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SPIS TREŚCI
Firma HOMA jest znaczącym producentem przepom-
powni do ścieków oraz mieszalników. Pompy zatapialne 
HOMA od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem na 
całym świecie. Przepompownie stosowane są do od-
prowadzania ścieków domowych, przemysłowych czy 
komunalnych. Aby nadal móc sprostać wymogom zglo-
balizowanego rynku konieczny jest stały rozwój i rozsze-
rzanie palety produktów. W obszarze tym coraz większe 
znaczenie zyskuje technika sterowania. 

DO CZEGO SŁUŻY TECHNIKA STEROWANIA?

Już dziś często zdarza się, że 50-70 procent kosztów 
pompy do zadań komunalnych stanowią właśnie koszty 
sterowników. Zapewnienie naszym klientom optymal-
nych rozwiązań oznacza konieczność nierozdzielnego 
połączenia ze sobą pompy i sterownika. Doświadczenie 
– oto podstawa wysokiego standardu naszych produk-
tów
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SPRAWDZONA TECHNIKA DO ROZSZERZONEGO ZAKRESU 
ZASTOSOWAŃ
WYMAGANIA

Wydajność pomp zależna jest coraz częściej od nowo-
czesnych komponentów systemu sterowania. 
W skład takiego systemu wchodzą urządzenia kontro-
lne, np. czujniki termiczne w uzwojeniu silnika i na ło-
żyskach, oraz różne elementy do nadzorowania stanu 
szczelności i czujniki drgań, które stale kontrolują łoży-
ska i odpowiednio wcześnie ostrzegają przed ewentu-
alnym uszkodzeniem. W tym celu konieczne jest ana-
lizowanie sygnałów w systemach sterowania 
wysyłanych przez pompy. 

W miejsce kombinacji gwiazda-trójkąt, stosowanych 
kiedyś w maszynach o wyższej wydajności w celu ich 
uruchomienia, coraz częściej używa się dzisiaj urzą-
dzeń typu soft start oraz przemienników częstotliwo-
ści.  

Stosowanie układów soft startu chroni elementy in-
stalacji takie jak rozdzielacze elektryczne czy rurociągi 
oraz umożliwia uniknięcie zjawisk występujących 
zwykle przy przełącznikach typu bezpośredniego czy 
gwiazda-trójkąt, takich jak udary prądowe czy duże 
skoki ciśnienia w rurociągach.

W ostatnich latach przemienniki częstotliwości pojawia-
ją się w niemal wszystkich segmentach techniki napę 
dowej.

Umożliwiają one regulację prędkości obrotowej tanich i 
wytrzymałych asynchronicznych silników prądu prze-
miennego. Dzięki nim pompa może zostać optymalnie 
dostosowana do danych warunków, zapewniają one 
również oszczędność energii. 

HOMA OFERUJE ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA. 

W wielu przypadkach pompa i jej sterownik muszą speł-
nić wymagania odnośnych dyrektyw i wytycznych w 
zakresie ochrony przed wybuchem. Wszystkie sterow-
niki dostępne są w wersji, umożliwiającej pracę pomp 
typu Ex w atmosferze zagrożonej wybuchem. 

W obliczu stale rosnących wymagań wobec systemów 
pompujących niezbędne są innowacyjne technologie. 
Do wymagań takich należą bowiem:

• zmniejszenie zużycia energii
• obniżenie kosztów konserwacji
• ograniczenie ilości awarii dzięki profi laktycznej 

konserwacji
• wczesne rozpoznawanie usterek
• dostosowanie do warunków otoczenia
• zwiększenie dostępności
• ołączenie z nadrzędnymi systemami
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ROZWIĄZANIE: SYSTEMY STEROWNIKÓW HOMA
SYSTEM AUTOMATYZACJI HMC2

Sprawdzony od wielu lat system automatyzacji HMC 
został rozbudowany o nowy podzespół. Nowy sterow-
nik pompy HMC2-VICON łączy właściwy sterownik 
pompy z systemem analizy drgań HOMA VICON. Od 
teraz możliwe są łatwa parametryzacja, obsługa i obser-
wacja systemu VICON. Dzięki odpowiednim kompo-
nentom komunikacyjnym dane mogą być przesyłane 
przez Internet do dowolnego miejsca na świecie. Dzięki 
temu możliwe staje się łatwe centralne wizualizowanie, 
rejestrowanie a nawet blokowanie stacji pomp. 

SYSTEM AUTOMATYZACJI HMC

Każda oczyszczalnia ścieków i każdy większy budynek 
publiczny wyposażone są dzisiaj w systemy sterujące 
procesami (DCS) oraz systemy zarządzania budyn-
kiem (BMS). W systemach tych wszystkie ważne 
dane procesowe gromadzone i przetwarzane są w 
centrali. W centrali tej wizualizowane i protokołowane 
są usterki i stany robocze z całego systemu. Centrala 
alarmuje również służby konserwacyjne i usterkowe. 
Im bardziej szczegółowa informacja, tym precyzyjniej-
sza reakcja.

Zuwagi na to z każdej przepompowni oczekuje się jed-
nego lub kilku odpowiednich komunikatów. W naj-
prostszym przypadku mogą to być bezpotencjałowe 
styki. Często stosowane są tu jednak ponadproceso-
we i standaryzowane systemy magistrali (Profibus DP, 
Ethernet). 

