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ELEKTRONICZNY
UK£AD ZABEZPIECZAJ¥CY POMPY

UZE 2000

ZASILANIE AWARIA

Elektroniczny uk³ad zabezpieczaj¹cy UZE 2000 
przeznaczony jest do zabezpieczania 
jednofazowych silników asynchronicznych 
przed przeci¹¿eniem i suchobiegiem.

Instrukcja obs³ugi

UZE 2000 kontroluje pracê pompy (pr¹d pracy), 
a w przypadku wyst¹pienia przeci¹¿enia lub 
suchobiegu oraz utrzymywania siê takiego 
stanu przez okres 4 sekund, nastêpuje 
wy ³¹czen ie  pompy,  zasygna l izowane 
jednoczeœnie œwieceniem siê czerwonej diodyi 
AWARIA. Uk³ad odczeka nastêpnie 10 minut i 
sprawdzi, czy problem zosta³ usuniêty (np. czy w 
studni pojawi³a siê ju¿ woda).

UZE 2000 przeznaczony jest do zabezpieczania 
silników jednofazowych pomp hydroforowych, 
ogrodowych, g³êbinowych, basenowych, do 
œcieków, cyrkulacyjnych.
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UZE 2000

Zielona dioda ZASILANIE  - œwiat³o ci¹g³e sygnalizuje prawid³ow¹ pracê pompy
- œwiat³o migaj¹ce - stan przygotowania uk³adu do pracy

Czerwona dioda AWARIA  - œwiat³o ci¹g³e sygnalizuje PRZECI¥¯ENIE
- œwiat³o migaj¹ce sygnalizuje SUCHOBIEG

Przycisk PROGRAM  - przycisk s³u¿¹cy do zapamiêtania parametrów pracy 
silnika pompy

Przycisk START   - przycisk s³u¿¹cy do ponownego uruchomienia pompy 
wy³¹czonej awaryjnie 

Uwaga: po w³¹czeniu do sieci i ka¿dorazowym urucomieniu pompy 
przyciskiem START, UZE 2000 przez 5 sekund nie kontroluje pracy 
pompy - czeka na ustabilizowanie siê parametrów elektrycznych - 
sygnalizowane jest to miganiem zielonej diody ZASILANIE.
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Zalecenia instalacyjne1

Elektroniczny uk³ad zabezpieczaj¹cy UZE 2000 przeznaczony jest do 

wspó³pracy z pompami ogrodowymi, g³êbinowymi i hydroforami.

Instalowanie uk³adu nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej, posiadaj¹cej 

odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Uk³ad nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do 

temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.

Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki 

powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury 

otoczenia).

Instalowanie przeprowadziæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿u.

Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie 

 zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.

Zalecane jest sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia i ustawienia uk³adu przed 

uruchomieniem pompy.

z opisem monta¿u 

i

Monta¿ uk³adu i pod³¹czenie do instalacji elektrycznej2

1. Zamontowaæ (hydraulicznie i elektrycznie) oraz uruchomiæ prawid³owo pompê.

2. Przygotowaæ (zamontowaæ) prawid³owo z zachowaniem wszystkich œrodków 
bezpieczeñstwa gniazdo 1-fazowe 230 V. 

3. W³¹czyæ UZE 2000 do przygotowanego gniazda - przez kilka sekund pulsowaæ 
bêdzie zielona dioda ZASILANIE - w tym czasie nale¿y w³¹czyæ wtyczkê 
zasilania pompy do gniazda UZE 2000 - pompa powinna zostaæ za³¹czona.

4. Gdy zielona dioda ZASILANIE zaœwieci siê na sta³e, wówczas nale¿y nacisn¹æ 
przycisk PROGRAM - przez jedn¹ sekundê œwieciæ siê bêd¹ obie lampki 
(zielona ZASILANIE  i  czerwona AWARIA). Przy prawid³owej pracy, œwieciæ siê 
bêdzie jedynie dioda ZASILANIE.

