odd�leny. Vnit�ní zdroj napájení s ochranným odporem (15 - 30V). Impedance je v�tší než 1kOhm.  
Digitální vstup je možné použít k p�ipojení: 
1, spínacího kontaktu zajiš�ovacího spína�e 
2, externího resetovacího tla�ítka 
3, externího tla�ítka automatického nastavení  
Volba viz. Obr.9 a Tab.8, okno 53. 
 
4.1.6 P�ipojení vstupu m��ení teploty (TEMP & SGND) 
            Svorky 4 a 5 slouží k p�ipojení vstupu �idla teploty motoru nebo tepelného relé ochrany motoru. 
Tepelné relé chránící motor je možné zapojit do série s teplotním �idlem. Svorky jsou galvanicky odd�leny. 
Svorka 5 (TEMP) je ur�ena pro termistor PTC nebo kontakt tepelného relé �i termostatu. �idlo musí mít za 
normálních podmínek odpor menší než 800Ohm a v�tší než 3kOhm za teploty, kdy je nutné motor vypnout. 
Vnit�ní napájení je 12V. Zkratový proud je 2 až 2,5mA. Svorka 4 (SGND) je nulový potenciál signál�. Viz Obr.9 
a Tab.8,  okna 31 a 32. 
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4.2 Podrobné nastavení jedno�erpadlového systému 
 
VAROVÁNÍ: �erpadlo bude b�hem nastavování spoušt�no a zastavováno. 
 
POZNÁMKA: Odpojte vodi� od svorky 8 abyste tak zabránili náhodnému spušt�ní a zastavení �erpadla 
b�hem krok� nastavení  1 až 13. 
 
Nastavení hlída�e EL-FI DCM 
            Následující kroky ilustrují p�íklady programování hlída�e. Je-li hlída� napájen, stisknutím tla�ítka NEXT 
p�ejdete do dalšího okna, stiskem tla�ítek + a - zvýšíte nebo snížíte hodnotu a stisknutím tla�ítka ENTER 
novou hodnotu v daném okn� potvrdíte. Rychlé nastavení naleznete na Obr. 1 v úvodu tohoto návodu. 
 1,   Umíst�te �erpadlo do jámy a zapn�te napájení. 
 2,   Zkontrolujte, zda je v okn� 71 hodnota 1 (jedno�erpadlový systém) 
 3,   V okn� 13 vyberte typ automatického nastavení. Nastavte zde symbol  ( — ),  jestliže �erpadlo �erpá bez 
srkání (v jám� je kapalina) nebo nastavte symbol ( _ ), jestliže �erpadlo srká (kapalina je vy�erpána), viz. 
Obr.8. 
 4,   V okn� 22 nastavte maximální dobu klidu v intervalu 0 - 720min. 
 5,   V okn� 23 nastavte požadované zpožd�ní p�i startu v intervalu 1 - 170s. Zpožd�ní p�i startu je doba  mezi 
spušt�ním �erpadla ve vy�erpané jám� (�erpadlo od startu jen srká) a okamžikem, kdy je hlída�em srkání 
signalizováno (vypnutí �erpadla).  
 
