
Napi!cie wej"ciowe 
i wyj"ciowe Typ

Max 
pobór
pr#du

Moc
Wymiary Otwór 

monta$owy
(mm)L W H

1-fazowe 230 V 
na wej!ciu, 

3-fazowe 230 V
na wyj!ciu

IVR11-2S1R5A0 11A 0,75-1,5 kW 203 128 120 Ø4

3-fazowe 400 V 
na wej!ciu, 

3-fazowe 400 
V na wyj!ciu

IVR11-4T2R2A0 7A 0,75-2,2 kW 203 128 120 Ø4

IVR11-4T004A0 10A 3,0-4,0 kW 286 204 138 Ø6

IVR11-4T7R5A0 18A 5,5-7,5 kW 286 204 138 Ø6

Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-11 jest !atwymw u"yciu urz#dzeniem 
kontrolnym i zabezpieczaj#cym do bezpo$redniego pod!#czenia trójfazowych 
pomp g!%binowych, pomp powierzchniowych, pomp zatapialnych, itp. o mocy 
od 0,75 kW do 7,5 kW (od 1 HP do 10 HP) utrzymuj#cym sta!e, zadane ci$nienie 
wodypoprzez zmian% pr%dko$ci obrotowej silnika pompy.
IVR-11 jest nap%dem z przetwornic# cz%stotliwo$ci, zaprojektowanym specjalnie 
do zarz#dzania wydajno$ci#pompywodnej, co pozwala dopasowa& go do 
szerokiego zakresu warunków iwymaga' uk!adów zaopatrzenia w wod%.
Nap%d IVR-11 pozwala pompie pracowa& wydajniej, bezpiecznieji inteligentniej, 
zmniejszy& zu"ycie energii i(przed!u"y& okresu"yteczno$ci pompy. Nap%d IVR-11 
jest wykonany z wysokiej jako$cikomponentów i materia!ów oraz wykorzystuje 
najnowsz# technologi% mikroprocesorow#.

Model IVR-11 ma wiele trybów operacyjnych przez adaptacj% doró"nych 
instalacji elektrycznych. Sterowniki z serii IVR-11 mog# by& stosowane 
w(grupach pompowych do5 pomp – maksymalnie 1(urz#dzenie nadrz%dne oraz 
4 urz#dze' pomocniczych.

Najwa"niejsze cechy, które odró"niaj# go od popularnych 
urz#dze'kontrolnych typu on/o):

1. Zwi%kszenie wydajno$ci energetycznej. W porównaniu 
z(tradycyjnymsposobem zaopatrzenia w wod%, system 
zaopatrzenia w wod% o sta!ymci$nieniu z przetwornic# 
cz%stotliwo$ci oszcz%dza energi% o 30%–60%.

2. Prosta obs!uga: !atwa obs!uga, wszystkie funkcje mog# 
by&zako'czone przez naci$ni%cia przycisku, nie ma potrzeby 
zatrudnianiaspecjalistów do programowania.

3. Niezawodno$& na d!ugie lata wspó!pracuj#cych pomp: 
$rednimoment obrotowy i $cieranie na wale zmniejsza si% ze 
wzgl%du naspadek $redniej pr%dko$ci obrotowej, co zapewnia 
d!u"sz# "ywotno$&pompy. Ze wzgl%du na wbudowan# funkcj% 
soft startu i zatrzymaniaurz#dzenie pozwala zlikwidowa& 
uderzenie hydrauliczne. (efektuderzenia hydraulicznego oznacza 
nag!y wzrost ci$nienia towarzysz#cyszybkiemu zatrzymaniu lub 
rozpocz%ciu przep!ywu cieczy.)

4. Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej 
wszechstronn#technologi% zabezpiecze' nadpr#dowych, 
przepi%ciowych,podnapi%ciowych, zwarciowych, zablokowania 
wirników, mo"liwo$&zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem 
bez konieczno$ci instalacjisond/czujników w studni.

5. Mo"liwo$& !#czenia sterowników w grupy pompowe, do 
5 pomp.Sterowanie grup# odbywa si% z poziomu jednego 
wybranego przez u"ytkownika jako nadrz%dny sterownik, 
a(pozosta!e dostosowuj#prac% do wymaga' systemu..

ZASTOSOWANIE:
Model IVR-11 jest przydatny we wszystkich przypadkach, 
kiedy jestpotrzebna utrzymania sta!ego ci$nienia wody 
w instalacji oraz kontrola iochrona pojedynczej pompy 
zarz#dzaj#cejautomatycznym w!#czaniem i wy!#czaniem przez 
ró"ne instalacje elektryczne.

