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1. Общи данни
Контролерът LC 108 е предназначен за управление на помпи 
в системи за чисти, отпадни и дренажни води.

Код за типа

1.1 Приложения
Контролерът LC 108 позволява:
• управление на една помпа на базата на сигнали от 

поплавъци или от електроди,
• избор на автоматичен тестов пуск при дълги периоди на 

бездействие (на всеки 24 часа),
• осигуряване с батерия в случай на отпадане на мрежовото 

напрежение (принадлежност за някои варианти),
• закъснение на стартирането в рамките на 0 до 255 сек. 

(произволно) след връщане от захранване с батерия към 
захранване от мрежовото напрежение (води до 
равномерно натоварване на мрежата при едновременното 
стартиране на няколко помпени станции),

• избор на автоматично нулиране на алармите,
• избор на автоматично рестартиране,
• задаване на закъснение на спирането в съответствие с 

действителните работни условия,
• индикация за нивото на течността,
• алармена индикация за:

– недопустимо високо ниво на течността,
– претоварване (чрез реле за защита на двигателя),
– свръхтемпература (чрез РТС съпротивление или 
термичен прекъсвач в двигателя),

– грешна последователност на фазите (само за 
определени варианти),

– отпадане на мрежовото напрежение (само за 
определени варианти),

– дефектирал поплавък, електрод или струйно реле,
– работа "на сухо".

Стандартно контролерът LC 108 има един алармен изход за 
обща аларма. Определени варианти имат допълнителен 
алармен изход за отделна аларма за високо ниво.
Освен това, контролерът има вграден зумер (само за 
определени варианти).
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Before beginning installation procedures, these 
installation and operating instructions should be 
studied carefully. The installation and operation 
should also be in accordance with local 
regulations and accepted codes of good practice.

Пpимеp LC 108 400 3 23 SD

LC = контролер за една помпа
108 = обозначение на типа
Фазово напрежение [V]
1 = еднофазна
3 = трифазна
Максимален работен ток за една помпа [A]
SD = метод на стартиране 
"звезда-триъгълник"
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1.2 Варианти
Данните за действителния тип на контролера, захранващото 
напрежение и др. са указани в кода за типа върху типовата 
табелка, разположена отстрани на таблото на контролера.
LC 108 се предлага или за директен , или за "звезда-
триъгълник" метод на стартиране.
LC 108 може да се свърже и настрои за работа/управление по 
7 различни начина, вижте раздели 3. до 9.:
• Раздел 3. Системи с 2 поплавъка.

(Може да се използуват и електроди.)
• Раздел 4. Системи с 3 поплавъка.

(Може да се използуват и електроди.)
• Раздел 5. Системи с 4 поплавъка.

(Може да се използуват и електроди.)
• Раздел 6. Системи с 2 електрода.
• Раздел 7. Системи с 3 електрода.
• Раздел 8. Системи за пълнене.
• Раздел 9. Системи за дрениране.

2. Местоположение и монтаж

Монтажът трябва да се извърши от оторизиран персонал в 
съответствие с местните разпоредби.

2.1 Местоположение

LC 108 може да се монтира при околна температура в 
диапазона от –30 °C до +50 °C.
Степен на защита: IP 65.
Когато е монтиран на открито, LC 108 трябва да се постави 
под защитен навес или в шкаф.
LC 108 не трябва да е изложен на пряка слънчева светлина.

2.2 Монтиране на LC 108 за метод на директно 
стартиране

Преди монтажа отстранете предпазните елементи за 
транспортиране (ако има такива) от вътрешността на таблото.
Монтирайте LC 108:
• на стена с равна повърхност,
• с Pg кабелните входове ориентирани надолу,

(допълнителните Pg кабелни входове, ако са необходими, 
трябва да се монтират на дъното на таблото),

• с помощта на четири винта през монтажните отвори в 
гърба на таблото, вижте фиг. 1. Монтажните отвори трябва 
да се пробият с 4 mm свредло. Поставете винтовете в 
монтажните отвори и ги затегнете здраво. Фиксирайте 
пластмасовите капачки от комплекта на контролера към 
винтовете (IP 65).

Фигура 1 показва вътрешната конструкция на LC 108 за
метод на директно стартиране.

Fig. 1

Фигура 2 показва клемите от позиции 2 и 3.

Fig. 2

Код за символите от фиг. 1 и 2:

Забележка: Ако разстоянието между контролера и шахтата 
надвишава 20 метра, не е препоръчително да използувате 
електроди, тъй като може да възникнат проблеми със 
стойностите на изпращаните към контролера сигнали.
В такива случаи е препоръчително да използувате 
поплавъци.
Забележка: Контролерът и поплавъците могат да бъда 
свързани чрез кабели с дължина до 100 метра.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Контролерът LC 108 и EEx ценеровата 
бариера, ако се изисква, не трябва да се 
инсталират във взривоопасни зони.
Само одобрени за употреба във взривоопасни 
среди поплавъци могат да бъдат използувани. 
Поплавъците трябва да се свържат чрез EEx 
ценерова бариера, напр. продуктов номер 
96440300 на Grundfos.
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Поз. Описание

1 Модул CU 211.

2 Клеморед за входовете за ниво
(11-12, 21-22, 31-32, 41-42).

3

Клеморед с:
• вход за РТС съпротивление/термичен прекъсвач 
на двигателя (T11-T21),

• изход за външно алармено устройство за аларма 
високо ниво (H-NC, H-COM, H-NO) (само за 
определени варианти),

• изход за външно алармено устройство за обща 
аларма (G-NC, G-COM, G-NO).

4 Реле за защита на двигателя (монтирани контакти и 
термично реле).

5 Клеморед за електрическото захранване.

6 Гнезда на предпазителите в управляващата верига 
(1 до 3 в зависимост от варианта за напрежение/ток).

9 Pg кабелни входове.
10 Заземителна шина ( PE).
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2.3 Монтиране на LC 108 за метод на стартиране 
звезда-триъгълник

Преди монтажа отстранете предпазните елементи за 
транспортиране (ако има такива) от вътрешността на таблото.
Монтирайте LC 108:
• на стена с равна повърхност,
• с Pg кабелни входове ориентирани надолу,

(допълнителните Pg кабелни входове, ако са необходими, 
трябва да се монтират на дъното на таблото),

• с помощта на четири винта през монтажните отвори в 
гърба на таблото, вижте фиг. 3. Монтажните отвори трябва 
да се пробият с 4 mm свредло. Поставете винтовете в 
монтажните отвори и ги затегнете здраво. Фиксирайте 
пластмасовите капачки от комплекта на контролера към 
винтовете (IP 65).

Фигура 3 показва вътрешната конструкция на LC 108 за 
метод на стартиране "звезда-триъгълник".

Fig. 3

Фигура 4 показва клемите от позиции 2 и 3.

Fig. 4

Код за символите от фиг. 3 и 4:

Забележка: Ако разстоянието между контролера и шахтата 
надвишава 20 метра, не е препоръчително да използувате 
електроди, тъй като може да възникнат проблеми със 
стойностите на изпращаните към контролера сигнали.
В такива случаи е препоръчително да използувате 
поплавъци.
Забележка: Контролерът и поплавъците могат да бъда 
свързани чрез кабели с дължина до 100 метра.
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Поз. Описание

1 Модул CU 211.

2 Клеморед за входовете за ниво
(11-12, 21-22, 31-32, 41-42).

3

Клеморед с:
• изход за външно алармено устройство за аларма 
високо ниво (H-NC, H-COM, H-NO) (само за 
определени варианти),

• изход за външно алармено устройство за обща 
аларма (G-NC, G-COM, G-NO).

4
Контакти за стартиране "звезда-триъгълник" и реле 
за защита на двигателя (контакти, монтирано 
термично реле и реле за време).

5 Клеморед за електрическото захранване.

