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1. Konformität, Normen

1.1. Zastosowane dyrektywy i oznaczenie CE

Deklaracja zgodności WE

HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestr. 1
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Niniejszym zaświadcza się, że produkt

PCM15/25

spełnia wymogi następujących przepisów:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 
2014/30/WE

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN61000-6-2: 2005
EN61000-6-3: 2007
(EN61010-1: 2001 + korekta)

Osoba odpowiedzialna za skompletowanie dokumentacji 
technicznej

Vassilios Petridis
Kierownik Działu Projektowania i Rozwoju w 
HOMA Pumpenfabrik GmbH

Niniejszą deklarację zgodności WE sporządzono: 
Oberheister, 01.05.2020

Vassilios Petridis
Kierownik Działu Rozwoju i Projektowania w 
HOMA Pumpenfabrik GmbH

2. 2. Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeń-
stwa

W tym rozdziale zostały wymienione wszystkie ogólnie 
obowiązujące wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje 
techniczne. Podczas transportu, instalacji, eksploatacji 
oraz konserwacji itp. urządzeń należy przestrzegać i zasto-
sować się do wszystkich wskazówek i instrukcji. Operator 
jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszyscy pracow-
nicy przestrzegali następujących wskazówek i instrukcji.

2.1. Wytyczne i wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenia sterujące należy zawsze instalować poza 
strefami zagrożonymi wybuchem (Ex).

Na czas pracy z wyłącznikami pływakowymi lub czujnika-
mi 4-20mA w takich strefach konieczny jest montaż odpo-
wiednich barier Ex z wymaganymi atestami.

Przed otwarciem urządzenia koniecznie odłączyć je od 
napięcia.

Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących za-
pobiegania wypadkom, zasad VDE i regulaminów lokal-
nych zakładów energetycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO z powodu niebezpiecznego 
napięcia!
Podczas pracy na otwartym sterowniku zachodzi za-
grożenie dla życia wskutek porażenia prądem elek-
trycznym. Na czas prac na otwartym sterowniku lub 
przy pompie, zawsze odłączać sterownik od zasilania 
(za pomocą dobezpieczenia lub zewnętrznego wy-
łącznika głównego) i zabezpieczyć przed niekontro-
lowanym załączeniem. Prace te mogą być wykony-
wane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. 
Wszystkie nieużywane dławnice kablowe muszą być 
zamknięte korkami lub zaślepkami.

Podczas podłączania postępować zgodnie ze schematem 
połączeń. Ściśle przestrzegać informacji technicznych! 
Lokalne przyłącze zabezpieczyć maks. 25A. Maksymalny 
możliwy przekrój przyłącza na zaciskach zasilających wy-
nosi 4 mm².

W przypadku wystąpienia usterek zagrażających bezpie-
czeństwu, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie 
urządzenia przez operatora. Do usterek tego rodzaju na-
leżą:

• awaria urządzeń zabezpieczających i/lub monitorują-
cych;

• uszkodzenie ważnych części;
• uszkodzenie wyposażenia elektrycznego, przewodów 

i izolacji.
Wskazanych w niniejszej instrukcji wartości granicznych 
należy przestrzegać we wszystkich przypadkach. Bezpie-
czeństwo eksploatacyjne gwarantowane jest wyłącznie w 
przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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2.2. Tabliczka znamionowa

W razie pytań oraz przy ponownym zamawianiu części 
prosimy o podanie informacji z tabliczki znamionowej:

• Oznaczenie typu
• Nr art.:
• Prąd
• Napięcie
• Stopień ochrony

  
   

PCM25-D+HS 
1990311 
 
Einstellbereich: 2 x 2,0…11,5A 
Betriebsspannung: 3~400V/N/PE/50-60Hz 
Steuerspannung: 230V/50-60Hz, 12VDC 
Schutzart: IP54 

__________________________________________________________ 
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestr. 1 
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany 

  
   

PCM15H-W+K30 
1990124 
 
Einstellbereich: 2,0…11,5A 
Betriebsspannung: 230V/N/PE/50-60Hz 
Steuerspannung: 230V/50-60Hz, 12VDC 
Anlauf-/ Betriebskondensator:-/ 30µF 
Schutzart: IP54 

__________________________________________________________ 
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestr. 1 
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany 

3. Zastosowanie, użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem

PCM Pump Control to specjalne urządzenia do sterowa-
nia pompami do wody zanieczyszczonej, deszczowej i 
ścieków. Sterowniki stosowane są zarówno w gotowych 
do podłączenia agregatach podnoszących, jak również w 
indywidualnie zaprojektowanych instalacjach w studzien-
kach.

Urządzenia te nadają się również do sterowania i moni-
torowania pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym. Za-
sadniczo urządzenia należy instalować w strefach wolnych 
od zagrożeń wybuchem, nawet podczas pracy z pompami 
w wersji Ex.

4. Ogólny opis produktu

PCM to sterowniki pomp do sterowania 1 lub 2 pompami 
w studzience ściekowej lub agregatem podnoszącym.

W zależności od wymagań, możliwe jest podłączenie róż-
nych systemów detekcji poziomu:

• łącznik pływakowy,
• ciśnienie spiętrzenia (z napowietrzaniem i bez),
• sygnał 4-20mA (np. hydrostatyczny czujnik ciśnienia).

Można eksploatować zarówno pompy prądu zmiennego 
jak i trójfazowego. W przypadku niektórych wielkości urzą-
dzeń wymagane kondensatory są już wbudowane w stan-
dardową obudowę.