 
 6,   V okn� 24 nastavte požadované zpožd�ní zastavení v intervalu 1 - 90s. Zpožd�ní zastavení je doba od 
okamžiku, kdy �erpadlo za�ne srkat, do okamžiku jeho vypnutí. 
 7,   Jestliže má �erpadlo teplotní �idlo nebo jeho motor ochranu a jsou-li zapojeny do obvodu hlída�e, nastav-
te v okn� 31 sledování teploty na hodnotu zapnuto (on). Pokud tomu tak není, nastavte hodnotu v okn� na 
vypnuto (OFF), viz. kapitola 6.5 a Obr.9. 
 8,   Okno 32 je funk�ní pouze pokud je v okn� 31 nastavena hodnota zapnuto (on). Zvolte zde tepelný po-
plach zajišt�ný (on) nebo odjišt�ný (OFF), viz. kapitola 6.5. 
 9,   V okn� 41 se nastavuje povolená fázová asymetrie mezi 5 až 50%. Sledování fázové asymetrie vypnete 
stiskem tla�ítka  -  když je v okn� zobrazena hodnota 5%. Chcete-li sledování znovu zapnout, stiskn�te tla�ít-
ko + a zvolte hodnotu, viz. kapitola 6.2. 
10,   Pokud je hodnota v okn� mezi 5 až 50%, zvolte v okn� 42 zajišt�ný poplach p�i fázové asymetrii (on) 
nebo odjišt�ný poplach p�i fázové asymetrii (OFF), viz. kapitola 6.2. 
11,   V okn� 51 nastavte funkci kontaktu poplachového relé na no (normáln� rozpojené) nebo na nc (normál-
n� sepnuté), viz. kapitola 4.1.3. 
12,   V okn� 52 nastavte funkci kontaktu opera�ního relé, viz. kapitola 4.1.4. 
13,   V okn� 53 nastavte požadovanou funkci digitálního vstupu (DIG). Hodnoty: (1) kontakt zajiš�ovacího 
spína�e, (2) externí nulování nebo (3) externí automatické nastavení, viz. kapitola 4.1.5. 
14,   P�ipojte ovládací obvod styka�e motoru �erpadla ke svorce 8. 
15,   Zkontrolujte, zda �erpadlo �erpá ve shod� s nastavením v okn� 13 (pokud se �erpadlo zastaví p�ed nebo 
b�hem automatického nastavení, nastavte úrove� zastavení v okn� 11 na hodnotu 0 (výchozí nastavení)). 
Stiskn�te tla�ítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okn� nezobrazí hodnota SEt. Pokud je okno 13 na-
staveno na hodnotu ( — ), bude úrove� zastavení (okno 11) rovna nam��enému výkonu (okno 04) mínus okraj 
intervalu srkání (okno 12). Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( _ ), bude úrove� zastavení (okno 11) 
rovna nam��enému výkonu (okno 04) plus okraj intervalu srkání (okno 12), viz. Obr. 8. 
16,   Zm��te nastavení úrovn� v okn� 21 mezi hodnotami 1-10 pro kratší �i delší cyklus �erpání a nižší �i 
vyšší úrove� hladiny v jám�. Nízká hodnota znamená kratší cyklus �erpání a nižší hladinu kapaliny v jám�, viz 
Obr. 7. 
17,   Je možné zabránit neúmyslné zm�n� nastavených parametr�. Okno 09 nastavte na hodnotu 369 a po-
tvr�te tla�ítkem ENTER. V okn� bude zobrazen visací zámek. Op�tovným zadáním hodnoty 369 v okn� 09 a 
potvrzením stiskem tla�ítka ENTER budou nastavení odemknuta. 
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4.3 Návrat k výchozím nastavením 
1,   Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, p�ejd�te na okno 99. 
2,   Pokud se n�která hodnota liší od výchozích hodnot (viz Tab. 8), bude v okn� zobrazena hodnota „Usr“ 
(nastaveno uživatelem). 
3,   Stiskem tla�ítka + se vrátíte k výchozím nastavením. V okn� bude zobrazena hodnota „dEF“ (výchozí 
nastavení). Potvr�te stiskem tla�ítka ENTER. 
 
POZNÁMKA: Okna 6, 7 a 8 jsou nastavena na hodnotu 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INSTALACE DVOU�ERPADLOVÉHO SYSTÉMU 
 

      
 
Obr. 10:  Dvou�erpadlová aplikace. 
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Obr. 11:  P�íklad dvou�erpadlového zapojení. 
 
 
 
 
5.1 Zapojení dvou�erpadlového systému 
 
5.1.1 P�ipojení napájecího nap�tí u dvou�erpadlového systému (L1, L2 & L3) 
            P�ipojte hlavní nap�tí od jednotlivých �erpadel k p�íslušným hlída��m EL-FI DCM dle popisu v kapitole 
4.1.1, viz. Obr.11. 
 
5.1.2. P�ipojení proudového transformátoru u dvou�erpadlového systému (S1 & S2) 
            P�ipojte proudové transformátory od jednotlivých �erpadel k p�íslušným hlída��m EL-FI DCM dle popi-
su v kapitole 4.1.2, viz. Obr.11. 
 
5.1.3 P�ipojení poplachového relé u dvou�erpadlového systému (ALARM & C) 
            Svorky 6 a 7 na �ízeném (SLAVE) hlída�i DCM slouží k p�ipojení poplachového relé. Tyto svorky 
oznamují poplach, pokud je n�kterým z hlída�� DCM (MASTER nebo SLAVE) zjišt�na chyba, viz. Obr.11. 
Když do hlída�e nejde nap�tí je kontakt poplachového relé ve stavu nc (normáln� sepnuté). Je-li hlída� napá-
jen, lze nastavit stav nc nebo no (normáln� rozepnuté), viz. Tab.8, okno 51. 
 