System automatyzacji HMC daje możliwość podłącza-
nia. Przepompownie komunalne umiejscowione są 
często poza centralnymi instalacjami technicznymi. 
Jednak również one muszą spełniać wymogi central-
nej rejestracji sygnałów stanu przepompowni. W tym 
celu HOMA oferuje możliwość lokalnego przetworze-
nia sygnałów, a następnie przesłania ich zgodnie z wy-
tycznymi klienta poprzez stałe łącze lub przyłącze 
GPRS do centrali za niski koszt. Jest również możliwa 
wymiana informacji pomiędzy wieloma przepompow-
niami. 
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ROZWIĄZANIE: SYSTEMY STEROWNIKÓW HOMA
SYSTEMY STEROWNIKÓW HOMA

W zakresie optymalnego projektowania instalacji firma 
HOMA jest partnerem kompetentnym i godnym zaufa-
nia. Wspólnie z biurami inżynieryjnymi i operatorami in-
stalacji opracowywane są odpowiednie rozwiązania. 
Kombinacja ta gwarantuje, że pompa i sterownik są do 
siebie zawsze optymalnie dostosowane. HOMA oferuje 
systemy spełniające przeróżne wymagania:

URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE W, D I U

Urządzenia przełączające W, D i U do bezpośredniego 
podłączenia do kabla pompy. Urządzenia przewidziane 
są do pomp przenośnych i mają wtyczkę do bezpo-
średniego podłączenia do gniazda. Dostępne są w 
wersjach do pracy ręcznej tylko z wyłącznikiem 
ochronnym silnika lub z funkcją sterowania pozio-
mem. 

STEROWNIK PCM

Nowy sterownik pompy PCM wyznacza standardy w 
zakresie obsługi i monitorowania instalacji do podno-
szenia ścieków i studzienek ściekowych. Aplikacja na 
smartfon HOMApp dzięki rozbudowanym funkcjom 
ułatwia konfigurację, uruchamianie, diagnozę i rozwią-
zywanie problemów. 

URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE HCON

Sterowniki HCON do sterowania poziomem agrega-
tów podnoszących. Możliwość podłączenia różnych 
systemów pomiaru poziomu. Obszerne funkcje dia-
gnostyczne i kontrolne, możliwość podłączenia 1 
pompy lub 2 pomp. 

URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE HSK(B)

Sterowniki HSK(B) do sterowania poziomem w prze-
pompowniach. Możliwość podłączenia różnych syste-
mów pomiaru poziomu. Obszerne funkcje diagno-
styczne i kontrolne, możliwość podłączenia 1 pompy 
lub 2 pomp. 

KS – MAŁE ROZDZIELNICE

Standaryzowane małe rozdzielnice do szybkiej dosta-
wy. Te kolumny sterownicze zawierają standardowe 
jednostki sterujące pomp i można je opcjonalnie do-
stosować do różnych modułów (ogrzewanie, lampka 
alarmowa itp. ). Produkt dostarczany jest w szafie na-
powietrznej z cokołem do wkopania. 
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W/D – DODATKOWE URZ ĄDZENIA PRZEŁ CZAJ CE

W19-04K20

D32-02DR
W1-060

Zastosowanie
Urządzenie przełączające pompy w 
wersji normalnej. Obudowa wtyczki lub 
standardowa obudowa ISODo pomp 
mobilnych w celu podłączenia na dopły-
wie pompy. Urządzenie chroni pompę 
przed przeciążeniem. W wersji na prąd 
zmienny, w zależności od wersji, zawie-
ra urządzenia wspomagające rozruch 
silnika pompy.

Urządzenie prze-
łączające
Typ

Ochrona
silnika

(A)*

Konden-
sator
(µF)

Wymiary
SZ x W x G

(mm)

Nr art. 

Napięcie robocze 230V/1Ph
W1-020 do   2,0 - 66 x 140 x 88 1904002
W1-040 do   4,0 - 66 x 140 x 88 1904004
W1-050 do   5,0 - 66 x 140 x 88 1904005
W1-060 do   6,0 - 66 x 140 x 88 1904006
W1-070 do   7,0 - 66 x 140 x 88 1904007
W1-100 do 10,0 - 66 x 140 x 88 1904010

W19-04 do   4,0  - 80 x 110 x 70 1912150
W19-04K20 do   4,0 20 80 x 185 x 70 1918106
W19-04K25 do   4,0 25 80 x 185 x 70 1918107
W19-05K30 do   5,0 30 80 x 185 x 70 1923101
W19-05K25 do   5,0 25 80 x 185 x 70 1918108
W19-06 do   6,0  - 80 x 110 x 70 1912154
W19-06K25 do   6,0 25 80 x 185 x 70 1918111
W19-06K40 do   6,0 40 100 x 220 x 100 1923111
W19-07K25 do   7,0 25 80 x 185 x 70 1918102
W19-07K30 do   7,0 30 80 x 185 x 70 1918116
W19-07K50 do   7,0 50 100 x 220 x 100 1920101
W19-08K30 do   8,0 30 80 x 185 x 70 1918113
W19-08K40 do   8,0 40 100 x 220 x 100 1919101
W19-08K30/60R do   8,0 30/60** 180 x 180 x 125 1920210

W19-08K50 do   8,0 50 100 x 220 x 100 1923211
W19-10K50 do 10,0 50 100 x 220 x 100 1920151
W19-10K50/100R do 10,0 50/100** 180 x 180 x 125 1920216

W19-12K50 do 12,0 50 100 x 220 x 100 1920153
W19-12K50/100R do 12,0 50/100** 180 x 180 x 125 1920217

Napięcie robocze 400V/3Ph
D32-02DR 1,0  -  1,6 - 100 x 260 x 95 1707000
D32-03DR 1,6  -  2,4 - 100 x 260 x 95 1707001
D32-04DR 2,4  -  4,0 - 100 x 260 x 95 1707002
D32-07DR 4,0  -  6,3 - 100 x 260 x 95 1707003
D32-10DR 6,3 - 10,0 - 100 x 260 x 95 1707004

* odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu 
pompy. 