Wbudowane styczniki silnikowe są zaprojektowane dla 
maks. prądu znamionowego silnika 11,5A na pompę. Prąd 
każdej pompy jest mierzony za pomocą wbudowanych 
przekładników prądowych w fazie L1. Krzywa z charak-
terystyką zadziałania zapisana w sterowniku zapewnia 
bezpieczną ochronę przeciążeniową pompy. Aktywacja 
spowoduje bezpośrednie zatrzymanie pompy. Ponowne 
uruchomienie jest możliwe tylko po naciśnięciu przycisku 
resetowania.

Do podłączenia wyłączników termicznych z uzwojenia 
(Klixon) dostępne są wejścia T/T. W zależności od wyma-
gań można je sparametryzować w taki sposób, by po osty-
gnięciu pompa została automatycznie ponownie włączona 
lub trwale zablokowana. W tym przypadku wymagane jest 
również ręczne potwierdzenie przez naciśnięcie przycisku 
reset (tryb ATEX).

Obsługa odbywa się za pośrednictwem pojemnościowe-
go panelu dotykowego, który jest zamontowany bezpo-
średnio pod pokrywą. Klawiatura jest wyposażona w 4 
czujniki pojemnościowe, dzięki czemu nie ma potrzeby 
przebijania pokrywy. Nie narusza się tym samym stopnia 
ochrony obudowy. Najważniejsze stany sygnalizowane są 
przez łącznie 9 diod LED.

Szczegółowe informacje na temat stanu sterownika i moż-
liwości parametryzacji dostarcza aplikacja dostępna w od-
powiednich sklepach internetowych.
Aplikację HOMApp można pobrać bezpłatnie dla urządzeń 
z systemem Android z googleplay store, zaś dla urządzeń 
z systemem iOS – z Applestore.
HOMApp działa na smartfonach i tabletach. Komunikacja 
ze sterownikiem odbywa się przez Bluetooth.

Uwaga! 
Wciśnięcie przycisku reset jest możliwe dopiero po 
włączeniu obsługi klawiatury za pomocą przycisku 
odblokowującego (Unlock). Odblokowana klawiatura 
jest sygnalizowana zieloną diodą LED Bluetooth.
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5. Sterownik

5.1. Zasilanie prądem trójfazowym

Zasilanie odbywa się z sieci prądu trójfazowego L1/L2/
L3/N/PE-400/230V50/60Hz.
Elektronika jest zasilana przez fazę L1. Styczniki są stero-
wane przez fazę L3.

5.2. Zasilanie prądem przemiennym

Do pracy pomp na prąd przemienny wymagane jest zasi-
lanie napięciem L1/N/PE- 230V50/60Hz. W tym przypadku 
przyłącza L1 i L3 w sterowniku są zmostkowane (styczniki 
są sterowane przez przyłącze L3). Kontrola kierunku obro-
tów nie działa.

5.3. Kontrola kierunku obrotów

Po podłączeniu PCM do napięcia zapala się dioda LED
„Power on“. W przypadku podłączenia do prądu trójfazo-
wego monitorowany jest również kierunek obrotów.

Jeśli L1/L2/L3 są prawidłowo podłączone, PCM rozpocz-
nie pracę po kilku sekundach. Jeśli kierunek obrotów jest 
nieprawidłowy (nie przestrzega się kolejności L1/L2/L3, 
pompa pracuje z nieprawidłowym kierunkiem obrotów), 
diody LED pompy świecą się na przemian na żółto/czer-
wono. W celu przywrócenia prawidłowego działania należy 
zamienić dwie fazy.

Przeprowadzana jest jedynie kontrola sieci pod kątem pra-
widłowej kolejności faz, zaś asymetria nie jest wykrywana.

 Uwaga! Po 1 minucie komunikat sam się potwierdza. 
„Zły“ kierunek obrotów jest wówczas akceptowany 
przez sterownik. Komunikat o „złym” kierunku obro-
tów można również potwierdzić przyciskiem reset.
 

5.4. Bateria, alarm niezależny od sieci

Do normalnej pracy sterownika pompy nie jest wymagana 
bateria.

Wszystkie parametry ustawień są zapisane w pamięci 
EEPROM z zabezpieczeniem zerowo-napięciowym.
Jeśli zainstalowana jest bateria (CR2032, 3V, ok. 220mAh), 
w przypadku awarii zasilania sygnalizator akustyczny wyda 
dźwięk interwałowy (krótki impuls akustyczny co 5 se-
kund). Pojemność wystarcza na ok. 1 rok.

Impuls dźwiękowy można potwierdzić, wciskając przycisk 
resetowania. Bateria jest również wymagana na potrze-
by wbudowanego zegara do wyświetlania daty i godziny 
na liście zdarzeń lub komunikatów o usterkach po awarii 
zasilania.
W przypadku nawiązania połączenia Bluetooth ze sterow-
nikiem za pomocą smartfona lub tabletu PC, czas i data ze 
smartfona są przejmowane w sterowniku, jeżeli występu-
je odstępstwo wynoszące co najmniej 1 sekundę.

Zbyt niskie napięcie baterii (lub jej brak) jest sygnalizowane 
krótkim miganiem diody alarmowej.

5.5. Poszczególne obszary funkcjonalne na panelu 
przednim:

PUMP 1

PUMP 2

PCM

> 2s

TIP

> 2s

TIP

Power on

Alarm
Service

Fault

Auto off

Run

Reset

Run

Fault

Auto off

Unlock

Hand

Auto off

Hand

Auto off

Część ogólna

zielona dioda LED „Power on”:
Światło ciągłe sygnalizuje, że PCM jest pod napięciem i 
gotowy do użycia

czerwona dioda „Alarm/Service“:
Światło ciągłe sygnalizuje, że występuje alarm Następu-
jące komunikaty prowadzą do wydania komunikatu alar-
mowego:
-Wysoki stan wody
-przy 4-20mA wartość sygnału < 4mA (przerwanie prze-
wodu)
Miganie oznacza, że wymagany jest serwis. Upłynął czas 
zaprogramowany do kolejnej konserwacji.
Miganie oznacza, że bateria zeszła poniżej minimalnego 
napięcia (2,5V).