Elektroniczny uk³ad zabezpieczaj¹cy UZE 2000 jest oferowany w wykonaniu 
umo¿liwiaj¹cym w³¹czenie go do sieci 230 V, 50 Hz, do gniazda 1-fazowego z 
uziemieniem. W³¹czone do gniazda zabezpieczenie UZE 2000 umo¿liwia 
pod³¹czenie pompy za pomoc¹ wtyczki 1-fazowej.

Uwaga: Je¿eli po pod³¹czeniu pompy do UZE 2000, w ci¹gu 4 sekund od 
zaœwiecenia siê na sta³e diody ZASILANIE, nie zostanie naciœniêty 
przycisk PROGRAM, wówczas uk³ad bêdzie sygnalizowa³ awariê i 
wy³¹czy pompê. W takim przypadku nale¿y nacisn¹æ przycisk START i 
rozpocz¹æ ponownie proces programowania od pkt.3.
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U¿ytkowanie3

Dane techniczne4

Znamionowe napiêcie zasilania 230 V, 50 Hz

Moc pod³¹czanego odbiornika (pompy) od 100 do 1700 W

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza [ 95 %

Stopieñ ochrony IP 40

Klasa izolacji I

Wymiary regulatora 117 x 67 x 45 mm

Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C

Tryb roz³¹czenia jedna faza

Elektroniczny uk³ad zabezpieczaj¹cy UZE 2000 automatycznie kontroluje parametry 
elektryczne zasilanej pompy.

1. Wy³¹czyæ wtyczkê pompy z gniazda UZE 2000.

2. Ustaliæ przyczynê awarii.

3. Usun¹æ zaistnia³¹ usterkê i ponownie za³¹czyæ przyciskiem START.

W przypadku dzia³ania zabezpieczenia sygnalizowanego diod¹ AWARIA, nale¿y:

1. Szczelnoœæ instalacji po stronie ss¹cej pompy.

2. Poziom wody w studni.

3. Stan filtrów po stronie ss¹cej pompy (jeœli wystêpuj¹).

4. Czy pompa pracuje bez rozbioru wody.

W przypadku wyst¹pienia suchobiegu, nale¿y sprawdziæ:

1. Czy nie wyst¹pi³o mechaniczne zablokowanie pompy.

2. Czy nie wystêpuje przeci¹¿enie pompy (du¿y rozbiór wody - praca na otwartym 
wyp³ywie).

3. Parametry zasilania elektrycznego.

W przypadku wyst¹pienia przeci¹¿enia, nale¿y sprawdziæ:

Po usuniêciu przyczyny awarii, nale¿y ponownie w³¹czyæ wtyczkê zasilaj¹c¹ pompê 
do UZE 2000 i nacisn¹æ przycisk START - po 5 sekundach uk³ad sprawdzi, czy 
pompa pracuje prawid³owo. Je¿eli parametry elektryczne s¹ prawid³owe, UZE 2000 
przechodzi w stan normalnej pracy; je¿eli natomiast przyczyna awarii nie zosta³a 
usuniêta, UZE 2000 po dalszych 4 sekundach wy³¹czy pompê sygnalizuj¹c AWARIA. 
Je¿eli w ci¹gu czterech cykli za³¹czania przyciskiem START, UZE 2000 nie 
przechodzi do stanu normalnej pracy, nale¿y ponownie przeanalizowaæ przyczynê 
wyst¹pienia awarii oraz skontaktowaæ siê z serwisem pomp.



Pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w 
krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach europejskich maj¹cych 
w³asne systemy zbiórki). 

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu (zgodnie z Ustaw¹ 
z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym) 
stanowi, ¿e produkt ten nie mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny. 
Powinien byæ przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego 
sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym skutkom gro¿¹cym œrodowisku 
naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby 
naturalne. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego 
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zak³adów przetwarzania, 
nale¿y skontaktowaæ siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Biuro Handlowe

ul.PrzyjaŸni 141

53-030 Wroc³aw

tel. 71 / 333 73 88, 333 74 36

fax. 71 / 333 73 31

biuro@dksystem.pl
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