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Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-10 S/T jest !atwym w u"yciu urz#dzeniem 
kontrolnym i zabezpieczaj#cym do bezpo$redniego pod!#czenia jedofazowych  
(IVR-10S) lub trójfazowych (IVR-10T) pomp g!%binowych, pomp powierzchniowych, pomp 
zatapialnych, itp. o mocy od 1,1 KW do 2,2 KW (od 1,5 HP do 2,5 HP) utrzymuj#cym sta!e, 
zadane ci$nienie wody poprze& zmian% pr%dko$ci obrotowej silnika pompy .Model IVR-10 
S/T ma wiele trybów operacyjnych przez adaptacj% do ró"nych instalacji elektrycznych. 
Jego wa"n# cech#, która odró"nia go od popularnych urz#dze' kontrolnych typu  
on/o( jest:

1. 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%.

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

3. 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, 

4. )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.)

5. 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.

6. Mo"liwo$& !#czenia sterowników w grupy pompowe, do 6 pomp. Sterowanie 
grup# odbywa si% z poziomu jednego wybranego przez u"ytkownika  jako g!ówny 
sterownika, a pozosta!e dostosowuj# prac% do wymaga' systemu. Programowanie 
zestawu jest niezmiernie proste i nie wymaga wspó!pracy programisty.

ZASTOSOWANIE:
Model IVR-10S/T jest przydatny we wszystkich przypadkach, kiedy jest potrzebna 
utrzymania sta!ego ci$nienia wody w instalacji oraz kontrola i ochrona pojedynczej 
pompy zarz#dzaj#cej automatycznym w!#czaniem i wy!#czaniem przez ró"ne instalacje 
elektryczne.

Przewidywane typowe u"ycie:
• domy / mieszkania / domki wakacyjne,
• gospodarstwa rolne,
• zaopatrywanie w wod% ze studni,
• nawadnianie szklarni, ogrodów, pól,
• zbieranie i wykorzystywanie deszczówki,
• urz#dzenia przemys!owe.

WZÓR PRZEMYS*OWY nr 007724539-0001

MO!LIWO"# $%CZENIA
W GRUPY POMPOWE



INVERTER SYSTEM - IVR-20/30/40

Nazwa Moc pompy
(kW)

Wymiary
(mm)

Zakres nastawy 
ci!nienia

(bar)

Pr"d roboczy
(A)

Napi#cie wej!ciowe
(V)

Napi#cie wyj-
!ciowe

(V)

Cz#stotliwo!$ 
pr"du na wej!ciu

(Hz)

Cz#stotliwo!$ 
pr"du na wyj!ciu

(Hz)
Czujnik ci!nienia

IVR-10S

1,1 kW

210 x 173 x 124 
mm 0,5-9 bar

9A

1 x 230V
(Dopuszczalny 

zakres
160-260V)

1 x 230V

50/60 Hz 20-50/60Hz

4÷20 mA
+24V

10 bar

1,5 kW 11A

2,2 kW 12A

IVR-10T

2,2 kW 7A
3 x 400V

(Dopuszczalny
zakres        

320-450V)
3 x 400V3/4 kW 10A

5,5/7,5 kW 18A

PARAMETRY
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