Przycisk „Reset“
Komunikat alarmowy potwierdza się przyciskiem „Reset” 
(brzęczyk i przekaźnik sygnału usterki).

zielona dioda LED „Unlock/Bluetooth”:
Światło ciągłe sygnalizuje, że aktywowano moduł Blueto-
oth i że PCM jest widziany przez innych uczestników jako 
urządzenie z funkcją Bluetooth. Ponadto likwidowana jest 
blokada obsługi klawiatury. Jeśli przez ponad 5 minut nie 
ma ruchu danych, połączenie Bluetooth zostaje automa-
tycznie przerwane, a dioda LED gaśnie.
Miganie wskazuje, że nawiązywane jest połączenie

Klawisz „Unlock“
Wciśnięcie przycisku „Unlock” powoduje aktywację mo-
dułu Bluetooth lub anulowanie blokady klawiatury, tzn. 
można jej teraz używać.
 

PUMP 1

PUMP 2

PCM

> 2s

TIP

> 2s

TIP

Power on

Alarm
Service

Fault

Auto off

Run

Reset

Run

Fault

Auto off

Unlock

Hand

Auto off

Hand

Auto off

Pompa 1 i Pompa 2
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Czerwona LED „usterka”
Światło ciągłe sygnalizuje, że pompa ma usterkę i wyłączyła się; przyczyna:
-wyłącznik termiczny w uzwojeniu zadziałał
-Przeciążenie (prądowe)
Miganie wraz z żółtą diodą LED sygnalizuje błędną kolejność L1/L2/L3 (kierunek obrotów).

żółta dioda LED „Auto-off”:
Światło ciągłe wskazuje, że pompa nie jest w trybie automatycznym. Po dłuższym naciśnięciu przycisku (> 2s) można 
włączyć pompę w trybie impulsowym.
Miganie wraz z czerwoną diodą LED sygnalizuje błędną kolejność L1/L2/L3 (kierunek obrotów).
Miga, gdy zareaguje pływak pracy na sucho.

zielona LED „Run”:
Światło ciągłe sygnalizuje, że pompa pracuje

Klawisz „Auto off”
Krótkie kliknięcie powoduje przełączenie z trybu „Auto off” na „Auto on” i odwrotnie. 
Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty dłużej niż 2s w trybie „Auto off”, pompa uruchomi się w trybie impulsowym.

6. Schemat połączeń, przyłącza elektryczne, zaciski, podzespoły w sterowniku

6.1. Schemat połączeń dla pracy 3x400/230V

Schemat znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy obudowy
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6.2. Anschluss-Plan für 1x230V-Betrieb

Schemat znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy obudowy

6.3. Połączenia elektryczne

Przy podłączaniu zaleca się rozpocząć od kabla sterujące-
go, a następnie przejść do położonych wyżej przewodów 
zasilających.
Przedstawiony powyżej schemat połączeń elektrycznych 
znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy każdej jed-
nostki sterującej.

6.3.1 Przewód zasilający, zaciski zasilania

Podłączenie do zasilania elektrycznego odbywa się bezpo-
średnio na włączniku/wyłączniku głównym lub alternatyw-
nie przez zaciski szeregowe.

Maksymalny możliwy przekrój poprzeczny do podłączania 
zasilania wynosi 4,0 mm². Wpust kablowy przewodu przy-
łączeniowego jest wykonany za pomocą dławnicy M25. 
Dobezpieczenie sieciowe może wynosić maksymalnie 
3x25A.

6.3.2. Podłączenie pomp

Kable pompy są doprowadzane do obudowy również 
przez dławnicę M25 (do maks. H07RN8-F7x1,5 mm²). 
Przewody zasilające U, V, W kabli pompy są podłączone 
bezpośrednio do zacisków 2, 4 i 6 styczników -Q1 i -Q2.
Wszystkie inne połączenia wykonywane są za pomocą 
wtykowych zacisków śrubowych. Rysnek istniejących za-
cisków znajduje się w niniejszej instrukcji w punktach 6.1 
i 6.2. 

6.3.3. Wyjście zasilania 230V50/60Hz-5A 

Jednostka sterująca posiada wyjście zasilania 230V/5A. 
Zacisk jest zaprojektowany jako zacisk wtykowy i jest spe-
cjalnie oznakowany.

Dla wyjścia zasilania można wybrać 3 różne funkcje. (patrz 
HOMApp):

1. Alarm mrugający w przypadku zbiorczego sygnału 
usterki
Do zacisku można bezpośrednio podłączyć diodę sygnali-
zacji usterek 230V.

2. Wyjście zasilania 230V
Zacisk przewodzi napięcie ciągłe 230V, np. dla grzałki.

3. Sprężarka – taktowanie
Wyjście taktuje 20 sek. włączenie i 10 min. wyłączenie.

Uwaga! 
Przyczyną taktowania jest przedłużenie żywotności 
sprężarki napowietrzającej. Podczas pracy sprężarki 
pomiar poziomu jest przerywany, aby uniknąć zafał-
szowania wyniku pomiaru. Jeśli sprężarka pracuje w 
trybie ciągłym, ze względu na wyższe ciśnienie nale-
ży zwiększyć granice przełączania o ok. 5 cm.
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6.3.4. Zaciski 9 i 10: wyłączniki termiczne pompy (wy-
łącznik bimetalowy/Klixon)

Wyłączniki termiczne pomp są podłączone do zacisków 
T/T. Funkcja ta jest wykonywana w „Parametryzacja urzą-
dzenia” > Pompy > Tryb ATEX (patrz rozdział HOMApp).