6 Гнезда на предпазителите в управляващата верига 
(2 или 3 в зависимост от варианта за напрежение).

7 Изолиращ трансформатор.
8 Клеморед за свързване на помпата.
9 Pg кабелни входове.

10 Заземителна шина ( PE).

11 Вход за PTC съпротивление/термичен прекъсвач на 
двигателя (T11-T21).
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3. Системи с 2 поплавъка
Описание (вижте също стр. 177 или 177):
Помпата се управлява по нивото на течността в шахтата.
• Помпата се стартира, когато поплавъкът, поз. 1, установи 

течност.
• Когато поплавъкът, поз. 1, вече не установява течност, се 

активира закъснението за стоп (може да се настройва). 
След изтичане на закъснението за стоп помпата спира.

• Горният поплавък, поз. 2, активира алармата за високо 
ниво.

3.1 Електрическо свързване
2 поплавъка, стр. 177 и 177.

Фиг. 1 на стр. 177.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при система 
с 2 поплавъка.
Фиг. 2 на стр. 177.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник" 
при система с 2 поплавъка.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако според местните разпоредби се изисква, трябва да се 
монтира външен прекъсвач на захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Трябва да се използуват поплавъци от същия 
тип като продуктов номер 96003332 или 96003695 на 
Grundfos, т.е. поплавъци със златно покритие на контактите, 
подходящи за ниски напрежения и токове (40 V/100 mA). 
Подходящи са също всички ЕЕx-одобрени поплавъци.
Когато се използуват поплавъци на Grundfos с продуктов 
номер 96003332 или 96003695, те трябва да се свържат като 
NO (нормално отворени) контакти, т.е. кафяви и черни 
проводници.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете мрежовия 
прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, трябва да 
бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свързват чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
ЕЕx ценеровата бариера не трябва да се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използва във 
взривоопасни среди, трябва за всеки 
отделен случай да бъде одобрено за 
конкретното приложение. Освен това, във 
взривоопасна среда кабелите трябва да 
бъдат положени съгласно местните 
разпоредби.
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Код за символите от фиг. 1 на стр. 177 и фиг. 2 на стр. 177:

3.2 Настройка
2 поплавъка, стр. 177 и 177.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 5.
Забележка: При настройването контролерът трябва да 
остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за да 
се гарантира правилно конфигуриране по време на пуска 
след промяна на настройките на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичен тестов 

пуск (превключвател 4),
• задаване на закъснение при стоп (превключватели 5, 6 и 

7),
• задаване на автоматично нулиране на алармата 

(превключвател 9),
• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 

10).

Fig. 5

Настройте DIP превключвателя както е показано на фиг. 5.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде поставен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10 както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6 и 7, закъснение при стоп:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 8:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Поплавък за старт/стоп на помпата. 11-12
2 Поплавък за аларма за високо ниво. 31-32

TM
01

 6
87

0 
23

08

Тази настройка определя действителния тип 
приложение (2 поплавъка, стр. 177 и 177).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (произволно) след 
включване на захранването, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява автоматичен 
тестов пуск.
След включване на електрическото захранване 
помпата тръгва веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Закъснението при стоп е времето между подаването на 
сигнала за стоп и спирането на помпата.
Трябва да е гарантирано, че помпата не работи "на сухо".

0 sec. 60 sec.

15 sec. 90 sec.

30 sec. 120 sec.

45 sec. 180 sec.

Превключвател 8 няма функция във връзка с 
действителното приложение (2 поплавъка, стр. 177 
и 177), но тази настройка трябва да се поддържа!

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външните алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
даден алармен сигнал се нулира само, ако 
причината за повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е описан 
в раздел 3.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
прекъсвач на двигателя е изключил помпата. Помпата 
няма да се рестартира преди двигателят да се е 
охладил до нормална температура.

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 6.

Fig. 6

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

При тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя e изключил 
помпата. За да рестартирате помпата, поставете 
превключвателя ON-OFF-AUTO в положение OFF за 
кратко (превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в 
раздел 3.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябва да бъде в тази 
позиция!

TM
02

 5
74

7 
39

02

Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвателят е в позиция 
AC:
Възможно е свързване на 3 
електрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвателят е в позиция 
AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвателят е в позиция 
DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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3.3 Контролен панел
2 поплавъка, стр. 177 и 177.
Фигура 7 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 7

Код за символите от фиг. 7:

3.4 Функции на батерията за резервно захранване
2 поплавъка, стр. 177 и 177.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – 

не може да се нулира!
• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 

захранва от външен източник, то ще бъде активно – не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако нивото на течността в шахтата се повиши над нивото 
за аларма високо ниво, горният oранжев индикатор ще 
мига , а вторият отгоре надолу oранжев индикатор ще 
свети постоянно.

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), 
след включване на захранването и при достатъчно високо 
ниво на течността стартирането ще "закъснее", вижте 
раздел 3.2.

Талицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на захранването на контролера LC 
108 и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01

 6
42

5 
39

02

Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, 
вижте раздел 3.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 3.5.

8 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за старт/стоп на помпата.

9, 10 
и 11

3 оранжеви светлинни индикатора, които се 
активират от поплавъка за аларма за високо ниво.
В случай на аларма за високо ниво горният 
светлинен индикатор мига, а другите два светят 
постоянно.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

1 2

CU 211
1

1

3 4

7

5

8

12
11
10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

Отпадане на мрежовото захранване и 
аларма за високо ниво:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Горният оранжев индикатор мига.
• Вторият отгоре надолу oранжев 
индикатор свети.

• Зеленият индикатор (вкючено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1

CU 211 1
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3.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
2 поплавъка, стр. 177 и 177.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Когато поставите превключвателя в тази позиция, помпата ще стартира, (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

Във взривоопасни зони превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 3.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от поплавъците и от помпата в зависимост от избраните 
настройки на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 3.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 3.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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4. Системи с 3 поплавъка
Описание (вижте също стр. 178 или 179):
Помпата се управлява по нивото на течността в шахтата.
• Поплавъкът, поз. 2, стартира помпата.
• Поплавъкът, поз. 1, спира помпата. Може да се зададе 

"закъснение на спирането", което спира помпата по-късно.
• Горният поплавък, поз. 3, активира алармата за високо 
ниво.

4.1 Електрическо свързване
3 поплавъка, стр. 178 и 179.

Фиг. 1 на стр. 178.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при система 
с 3 поплавъка.

Фиг. 2 на стр. 179.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник" 
при система с 3 поплавъка.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде  отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Трябва да се използуват поплавъци от същия 
тип като продуктов номер 96003332 или 96003695 на 
Grundfos, т.е. поплавъци със златно покритие на контактите, 
подходящи за ниски напрежения и токове (40 V/100 mA). 
Подходящи са също всички ЕЕx-одобрени поплавъци.
Когато се използуват поплавъци на Grundfos с продуктов 
номер 96003332 или 96003695, те трябва да се свържат като 
NO (нормално отворени) контакти, т.е. кафяви и черни 
проводници.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете мрежовия 
прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, трябва да 
бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свържат чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
EEx ценеровата бариера не трябва да се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използва във 
взривоопасни среди, трябва за всеки 
отделен случай да бъде одобрено за 
конкретното приложение. Освен това, във 
взривоопасна среда кабелите трябва да 
бъдат положени съгласно местните 
разпоредби.
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Код за символите от фиг. 1 на стр. 178 и фиг. 2 на стр. 179:

4.2 Настройка
3 поплавъка, стр. 178 и 179.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 8.
Забележка: По време на настройването, контролерът трябва 
да остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за 
да се осигури правилна конфигурация по време на пуска след 
промяна на настройката на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичео тестов 

пуск (превключвател 4),
• задаване на закъснение при стоп (превключватели 5, 6 и 7)
• задаване на автоматично нулиране на алармата 

(превключвател 9),
• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 

10).