5.1.4 Komunikace a digitální vstup u dvou�erpadlového systému (DIG & SGND) 
            Svorky 3 (DIG) a 4 (SGND) slouží pro p�ipojení spínacích kontakt� a pro komunikaci mezi �ídícím 
(MASTER) a �ízeným (SLAVE) hlída�em DCM. Digitální vstup lze použít pro kontakt zajiš�ovacího spína�e 
nebo pro externí vynulování. Kontakt zajiš�ovacího spína�e musí být p�ipojen v sérii se svorkami 6 (ALARM) a 
7 (C) �ídicího (MASTER) hlída�e DCM. Zvolíte-li externí vynulování, použijte impulsový signál. Svorku 3 (DIG) 
�ídicího (MASTER) hlída�e DCM propojte se svorkou 3 (DIG) �ízeného (SLAVE) hlída�e DCM. Svorku 4 
(SGND) �ídicího (MASTER) hlída�e DCM propojte se svorkou 4 (SGND) �ízeného (SLAVE) hlída�e DCM, viz. 
Obr.11 a Tab.8, okno 53. 
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5.1.5 P�ipojení opera�ního relé u dvou�erpadlového systému (PUMP) 
            P�ipojte �ídicí signály pro styka�e motor� jednotlivých �erpadel k p�íslušnému hlída�i EL-FI DCM dle 
popisu v kapitole 4.1.4, viz. Obr.11. 
 
5.1.6. P�ipojení vstupu m��ení teploty u dvou�erpadlového systému (TEMP & SGND) 
            P�ipojte teplotní �idla a tepelná relé motor� jednotlivých �erpadel k p�íslušnému hlída�i EL-FI DCM dle 
popisu v kapitole 4.1.6, viz. Obr. 11. 
 
5.2 Podrobné nastavení dvou�erpadlového systému 
(vždy použijte dva hlída�e El-Fi DCM) 
 
VAROVÁNÍ: �erpadla budou b�hem nastavení spoušt�na a zastavována. 
 
POZNÁMKA: Odpojte u obou hlída�� DCM vodi� ze svorky 8, abyste zabránili náhodnému spušt�ní a 
zastavení �erpadla b�hem krok� nastavení 1 až 14. 
 