Tryb ATEX nie jest wymagany w przypadku pomp stan-
dardowych. Pompa jest załączana ponownie w sposób 
automatyczny po zadziałaniu wyłącznika termicznego i 
ostygnięciu pompy.

W przypadku pomp EX, w parametryzacji wybrać tryb 
ATEX. Pompa jest wyłączana na stałe po zadziałaniu wy-
łącznika termicznego. Do ponownego włączenia koniecz-
ne jest ostygnięcie i wciśnięcie przycisku RESET.

6.3.5. Zaciski wielofunkcyjne 1, 2, 3 i 4

Wejścia te można wykorzystać na różne sposoby w zależ-
ności od parametryzacji.

1. Parametryzacja: Detekcja poziomu – pływak

Istnieje możliwość podłączenia 2 różnych typów wyłączni-
ków pływakowych.

1. Wyłącznik pływakowy z histerezą (np. pływak AS 
HOMA), lub

2. Wyłącznik pływakowy bez histerezy (np. pływak MS1 
HOMA)

Co i jak należy ustawić, gdzie podłączyć?

Pływak z histerezą 

(AS)

Pływak bez histerezy 

(MS1)

Podłączenie 

do wejścia:

Preselekcja 

systemu 

pojed.: 1

Preselekcja 

systemu pod-

wójnego: 2

Preselekcja 

systemu 

pojed.: 2

Preselekcja 

systemu 

podwójn.: 3

Poziom 1

Zacisk 1

- - Pompa
wył.

Obie pompy 
wył.

Poziom 2

Zacisk 2

Pompa 
wł.-wył.

Pompa 
obciążenia 
podstawowego 
wł.-wył.

Pompa 
wł.

Pompa 
obciążenia 
podst.o wł.

Poziom 3

Zacisk 3

- Pompa 
obciążenia 
szczytowego
wł.-wył.

- Pompa 
obciążenia 
szczytowego
Wł.

Alarm / 

wysoki 

stan wody 

zacisk 4

WW WW WW WW

Uwaga! Jeżeli wyłączniki pływakowe znajdują się w 
strefie Ex, należy je podłączyć za pośrednictwem ba-
rier Ex, które zapewniają obwód iskrobezpieczny.
W sterowniku jest miejsce na 2 bariery. Jeśli wyma-
gane są więcej niż 2 bariery, są one wszystkie insta-
lowane w zewnętrznej obudowie.

2. Parametryzacja: detekcja poziomu – ciśnienie spię-
trzenia lub 4-20mA

Zacisk 1: pływak pracy na sucho
Do tego zacisku, oprócz istniejącego systemu detekcji 
poziomu przez ciśnienie spiętrzenia lub 4-20mA, można 
podłączyć pływak pracy na sucho.
Podczas normalnej pracy wejście musi być zamknięte (pły-
wak uruchomiony). Jeśli wejście jest otwarte, pompy są 
wyłączane w trybie automatycznym, zapala się dioda LED 
alarmu i migają żółte diody LED pomp, rozlega się dźwięk 
brzęczyka i dokonywany jest wpis na liście komunikatów o 
usterkach. Komunikat musi zostać potwierdzony.

Zaciski 2 i 3: kontrola uszczelki pompy 1 i pompy 2
Do tych zacisków można podłączyć styk Bezpotencjałowy 
„kontrola szczelności” (np. z przekaźnika elektrodowego 
nr art. 1610987)

Parametrierung „ohne Pumpenabschaltung“:
Gdy styk jest zamknięty, zapala się dioda LED alarmu, 
rozlega się dźwięk brzęczyka, następuje wpis na liście ko-
munikatów o usterkach. Komunikat musi zostać potwier-
dzony.

Parametryzacja „z wyłączeniem pompy”:
W trybie automatycznym pompy są wyłączane po za-
mknięciu styku, świecą się dioda LED alarmu i dioda LED 
awarii danej pompy, rozlega się dźwięk brzęczyka i nastę-
puje wpis na liście komunikatów o usterkach.
Komunikat musi zostać potwierdzony.
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6.3.6. Zacisk 5: Zdalna blokada

Wejście to można wykorzystać do zdalnego włączania i 
wyłączania pomp.
Wejście otwarte: zwolniono tryb automatyczny
Wejście zmostkowane: tryb automatyczny jest zablokowa-
ny, pompy wyłączają się, żółta dioda LED miga, na liście 
zdarzeń jest dokonywany wpis.

6.3.7. Zaciski 6 i 7: wyłączniki ochronne silnika

Do zacisków 6 i 7 można podłączyć wyłączniki pomocnicze 
mechanicznych 3-biegunowych wyłączników ochronnych 
silnika. Przy otwartym wejściu i odpowiedniej parametry-
zacji pompa przechodzi w stan awarii. Na liście komunika-
tów o usterkach pojawia się wpis. 

6.3.8. Zacisk 8: Wejście sygnału 4-20mA dla sond

Sterownik posiada zaciski do podłączenia 2-żyłowego czuj-
nika 4-20mA. Napięcie zasilania czujnika jest podawane 
przez przewód sygnału pomiarowego. Do zacisków można 
podłączyć czujniki o napięciu zasilania 16-24VDC. Należy 
upewnić się, że zakres pomiarowy czujnika odpowiada 
ustawieniu w parametryzacji.