W1 – wersja do prądu zmiennego
• Obudowa z tworzywa z wtyczką 

Schuko 230V
•  wyłącznik ochronny silnika
• włącznik-wyłącznik

W19 - wersja do prądu zmiennego

• obudowa z tworzywa IPX4 z prze-
wodem 0,75 m z wtyczką Schuko 
230V

• wyłącznik ochronny silnika
• włącznik-wyłącznik
•     Kondensator / przekaźnik rozru
       chowy (w zależności od wersji)
  

D32 - wersja do prądu trójfazowego

• obudowa z tworzywa IP44 z koł-
nierzem z wtyczką CEE 16A/400V, 
5-bieg. 

• kontrola kierunku obrotów / prze-
łącznik odwracający kierunek obro-
tów

• wyłącznik ochronny silnika
•     włącznik-wyłącznik
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DT32(Ex)-R03DR

WT19 – wersja do prądu zmiennego

• obudowa z tworzywa IP54 z prze-
wodem 0,75 m z wtyczką Schuko 
230V

• wyłącznik ochronny silnika
•  stycznik mocy
• włącznik-wyłącznik
• Kondensator / przekaźnik rozrucho-

wy (w zależności od wersji)
• Podłączenie wyłącznika termicz-

nego do kontroli temperatury na 
uzwojeniu silnika

DT32/DT33 – wersja na prąd trójfazowy

• obudowa z tworzywa IP44 z 
kołnierzem z przewodem CEE 
DT32:16A/400V, 5-bieg.          DT33: 
32A/400V, 5-bieg. 

•  kontrola kierunku obrotów / 
przełącznik odwracający kierunek 
obrotów

• wyłącznik ochronny silnika
• stycznik mocy
• włącznik-wyłącznik
• Podłączenie wyłącznika termicz-

nego do kontroli temperatury na 
uzwojeniu silnika.

WT19(Ex)-06K25
Zastosowanie
Urządzenie przełączające do pompy w 
wersji normalnej lub z ochroną przed wy-
buchem. Obudowa wtyczki lub standar-
dowa obudowa ISODo pomp mobilnych 
w celu podłączenia na dopływie pompy. 
Urządzenie chroni pompę przed przecią-
żeniem i przegrzaniem. W wersji na prąd 
zmienny, w zależności od wersji, zawiera 
urządzenia wspomagające rozruch silni-
ka pompy. 

Samo urządzenie przełączające nie nada-
je się do użytkowania w strefach zagro-
żonych wybuchem, konieczne jest jego 
zainstalowania poza takimi strefami. 

Urządzenie przełączające
Typ

Ochrona
silnika

(A)*

Konden-
sator
(µF)

Wymiary
SZ x W x G

(mm)

Nr art.

Napięcie robocze 230V/1Ph
WT19(Ex)-05K25 do   5,0 25 130 x 180 x 125 1945020
WT19(Ex)-05K30 do   5,0 30 130 x 180 x 125 1912422
WT19(Ex)-06K25 do   6,0 25 130 x 180 x 125 1945025
WT19(Ex)-06K40 do   6,0 40 180 x 180 x 125 1912425
WT19(Ex)-07K25 do   7,0 25 130 x 180 x 125 1912427
WT19(Ex)-08K30 do   8,0 30 130 x 180 x 125 1912430
WT19(Ex)-08K40 do   8,0 40 180 x 180 x 125 1912435
WT19(Ex)-08K50 do   8,0 50 180 x 180 x 125 1912440
WT19(Ex)-08K30/60R do   8,0 30/60** 180 x 180 x 125 1912442

WT19(Ex)-10K50/100R do 10,0 50/100** 180 x 180 x 125 1912444

WT19(Ex)-12K50/100R do 12,0 50/100** 180 x 180 x 125 1912445

Napięcie robocze 400V/3Ph
DT32(Ex)-R03DR 1,6  -   2,5 - 110 x 260 x 95 1707005
DT32(Ex)-R04DR 2,5  -   4,0 - 110 x 260 x 95 1707006
DT32(EX)-R07DR 4,0  -   6,3 - 110 x 260 x 95 1707007
DT32(EX)-R10DR 6,3  - 10,0 - 110 x 260 x 95 1707030
DT33(EX)-R14DR 9,0  - 14,0 - 110 x 275 x 95 1707008
DT33(Ex)-R18DR 13,0 - 18,0 - 110 x 275 x 95 1707009
DT33(Ex)-R23DR 17,0 - 23,0 - 110 x 275 x 95 1707010

* odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pom-
py. 

WT/DT - DODATKOWE URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE
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DA10/32-R02DR

WA1 – wersja do prądu zmiennego
do pomp w wersji normalnej z zamonto-
wanym łącznikiem pływakowym. 
• Obudowa z tworzywa z wtyczką 

Schuko 230V
• wyłącznik ochronny silnika
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego

WA/19 – wersja na prąd przemienny
do pomp w wersji normalnej z zamonto-
wanym łącznikiem pływakowym. 
• obudowa z tworzywa IPX4 z przewo-

dem 0,75 m z wtyczką Schuko 230V
• wyłącznik ochronny silnika
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• włącznik-wyłącznik
• Kondensator / przekaźnik rozrucho-

wy (w zależności od wersji)

WA10/19 – wersja na prąd przemienny 
dla pomp w wersji normalnej
• obudowa z tworzywa IPX4 z prze-

wodem 0,75 m z wtyczką Schuko 
230V

• wyłącznik ochronny silnika
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Łącznik pływakowy typu AS z ka-

blem 10 m
• …Urządzenia przełączające CH z 

odpornym chemicznie łącznikiem 
pływakowym typu N1pro z kablem 
o długości 10 m

• Kondensator / przekaźnik rozrucho-
wy (w zależności od wersji)