Przewidywane typowe u"ycie:
• gospodarstwa rolne
• zaopatrywanie w wod% ze studni
• nawadnianie szklarni, ogrodów, pól
• zbieranie i wykorzystywanie deszczówki
• urz#dzenia przemys!owe
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Parametry techniczne

Cechy sterowania

Tryb sterowania Sterowanie zmiennej cz%stotliwo$ci V/F

Moment rozruchowy 0,5 Hz ± 100%

Zakres regulacji pr%dko$ci 1:100

Precyzja utrzymywania
pr%dko$ci ± 1.0%

Tolerancja przeci#"eniowa 150% pr#du znamionowego przez 60 s; 
180% pr#du znamionowego przez 1 s

Czas przyspieszania /
zwalniania 0,1-3600s

Parametry wej!ciowe
i wyj!ciowe

Cz%stotliwo$& rozruchowa 0,01–10,00 Hz

Napi%cie wej$ciowe 230 V  AC od -18% do +10%
400 V  AC od -18% do +10%

Zakres cz%stotliwo$ci 
wej$ciowej 50 / 60 Hz, *uktuacja ± 5%

Napi%cie wyj$ciowe 0–znamionowe napi%cie wej$ciowe

Cz%stotliwo$& wyj$ciowa 0-200Hz

Interfejs urz"dze#
zew.

Programowalne wej$cie 
cyfrowe 2-dro"ne cyfrowe z!#cze wyj$ciowe

Programowalne wej$cie 
analogowe

V: 0-5V
V (zdalny manometr): 0–10 V C
(przetwornik ci$nienia): 4–20 mA

Wyj$cie przeka+nikowe Wyj$cie 1-dro"ne, programowalne

Wyj$cie typu OC Wyj$cie 1-dro"ne, programowalne

Funkcje
podstawowe

Kana! wykonywania polece'
Trzy rodzaje kana!ów: 1. Panel operacyjny 2. Terminal sterowania, 
3. Szeregowy port komunikacyjny, wybra& 1 i 2 dla nap%du g!ównego i 3 dla 
urz#dze' pomocniczych

Wbudowany regulator PID Zaawansowana arytmetyka regulatora PID do obs!ugi uk!adu sterowania 
w(p%tli zamkni%tej 

Kontrola pr%dko$ci 
przeci#gni%cia

Automatyczne ograniczenie nat%"enia i napi%cia pr#du w okresie pracy, 
co zapobiega wyzwolenia z powodu cz%stego przet%"enia lub przepi%cia

Z!#cze nap%du nadrz%dnego 
i pomocniczych

Rozszerzalna konstrukcja RS485, jeden nap%d w uk!adzie mo"e by& nadrz%dny 
i steruje innymi nap%dami pomocniczymi (maksymalnie czterema) do pracy 
w trybie komunikacji. Nap%d g!ówny wysy!a informacje zwrotne regulatora 
PID do nap%dów pomocniczych i monitoruje ich stan w czasie rzeczywistym. 
Usterki nap%dów pomocniczych nie wp!ywaj# na inne nap%dy.

Ochrona przed brakiem wody

Je$li nap%d wykryje, "e ci$nienie w rurze jest ni"sze ni" ustawiona warto$& 
ci$nienia niedoboru wody, uk!ad automatycznie przestaje dzia!a&. Po up!ywie 
okre$lonego czasu uruchamia si% ponownie automatycznie w okre$lonych 
przypadkach. Je$li ci$nienie wróci do normy, uk!ad dzia!a normalnie. 
W przeciwnym razie uk!ad zatrzymuje si% automatycznie, co w przypadku 
bezczynno$ci pompy, przed!u"a jej okres u"yteczno$ci do maksimum.

Alarm wysokiego ci$nienia
Gdy ci$nienie przekroczy ustawion# warto$&, uk!ad przestaje dzia!a& auto-
matycznie, co pozwala unikn#& uszkodzenia rur z powodu zbyt wysokiego 
ci$nienia.

Tryb automatycznego 
oszcz%dzanie energii

Automatycznie obni"a napi%cie wyj$ciowe przy niewielkim obci#"eniu w celu 
oszcz%dzenia energii.

Ustawienie has!a Has!o 4-bitowe mo"na ustawi& za pomoc# liczb niezerowych. Po wyj$ciu 
z(interfejsu ustawiania has!o b%dzie wa"ne za 1 minut%.

Blokowanie parametrów Okre$li&, czy parametr jest zablokowany w stanie uruchomionym, 
czy zatrzymanym w przypadku nieprawid!owej obs!ugi.

Warunki
operacyjne

Monta"
Monta" powinien by& wykonany w warunkach pozbawionych bezpo$redniego 
$wiat!a s!onecznego, py!u, "r#cych i !atwopalnych gazów, mg!y olejowej, pary 
wodnej i wilgoci.

Wysoko$& Ni"sza ni" 1 000 m, powy"ej 1 000 m nast%puje skutek wydajno$ci. 
Obni"y& wydajno$& o 1% co 100 m przy wzro$cie temperatury.

Temperatura otoczenia –10°C do +40°C praca z obni"on# wydajno$ci# w temp. 40°C do 50°C 
Obni"y& wydajno$& o 4% co 1°C przy wzro$cie wysoko$ci.

Wilgotno$& ,95% RH, bez kondensacji wody.

Wibracje <5,9 m / S2 (0,6 G)