Uwaga! Jeżeli sona poziomu znajdują się w strefie 
Ex, należy ją podłączyć za pośrednictwem bariery Ex, 
która zapewni obwód iskrobezpieczny.

Uwaga! Zwrócić uwagę na bieguny: np. linia ENS 
czerwona = + zaś czarna = -.

6.3.9. Przyłącze węża do wykrywania poziomu za 
pomocą ciśnienia spiętrzenia

Do detekcji poziomu przez ciśnienie spiętrzenia służy szyb-
kozłącze śrubowe z przyłączem węża 8/6. Czujnik ciśnienia 
spiętrzenia znajduje się na module kontrolera. Połączenie 
szybkozłącza z czujnikiem odbywa się za pomocą silikono-
wego węża 2x1mm.

Podłączenie ewentualnej sprężarki napowietrzającej od-
bywa się poza obudową sterownika za pomocą trójnika 
wężowego.
Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia wynosi 0-2,5 mWs.

W przypadku tego rodzaju detekcji poziomu konieczne 
jest zapewnienie prawidłowego ułożenia węża i staranne 
podłączenie do złączki śrubowej. Nie zaginać węża i nie 
przycinać go nożem (nie nożem bocznym).
Nakrętkę kołpakową na złączce dokręcać tylko ręcznie.
Detekcja poziomu za pomocą ciśnienia spiętrzenia może 
odbywać się za pomocą sprężarki napowietrzającej lub 
bez niej.

Praca ze sprężarką napowietrzającą
Jak opisano w punkcie 6.3.3, sprężarka napowietrzająca 
może być podłączona bezpośrednio do sterownika. Na-
powietrzanie zapewnia wyrównanie przecieków spowo-
dowanych otwartym dynamicznym procesem ciśnienia 
spiętrzenia. Nawet jeśli punkt włączenia nie zostanie osią-
gnięty przez dłuższy czas (np. jeśli nie ma dopływu przez 
dłuższy czas, wyjazd na urlop...), poziom napełnienia jest 
zawsze prawidłowo wykrywany.

Praca bez sprężarki napowietrzającej
Podczas pracy bez sprężarki napowietrzającej zwrócić 
uwagę, że pomiar poziomu może być zafałszowany, jeżeli 
dopływ jest niewielki lub nie ma go wcale, a rurka spiętrza-
jąca jest stale zanurzona. Aktywacja wymuszonego uru-
chomienia włączy w tym przypadku na krótko pompę (np. 
po 24 godzinach 2 sekundy). Doprowadzi to do całkowi-
tej redukcji zawartości studzienki w ciągu kilku dni, aż do 
osiągnięcia punktu wyłączenia (po osiągnięciu punktu wy-
łączenia czas pracy pompy wydłuża się o ustawiony czas 
wybiegu). Aby uniknąć efektu „siorbania” pomp, regular-
na funkcja „uruchomienia wymuszonego” jest wyłączana 
poniżej punktu wyłączenia, zarówno z jak i bez trybu ATEX.

6.3.10. Wyjścia sygnałowe – komunikaty o błędach

Jednostka sterująca posiada 3 styki bezpotencjałowe:

• Zacisk 15: awaria pompy 1 (NO/NC można ustawić 
przez parametryzację)

• Zacisk 16: awaria pompy 2 (NO/NC można ustawić 
przez parametryzację)

• Zacisk 17: Wysoki stan wody analogowo lub pływak 
(styk jest wykonany jako zestyk przełączny, poprzez 
parametryzację można ustawić, czy styk ma być stale 
włączony czy migający)

6.3.11. Wyjścia sygnałowe – komunikaty operacyjne

Sterownik udostępnia dla każdej pompy komunikat ope-
racyjny „pompa pracuje”. Sygnał można podłączyć bezpo-
średnio do odpowiedniego stycznika mocy na zaciskach 
13/14.

7. 7. HOMApp – do konfiguracji, 
uruchamiania i diagnostyki

7.1. Opis produktu

HOMApp służy do obsługi sterowników pomp PCM 
HOMA. HOMApp jest uniwersalnym narzędziem obsłu-
gującym wszystkie funkcje niezbędne do konfiguracji, pa-
rametryzacji, obsługi i obserwacji PCM oraz do odczytu i 
zapisu dzienników.

7.2. Dostępność aplikacji

HOMApp jest dostępna w sklepach dla systemów *iOS i 
**AndroidTM za darmo.

* iOS jest znakiem towarowym / zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Cisco w USA i innych krajach. Jest on używany na podstawie licencji. 
**Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Po zainstalowaniu aplikacji HOMApp na urządzeniu prze-
nośnym zostaną również załadowane dane z serwera 
HOMA. Są to aktualne instrukcje obsługi oraz aktualne, 
powszechnie stosowane zestawy danych dostarczane 
przez HOMA. Przy każdym uruchomieniu aplikacja spraw-
dza, czy w urządzeniu przenośnym znajduje się aktualna 
instrukcja obsługi.
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7.3. Opis techniczny

Ekran główny HOMApp jest podzielony na 6 sekcji:

• Odczyt stanu urządzenia
• Konfiguracja PCM
• Edycja rekordu
• Serwis
• Ustawienia
• Pomoc

Przed skorzystaniem z niektórych pozycji menu wymaga-
ne jest podanie hasła. Urządzenia jako ustawienie fabrycz-
ne mają hasło „4662“. Można je zmienić w menu Serwis.

7.3.1. Odczyt stanu urządzenia (nawiązanie połącze-
nia Bluetooth, bez hasła)

W punkcie menu „Odczyt stanu urządzenia” możliwe jest 
połączenie ze znajdującą się w pobliżu jednostką PCM 
przez Bluetooth.
Sterownik pojawi się na liście „Połączono” po naciśnięciu 
przycisku „Unlock” na sterowniku, zaś 

zielona dioda LED    świeci się nieprzerwanie.