Nastavení hlída�e El-Fi DCM 
            Následující kroky ilustrují p�íklady programování hlída�e. Je-li hlída� napájen, stisknutím tla�ítka NEXT 
p�ejdete do dalšího okna, stiskem tla�ítek + a - zvýšíte nebo snížíte hodnotu a stisknutím tla�ítka ENTER 
potvrdíte novou hodnotu v daném okn�. Rychlé nastavení naleznete na Obr.2 v úvodu tohoto návodu.  
 1,   V okn� 71 nastavte požadovanou funkci hlída�e. U jednoho hlída�e EL-FI DCM �ídicí hlída� (MASTER) 
dvou�erpadlového systému (2) a u druhého hlída�e EL-FI DCM �ízený hlída� (SLAVE) dvou�erpadlového 
systému (3). 	ídicí (MASTER) hlída� DCM musí být ten hlída�, který je takto zapojen, viz. Obr.11. 
 2,   V okn� 72 �ídicího (MASTER) hlída�e DCM nastavte podmínku pro st�ídání �erpadel. Bu� st�ídání p�i 
každém cyklu �erpadla (on), nebo spušt�ní �erpadla �ízeného (SLAVE) hlída�e DCM pouze pokud �ídicí 
(MASTER) hlída� DCM zobrazí chybový kód (OFF). 
 3,   V okn� 73 �ídicího (MASTER) hlída�e DCM nastavte podmínku pro spušt�ní �erpadla pomocí zajiš�ova-
cího spína�e. Bu� se spustí ob� �erpadla (on), nebo jedno �erpadlo (OFF). 
 4,   V okn� 13 vyberte typ automatického nastavení. Nastavte v okn� hodnotu ( — ), jestliže �erpadlo �erpá 
bez srkání (v jám� je kapalina). Nastavte v okn� hodnotu ( _ ), jestliže �erpadlo srká (v jám� není kapalina), 
viz. Obr.8. 
 5,   V okn� 22 �ídicího (MASTER) hlída�e DCM nastavte maximální dobu klidu v intervalu 0 - 720min. 
 6,   V okn� 23 nastavte u obou hlída�� DCM požadované zpožd�ní p�i startu v intervalu 1 - 170s. Zpožd�ní 
p�i startu je doba  mezi spušt�ním �erpadla ve vy�erpané jám� (�erpadlo od startu jen srká) a okamžikem, 
kdy je hlída�em srkání signalizováno (vypnutí �erpadla).  
 7,  V okn� 24 nastavte u obou hlída�� DCM požadované zpožd�ní zastavení v intervalu 1 - 90s. Zpožd�ní 
zastavení je doba od okamžiku, kdy �erpadlo za�ne srkat, do okamžiku, kdy se motor �erpadla zastaví. 
 8,  V okn� 31 u obou hlída�� DCM: Jestliže má �erpadlo teplotní �idlo nebo tepelnou ochranu motoru, na-
stavte sledování teploty na hodnotu zapnuto (on). Pokud tomu tak není, nastavte okno na hodnotu vypnuto 
(OFF), viz. kapitola 6.5. 
 9,  Okno 32 je u obou hlída�� DCM funk�ní pouze pokud je v okn� 31 nastavena hodnota zapnuto (on). Zvol-
te tepelný poplach zajišt�ný (on) nebo tepelný poplach odjišt�ný (OFF), viz. kapitola 6.5. 
10,   V okn� 41 nastavte u obou hlída�� DCM povolenou fázovou asymetrii mezi 5% až 50%. Sledování fázo-
vé asymetrie vypnete stisknutím tla�ítka -, když je v okn� zobrazena hodnota 5%. Chcete-li sledování znovu 
zapnout, stiskn�te tla�ítko + a zvolte hodnotu, viz. kapitola 6.2. 
11,   Pokud je u obou hlída�� DCM hodnota v okn� 41 mezi 5 až 50%, zvolte v okn� 42 zajišt�ný poplach p�i 
fázové asymetrii (on) nebo odjišt�ný poplach p�i fázové asymetrii (OFF), viz. kapitola 6.2. 
12,   V  okn� 51 nastavte u �ízeného (SLAVE)  hlída�e  DCM  funkci kontaktu poplachového relé na no (nor-
máln� odpadlé) nebo na nc (normáln� sepnuté), viz. kapitola 5.1.3. 
13,   V okn� 52 nastavte u obou hlída�� DCM funkci kontaktu opera�ního relé, viz. kapitola 5.1.5. 
14,  V  okn� 53 nastavte u obou hlída�� DCM požadovanou funkci digitálního vstupu (DIG). Hodnoty: (1) kon-
takt zajiš�ovacího spína�e, (2) externí vynulování, viz. kapitola 5.1.4. 
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15,   P�ipojte ovládací obvody styka�� motor� �erpadel ke svorkám 8. 
16,  Zkontrolujte, zda jedno �erpadlo �erpá ve shod� s nastavením v okn� 13 a druhé �erpadlo ne�erpá (po-
kud se �erpadlo zastaví p�ed nebo b�hem automatického nastavení, nastavte úrove� zastavení v okn� 11 na 
hodnotu 0 (výchozí nastavení)). Stiskn�te tla�ítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okn� nezobrazí hod-
nota SEt. Stiskn�te na druhém hlída�i DCM tla�ítko START. Po�kejte na uplynutí doby zpožd�ní startu. Stisk-
n�te tla�ítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okn� nezobrazí hodnota SEt. Pokud je okno 13 nastaveno 
na hodnotu ( — ), bude úrove� zastavení (okno 11) rovna nam��enému výkonu (okno 04) mínus okraj interva-
lu srkání (okno 12). Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( _ ), bude úrove� zastavení (okno 11) rovna 
nam��enému výkonu (okno 04) plus okraj intervalu srkání (okno 12), viz. Obr. 8. 
17,   Zm��te nastavení úrovn� v okn� 21 u �ídicího (MASTER) hlída�e DCM mezi hodnotami 1 - 10 pro kratší 
�i delší cyklus �erpání a nižší �i vyšší úrove� hladiny v jám�. Nízká hodnota znamená kratší cyklus �erpání a 
nižší hladinu kapaliny v jám�, viz. Obr.7. 
18,   Je možné  zabránit neúmyslné  zm�n� nastavených parametr�. U jednotlivých hlída�� DCM nastavte 
okno 09 na hodnotu 369 a potvr�te tla�ítkem ENTER. V okn� bude zobrazen visací zámek. Op�tovným za-
dáním hodnoty 369 v okn� 09 a potvrzením stiskem tla�ítka ENTER budou nastavení odemknuta. 
 