WA/19

WA10/19-06K25

Zastosowanie
Urządzenie przełączające do pracy auto-
matycznej pompy w wersji normalnej lub 
z ochroną przed wybuchem za pomocą 
pływaka. Obudowa wtyczki lub standar-
dowa obudowa ISODo pomp mobilnych 
w celu podłączenia na dopływie pompy. 
Urządzenie chroni pompę przed przecią-
żeniem i przegrzaniem. W wersji na prąd 
zmienny, w zależności od wersji, zawiera 
urządzenia wspomagające rozruch silni-
ka pompy. Wersja WA/… przeznaczona 
jest do pomp z bezpośrednio zamonto-
wanym łącznikiem pływakowym. W wer-
sjach WA10… i DA10… do urządzenia 
przełączającego podłączony jest łącznik 
pływakowy typu AS. 
Samo urządzenie przełączające nie nada-
je się do użytkowania w strefach zagro-
żonych wybuchem, konieczne jest jego 
zainstalowania poza takimi strefami. 

Urządzenie przełączające
Typ

Ochrona
silnika

(A)*

Konden-
sator
(µF)

Wymiary
SZ x W x G

(mm)

Nr art

Napięcie robocze 230V/1Ph
WA1-020 do   2,0 - 66 x 140 x 88 1904102
WA1-040 do   4,0 - 66 x 140 x 88 1904104
WA1-050 do   5,0 - 66 x 140 x 88 1904105
WA1-060 do   6,0 - 66 x 140 x 88 1904106
WA1-070 do   7,0 - 66 x 140 x 88 1904107
WA1-100 do   10,0 - 66 x 140 x 88 1904110

WA/19-04 do  4,0 - 80 x 110 x 70 1912152
WA/19-05K25 do  5,0 25 80 x 185 x 70 1918109
WA/19-05K30 do  5,0 30 80 x 185 x 70 1923250
WA/19-06 do  6,0 - 80 x 110 x 70 1912156
WA/19-06K25 do  6,0 25 80 x 185 x 70 1918112
WA/19-06K40 do  6,0 40 100 x 220 x 100 1923252
WA/19-07K50 do  7,0 50 100 x 220 x 100 1920102
WA/19-08K40 do  8,0 40 100 x 220 x 100 1919102

WA10/19-04K20CH do  4,0 20 80 x 185 x 170 1918231
WA10/19-04K25 do  4,0 25 80 x 185 x 70 1918114
WA10/19-05K25 do  5,0 25 80 x 185 x 70 1918120
WA10/19-05K25CH do  5,0 25 80 x 185 x 170 1918229
WA10/19-05K30 do  5,0 30 80 x 185 x 70 1918104
WA10/19-06K25 do  6,0 25 80 x 185 x 70 1918119
WA10/19-06K25CH do  6,0 25 80 x 185 x 170 1918219
WA10/19-06K40 do  6,0 40 100 x 220 x 100 1918110
WA10/19-07K25CH do  7,0 25 80 x 185 x 170 1918203
WA10/19-07K30 do  7,0 30 80 x 185 x 70 1918117
WA10/19-08K30 do  8,0 30 80 x 185 x 70 1918122
WA10/19-08K30/60R do  8,0 30/602) 180 x 180 x 125 1920215
WA10/19-08K30CH do  8,0 30 80 x 185 x 170 1918322
WA10/19-08K40 do  8,0 40 80 x 185 x 70 1920245
WA10/19-10K50/100R do 10,0 50/1002) 180 x 180 x 125 1920220
WA10/19-12K50/100R do 12,0 50/1002) 180 x 180 x 125 1920218

WA/DA - DODATKOWE URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

WA10/19Ex-07K25
DA10/12Ex-04DR

WA1 DA10/32-R02DRWA1
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Urządzenie przełączające Ochrona silnika Wymiary (mm)   Nr art.  
Typ (A)* szer. x wys. x gł. 

napięcie robocze 400 V / 3-faz.

DA10/32-R02DR do  1,8 110 x 260 x 80 1927000

DA10/32-R02DRCH do 1,8 110 x 260 x 80 1927606

DA10/32-R03DR do  2,6 110 x 260 x 80 1927010

DA10/32-R03DRCH do  2,6 110 x 260 x 80 1927610

DA10/32-R04DR do  3,7 110 x 260 x 80 1927020

DA10/32-R04DRCH do  3,7 110 x 260 x 80 1927620

DA10/32-R06DRCH do  5,5 110 x 260 x 80 1927630

DA10/32-R06DR do 5,5 110 x 260 x 80 1927030

DA10/32-R08DRCH do 8,0 110 x 260 x 80 1927640

DA10/32-R08DR do  8,0 110 x 260 x 80 1927040

DA10/32-R12DR do 12,0 110 x 260 x 80 1927050

DA10/32 – wersja na prąd trójfazowy
dla pomp w wersji normalnej
• obudowa z tworzywa IP44 z koł-

nierzem z wtyczką CEE 16A/400V, 
5-bieg. 

• kontrola kierunku obrotów / prze-
łącznik odwracający kierunek obro-
tówMotorschutzrelais

• Przekaźnik ochronnym silnika 
• stycznik mocy
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Łącznik pływakowy typu AS z ka-

blem 10 m
• …Urządzenia przełączające CH z 

odpornym chemicznie łącznikiem 
pływakowym typu N1pro z kablem 
o długości 10 m

• Podłączenie wyłącznika termicznego 
do kontroli temperatury na uzwoje-
niu silnika. 