W menu „Odczyt stanu urządzenia” znajdują się następu-
jące podmenu:

Wartości bieżące

Po nawiązaniu połączenia wyświetlane są wszystkie dane 
online sterownika, analogicznie jak na wyświetlaczu ste-
rownika w „Ogólne”, „Pompa 1“ i „Pompa 2“.

Rekord danych urządzenia

Tutaj wyświetlany jest znajdujący się w sterowniku zbiór 
danych urządzenia wraz z całą konfiguracją i ustawionymi 
parametrami.
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Na urządzeniu przenośnym można przechowywać zarów-
no zapisy stanu instalacji, jak również rekordy danych urzą-
dzenia.

Usterki i zdarzenia
W sterowniku przechowywane są lista zdarzeń oraz lista 
komunikatów o błędach. Obie listy pozostają zapisane na-
wet w przypadku awarii zasilania.
Na liście zdarzeń wszystkie zdarzenia, zarówno „wchodzą-
ce” jak i „wychodzące”, zapisane są wraz z datą i godziną. 
Z uwagi na przejrzystość na liście komunikatów o błędach 
widać tylko te usterki, które są „wchodzące”.

O nawiązaniu połączenia ze sterownikiem świadczy zielo-
ny pasek w HOMApp. Jeśli połączenie zostanie przerwa-
ne, kolor z zielonego zmieni się na czerwony.

7.3.2. Konfiguracja PCM (Wymagane hasło) 
Sprawdzenie danych i ich transfer do PCM

Po wybraniu tego punktu menu aplikacja wyszukuje ste-
rowniki PCM znajdujące się w pobliżu. Upewnić się, że na 
sterowniku świeci się dioda LED „Bluetooth”.
Nawiązać połączenie z wybranym PCM.

Teraz można dokonać wszystkich niezbędnych ustawień 
sterownika. Można uzyskać dostęp do kompletnych, zdefi-
niowanych wcześniej rekordów oraz zmieniać i zapisywać 
je w razie potrzeby. Miejscem ich zapisu może być urzą-
dzenie przenośne lub PCM.

Z menu można przenieść do sterownika całą konfigu-
rację.

Podczas transferu uwzględnić co następuje:

• W przypadku zmiany detekcji poziomu program ste-
rujący zostanie zresetowany. Zielona dioda LED „Un-
lock” gaśnie na krótko, a następnie zapala się ponow-
nie. Należy ponownie połączyć się z aplikacją.

• Jeśli dodatkowo zmieni się nazwa przepompowni, 
nastąpi kolejny restart. Również w tym przypadku ko-
nieczne jest ponowne zalogowanie w aplikacji.

• Proces ładowania jest zakończony, gdy sterownik po-
twierdzi zakończenie sekwencją dźwiękową.

W menu dostępne są zakładki „Podstawowa konfigura-
cja” i „Parametry urządzenia”.

Podstawowa konfiguracja

zawiera podstawowe ustawienia i opcje wyboru, takie jak:
• transfer danych do PCM,
• ładowanie, modyfikowanie i zapis istniejącego rekor-

du z listy rekordów,
• definiowanie długich tekstów dla rekordów danych,
• wybór sterowania pojedynczego lub podwójnego,
• wykrywanie poziomu, wybór ciśnienia spiętrzenia,
• wybór wyłącznika pływakowego 4-20mA,
• wybór wyłącznika ochronnego silnika tak/nie,
• ustawienie funkcji wyjścia 230V brak funkcji,
• alarm pulsujący w razie awarii zbiorczej (pompa 1 

uszkodzona lub pompa 2 uszkodzona lub wysoki stan 
wody),

• wyjście zasilania 230V (napięcie ciągłe),
• Sprężarka – taktowanie
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Parametry urządzenia

Szczegółowe parametry, takie jak:

• Wprowadzanie nazwy stacji: np. Główna1 (maks. 8 
znaków, bez znaków specjalnych)

• Dane pompy
• Prąd znamionowy (do 11,5A)
• Możliwość wyboru trybu ATEX dla pomp Ex: Tak: 

Po aktywacji wyłącznika termicznego awarię pom-
py należy potwierdzić przyciskiem reset. Ani w try-
bie ręcznym, ani automatycznym, nie jest możliwe 
pompowanie poniżej wybranego punktu wyłączenia. 
Nie: Pompa wyłącza się po zadziałaniu wyłącznika ter-
micznego i włącza ponownie po ostygnięciu. W trybie 
ręcznym możliwe jest pompowanie poniżej punktu 
wyłączenia.

• Zakres pomiarowy sondy (tylko z wyborem detekcji 
poziomu: 4-20mA) Zakres pomiarowy w cm

• Punkty przełączania – poziom (tylko z wyborem detek-
cji poziomu: ciśnienie spiętrzenia lub 4-20mA)

• Pompa obciążenia podstawowego wyłączona w cm 
Pompa obciążenia szczytowego wyłączona w cm 
Pompa obciążenia podstawowego włączona w cm 
Pompa obciążenia szczytowego włączona w cm 
Alarm/wysoki stan wody w cm

• Rodzaj wyłącznika pływakowego (tylko z wy-
borem detekcji poziomu: pływak, nie jest tu 
uwzględniany pływak wysokiego stanu wody).  
Liczba pływaków w zależności od preselek-
cji systemu pojedynczego lub podwójnego. 
Pływak AS = 1 pływak do wł./wył. 
Pływak MS1 po 1 pływaku do wył., wł.1, wł.2 
1 = 1 pływak do wł./wył., np. pływak AS (sys-
tem pojedynczy) 2 = 2 pływaki – pływak AS 
lub MS1 (system pojedynczy lub podwójny) 
3 = 3 pływaki – pływak MS1 (system podwójny)