5.3 Návrat k výchozím nastavením 
1,   Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, p�ejd�te na okno 99. 
2,   Pokud  se n�která  hodnota liší od výchozích hodnot (viz. Tab.8), bude v okn� zobrazena hodnota „Usr“ 
(nastaveno uživatelem). 
3,   Stiskem tla�ítka + se vrátíte k výchozím nastavením. V okn� 99 bude zobrazena hodnota „dEF“ (výchozí 
nastavení). Potvr�te stiskem tla�ítka ENTER. 
 
POZNÁMKA: Okna 6, 7 a 8 jsou nastavena na hodnotu 0. 
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6. OCHRANA A POPLACH 
 
            Když dojde k chyb�, za�ne blikat trojúhelníková zna�ka poplachu a je aktivováno poplachové relé. 
            Zobrazí se okno 00 a podá informaci o poplachu podle vý�tu poplach�, viz. Tab.6. 
 
Poplach u dvou�erpadlové aplikace 
            Chybový kód je zobrazen v okn� 00 p�íslušného hlída�e DCM. Poplach p�i chyb� je hlášen pouze na 
svorce 6 �ízeného (SLAVE) hlída�e DCM. Pokud dojde k zajišt�nému poplachu, musí být vynulován na p�í-
slušném hlída�i DCM stisknutím tla�ítka RESET nebo - pokud je zadán digitální vstup - externím vynulová-
ním. 
 
6.1 Fázová sekvence (F1) 
            P�i prvním zapnutí hlída�e El-Fi DCM je zkontrolována správná fázová sekvence fází L1, L2 a L3. 
            Pokud je zjišt�na chybná fázová sekvence, je vygenerován poplach F1 a je aktivováno poplachové 
relé na svorce 6. �erpadlo se nespustí. Vypn�te napájení a proho�te fáze L2 a L3. 
 
POZNÁMKA: Nem��te fázi L1. 
 
6.2 Fázová asymetrie (F2) 
            V okn� 41, viz. Tab.8, je nastavena povolená fázová asymetrie. Jakýkoli výpadek kratší než 5 sekund 
je ignorován. Pokud je zjišt�na fázová asymetrie, je vygenerován poplach F2 a je aktivováno poplachové relé 
na svorce 6. �erpadlo bude zastaveno. 
            Pokud je v okn� 42 nastavena hodnota on, je možné poplach vynulovat stisknutím tla�ítka RESET 
nebo pomocí signálu externího vynulování. 
 
6.3 Kontrola proudového transformátoru (F3) 
            Po stisknutí tla�ítka AUTO SET hlída� EL-FI DCM zkontroluje, zda má proudový transformátor správ-
ný po�et primárních závit� pro jmenovitý proud motoru, viz. Tab.1 nebo Tab.2. 
            Proud nam��ený na svorkách S1 a S2 je zobrazen v okn� 61. Pokud je nam��ený proud nižší než 
10mA, nebo vyšší než 60mA, je vygenerován poplach F3 a je aktivováno poplachové relé. �erpadlo bude 
zastaveno. 
 
6.4 Provozní chyba (F4) 
            Pokud �erpadlo srká a zajiš�ovací spína� dá signál �erpadlu, jde o chybový stav. Je vygenerován 
poplach F4 a je aktivováno poplachové relé. Pokud dojde k p�erušení komunikace mezi �ídícím (MASTER) a 
�ízeným (SLAVE) hlída�em DCM, je vygenerován poplach F4 a je aktivováno poplachové relé, viz. Obr.11, 
kapitola 5.1.4. 
 