DA10/12Ex – wersja na prąd trójfazowy
do pomp z ochroną przeciwwybuchową
• Obudowa z tworzywa IP54 z prze-

wodem 0,75 m i wtyczką CEE 
16A/400V, 5-bieg.

•  kontrola kierunku obrotów / prze-
łącznik odwracający kierunek obro-
tów

• Przekaźnik ochronnym silnika
• stycznik mocy
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Łącznik pływakowy typu AS z ka-

blem 10 m lub dwoma łącznikami 
pływakowymi typu MS1 (wersja 
specjalna)

• Wzmacniacz separacyjny z ochroną 
przed wybuchem KR5/Ex do obwo-
dów samobezpiecznych

• Podłączenie wyłącznika termicznego 
do kontroli temperatury na uzwoje-
niu silnika. 

Urządzenie przełączające Ochrona silnika Wymiary (mm)   Nr art.  
Typ (A)* B x H x T

napięcie robocze 400 V / 3-faz.

DA10/12Ex-R03DR do 2,4 180 x 180 x 125 1945300

DA10/12Ex-R04DR do  4,0 180 x 180 x 125 1945310

DA10/12Ex-R06DR do  6,0 180 x 180 x 125 1945392

DA10/12Ex-R10DR do 10,0 180 x 180 x 125 1945397

* odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pom-
py. 
** Kondensator roboczy i rozruchowy

Urządzenie przełączające Ochrona silnika Kondensator Wymiary (mm) Nr art. 
Typ (A)* (µF) szer. x wys. x gł. 

napięcie robocze 230 V / 1-faz.
WA10/19(Ex)-04K25 do  4,0 25 180 x 180 x 125 1945050

WA10/19(Ex)-05K25 do  5,0 25 180 x 180 x 125 1945060

WA10/19(Ex)-05K30 do 5,0 30 180 x 180 x 125 1945062

WA10/19(Ex)-06K25 do  6,0 25 180 x 180 x 125 1945065

WA10/19(Ex)-06K40 do  6,0 40 180 x 180 x 125 1945067

WA10/19(Ex)-07K25 do  7,0 25 180 x 180 x 125 1945068

WA10/19(Ex)-08K30 do  8,0 30 180 x 180 x 125 1945070

WA10/19(Ex)-08K30/60R do  8,0 30/60** 188 x 250 x 175 1912500

WA10/19(Ex)-08K40 do  8,0 40 180 x 180 x 125 1945072

WA10/19(Ex)-10K50/100R do 10,0 50/100** 188 x 250 x 175 1912504
WA10/19(Ex)-12K50/100R do 12,0 50/100** 188 x 250 x 175 1912505

WA10/19Ex –  
wersja na prąd przemienny
do pomp z ochroną przeciwwybuchową
• obudowa z tworzywa IP54 z prze-

wodem 0,75 m z wtyczką Schuko 
230V

• wyłącznik ochronny silnika
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Łącznik pływakowy typu AS z ka-

blem 10 m lub dwoma łącznikami 
pływakowymi typu MS1 (wersja 
specjalna)

• Wzmacniacz separacyjny z ochroną 
przed wybuchem KR5/Ex do obwo-
dów samobezpiecznych

• Podłączenie wyłącznika termicznego 
do kontroli temperatury na uzwoje-
niu silnika. 

• Kondensator / przekaźnik rozrucho-
wy (w zależności od wersji)

WA/DA - DODATKOWE URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE
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WZ/DZ - DODATKOWE URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

Urządzenie przełączające Ochrona silnika Kondensator Wymiary (mm) Nr art. 
Typ (A)* (µF) szer. x wys. x gł. 

napięcie robocze 230 V / 1-faz.
WZ19-04 bis 4,0 – 180 x 180 x 125 1924130
WZ19-06 bis 6,0 – 180 x 180 x 125 1924135
WZ19-03K20 bis 3,0 20 180 x 180 x 125 1912408
WZ19-04K20 bis 4,0 20 180 x 180 x 125 1912407
WZ19-05K25 bis 5,0 25 180 x 180 x 125 1912410
WZ19-06K40 bis 6,0 40 188 x 250 x 175 1912411
WZ19-07K25 bis 7,0 25 180 x 180 x 125 1912406
WZ19-08K30 bis 8,0 30 180 x 180 x 125 1912409
WZ19-08K40 bis 8,0 40 188 x 250 x 175 1912413
WZ19-08K50 bis 8,0 50 188 x 250 x 175 1912412
WZ19-08K30/60R bis 8,0 30/60** 188 x 250 x 175 1912460
WZ19-12K50/100R bis 12,0 50/100** 188 x 250 x 175 1912465

napięcie robocze 400 V / 3-faz.
DZ12-R02DR 1,0–  1,6 – 180 x 180 x 125 1924100
DZ12-R03DR 1,6–  2,4 – 180 x 180 x 125 1924105
DZ12-R04DR 2,4–  4,0 – 180 x 180 x 125 1924110
DZ12-R06DR 4,0–  6,0 – 180 x 180 x 125 1924115
DZ12-R10DR 6,0–10,0 – 180 x 180 x 125 1924120

* odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pompy. 
** Kondensator roboczy i rozruchowy

Łączniki niezbędne do pracy – patrz wyposażenie. 

WZ19 – wersja do prądu przemiennego
• obudowa z tworzywa IP54 z prze-

wodem 0,75 m z wtyczką Schuko 
230V

• Przekaźnik ochronnym silnika
• stycznik mocy
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Przyłącze do 2 łączników pływako-

wych typu MS1, MS1C Konden-
sator / przekaźnik rozruchowy (w 
zależności od wersji)

•  Podłączenie wyłącznika termicznego 
do kontroli temperatury na uzwoje-
niu silnika.