• Punkty przełączania Czas (w zależności od wyboru de-
tekcji poziomu) Czas dobiegu (tylko przy ustawieniu 
rurki spiętrzającej) 0 – 100sec Zmiana pompy po cza-
sie 0 – 1000 min Czas opóźnienia alarmu/wysoki stan 
wody 0 – 20 s Wymuszony start po (patrz również 
6.2.7) 0-24 h Praca pompy po wymuszonym starcie 
1-100 s

• Ustawienie przekaźnika sygnału usterki  
Pompa 1: NO lub NC (zwierny/rozwierny) Pompa 2: 
NO lub NC (zwierny/rozwierny) alarm/wysoki stan 
wody: ciągłe lub migające

7.3.3. Edycja rekordu – bez hasła –  
sprawdzanie danych i ich transfer do PCM

Rekordy danych można edytować, udostępniać i usuwać 
w trybie offline, bez hasła i bez połączenia ze sterowni-
kiem.

Po uruchomieniu menu pojawia się lista gotowych rekor-
dów. Rekordy te są automatycznie ładowane z serwera 
HOMA podczas instalacji aplikacji. W przeciwieństwie do 
rekordów danych tworzonych samodzielnie, są one ozna-
czone jako „online” i nie można ich usunąć.

Samodzielnie stworzone rekordy są oznaczone jako „of-
fline” i można je usunąć. Zmienione rekordy są następnie 
dostępne w menu „Konfiguracja PCM do transferu do ste-
rownika”.

Rekordy można również „udostępniać” i przesyłać (udo-
stępniać) do dowolnego odbiorcy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub Whatsapp. Odbiorca może je na-
stępnie zapisać bezpośrednio na liście rekordów danych 
HOMApp własnego urządzenia. 
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Inną możliwością jest wysłanie rekordu danych do ser-
wera HOMA. Rekordy te można następnie udostępniać 
wszystkim pracownikom zajmującym się serwisem i uru-
chamianiem.

7.3.4. Serwis

Ten punkt menu został stworzony specjalnie dla pracow-
ników serwisu. Zebrano tu wszystkie ważne informacje z 
PCM, które są istotne dla prac serwisowych i konserwa-
cyjnych.

Podgląd zdarzeń
Tutaj wyświetlane są ostatnie zdarzenia (50) – jako lista, 
wraz z datą i godziną. Wszystkie zdarzenia są określano 
jako „wchodzi” lub „wychodzi”.

Podgląd usterek
Lista usterek zawiera wszystkie usterki (50), podane wraz 
z datą i godziną. Jest to wyciąg z listy
„zdarzenia”. Dla zachowania lepszej przejrzystości wszyst-
kie usterki określone są jako „wchodzi”.

Rekord danych urządzenia
Tutaj wyświetlany jest kompletny zestaw danych zawarty 
w urządzeniu.

Pompa 1 (wartości bez możliwości zresetowania)
• Liczba godzin pracy w h
• Liczba startów

Pompa 2 (wartości bez możliwości zresetowania)
• Liczba godzin pracy w h
• Liczba uruchomień

Konserwacja
• Przedział czasowy konserwacji z możliwością zdefi-

niowania w d (dniach)
• Włączyć miganie konserwacji tak/nie
• Wskazanie dni do kolejnej konserwacji (z możliwością 

resetowania)
• Zmiana hasła

Kalibracja czujników
• Tutaj można skalibrować czujnik poziomu (ciśnienie 

spiętrzenia lub 4-20mA). Wymagane tylko wtedy, je-
żeli wyświetlany jest poziom inny niż 0, gdy sonda nie 
jest zanurzona.

• Procedura: Wyjąć rurkę spiętrzającą lub sondę z wody 
„Kalibracja” > Poziom musi wówczas wskazywać „0”.

Mruganie konserwacyjne
Wskazanie dni do kolejnej konserwacji (z możliwością re-
setowania)

Zmiana hasła
Tutaj można zmienić ustawione fabrycznie hasło.

7.3.5. Stan urządzenia (zapisany)

Podobnie jak w przypadku zapisanych rekordów, można 
tutaj wyświetlić listę zapisanych stanów urządzenia. W ten 
sposób stan urządzenia można odczytać na miejscu (gdy 
ewent. nie ma połączenia z internetem) przez sterownik, a 
następnie przesłać dalej pocztą elektroniczną.

7.3.6. Ustawienia

W tym menu dostępne są następujące ustawienia:

Język: obecnie pobieranie rekordów możliwe jest w 
języku niemieckim lub angielskim (z serwera HOMA)
• Tylko WLAN tak/nie
• Częstotliwość pobierania rekordów

• Przy każdym uruchomieniu
• Codziennie
• Co tydzień
• Co miesiąc
• Nigdy

Ochrona danych
Przesyłanie anonimowych danych użytkowych tak/nie To 
menu zawiera następujące informacje:
Pomoc: tutaj znajduje się odnośnik do szczegółowego opi-
su HOMApp
Pomoc – dane kontaktowe

7.3.7. Pomoc

To menu zawiera następujące informacje:

• Pomoc: tutaj znajduje się odnośnik do szczegółowego 
opisu HOMApp

• Pomoc – dane kontaktowe
• Nota prawna
• Dokumenty
• Dane kontaktowe w przypadku pytań
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9. Instalacja i montaż

Obudowa sterownika jest mocowana do ściany za pomo-
cą dostarczonych uchwytów ściennych.