6.5 Svorka ochran motoru 5 (F5) 
Sledování teploty motoru �erpadla. 
            Hlída� EL-FI DCM m�že použít bu� signál z termistoru (PTC) nebo kontakt termostatu. Chcete-li akti-
vovat sledování teploty, nastavte hodnotu v okn� 31 na on. 
            Když se motor �erpadla zah�eje, nadm�rná teplota vygeneruje poplach F5, aktivuje se poplachové 
relé a �erpadlo bude zastaveno. 
            Poplach F5 je také možné generovat pomocí p�ipojeného tepelného ochranného relé motoru, viz. 
Obr.9 a Obr.11. 
            Pokud je v okn� 32 nastavena hodnota on, je možné poplach vynulovat stisknutím tla�ítka RESET 
nebo pomocí signálu externího vynulování. 
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6.6 Poplach p�i podp�tí (LU) / p�ep�tí (OU) 
            P�i prvním zapnutí hlída�e EL-FI DCM je zkontrolována správná fázová sekvence fází L1, L2 a L3. 
            Pokud je zjišt�no chybné fázové nap�tí, je generován poplach LU (podp�tí) nebo OU (p�ep�tí) a je 
aktivováno poplachové relé. �erpadlo se nespustí. Vypn�te napájení. Zkontrolujte, zda sí�ové nap�tí odpoví-
dá rozsahu nap�tí hlída�e DCM uvedenému na výkonovém štítku na boku hlída�e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 6:  Indikace poplachu 
 
7. PROBLÉMY 
 
-  Okno 00 zobrazuje poplach F1, Fázová sekvence, viz kapitola 6.1. 
-  Okno 00 zobrazuje poplach F2, Fázová asymetrie, viz kapitola 6.2. 
-  Okno 00 zobrazuje poplach F3, Proudový transformátor, viz kapitola 6.3. 
-  Okno 00 zobrazuje poplach F4, Provozní chyba, viz kapitola 6.4. 
-  Okno 00 zobrazuje poplach F5, Svorka ochran motoru 5, viz kapitola 6.5. 
-  Okno 00 zobrazuje poplach LU, Podp�tí, nebo OU, P�ep�tí, viz kapitola 6.6. 
   Zkontrolujte, zda sí�ové nap�tí odpovídá rozsahu nap�tí hlída�e uvedenému na výkonovém štítku na boku  
hlída�e. 
 
VAROVÁNÍ! Vypn�te p�i tom hlavní napájení! 
 
-  Pokud je v okn� zobrazena hodnota oor (mimo rozsah), znamená to, že hodnota je p�íliš velká. 
-  Nelze provést automatické nastavení. Automatické nastavení nelze provést b�hem doby zpožd�ní spušt�ní, 
pokud je indikován poplach nebo jestliže ob� �erpadla pracují. 
-  �erpadlo se spouští a zastavuje p�íliš �asto nebo je hladina v jám� p�íliš nízká �i p�íliš vysoká. Zm��te na-
stavení v okn� 21, nastavení úrovn�, viz. Obr.7 nebo zm��te maximální dobu klidu (okno 22). 
-  �erpadlo se zastaví, i když �erpá bez srkání. Zkontrolujte hodnotu úrovn� zastavení v okn� 11. Tato hodno-
ta je pravd�podobn� p�íliš vysoká v relaci k nam��enému výkonu v okn� 04, viz. Obr.1 pro jedno�erpadlový 
systém nebo Obr.2 pro dvou�erpadlový systém. 
-  �erpadlo srká a nezastaví se. Zkontrolujte hodnotu úrovn� zastavení v okn� 11. Tato hodnota je pravd�po-
dobn� p�íliš nízká v relaci k nam��enému výkonu v okn� 04, viz. Obr.1 pro jedno�erpadlový systém nebo 
Obr.2 pro dvou�erpadlový systém. 
-  Když �erpadlo za�ne srkat, hodnota v okn� 04 se zvyšuje. Zkontrolujte, zda jsou proudové transformátory 
propojeny s fází p�ipojenou ke svorce 9 (L1), viz. kapitola 4.1.2, Obr.9 nebo kapitola 5.1.2. 
 