Fig. 8

Настройте DIP превключвателя, както е показано на фиг. 8.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде поставен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6 и 7, закъснение при стоп:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 8:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Поз. Описание Номер на клема

1 Поплавък за стоп на помпата. 11-12
2 Поплавък за старт на помпата. 21-22

3 Поплавък за аларма за високо 
ниво. 31-32

TM
04

 2
34

1 
23

08

Тази настройка определя действителния тип 
приложение (3 поплавъка, стр. 178 и 179).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (случайно) след 
включване на захранването, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява автоматичен тестов 
пуск.
След включване на електрическото захранване 
помпата стартира веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Закъснението при стоп е времето между подаването на 
сигнала за стоп и спирането на помпата.
Трябва да е гарантирано, че помпата не работи "на сухо".

0 sec. 60 sec.

15 sec. 90 sec.

30 sec. 120 sec.

45 sec. 180 sec.

Превключвател 8 няма функция във връзка с 
действителното приложение (3 поплавъка, стр. 178 
и 179), но тази настройка трябва да се поддържа!

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външните алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
даден алармен сигнал се нулира само, ако 
причината за повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е описан 
в раздел 4.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
прекъсвач на двигателя е изключил помпата. Помпата 
няма да се рестартира преди двигателят да се е 
охладил до нормална температура.

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 9.

Fig. 9

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В този случай е 
препоръчително да използвате поплавъци.

При тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя я e изключил. За 
да рестартирате помпата, поставете превключвателя 
ON-OFF-AUTO в положение OFF за кратко 
(превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в раздел 
4.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябва да бъде в тази 
позиция!

TM
02

 5
74

7 
39

02

Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
електрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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4.3 Контролен панел
3 поплавъка, стр. 178 и 179.
Фигура 10 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 10

Код за символите от фиг. 10:

4.4 Функции на батерията за резервно захранване
3 поплавъка, стр. 178 и 179.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – 

не може да се нулира!
• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 

захранва от външен източник, то ще бъде активно – не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако нивото на течността в шахтата се повиши над нивото 
за аларма високо ниво, горният оранжев индикатор ще 
мига , а вторият отгоре надолу оранжев индикатор ще 
свети постоянно.

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), 
след включване на захранването и при достатъчно високо 
ниво на течността стартирането ще "закъснее", вижте 
раздел 4.2.

Талицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на захранването на контролера LC 
108 и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01

 6
42

5 
39

02

Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, 
вижте раздел 4.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 4.5.

8 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за стоп на помпата.

9 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за старт на помпата.

10 
and 
11

2 оранжеви светлинни индикатора, които се 
активират от поплавъка за аларма за високо ниво.
В случай на аларма за високо ниво, горният 
индикатор мига, а другият свети постоянно.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

1 2

CU 211
1

1

3 4

7

5

8

12
11
10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

Отпадане на захранването и аларма за 
високо ниво:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Горният оранжев индикатор мига.
• Вторият отгоре надолу oранжев 
индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1

CU 211 1
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4.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
3 поплавъка, стр. 178 и 179.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройствa и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Когато поставите превключвателя в тази позиция, помпата ще стартира (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

Във взривоопасни зони превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 4.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от поплавъците и от помпата в зависимост от избраните 
настройки на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 4.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 4.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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5. Системи с 4 поплавъка
Описание (вижте също стр. 180 или 181):
Помпата се управлява по нивото на течността в шахтата.
• Поплавъкът, поз. 3, стартира помпата.
• Поплавъкът, поз. 2, спира помпата. Може да се зададе 

"закъснение на спирането", което спира помпата по-късно.
• Горният поплавък, поз. 4, активира алармата за високо 

ниво.
• Долният поплавък, поз. 1, активира алармата за работа "на 

сухо".

5.1 Електрическо свързване
4 поплавъка, стр. 180 и 181.

Фиг. 1 на стр. 180.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при система 
с 4 поплавъка.

Фиг. 2 на стр. 181.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник" 
при система с 4 поплавъка.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Трябва да се използуват поплавъци от същия 
тип като продуктов номер 96003332 или 96003695 на 
Grundfos, т.е. поплавъци със златно покритие на контактите, 
подходящи за ниски напрежения и токове (40 V/100 mA). 
Подходящи са също всички ЕЕx-одобрени поплавъци.
Когато се използуват поплавъци на Grundfos с продуктов 
номер 96003332 или 96003695, те трябва да се свържат като 
NO (нормално отворени) контакти, т.е. кафяви и черни 
проводници.

Код за символите от фиг. 1 на стр. 180 и фиг. 2 на стр. 181:

5.2 Настройка
4 поплавъка, стр. 180 и 181.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 11.
Забележка: По време на настройването, контролерът трябва 
да остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за 
да се осигури правилна конфигурация по време на пуска след 
промяна на настройката на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичен тестов 

пуск (превключвател 4),
• задаване на закъснение при стоп (превключватели 5, 6 и 7)
• задаване на автоматично нулиране на алармата 

(превключвател 9),
• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 

10).

Fig. 11

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете мрежовия 
прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, трябва да 
бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свържат чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
EEx ценеровата бариера не трябва да се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използва в 
потенциално взривоопасна среда, трябва 
във всеки отделен случай да бъде одобрено 
за съответното приложение. Освен това, 
във взривоопасна среда кабелите трябва да 
бъдат положени съгласно местните 
разпоредби.

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Поплавък за аларма за работа "на 
сухо". 11-12

2 Поплавък за стоп на помпата. 21-22
3 Поплавък за старт на помпата. 31-32
4 Поплавък за аларма за високо ниво. 41-42

TM
04
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34

0 
23

08
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Настройте DIP превключвателя, както е показано на фиг. 11.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде настроен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6 и 7, закъснение при стоп:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 8:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Тази настройка определя действителния тип 
приложение (4 превключвателя, стр. 180 и 181).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (произволно) след 
включване на захранването, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява автоматичен 
тестов пуск.
След включване на електрическото захранване 
помпата стартира веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Закъснението при стоп е времето между подаването на 
сигнала за стоп и спирането на помпата.
Трябва да е гарантирано, че помпата не работи "на сухо".

0 sec. 60 sec.

15 sec. 90 sec.

30 sec. 120 sec.

45 sec. 180 sec.

Превключвател 8 няма функция във връзка с 
действителното приложение (4 поплавъка, стр. 180 
и 181), но тази настройка трябва да се поддържа!

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
алармен сигнал се нулира само, ако причината за 
повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е описан 
в раздел 5.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
превключвател на двигателя е изключил помпата. 
Помпата няма да се рестартира преди двигателят да 
се е охладил до нормална температура.

Когато помпата се изпползува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 12.

Fig. 12

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

При тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя я e изключил. За 
да рестартирате помпата, поставете превключвателя 
ON-OFF-AUTO в позиция OFF за кратко 
(превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в раздел 
5.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябва да бъде в тази 
позиция!

TM
02

 5
74

7 
39

02

Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
електрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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5.3 Контролен панел
4 поплавъка, стр. 180 и 181.
Фигура 13 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 13

Код за символите от фиг. 13:

5.4 Функции на батерията за резервно захранване
4 поплавъка, стр. 180 и 181.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – 

не може да се нулира!
• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 

захранва от външен източник, то ще бъде активно – не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако нивото на течността в шахтата се повиши над нивото 
за аларма високо ниво, горният оранжев индикатор ще 
мига , а вторият отгоре надолу оранжев индикатор ще 
свети постоянно.

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), 
след включване на захранването и при достатъчно високо 
ниво на течността стартирането ще "закъснее", вижте 
раздел 5.2.

Талицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на захранването на контролера LC 
108 и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01
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42

5 
39
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Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, вижте 
раздел 5.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и вградения зумер (само за определени 
варианти), вижте раздел 5.5.