Bariery Ex
W obudowie jest miejsce na zabudowanie 2 barier Ex Ze-
nera. Stosowane są wersje 2-kanałowe, np. stal fabryczna 
(nr art. HOMA 1254422).
Przy podłączaniu obwodu iskrobezpiecznego należy zwró-
cić uwagę na biegunowość dla sygnału 4-20mA. Sonda 
hydrostatyczna ENS musi być podłączona do zacisków 3+ 
i 4 kolorami czerwonym (+) i czarnym (-). Przy podłączaniu 
wyłączników pływakowych bieguny są nieistotne.

Wymiana baterii
Odłączyć urządzenie od zasilania, otworzyć pokrywę. Ba-
teria (nr art. HOMA 1952216) znajduje się na procesorze. 
Baterię należy wymieniać raz w roku.
 

10. Dane techniczne

Wymiary: 271 x 170 x 120mm (obudowa)

Wymagana przestrzeń montażowa wraz z 
dławnicą i wyłącznikiem głównym:

300 x 210 x 150mm

Napięcie 3x400V, N, PE / 50-60Hz

Napięcie sterujące: 230V50-60Hz, 12VDC

Maks. prąd na pompę: 11,5A

Prąd regulowany 2-11,5A

Stopień ochrony IP54

Obudowa Poliwęglan

Obciążenie styku przekaźnika sygnalizacji 
błędu

230V/5A

Wyjście zasilania 230V: 6A

Czujnik ciśnienia spiętrzenia 0-2,5 mWs (maks. ciśnienie)

Zasilanie 4-20mA typ 24VDC

Dławnica kablowa (PCM25) 5xM25, 2xM16

Przyłącze węża 8/6mm

Alarm niezależny od sieci 24 godziny

Bateria: Typ CR2032

8. Błędy, usterki

Występujące błędy i usterki są sygnalizowane w sterow-
niku przez ciągłe światło jednej z czerwonych diod alarmo-
wych. Jednocześnie rozlega się interwałowe pikanie.

Więcej informacji na temat szczegółowej usterki można 
uzyskać w HOMApp. W tym celu najpierw
wcisnąć klawisz „Unlock” na sterowniku, aby aktywować 
interfejs Bluetooth. Następnie można połączyć HOMApp 
ze sterownikiem.

Dalej patrz rozdział dot. menu HOMApp Stan urządzenia, 
a następnie podmenu Usterki i zdarzenia. Wejście do tych 
menu nie jest chronione hasłem i jest dostępne również 
dla klienta końcowego.

Możliwe błędy/usterki: Za wysoka 

temperatura w uzwojeniu silnika:
Ustawienie w menu parametrów urządzenia – tryb ATEX 
„wyłączony”:
Po ostygnięciu błąd zostanie zresetowany. Pompa zostaje 
ponownie odblokowana.
Ustawienie w menu parametrów urządzenia – tryb ATEX 
„włączony”.
Po ostygnięciu błąd zostanie zresetowany. Pompa pozosta-
je zablokowana, dopóki nie zostanie zresetowana ręcznie.

Zadziałanie ochrony przeciążeniowej z powodu prądu 
przeciążeniowego:
Sterownik posiada 1-fazowy układ nadzorowania prądu sil-
nika. Pompa pozostaje zablokowana po zadziałaniu aż do 
ręcznego zresetowania.

Alarm z powodu wysokiego stanu wody:
Napływ jest większy niż ilość, którą można wypompować. 
Komunikat potwierdzi się samodzielnie. Pozostanie jednak 
zapisany na liście zdarzeń.

Błędna wartość pomiarowa:
sygnał 4-20mA jest mniejszy niż 2,5mA. Przyczyną jest ze-
rwanie przewodu lub uszkodzenie czujnika.

Wiarygodność – wyłącznik pływakowy:
reakcja wyłączników pływakowych jest nadzorowana za 
pomocą układu kontroli wiarygodności. Jeśli jeden z wy-
łączników pływakowych zgłosi status w fizycznie niepra-
widłowej kolejności, pojawi się komunikat o usterce. Wy-
łączniki pływakowe w studzience należy sprawdzać pod 
względem działania.
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11. Załącznik
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Schemat połączeń PCM15/25 w wersji trójfazowej 3 x 400/230V
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Schemat połączeń PCM15/25 w wersji z prądem przemiennym 1 x 230V
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Oznaczenie WEEE 

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), przyjęta do prawodawstwa europejskiego w dniu 13 lutego 
2003, doprowadziła do znaczących zmian w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Głównym celem tej dyrektywy jest unikanie WEEE, tzn. odpadów elektrycznych i elektronicznych, a ponadto rozwój ta-
kich metod zagospodarowania odpadów tego typu jak ich ponowne zastosowanie, recycling oraz inne formy dalszego 
użytkowania w celu zmniejszenia ilości powstających odpadów. Logo WEEE na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, 
że tego wyrobu nie można usunąć razem z odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownik jest zobowiązany do przeka-
zania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalnego miejsca przeznaczonego do zbiórki tych odpadów. 
Selektywna zbiórka oraz prawidłowe ponowne zastosowanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych to znaczny 
wkład w ochronę środowiska. Prawidłowy recycling sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozytywnie wpływa na zdro-
wie całego społeczeństwa oraz chroni środowisko naturalne. Dalsze informacje dotyczące usuwania, ponownego zasto-
sowania i zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego uzyskać można u podmiotów zajmujących się wywózką śmieci, 
recyclingiem oraz od sprzedawcy i producenta urządzenia.





HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1    53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: +49(0)2247/702-0    Fax: +49(0)2247/702-44
e-Mail: info@homa-pumpen.de    Internet: www.homa-pumpen.de
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