DZ

WZ

Akcesoria

DZ12 – wersja do prądu trójfazowego
• Obudowa z tworzywa IP54 z prze-

wodem 0,75 m i wtyczką CEE 
16A/400V, 5-bieg. 

• kontrola kierunku obrotów / prze-
łącznik odwracający kierunek obro-
tów

• Przekaźnik ochronnym silnika
• stycznik mocy
• Przełącznik trybu automatycznego/

ręcznego
• Przyłącze do 2 łączników pływako-

wych typu MS1, MS1C
• Podłączenie wyłącznika termicznego 

do kontroli temperatury na uzwoje-
niu silnika. 

Zastosowanie
Urządzenie przełączające do pracy au-
tomatycznej pompy w wersji normalnej 
za pomocą pływaka. Standardowa obu-
dowa ISO. Do pomp mobilnych w celu 
podłączenia na dopływie pompy. Urzą-
dzenie chroni pompę przed przeciąże-
niem i przegrzaniem. W wersji na prąd 
zmienny, w zależności od wersji, zawiera 
urządzenia wspomagające rozruch silni-
ka pompy. Istnieje możliwość podłącze-
nia dwóch łączników pływakowych typu 
MS1, MS1C. Załączenie przy maks. po-
ziomie, wyłączenie przy min. poziomie. 
Przeznaczone zwłaszcza do pomp ze 
stali szlachetnej stosowanych w zakresie 
chemicznym. 

Akcesoria
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U - DODATKOWE URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

Wyposażenie wersji podstawowej
• Przewód przyłączeniowy z wtyczką 

CEE 400V, 5-pol. (prąd trójfazowy) 
wtyczką Schuko 230 V (prąd prze-
mienny)

•  Od zacisków przyłączeniowych 63A
• Przekaźnik bimetalowy, dostosowa-

ny do prądu znamionowego pompy
• Stycznik mocy, kombinacja gwiazda-

-trójkąt lub soft starter
• Kontrola kierunku obrotów
•  Przełącznik trybu pracy R-0-A
• Złącza śrubowe
•  Możliwość podłączenia czujnika 

temperatury
• Możliwość podłączenia pływaka AS

Dane techniczne
• Sieć 5-przewodowa:L1, L2, L3, N, 

PE
• Temperatura otoczenia:-20° do 

+40°C. W wersji z łagodnym rozru-
chem oraz urządzeniami analizują-
cymi 0° do +40°C (w tym również 
ewent. ogrzewanie, patrz wyposa-
żenie)

• Moc załączalna: do 30 kW
• Stopień ochrony obudowy: IP65

Urządzenia podstawowe (bez obudowy):
Typ  Ochrona silnika (A)* Nr art. 
U-W6 Prąd trójfazowy do 6,0 1927102
U-DOL1,6 Direktstarter  1,0 – 1,6 1927108 
U-DOL4   2,3 – 4,0 1927110 
U-DOL6   4,0 – 6,0 1927120 
U-DOL10   6,3 – 10,0 1927130 
U-DOL16  10,0 – 16,6 1927140
U-Y10 Rozruch gwiazda-trójkąt  6,3 – 10,0 1927210 
U-Y16  10,0 – 16,0 1927220 
U-Y20  16,0 – 20,0 1927230 
U-Y28  20,0 – 28,0 1927240 
U-Y41  28,0 – 41,0 1927250 
U-Y55  41,0 – 55,0 1927260 
U-Y63  55,0 – 63,0 1927270
U-S16 Rozruch łagodny 10,0 – 16,0 1927320 
U-S20  16,0 – 20,0 1927330 
U-S25  20,0 – 25,0 1927340 
U-S32  25,0 – 31,0 1927350 
U-S40  31,0 – 40,0 1927360 
U-S50  40,0 – 50,0 1927370 
U-S58  50,0 – 58,0 1927380
* odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pompy. 

Opcjonalne elementy wyposażenia:
Typ  Nr art.
Ocena sygnałów z układu kontrolnego pompy (o ile jest, patrz zakres dostawy)
TEX  Przekaźnik termistorowy do kontroli temperatury w uzwojeniu silnika                         
  (do pomp wersji Ex). 1927810
DI  Kontrola uszczelnień komory olejowej ze wskaźnikiem 1927814
DIEX  Kontrola uszczelnień komory olejowej ze wskaźnikiem                                 1927816  
   (do pomp w wersji Ex) 

Rejestrator poziomu przełączającego cieczy (w połączeniu z czujnikami poziomu napełnienia, 
patrz wyposażenie)

SW Urządzenie analizujące do podłączenia 2 łączników pływakowych,  
 typ MS1, MS1 C BO/BS, M2 1927811
SWEX Wzmacniacz oddzielający SWEX w wersji Ex do podłączenia pływaka                                
w obszarach zagrożonych wybuchem Ł-WŁ) 1927812
NiVCON Urządzenie analizujące NiVCON do 3 konduktancyjnych elektrod poziomu  
 napełnienia (masa-WYŁ-WŁ) 1927820
NiVCON  Urządzenie analizujące NiVSON z ustawieniami wartości granicznych                      
  dla 2-przewodowych sond poziomu 4-20mA 1927822
NIVSONEX ustawieniami wartości granicznych dla sond poziomu w wersji Ex 4-20mA 1927824

Pozostałe komponenty
BSZ Licznik godzin pracy 1927826
MS16  Wyłącznik ochronny silnika 16A zamiast przekaźnika bimetalowego                             
  (obsługa od zewnątrz) 1927830
PORT Uchwyt do przenośnych zastosowań urządzenia przełączającego  CI 43 1927828 
                                                                                                   CI 23 1927829

Warianty obudowy (należy uwzględnić w zamówieniu): 
Wytrzymała obudowa poliwęglanowa, odporna na uderzenia, IP65. 
Typ Wymiary (dł. x szer. x wys. )   Nr art. 
PCM150 180 x 130 x 125 mm 1927890
PCM175 180 x 180 x 125 mm 1927891
PCM200 250 x 180 x 150 mm 1927892
CI23 187,5 x 250 x 150 mm 1927893
CI43 250 x 375 x 175 mm 1927894
Wielkość wymaganej obudowy zależna jest od rodzaju i ilości żądanych komponentów dodatkowych. Każdo-
razowo wymagane jest zapytanie!