8

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за аларма за работа "на сухо".
В случай на аларма за работа "на сухо" индикаторът 
мига. При нормални работни условия индикаторът 
свети постоянно.

9 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за стоп на помпата.

10 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за старт на помпата.

11

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за аларма за високо ниво.
В случай на аларма за високо ниво, светлинният 
индикатор мига.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

1 2

CU 211
1

1

3 4

7

5

8

12
11
10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

Отпадане на мрежовото захранване и 
аларма за високо ниво:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Горният оранжев индикатор мига.
• Вторият отгоре надолу oранжев 
индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1

CU 211 1
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5.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
4 поплавъка, стр. 180 и 181.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Когато поставите превключвателя в тази позиция, помпата ще стартира (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

Във взривоопасни среди превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 5.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от поплавъците и от помпата в зависимост от избраните 
настройки на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 5.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 5.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състоянието на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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6. Системи с 2 електрода
Описание (вижте също стр. 182 или 183):
Помпата се управлява по нивото на течността в сондажа.
• Електродът, поз. 1, е референтният електрод.
• Когато електродът, поз. 2, установи наличие на течност, се 
инициира "времето на изчакване" (може да се настройва). 
След изтичане на времето на изчакване помпата се 
стартира.

• Помпата спира, когато електродът, поз. 2, не установява 
наличие на течност.

• Пресостатът, поз. 3, спира помпата, ако налягането на 
изхода и превиши налягането за стоп на пресостата. 
Рестартиране при налягане за старт на пресостата е 
възможно само, ако електродът, поз. 2, установи наличие 
на течност.

6.1 Електрическо свързване
2 електрода, стр. 182 и 183.

Фиг. 1 на стр. 182.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при система 
с 2 електрода.

Фиг. 2 на стр. 183.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник" 
при система с 2 електрода.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният 
мост трябва да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Корпусът на двигателя/помпата не трябва да се 
ползува като референтен електрод.
Пресостатът, поз. 3, трябва да се свърже като NC (нормално 
затворен) контакт.

Код за символите от фиг. 1 на стр. 182 и фиг. 2 на стр. 183:

6.2 Настройка
2 електрода, стр. 182 и 183.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 14.
Забележка: По време на настройването, контролерът трябва 
да остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за 
да се осигури правилна конфигурация по време на пуска след 
промяна на настройката на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичен тестов 
пуск (превключвател 4),

• задаване на времето на изчакване (превключватели 5, 6, 7 
и 8),

• задаване на автоматично нулиране на алармата 
(превключвател 9),

• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 
10).

Fig. 14

Настройте DIP превключвателя както е показано на фиг. 14.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде настроен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете мрежовия 
прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, трябва да 
бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свържат чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
EEx ценеровата бариера не трябва да се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използува във 
взривоопасни среди трябва за всеки отделен 
случай да бъде одобрено за конкретното 
приложение. Освен това, във взривоопасна 
среда кабелите трябва да бъдат положени 
съгласно местните разпоредби.

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Референтен електрод. 11
2 Електрод за старт/стоп на помпата. 12
3 Пресостат. 41-42
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Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6, 7 и 8, време на изчакване:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Тази настройка определя действителния тип 
приложение (2 електрода, стр. 182 и 183).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (произволно) след 
включване на захранването и когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява тестов пуск.
След включване на електрическото захранване 
помпата стартира веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Времето на изчакване е времето от момента на 
установяване наличие на течност от електрода до 
стартирането на помпата (старт закъснение).

1 min. 30 min.

2 min. 35 min.

3 min. 40 min.

5 min. 45 min.

10 min. 50 min.

15 min. 55 min.

20 min. 60 min.

25 min. 65 min.

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
даден алармен сигнал се нулира само ако 
причината за повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е описан 
в раздел 6.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
превключвател на двигателя е изключил помпата. 
Помпата няма да се рестартира преди двигателят да 
се е охладил до нормална температура.

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 15.

Fig. 15

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

При тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя я e изключил. За 
да рестартирате помпата, поставете превключвателя 
ON-OFF-AUTO в позиция OFF за кратко 
(превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в раздел 
6.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябва да бъде в тази 
позиция!

TM
02

 5
74

7 
39

02

Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
евлектрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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6.3 Контролен панел
2 електрода, стр. 182 и 183.
За тези приложения доставеното с LC 108 фолио трябва да 
се постави върху контролния панел на CU 211, както е 
показано на фиг. 16. Фолиото ще намерите на дъното в 
таблото на LC 108.
Фигура 16 показва как да поставите фолиото върху модула 
CU 211.

Fig. 16

Фигура 17 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 17

Код за символите от фиг. 17:

6.4 Функции на батерията за резервно захранване
2 електрода, стр. 182 и 183.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – не 
може да се нулира!

• Ако външното алармено устройство се захранва от 
външен източник, то ще бъде активно – не може да се 
нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), след 
включване на захранването и при достатъчно ниво на 
течността стартирането ще "закъснее", вижте раздел 6.2.

Талицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на нормалното захранване на LC 108 
и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01

 6
41

3 
22

99
TM

01
 6

42
4 

23
99

Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, вижте 
раздел 6.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 6.5.

8 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
електрода за старт/стоп на помпата.

9 and 
10

Нямат функция, свързана с действителното 
приложение!

11

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
пресостата в изходящата тръба.
Помпата спира, ако налягането е по-високо от стоп 
налягането на пресостата (индикаторът свети 
постоянно).
Помпата стратира, ако налягането е по-малко от 
старт налягането на пресостата и електродът за 
старт/стоп на помпата (вижте поз. 8 по-горе) подава 
в същото време сигнал за старт.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

CU 211
1

1

CU 211
1

1

1 2 3 4

7

5

12
11

8

10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1
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6.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
2 електрода, стр. 182 и 183.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Когато поставите превключвателя в тази позиция, помпата ще стартира (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

Във взривоопасни зони превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 6.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да се стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от електродите и от помпата в зависимост от избраната 
настройка на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 6.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 6.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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7. Системи с 3 електрода
Описание (вижте също стр. 184 или 185):
Помпата се управлява по нивото на течността в сондажа.
• Електродът, поз. 1, е референтният електрод.
• Електродът, поз. 3, стартира помпата.
• Електродът, поз. 2, спира помпата. Може да се зададе 

"закъснение на спирането", което спира помпата по-късно.
• Пресостатът, поз. 4, спира помпата, ако налягането на 

изхода и превиши налягането за стоп на пресостата. 
Рестартиране при налягане за старт на пресостата е 
възможно само ако електродът, поз. 3, установи наличие 
на течност.

7.1 Електрическо свързване
3 електрода, стр. 184 и 185.

Фиг. 1 на стр. 184.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при система 
с 3 електрода.

Фиг. 2 на стр. 185.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-труъгълник" 
при система с 3 електрода.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Корпусът на двигателя/помпата не трябва да се 
ползува като референтен електрод.
Пресостатът, поз. 4, трябва да се свърже като NC (нормално 
затворен) контакт.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете 
мрежовия прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, 
трябва да бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свържат чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
EEx ценеровата бариера не трябва да се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използва във 
взривоопасни среди, трябва за всеки 
отделен случай да бъде одобрено за 
конкретното приложение. Освен това, във 
взривоопасна среда кабелите трябва да 
бъдат положени съгласно местните 
разпоредби.
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Код за символите от фиг. 1 на стр. 184 и фиг. 2 на стр. 185:

7.2 Настройка
3 електрода, стр. 184 и 185.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 18.
Забележка: По време на настройването, контролерът трябва 
да остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за 
да се осигури правилна конфигурация по време на пуска след 
промяна на настройката на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичен тестов 

пуск (превключвател 4),
• задаване на закъснение при стоп (превключватели 5, 6 и 7)
• задаване на автоматично нулиране на алармата 

(превключвател 9),
• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 

10).