 
 
 

 Indikace Funkce Poznámka 
 
 F1 Fázová sekvence kapitola 6.1 
 F2 Fázová asymetrie kapitola 6.2 
 F3 Proudový transformátor kapitola 6.3 
 F4 Provozní chyba kapitola 6.4 
 F5 Svorka ochran motoru 5 kapitola 6.5 
 LU Podp�tí kapitola 6.6 
 OU P�ep�tí kapitola 6.6 
 oor Mimo rozsah kapitola 7 
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8. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájecí nap�tí:                                     3x100-240, 3x380-500, 3x525-600, 3x600-690VAC  (±10 %) 
Frekvence:                  45-65 Hz 
Vstupní proud:                                       odpovídá proudovým transformátor�m CTM010, CTM025, CTM050   

 nebo CTM100. (je-li jmenovitý proud >100 A, CTM010 + další  
  transformátor) 
Spot�eba energie:          max. 6VA 
Zpožd�ní p�i startu: 1 - 170s 
Zpožd�ní opera�ního relé: 1 - 90s 
Digitální vstup svorka �.3: Pro spínací kontakt, vnit�ní nap�tí 15-30VDC, proud 10-20mA 
Teplotní vstup svo�ka �.5: Vnit�ní nap�tí 12VDC, proud 2-2,5mA 
Kontakty výstupních relé: 5 A  240 VAC  AC1,  1,5 A  240 VAC  AC12 
Jišt�ní všech p�ívod� do hlída�e:          max. 10A 
Pr��ez vodi�� do svorek hlída�e:         pouze m�d�ný vodi� o teplot� do 75°C. Pr��ez 0,2 - 4 mm2 plný vodi�,  
                                                                0,2 - 2,5 mm2 lanko. Obnažená délka 8 mm.                                              
Pevnost svorek:                                     0,56 - 0,79 Nm 
Opakování:         ±1 digit, (24 hodin, + 20 °C) 
Vliv teploty:  max. 0,1 % / °C 
Okolní teplota p�i provozu:           Od  -20°C  do +50 °C 
Skladovací teplota: Od  -30°C  do +80 °C 
Krytí:   IP20 
Rozm�ry:        (ŠxVxH) 45 x 90 x 115 mm 
Váha: 0,3 kg 
EMC-imunita: EN50081-1, EN50082-2 
Ochranná t�ída:                    �SN EN 61010-1/95 
Jmenovité izola�ní nap�tí: 690V 
Zkušební nap�tí: 4000V 
Stupe� zne�išt�ní 2 
Schváleno CE, UL a cUL 
Svorky 3,4 a 5 jsou základním zp�sobem izolovány od svorek sít� a relé. 
 

 
 
Obr. 12: Rozm�ry hlída�e EL-FI DCM. 
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Parametry oken 

 
    Okno       Funkce Rozsah          P�ednastavená  

                                                                                                                              hodnota 
 

00 Indikace poplachu - bliká symbol poplachu    ! Viz. tab. 6 
 
 

 01 Doba zbývající do p�íštího spušt�ní �erpadla. 720 - 15min  
                     Standardní okno b�hem doby klidu. U �ízeného  nebo 
  (SLAVE) hlída�e DCM je zobrazena hodnota - - -. 900 - 0s 
    Bliká symbol          a m nebo s. 
  
 
 02         Doba �erpání od posledního spušt�ní �erpadla. 0 - 90s 
  Standardní okno b�hem �erpání. Jde-li o �ídící 15 - 720min 
  (MASTER) hlída� DCM a �erpá �ízený (SLAVE) 12 - 999h 
  hlída� DCM, je zobrazena hodnota - - -. 
    Bliká symbol          a m nebo s. 
 
 
 03         Doba �erpání od posledního spušt�ní �erpadla,  0 - 90s 
  jestliže bylo spušt�no pomocí zajiš�ovacího spína�e. 15 - 720min 
  Okno se samo zobrazí pokud dojde k uvedenému  12 - 999h 
  spušt�ní. 
    Bliká symbol          a m nebo s. 
 
 04 Výkon m��ený jako procento m��ícího rozsahu  0 - 125% 
  hlída�e. Symbol %. 
 
 
 05        Nam��ené nap�tí sít�. Symbol V. 0 - 999V 
 
 
 06 Nam��ený špi�kový výkon jako procento m��ícího 0 - 125% 
  rozsahu hlída�e. Hodnotu vynulujete, jestliže na 3s 
  sou�asn� stisknete tla�ítka  - a + (v tomto okn�). 
  Symbol %. 
 
 
 07 Celková doba �erpání v hodinách. Hodnotu vynulu- 0 - 99999 
   jete, jestliže na 3s sou�asn� stisknete tla�ítka  - a +  
  (v tomto okn�). Symbol          . 
 