U-Y20+TEX+SWEX+DIEX/CI43

Zastosowanie
Urządzenie przełączające do pompy w 
wersji modułowej do uniwersalnych 
zastosowań. Urządzenie nadaje się do 
ochrony i sterowania pompy do 30kW. 
Przeznaczone jest zarówno do pomp 
normalnych jak i pomp z ochroną przed 
wybuchem (Ex). Funkcje wyposażenia 
podstawowego można zmodyfikować 
lub uzupełnić poprzez dodanie różnych 
komponentów. 
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AZW/AZD - STEROWANIE POZIOMEM

AZD

AZW

Zastosowanie
Sterowanie poziomem dla 1 pompy, do 
montażu w przewodzie przyłączenio-
wym. Załączanie i wyłączanie zależne od 
poziomu wody za pomocą łącznika pły-
wakowego.

Do pomp z urządzeniem przełączającym 
do pracy ręcznej. 

• Łącznik pływakowy AS (funkcja 
MIN-MAX)

• Wtyczka sieciowa i złącze wtykowe
• Wersja 3-faz. z obudową z two-

rzywa IP 54 i stycznikiem mocy

Wymiary (SxWxG):

AZD... 130 x 180 x 125 mm

Urządzenie przełączające
Typ

Wydajność
pompy
(P2)

Łącznik pły-
wakowy
Długość 
kabla

Wtyczka CEE
i złącze

Nr art. 

Napięcie robocze 230V/1Ph
AZW 10/5 do 8A / 1,5 kW 5 m 1435055
AZW 10/10 do 8A / 1,5 kW 10 m 1435105
AZW 10/15 do 8A / 1,5 kW 15 m 1435155
AZW 10/20 do 8A / 1,5 kW 20 m 1435175

Napięcie robocze 400V/3Ph
AZD 10/5 do 4 kW 5 m 16 A 1912452
AZD 10/10 do 4 kW 10 m 16 A 1914452
AZD 10/15 do 4 kW 15 m 16 A 1919452
AZD 10/20 do 4 kW 20 m 16 A 1925452
AZD 20/20 do 7,5 kW 20 m 32 A 1930452
AZD 30/20 do 11,0 kW 20 m 32 A 1940452

AZW
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AL - URZĄDZENIE ALARMOWE

Zastosowanie
Zależny od poziomu wody sygnalizator 
alarmowy, współpracuje z różnymi czuj-
nikami poziomu napełnienia. 

AL3
• obudowa z tworzywa IP20
• Alarm zasilany z sieci z wbudowa-

nym sygnalizatorem
• Alarm niezależny od zasilania siecio-

wego z ładowarką do akumulatora 
9V do późniejszego montażu (patrz 
wyposażenie)

•  Przyłącze łącznika pływakowego 
(długość przewodu maks. 10 m) lub 
styk czujnika lub czujnika ciśnienia 
spiętrzania

• Wtyczka sieciowa 230V/1Ph
• Bezpotencjałowy styk sygnaliza-

cyjny

ALWS
Urządzenie sterująco-alarmowe z zatrzy-
maniem pralki do małych agregatów 
podnoszących

Alarm i automatyczne wyłączanie urzą-
dzeń w przypadku wyzwolenia czujnika 
poziomu. Przerywa dopływ prądu do 
pralki czy zmywarki przy zbyt wysokim 
poziomie wody w zbiorniku. Automatycz-
ne ponowne załączanie przy obniżającym 
się poziomie wody

•  Obudowa IP40, możliwość we-
tknięcia pośredniego w gniazdo 
wtykowe 230 V z zestykiem 
ochronnym, ze zintegrowanym 
gniazdem 230 V do pralek lub zmy-
warek. 

•  Alarm zasilany z sieci z wbudowa-
nym sygnalizatorem alarmowym.

• Jednobiegunowe wyłączanie urzą-
dzeń. 

•  Pływak zbiornikowy z kablem 10 m 
do montażu w zbiornikach małych 
agregatów podnoszących. 

AL3PS
Urządzenie przełączające alarmowe i do 
pomp do przełączania pomp prądu prze-
miennego z następującymi funkcjami

• Maks. moc przyłączeniowa pompy 
1kW lub 6A

• Alarm zasilany z sieci z wbudowa-
nym sygnalizatorem

• Możliwość niezależnego od sieci 
alarmu przez opcjonalną baterię 9V

• Włączanie/wyłączanie pompy przez 
łącznik pływakowy

• Włączanie/wyłączanie alarmu przez 
dodatkowy łącznik pływakowy

• Alternatywnie możliwe jest rów-
nież podłączenie 3-biegunowego 
czujnika elektrodowego. Komunikat 
alarmowy następuje z opóźnieniem 
czasowym po osiągnięciu punktu 
włączania

• Zdalne zgłoszenie alarmu przez styk 
bezpotencjałowy

Opis Nr art.
bez czujnika 1586140
za pomocą łącznika pły-
wakowego kabel 10 m 1586141
z czujnikiem dennym
kabel 3 m 1586142
z pływakiem zbiorniko-
wym, kablem 10 m 1586146
z pływakiem zbiorniko-
wym do Saniquick B(T) 
UF(T), kablem 10 m