Fig. 18

Настройте DIP превключвателя както е показано на фиг. 18.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде настроен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6 и 7, закъснение при стоп:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 8:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Референтен електрод. 11
2 Електрод за стоп на помпата. 12
3 Електрод за старт на помпата. 22
4 Пресостат. 41-42

TM
04

 2
34

3 
23

08

Тази настройка определя действителния тип 
приложение (3 електрода, стр. 184 и 185).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (произволо) след 
включване на захранването и когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява автоматичен 
тестов пуск.
След включване на електрическото захранване 
помпата стартира веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Закъснението при стоп е времето между подаването на 
сигнала за стоп и спирането на помпата.
Трябва да е гарантирано, че помпата не работи "на сухо".

0 sec. 60 sec.

15 sec. 90 sec.

30 sec. 120 sec.

45 sec. 180 sec.

Превключвател 8 няма функция във връзка с 
действителното приложение (3 електрода, стр. 184 
и 185), но тази настройка трябва да се поддържа!

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външните алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
даден алармен сигнал се нулира само ако 
причината за повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е описан 
в раздел 7.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
превключвател на двигателя е изключил помпата. 
Помпата няма да се рестартира преди двигателят да 
се е охладил до нормална температура.

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 19.

Fig. 19

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

С тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният превключвател на двигателя я e 
изключил. За да рестартирате помпата, поставете 
превключвателя ON-OFF-AUTO в положение OFF за 
кратко (превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в 
раздел 7.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябва да бъде в тази 
позиция!

TM
02

 5
74

7 
39
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Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
евлектрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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7.3 Контролен панел
3 електрода, стр. 184 и 185.
За тези приложения доставеното с LC 108 фолио трябва да 
се постави върху контролния панел на CU 211, както е 
показано на фиг. 20. Фолиото ще намерите на дъното в 
таблото на LC 108.
Фигура 20 показва как да поставите фолиото върху модула 
CU 211.

Fig. 20

Фигура 21 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 21

Код за символите от фиг. 21:

7.4 Функции на батерията за резервно захранване
3 електрода, стр. 184 и 185.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – не 
може да се нулира!

• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 
захранва от външен източник, то ще бъде активно – не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), след 
включване на захранването и при достатъчно високо ниво 
на течността стартирането ще "закъснее", вижте раздел 7.2.

Таблицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на нормалното захранване на LC 108 
и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01

 6
41

3 
22

99
TM

01
 6

42
4 

23
99

Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, вижте 
раздел 7.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 7.5.

8 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
електрода за стоп на помпата.

9 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
електрода за старт на помпата.

10 Няма функция, свързана с действителното 
приложение!

11

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
пресостата в изходящата тръба.
Помпата спира, ако налягането е по-високо от стоп 
налягането на пресостата (индикаторът свети 
постоянно).
Помпата стратира, ако налягането е по-малко от 
старт налягането на пресостата и електродът за 
старт на помпата (вижте поз. 9 по-горе) подава в 
същото време сигнал за старт.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

CU 211
1

1

CU 211
1

1

1 2 3 4

7

5

12
11

8

10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1
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7.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
3 електрода, стр. 184 и 185.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Помпата ще се стартира, когато поставите превключвателя в тази позиция (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

7.2Във взривоопасни среди превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 7.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато РТС съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да се стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от електродите и от помпата в зависимост от избраната 
настройка на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 7.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 7.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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8. Системи за пълнене
Описание (вижте също стр.  186 или 187):
Помпата се управлява по нивото на течността в резервоара 
за пълнене.
• Електродът, поз. 1, е референтният електрод.
• Електродът, поз. 2, стартира помпата.
• Електродът, поз. 3, спира помпата. Може да се зададе 

"закъснение на спирането", което спира помпата по-късно.
• Поплавъкът, поз. 4, активира алармата за високо ниво.
• Ръчният "on/off" превключвател, поз. 5, ще спре помпата, 

когато бъде поставен в положение "off".

8.1 Електрическо свързване
Приложение пълнене, стр. 186 и 187.

Фиг. 1 на стр. 186.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за директно стартиране при 
приложение пълнене.

Фиг. 2 на стр. 187.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник" 
при приложение пълнене.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Забележка: Корпусът на двигателя/помпата не трябва да се 
ползува като референтен електрод.
Пресостатът, поз. 5, трябва да се свърже като NC (нормално 
затворен) контакт.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работа по системата, 
изключете захранването и заключете 
мрежовия прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, 
трябва да бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

Разположените във взривоопасна среда 
поплавъци или електроди трябва да се 
свържат чрез EEx ценерова бариера, напр. 
продуктов номер 96440300 на Grundfos.
EEx ценеровата бариера не трябвада се 
монтира във взривоопасната среда.
Оборудването, което се използва в 
потенциално взривоопасна среда, трябва 
във всеки отделен случай да бъде одобрено 
за конкретното приложение. Освен това, във 
взривоопасна среда кабелите трябва да 
бъдат положени съгласно местните 
разпоредби.
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Код за символите от фиг. 1 на стр. 186 и фиг. 2 на стр. 187:

* Алтернативно, между клеми: 11-12 и 21-22 могат да се 
свържат поплавъци.

8.2 Настройка
Приложение пълнене, стр. 186 и 187.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 22.
Забележка: При настройването контролерът трябва да 
остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за да 
се гарантира правилно конфигуриране по време на пуска 
след промяна на настройките на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на закъснение при старт и автоматичен тестов 

пуск (превключвател 4),
• задаване на закъснение при стоп (превключватели 5, 6 и 

7),
• задаване на автоматично нулиране на алармата 

(превключвател 9),
• задаване на автоматично рестартиране (превключвател 

10).

Fig. 22

Настройте DIP превключвателя както е показано на фиг. 22.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде настроен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 4, закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск
(само в случай на резервно захранване от батерия):
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 5, 6 и 7, закъснение при стоп:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 8:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 9, автоматично нулиране на алармата:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключвател 10, автоматично рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Референтен електрод.* 11
2 Електрод за старт на помпата.* 12
3 Електрод за стоп на помпата.* 22
4 Поплавък за аларма за високо ниво. 31-32

5 Ръчен "on/off" превключвател (или друг 
външен вход). 41-42
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Тази настройка определя действителния тип 
приложение (пълнене, стр. 186 и 187).

При тази настройка стартирането става със 
закъснение от 0 до 255 сек. (произволно) след 
включване на захранването и когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
На всеки 24 часа се изпълнява автоматичен 
тестов пуск..
След включване на електрическото захранване 
помпата стартира веднага, когато нивото на 
течността е достатъчно високо.
Няма автоматичен тестов пуск.

 Закъснението при стоп е времето между подаването на 
сигнала за стоп и спирането на помпата.
Трябва да е гарантирано, че помпата не работи "на сухо".

0 sec. 60 sec.

15 sec. 90 sec.

30 sec. 120 sec.

45 sec. 180 sec.

Превключвател 8 няма функция във връзка с 
действителното приложение (пълнене, стр. 186 и 
187), но тази настройка трябва да се поддържа!

Тази настройка осигурява автоматично нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер. Въпреки това, 
даден алармен сигнал се нулира само, ако 
причината за повредата е отстранена.
При тази настройка аларменият сигнал трябва да се 
нулира ръчно чрез бутона за нулиране (той е
описан в раздел 8.5).

Тази настройка позволява автоматично рестартиране, 
след като PTC съпротивлението/термичният 
превключвател на двигателя е изключил помпата. 
Помпата няма да се рестартира преди двигателят да 
се е охладил до нормална температура.

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 не трябва да бъде в 
тази позиция!
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 23.

