
Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-02M jest !atwym w u"yciu 
urz#dzeniem kontrolnym i zabezpieczaj#cym do bezpo$redniego 
pod!#czenia jednofazowych pomp g!%binowych, pomp 
powierzchniowych, pomp zatapialnych, itp. o mocy od 0,75 KW do 
1,5 KW (od 1 HP do 2 HP) utrzymuj#cym sta!e, zadane ci$nienie wody 
poprze& zmian% pr%dko$ci obrotowej silnika pompy.

Model IVR-02M ma wiele trybów operacyjnych przez adaptacj% do 
ró"nych instalacji elektrycznych. 

ZALETY WYKORZYSTANIA SYSTEMU
Wydajno$& energetyczna: W porównaniu z tradycyjnym sposobem 
zaopatrzenia w wod%, system zaopatrzenia w wod% o sta!ym 
ci$nieniu z'przetwornic# cz%stotliwo$ci oszcz%dza energi% 30%-60%.

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 
instalacji sond/czujników w studni. 

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

Niezawodno$& na d!ugie lata wspó!pracuj#cych pomp: $redni 
moment obrotowy i $cieranie na wale zmniejsza si% ze wzgl%du 
na spadek $redniej pr%dko$ci obrotowej, co zapewnia d!u"sz# 
"ywotno$& pompy.  Ze wzgl%du na wbudowan# funkcj% soft 
startu i zatrzymania urz#dzenie pozwala zlikwidowa& uderzenie 
hydrauliczne, (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nag!y wzrost 
ci$nienia towarzysz#cy szybkiemu zatrzymaniu lub rozpocz%ciu 
przep!ywu cieczy.) Mo"liwo$& sterowania prac# dwóch pomp 
zaopatruj#cych system.

ZASTOSOWANIE:
Model IVR-02M jest przydatny we wszystkich przypadkach, kiedy 
jest potrzebna utrzymania sta!ego ci$nienia wody w instalacji oraz 
kontrola i'ochrona pompy lub zestawu dwóch pomp. 

IVR-02M zarz#dza automatycznym w!#czaniem i wy!#czaniem, oraz 
adaptuje obroty silnika do wymaga( instalacji.
Przewidywane typowe u"ycie:
• domy 
• mieszkania 
• domki wakacyjne
• gospodarstwa rolne
• zaopatrywanie w wod% ze studni
• nawadnianie szklarni, ogrodów, pól
• zbieranie i wykorzystywanie deszczówki

INVERTER SYSTEM - IVR-02

Podstawowe dane dotycz!ce instalacji

Dopuszczalna temperatura otoczenia –10°C – +40°C

Dopuszczalna wilgotno!" otoczenia 20% – 90% RH

Dopuszczalna temperatura p#ynu 0°C – +50°C

Stopie$ ochrony IP55

Pozycja instalacji Pionowa

Wymiary jednostki (d#./szer./wys.) 244/220/158 mm

Krócce  ss%cy/t#oczny G 1 )” / G 1 )”

Minimalna obj&to!" zbiornika przeponowego 2L
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INVERTER SYSTEM - IVR-02
Podstawowe dane techniczne

Znamionowa moc wyj!ciowa 0,37 KW – 1,5 KW  (0,5 HP – 2 HP)

Znamionowe napi&cie wej!ciowe AC160-250V/50-60HZ  (jednofazowe)

Max. znamionowy pr%d pompy 12A

Znamionowe napi&cie wyj!ciowe AC 230V / 20-60 Hz (jednofazowe) 

Znamionowe napi&cie wyj!ciowe dodatkowej pompy AC 230V / 50 Hz  (jednofazowe)

Wyzwalany czas reakcji przy przeci%'eniu 5 s – 5 min.

Zakres nastawy ci!nienia 1 – 9 bar

Wyzwalany czas reakcji przy otwartej fazie <5 s

Wyzwalany czas reakcji przy zwarciu <0,1 s

Wyzwalany czas reakcji przy zbyt wysokim / zbyt niskim napi&ciu <5 s.

Wyzwalany czas reakcji przy suchym przebiegu 6 s

Czas wznowienia przy przeci%'eniu 30 min.

Czas wznowienia przy zbyt wysokim / zbyt niskim napi&ciu 5 min.

Czas samowznowienia przy suchobiegu  8s, 1 min, 10 min,  30 min, 1 h, 2 h ... 

Wyzwalane wy#%czenie przy zbyt wysokim napi&ciu 270V

Wyzwalane wy#%czenie przy zbyt niskim napi&ciu 100V

Odleg#o!" transferu poziomu p#ynu *1000 m

Funkcja ochrony

Suchobieg 
Zwarcie
Przeci#"enie
Przeci#"ona pompa 
Nag!y skok napi%cia   
Zbyt niskie napi%cie
Zbyt wysokie napi%cie

Podstawowa charakterystyka techniczna

Charakterystyka kontroli
podwójna kontrola przep!ywu

kontrola ci$nienia

Metoda kontroli Manualna / Automatyczna

Charakterystyka kontroli przep#ywu p#ynu impuls elektrody próbnika i'prze!#cznik przep!ywu

Charakterystyka kontroli ci!nienia Czujnik ci$nienia    24 V, 4–20 mA
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