 
   08 Celkový po�et spušt�ní �erpadla. Hodnotu vynulu- 0 - 99999 
  jete, jestliže na 3s sou�asn� stisknete tla�ítka  - a +  
  (v tomto okn�).  
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 09 Uzam�ení parametr�. Symbol zámek.  0 - 999 
  Symbol se zobrazí, pokud jsou parametry uzam�eny.  
  
 
 11 Úrove� zastavení �erpadla. Symbol %. 0 - 125% 0% 
 
 12 Hranice intervalu �erpání �i srkání. Symbol %. 0 - 125% 4% 
                      (viz. str. 11, obr. 8) 
 
 13 Typ automatického nastavení. —   nebo  _ 
  Automatické nastaveni, jestliže �erpadlo srká ( _ ). 
  (V jám� není kapalina). 
  Automatické nastavení, jestliže �erpadlo �erpá ( — ). 
  (V jám� je kapalina). 
 
 
 21 Nastavení úrovn� (použito p�i výpo�tu doby klidu), 1,0 - 10,0 1,0 
  viz. Obr.7. POZNÁMKA! Okno se nezobrazuje na  
  �ízeném (SLAVE) hlída�i DCM. 
 
 
  
 22 Maximální doba klidu. POZNÁMKA! Okno se  0 - 900s 600s 
                      nezobrazuje na �ízeném (SLAVE) hlída�i DCM. 15 - 720min 
  Symbol          . 
 
 
 23 Zpožd�ní p�i startu. Symbol            . 1 - 170s 5s 
 
 
 24 Zpožd�ní opera�ního relé. Symbol          . 1 - 90s 2s 
 
 
  
 31 Svorka ochran motoru. Sledování teploty motoru ne- on / OFF OFF 
  bo jeho ochrany p�ipojeny (on), nep�ipojeny (OFF). 
 
 
 32 Svorka ochran motoru zajišt�na (on), nezajišt�na on / OFF OFF 
  (OFF). Lze použít pouze je-li hodnota v okn� 31 (on). 
 
 
 41 Fázová asymetrie povolena. OFF / 5 - 50% 10% 
 
 42 Zajišt�ný poplach p�i fázové asymetrii (on), nezajiš- on / OFF OFF 
  t�ný poplach (OFF). Lze použít pouze je-li hodnota  
  v okn� 41 nastavena mezi 5 - 50% 
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 51 Kontakt poplachového relé (svorka 6 ALARM) za nc / no no 
  normálního provozního stavu. 
  nc: kontakt sepnutý 
  no: kontakt rozpojený 
  Okno není zobrazeno u �ídícího (MASTER) hlída�e. 
 
 
 52 Kontakt opera�ního relé (svorka 8 PUMP) jestliže nc / no nc 
  je �erpadlo v chodu. 
  nc: kontakt sepnutý 
  no: kontakt rozpojený 
 
 
 53 Digitální vstup: 1, 2, 3 1  
  1, Zajiš�ovací spína� 
  2, Externí resetovací tla�ítko 
  3, Externí automatické nastavení ( nepoužívá se  
  u dvou�erpadlového systému) 
  
 61 Proud m��ený na svorkách S1 a S2. 0 - 70mA 
 
 
 71 Požadovaná funkce hlída�e DCM: 1, 2, 3 1 
  1, Jedno�erpadlový systém 
  2, Dvou�erpadlový systém - MASTER 
  3, Dvou�erpadlový systém - SLAVE 
 
 72 St�ídání �erpadel: on / OFF OFF 
  (on) st�ídání p�i každém �erpacím cyklu. 
  (OFF) �ízený (SLAVE) hlída� DCM spustí pouze  
  pokud �ídící (MASTER) hlída� DCM vykáže chybový  
  kód. POZNÁMKA: Okno se nezobrazuje na  
  �ízeném (SLAVE) hlída�i DCM. 
 
 
 73 Spušt�ní �erpadla zajiš�ovacím spína�em: on / OFF OFF 
  (on) spustí se ob� �erpadla 
  (OFF) spustí se jedno �erpadlo 
  POZNÁMKA: Okno se nezobrazuje na �ízeném  
  (SLAVE) hlída�i DCM. 
 
 
 99 P�ednastavené hodnoty dEF / USr dEF 
     
 
Tab. 8:  Parametry oken a p�ednastavené  hodnoty. 
 