Fig. 23

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

При тази настройка помпата трябва да бъде 
рестартирана ръчно, след като PTC съпротивлението/
термичният прекъсвач на двигателя я e изключил. За 
да рестартирате помпата, поставете превключвателя 
ON-OFF-AUTO в положение OFF за кратко 
(превключвателят ON-OFF-AUTO е описан в раздел 
8.5).

Когато помпата се използува във взривоопасна 
среда, превключвател 10 трябвая да бъде в 
тази позиция!
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02

Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
евлектрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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8.3 Контролен панел
Приложение пълнене, стр. 186 и 187.
За тези приложения доставеното с LC 108 фолио трябва да 
се постави върху контролния панел на CU 211, както е 
показано на фиг. 24. Фолиото ще намерите на дъното в 
таблото на LC 108.
Фигура 24 показва как да поставите фолиото върху модула 
CU 211.

Fig. 24

Фигура 25 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 25

Код за символите от фиг. 25:

8.4 Функции на батерията за резервно захранване
Приложение пълнене, стр. 186 и 187.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна червеният индикатор свети - не 

може да се нулира!
• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 

захранва от външен източник, то ще бъде активно – не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

• Ако нивото на течността в шахтата надвиши нивото за 
аларма за високо ниво, вторият отгоре надолу оранжев 
индикатор ще мига.

• Ако са зададени закъснение при старт и автоматичен 
тестов пуск (превключвател 4 на DIP превключвателя), 
след включване на захранването и при достатъчно високо 
ниво на течността стартирането ще "закъснее", вижте 
раздел 8.2.

Талицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на захранването на контролера LC 
108 и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

TM
01

 6
41

3 
22

99
TM

01
 6

42
4 

23
99

Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, 
вижте раздел 8.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 8.5.

8 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
електрода за старт на помпата.

9 Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
електрода за стоп на помпата.

10
Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
поплавъка за аларма за високо ниво. В случай на 
аларма за високо ниво светлинният индикатор мига.

11

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
ръчния "on/off" превключвател.
Помпата спира, когато превключвателят се постави в 
позиция "off" (индикаторът свети постоянно).
Помпата стартира, когато превключвателят се 
постави в позиция "on", освен ако електродът за стоп 
на помпата (вижте поз. 9 по-горе) в същото време не 
подава сигнал за стоп.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

CU 211
1

1

CU 211
1

1

1 2 3 4

7

5

12
11

8

10
9

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

Отпадане на мрежовото захранване и 
аларма за високо ниво:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Оранжевият индикатор мига.
• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1

CU 211 1
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8.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
Приложение пълнене, стр. 186 и 187.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Помпата ще се стартира, когато поставите превключвателя в тази позиция (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

8.2Във взривоопасни зони превключвател 10 на DIP превключвателя трябва да бъде настроен, както е 
указано в раздел 8.2. Следователно, помпата не може да бъде стартирана, когато PTC 
съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература.

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да се стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от електродите/поплавъците и от помпата в зависимост от 
избраните настройки на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично. Превключвател 9 на DIP превключвателя може да бъде 
настроен за ръчно нулиране, което се осъществява чрез бутона за нулиране, вижте раздел 8.2.

• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира. Това обаче зависи от 
настройката на превключвател 10 на DIP превключвателя, вижте раздел 8.2.

• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1
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9. Системи за дрениране
Описание (вижте също стр. 188 или 189):
Помпата се управлява от струйното реле, поз. 2, в 
изходящата тръба.
• Помпата спира, когато струйното реле не регистрира 

никакъв поток.
• След получаване на стоп сигнал, помпата ще опита да се 

рестартира след изтичане на "времето за рестартиране" 
(може да се настройва). Опитът за рестартиране ще бъде 
прекъснат, ако струйното реле не регистрира никакъв 
поток преди да е изтекло "мъртвото време" (може да се 
настройва).

• Превключвателят за ръчно рестартиране, поз. 1, ще 
инициира опит за рестартиране, когато е поставен в 
позиция "on" (рестартиране).

9.1 Електрическо свързване
Приложение дрениране, стр. 188 и 189.

Фиг. 1 на стр. 188.
Фигурите показват цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за за директно стартиране, 
приложение дрениране, струйно реле.

Фиг. 2 на стр. 189.
Фигурата показва цялото необходимо електрическо 
свързване на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник", 
приложение дрениране, струйно реле.

Работното напрежение и честота са обозначени върху 
типовата табелка на контролера. Уверете се, че контролерът 
е подходящ за електрическото захранване, към което ще 
бъде свързан.
Всички кабели/проводници трява да бъдат прекарани през Pg 
кабелни входове и уплътнения (IP 65).
Върху типовата табелка на контролера е посочена 
максималната стойност за електрическия предпазител на 
резервното захранване.
Ако е необходимо и се изисква от местните разпоредби, 
трябва да бъде монтиран външен превключвател на 
захранването.
Забележка: Ако е свързано PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач на двигателя, фабрично поставеният мост трябва 
да бъде отстранен (клеми T11-T21).
Еднофазните двигатели трябва да се свържат към външен 
работен кондензатор, а в някои случаи и към пусков 
кондензатор. Допълнителна информация можете да 
намерите в инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Превключвателят за ръчно рестартиране, поз. 1, трябва да се 
свърже като NC (нормално затворен) контакт.
Струйното реле, pos. 2, трябва да се свърже като NO 
(нормално отворен) контакт.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Преди да започнете работ апо системата, 
изключете захранването и заключете 
мрежовия прекъсвач в положение 0.
Преди започване на работа, всякакви външни 
напрежения, свързани към системата, 
трябва да бъдат изключени.

LC 108 трябва да бъде свързан съгласно 
действащите правила и стандарти за 
съответното приложение.

LC 108 не трябва да се използува за 
приложения дрениране (стр. 188 и 189) във 
взривоопасни среди, тъй като двигателят 
ще рестартира автоматично след като 
неговото PTC съпротивление/термичен 
прекъсвач е било причинило изключване. Все 
пак, двигателят няма да рестартира преди 
да се е охладил до нормална температура.
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Код за символите от фиг. 1 на стр. 188 и фиг. 2 на стр. 189:

9.2 Настройка
Приложение дрениране, стр. 188 и 189.
Модулът CU 211 има 10-полюсен DIP превключвател, 
разположен в долния десен ъгъл, вижте фиг. 26.
Забележка: При настройването контролерът трябва да 
остане извън електрическата верига за поне 1 минута, за да 
се гарантира правилно конфигуриране по време на пуска 
след промяна на настройките на DIP превключвателя.
Настройките на DIP превключвателя предлагат следните 
възможности:
• задаване на мъртвото време (превключватели 4, 5 и 6),
• задаване на времето за рестартиране (превключватели 7, 

8, 9 и 10).

Fig. 26

Настройте DIP превключвателя както е показано на фиг. 26.
Всеки отделен превключвател (1 до 10) на DIP 
превключвателя може да бъде настроен в позиция OFF или 
ON.
Забележка: DIP превключвателят не трябва да бъде 
настройван в комбинации, различни от описаните в този 
раздел.
Настройте превключвателите от 1 до 10, както следва:
• Превключватели 1, 2 и 3, тип приложение:

При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 4, 5 и 6, мъртво време:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

• Превключватели 7, 8, 9 и 10, време за рестартиране:
При промяна на настройката на DIP превключвателя 
трябва да изключите контролера за поне 1 минута!

* При настройка "няма рестартиране", помпата може да бъде 
рестартирана само от превключвателя за ръчно 
рестартиране.

Поз. Описание Номер на 
клема

1 Превключвател за ръчно рестартиране. 41-42
2 Струйно реле. 11-12

TM
04
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34

1 
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Тази настройка определя действителния тип 
приложение (приложение дрениране, стр. 188 и 
189).

Мъртвото време е времето, за което е разрешена работа 
на помпата след стартиране, без струйното реле да е 
регистрирало поток. Помпата ще бъде спряна отново, ако 
струйното реле не регистрира поток.

10 sec. 2 min.

20 sec. 3 min.

40 sec. 4 min.

1 min. 5 min.

Времето за рестартиране е времето от последния сигнал 
за стоп до опита на помпата да рестартира.

Няма 
рестартиране

*
15 min.

1 min. 17 min.

2 min. 20 min.

3 min. 25 min.

5 min. 30 min.

7 min. 50 min.

10 min. 70 min.

12 min. 90 min.
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Превключвател AC/DC:
Превключвателят AC/DC за електроди и/или поплавъци е 
разположен, както е показано на фиг. 27.

Fig. 27

Ако разстоянието между контролера и шахтата надвишава 20 
метра, не е препоръчително да използвате електроди, тъй 
като могат да възникнат проблеми със стойностите на 
сигналите, изпращани към контролера. В такива случаи е 
препоръчително да използувате поплавъци.

9.3 Контролен панел
Приложение дрениране, стр.  188 и 189.
За тези приложения доставеното с LC 108 фолио трябва да 
се постави върху контролния панел на CU 211, както е 
показано на фиг. 28. Фолиото ще намерите на дъното в 
таблото на LC 108.
Фигура 28 показва как да поставите фолиото върху модула 
CU 211.

Fig. 28

Фигура 29 показва контролния панел на модула CU 211.

Fig. 29

Код за символите от фиг. 29:
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02
Работа с електроди и 
поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 3 
евлектрода (1 като референтен 
електрод) и 2 поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.
Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция AC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът изпраща 13-18 VAC 
сигнал.

Работа с поплавъци:

Превключвател в позиция DC:
Възможно е свързване на 4 
поплавъка.
Контролерът и поплавъците 
могат да бъда свързани чрез 
кабели с дължина до 100 метра.
Контролерът изпраща 12 VDC 
сигнал.

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

13-18 VAC 0 V

AC DC

G 3 4

AC 1 2

12 VDC 0 V

AC DC

G 3 4
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Поз. Описание

1
Зелен светлинен индикатор, обозначаващ 
закъснение при старт (мига) и работа на помпата 
(свети постоянно).

2

Червен светлинен индикатор, обозначаващ 
неизправност на помпата.
Мига: Неизправност в РТС резистора/термичния 
прекъсвач
Свети: Неизправност в прекъсвача във веригата за 
защита на двигателя.

3
Червен светлинен индикатор, обозначаващ грешна 
последователност на фазите (само за определени 
варианти и само за трифазни помпи).

4 Червен индикатор, обозначаващ обща аларма.

5 Превключвател ON-OFF-AUTO, три позиции, вижте 
раздел 9.5.

7

Бутон за нулиране, бутон за ръчно нулиране на 
алармените сигнали към външни алармени 
устройства и към вградения зумер (само за 
определени варианти), вижте раздел 9.5.

8

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
струйното реле.
Когато струйното реле регистрира поток, 
индикаторът свети постоянно.
Помпата спира, ако струйното реле не регистрира 
поток и мъртвото време е изтекло, вижте раздел 9.2.

9 and 
10

Нямат функция, свързана с действителното 
приложение!

11

Оранжев светлинен индикатор, който се активира от 
превключвателя за ръчно рестартиране.
Помпата стартира, когато превключвателят се 
постави в позиция "on" (рестартиране) (индикаторът 
свети постоянно).
Помпата спира ако струйното реле не регистрира 
поток и мъртвото време е изтекло, вижте раздел 9.2.

12 Зелен светлинен индикатор, обозначаващ, че 
електрическото захранване е включено.

CU 211
1

1

CU 211
1

1

1 2 3 4

7

5

12
11

8

10
9
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9.4 Функции на батерията за резервно захранване
Приложение дрениране, стр. 188 и 189.
Ако е инсталирана поддържаща батерия за модула CU 211 
(принадлежност за определени варианти), при отпадане на 
нормалното захранване на LC 108 ще се изпълняват 
следните функции (вижте и инструкциите по-долу):
• Общата аларма е активна, червеният индикатор свети – 

не може да се нулира!
• Ако външното алармено устройство за обща аларма се 

захранва от външен източник, то ще бъде активно– не 
може да се нулира от бутона за нулиране!

• Вграденият зумер (само за определени варианти) се 
активира - може да се нулира от бутона за нулиране!

Таблицата по-долу показва ситуациите, които могат да 
възникнат при отпадане на нормалното захранване на LC 108 
и при инсталирана поддържаща батерия:

= светлинният индикатор не свети.
= светлинният индикатор свети.
= светлинният индикатор мига.

Отпадане на мрежовото захранване:
• Общата аларма е активна.
Червеният индикатор свети.

• Зеленият индикатор (включено 
електрическо захранване) не свети.

CU 211 1
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9.5 Бутон за нулиране и превключвател ON-OFF- AUTO
Приложение дрениране, стр. 188 и 189.

10. Първоначален пуск

Преди първоначален пуск, свързването и настройките на DIP 
превключвателя трябва да са изпълнени, както е описано в 
раздели 3. до 9.
Пускът трябва да се извърши от оторизиран персонал.
Процедирайте по следния начин:
1. Проверете дали поплавъците, електродите или струйното 

реле са свързани в съответствие със схемите на 
свързване за действителното приложение.

2. Проверете дали входът на помпата е потопен в течността 
за изпомпване.

3. Настройте релето за защита на двигателя към номиналния 
ток, посочен върху типовата табелка.

4. Предупреждение:

5. Включете електрическото захранване.
Само за трифазни помпи: Проверете дали 
последователността на фазите е правилна (само за 
определени варианти), (помпата не може да бъде 
стартирана при грешна последователност на фазите!).

6. Стартирайте помпата, вижте раздел 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 
8.5 или 9.5.

7. Уверете се, че помпата не работи "на сухо". Рискът от 
работа "на сухо" може да се елиминира чрез промяна на 
настройките за време от DIP превключвателя в 
съответствие с раздел 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 или 8.2 и/или 
чрез преместване на поплавъците или електродите.

8. Само за трифазни помпи: Проверете дали посоката на 
въртене на помпата е правилна съгласно нейните 
инструкции за монтаж и експлоатация.

9. Изберете необходимия режим на работа чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте раздел 3.5, 4.5, 5.5, 
6.5, 7.5, 8.5 или 9.5.

Бутонът за нулиране е бутон за ръчно нулиране на алармените сигнали към  външни алармени устройства и 
към вградения зумер (т.е. не е за нулиране на паметта на алармата, тъй като тя се нулира чрез 
превключвателя ON-OFF-AUTO, вижте позиция OFF ( )).
Дори ако състоянието на грешка все още съществува, външните алармени устройства и вграденият зумер 
ще се нулират, когато се натисне бутонът за нулиране.
Превключвателят ON-OFF-AUTO има три различни позиции:

ON ( ), горна позиция:
• Помпата ще се стартира, когато поставите превключвателя в тази позиция (освен ако релето за защита на 
двигателя не я е изключило).

• Ако PTC съпротивлението/термичният прекъсвач на двигателя регистрира свръхтемпература, помпата 
няма да се изключи.
Забележка: Потребителят носи отговорност за решението колко време ще работи помпата при тази 
индикация за неизправност. Ако помпата работи в това състояние дълго време, тя ще се повреди!

OFF ( ), средна позиция:
• Когато превключвателят е поставен в тази позиция, помпата не може да стартира.
• Паметта на алармата се нулира, когато поставите превключвателя в позиция OFF ( ). Паметта на 
алармата е светлинната индикация за състояние на грешка, което е отминало. Ако състоянието на грешка 
все още съществува при поставяне на превключвателя в позиция ON ( ) или AUTO ( ), индикацията за 
аларма ще се повтори незабавно.

AUTO ( ), долна позиция:
• Помпата се управлява чрез входящите сигнали от струйното реле и от помпата в зависимост от избраната 
настройка на DIP превключвателя.

• Алармените сигнали ще се нулират автоматично.
• Когато състоянието на грешка отпадне, помпата автоматично ще се рестартира.
• Когато помпата стартира автоматично след отпадане на състояние на неизправност, светлинният 
индикатор ще продължи да обозначава въпросното състояние (памет на алармата) и тази индикация може 
да се отстрани само чрез нулиране на паметта на алармата, вижте позиция OFF ( ).

1

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.

Настройте релето за защита на двигателя 
към номиналния ток, посочен върху 
типовата табелка, съгласно стойностите в 
таблицата.

Таблица за настройка на релето за защита на двигателя

IN IDOL Istar-delta

10 10 5,8
13 13 7,5
17 17 9,6
22 22 12,4
28 28 16,1
36 36 20,7
46 46 26,8
60 60 34,6
77 77 44,7

100 100 57,7
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11. Поддръжка

При нормални приложение и работа контролерът LC 108 не 
се нуждае от поддръжка.
Все пак, препоръчително е на подходящи интервали да се 
правят малки проверки на LC 108 контролера, помпените 
шахти, резервоарите, помпите и т.н. Тези проверки трябва да 
се извършват от оторизиран персонал.
• Проверете уплътненията в предната част на таблото на LC 

108 и уплътненията на Pg кабелните входове.
• Проверете кабелните входове за взривоопасна среда.
• Проверете за възможно наслояване на отлагания/утайка в 

помпената шахта/резервоара. Възможно е задържане на 
утайки в зоните, където течността е застояла.

• Проверявайте за начално наслояване на утайки около 
поплавъците, електродите или струйното реле.

• Проверявайте за възможно блокиране откъм смукателната 
страна на помпата.
Причина за блокирането обикновено е голям твърд 
предмет.

• Ако LC 108 е инсталиран в особено агресивна среда, 
препоръчително е да проверявате контактите за защита на 
двигателя с цел установяване на възможна химическа 
атака, водеща до корозия. При типични инсталации 
контактите за защитата на двигателя ще работят няколко 
години, без да изискват никаква проверка.

Забележка: Горният списък не е пълен. LC 108 може да бъде 
монтиран в системи, инсталации и/или среди, които изискват 
пълна и редовна поддръжка.

12. Технически данни
Варианти за напрежение, номинални напрежения
• 1 x 230 V.
• 3 x 230 V.
• 3 x 400 V.
Толеранси на напреженията за LC 108
–15 %/+10 % от номиналното напрежение.
Вижте също инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Мрежова честота за LC 108
50/60 Hz.
Вижте също инструкциите за монтаж и експлоатация на 
съответната помпа.

Заземяване на захранващата система
За TN системи и TT системи.

Номинално изолационно напрежение, Ui
4 kV.

Номинално импулсно напрежение на издръжливост, Uimp
4 kV.

Предпазител на резервното захранване
Зависи от варианта, вижте типовата табелка.

Предпазител на управляващата верига
Директно стартиране:
Стопяем предпазител: 250 mA / F / 32 mm x ∅6 mm.
Стартиране "звезда-триъгълник":
Стопяем предпазител: 1 A / F / 32 mm x ∅6 mm.

Температура на околната среда
• По време на работа: –30 до +50 °C

(да не се излага на пряка слънчева светлина).
• При съхранение: –30 до +60 °C.

Степен на защита
IP 65. 

EMC (електромагнитна съвместимост)
Съгласно EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3.

Табло на LC 108 за метод на директно стартиране
• Външни размери:

Височина = 410 mm, широчина = 278 mm, дълбочина = 150 
mm.

• Материал: ABS (Акрилонитрил бутадиен стирен).
• Тегло: Зависи от варианта, вижте типовата табелка.

Табло на LC 108 за стартиране "звезда-триъгълник"
• Външни размери:

Височина = 650 mm, широчина = 500 mm, дълбочина = 225 
mm.

• Материал: Усилен със стъклени нишки поликарбонат.
• Тегло: Около 12 kg, в зависимост от варианата, вижте 

типовата табелка.

Изходи за алармени устройства
Maкс. 230 VAC / макс. 2 A / мин. 10 mA / AC1.

Преди да започнете работа по помпи, 
използвани за изпомпване на течности, 
които могат да бъдат определени като 
опасни за здравето, трябва да се извърши 
старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно 
местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 
или работа по помпите, шахтите и т.н., 
трябва да се гарантира, че електрическото 
захранване е изключено и не може да бъде 
случайно включено.
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13. Таблица за откриване на неизправности

Вижте също инструкциите за монтаж и експлоатация на съответната помпа.

14. Disposal
Disposal of this product or parts of it must be carried out 
according to the following guidelines:
1. Use the local public or private waste collection service.
2. In case such waste collection service does not exist or cannot 

handle the materials used in the product, please deliver the 
product or any hazardous materials from it to your nearest 
Grundfos company or service workshop.

Преди да започнете работа по помпи, използвани за изпомпване на течности, които могат да бъдат 
определени като опасни за здравето, трябва да се извърши старателно почистване/проветряване на 
помпите, шахтите и т.н., съгласно местните разпоредби.
Преди да започнете свързването на LC 108 или работа по помпите, шахтите и т.н., трябва да се 
гарантира, че електрическото захранване е изключено и не може да бъде случайно включено.

Неизправност Причина Отстраняване

1. Помпата не работи. a) Липсва електрическо захранване.
Без поддържаща батерия:
Никой от индикаторите не свети.
С поддържаща батерия
(принадлежност за определени 
варианти):
Вижте раздел 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4 или 
9.4.

Включете електрическото захранване.

b) Превключвателят ON-OFF-AUTO е в 
позиция OFF ( ), вижте раздел 3.5, 4.5, 5.5, 
6.5, 7.5, 8.5 или 9.5.

Поставете превключвателя ON-OFF-AUTO в позиция 
ON ( ) или AUTO ( ).

c) Предпазителите на управляващата верига 
са изгорели.

Проверете и отстранете причината. Сменете 
предпазителите на управляващата верига (вижте 
поз. 6 на фиг. 1 или фиг. 3).

d) Релето за защита на двигателя е изключило 
помпата
(червеният индикатор за повреда на 
помпата
свети постоянно).

Проверете помпата/шахтата.

e) PTC съпротивлението/термичният 
прекъсвач е изключил помпата
(червеният индикатор за повреда на 
помпата мига, вижте раздел).

Оставете помпата да се охлади. След като се 
охлади, помпата ще се рестартира автоматично, 
освен ако LC 108 не е настроен за ръчно 
рестартиране, вижте раздел 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 или 
8.2. В такъв случай превключвателят ON-OFF-AUTO 
трябва да се постави в позиция OFF ( ) за кратко.
Ако изключването на помпата е било причинено от 
задръстени поплавъци, електроди или струйно реле, 
те трябва да се почистят или сменят.

f) Управляващата верига за релето за защита 
на двигателите е прекъсната или повредена
(зеленият индикатор, обозначаващ работа 
на помпата, свети постоянно, вижте раздел 
3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 или 9.3).

Проверете управляващата верига.

g) Двигателят/захранващият кабел е повреден. Проверете двигателя и кабела.
h) Поплавъците, електродите или струйното 

реле са/е повредени.
Проверете кабелите, поплавъците, електродите или 
струйното реле.

i) Модулът CU 211 е повреден. Сменете модула CU 211.
j) Новата настройка на DIP превключвателя не 

функционира правилно.
Изключете електрическото захранване към 
контролера за 1 минута и отново го включете 
(нормална процедура).
Вижте раздел 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 или 9.2.

2. Помпата
тръгва/спира 
прекалено често.

a) Поплавъците, електродите или струйното 
реле са/е повредени.

Проверете кабелите, поплавъците, електродите или 
струйното реле.

Subject to alterations.
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