1586147

z czujnikiem ciśnienia 
spiętrzania kabel 10 m 1586144
próg alarmowy
łącznik pływakowy min ok. 250mm
czujnik denny                  ok. 2mm
czujnik ciśnienia spiętrzania      100 mm
(od UK – rurka spiętrzeniowa)
Osprzęt do AL3 i AL3PS
Blok akumulatorów z zestawem przyłączy 
AL3, do zgłaszania alarmu nawet po awarii 
sieci                                         1952215

Opis Nr art.
AL3PS
Urządzenie przełączające alar-
mowe i do pomp 1471020

AL3PS+2SW
jak AL3PS, jednak dodat-
kowo 2 łączniki pływakowe 
(1xpompa wł. /wył. , 1x zala-
nie) kabel 10 m 1471021

AL3PS+EL3
jak AL3PS, jednak dodatko-
wo z czujnikiem elektrodo-
wym 3-bieg. (masa/wył. /wł.) 
z kablem 10 m                                       1471022

AL3PS+EL3+PUKIT jak 
AL3PS+EL3, jednak dodat-
kowo z zestawem montażo-
wym do dołączenia pompy 
3-bieg. (masa/wył. /wł.) z 
kablem 10 1471023

Budowa AL3PS

• 230V50Hz
• Obudowa wtyczki z wbudowanym 

gniazdem Schuko
• Stopień ochrony IP20
• Maks. temperatura otoczenia 40ºC
• Możliwe maks. 2 wpusty kablowe

ALWS Nr art. 1586213
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AL3 z czujnikiem dennym AL3 z łącznikiem 
pływakowym

AL3 z czujnikiem ciśnienia 
spiętrzania

ALWS

AL3PS+EL3

AL3 z pływakiem 
zbiornikowym



PCM HOMApp - URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

PCM

OPIS
Nowy sterownik pompy PCM wyznacza 
standardy w zakresie obsługi i monitoro-
wania instalacji do podnoszenia ścieków 
i studzienek ściekowych. Sterownik 
konsekwentnie realizuje wymagania 
dotyczące specjalnego zastosowania 
systemu sterowania w instalacji do 
pompowania ścieków. W przypadku 
konstrukcji zoptymalizowanej pod 
względem kosztów, właściwy sterownik 
opiera się na podstawowej konfiguracji, 
która w pełni spełnia wymagania beza-
waryjnej pracy systemu. 

Podczas projektowaniu systemu dużą 
wagę przywiązano do zapewnienia mak-
symalnego komfortu obsługi instalacji 
pomp dzięki innowacyjnej technologii. 
W sterowniku dostępne są wszystkie 
podstawowe funkcje obsługi i nadzoru. 
Łatwa i intuicyjna obsługa zapewnia 
łatwe użytkowanie w standardowych 
obszarach zastosowań. 

Aplikacja na smartfon HOMApp dzięki 
rozbudowanym funkcjom ułatwia 
konfigurację, uruchamianie, diagnozę 
i rozwiązywanie problemów. Aplikacja 
HOMApp dla systemów iOS i Android 
jest bezpłatna. 

Sterownik komunikuje się z aplikacją 
HOMApp za pośrednictwem Bluetooth. 
To bezprzewodowe łącze zapewnia 
komunikację nawet ze słabo dostępnymi 
przepompowniami, również bez sieci 
GSM i GPRS. Zapisane na smartfonie 
dane ze sterownika mogą być następnie 
wygodnie przekazywane później, gdy 
dostępna będzie sieć. 

• Sterownik do wielu obszarów 
zastosowań

• Nadaje się również do sterowania 
pompami w wersji Ex

• Możliwość montażu w wąskich ko-
lumnach napowietrznych (projekty 
do odwodnienia ciśnieniowego). 

• Niewielka różnorodność typów, 
każdy moduł sterujący może być 
dostosowany do wszystkich typo-
wych wymagań poprzez odpowied-
nią konfigurację i parametryzację. 

• Proste uruchomienie dzięki standar-
dowym ustawieniom. 

• Wybór między trzema różnymi sys-
temami rozpoznawania poziomu

• Typowe, sprawdzone dane para-
metrów można pobrać bezpłatnie z 
serwera HOMA. 

• Dane parametrów specyficznych 
dla projektu mogą być przecho-
wywane centralnie na serwerze 
HOMA. 

• Przejrzysta struktura HOMApp. 
Szybkie przyuczenie każdego użyt-
kownika

• Specjalne menu do uruchomie-
nia. Wszystkie ustawienia istotne 
dla uruchomienia są przejrzyście 
ustrukturyzowane w jednym punk-
cie menu. 

• Status instalacji online (również bez 
połączenia z siecią)

• Parametry instalacji chronione 

Dane techniczne PCM

Wymiary:
271*170*120mm (szer. *wys. *gł.)
Wysoki stopień ochrony: IP54
Prąd przemienny lub trójfazowy: 
2220/240V 1-faz. , 380-440V50/60Hz, 
3Ph,N,PE pompy do 5,5kW rozruchu 
bezpośredniego
Prąd znamionowy pomp: 2,3 – 11,5A
Temperatura otoczenia: -5°C – 40°C
Niezbędne zabezpieczenie wstępne: 
maks. 25A bezwładnie
Rejestracja poziomu: czujnik ciśnienia 
spiętrzenia lub 4-20mA

• Obwód podstawowy dla systemów 
pompowania ścieków (możliwość 
przełączania po każdym uruchomie-
niu, przenoszenia w przypadku awa-
rii, obciążenia szczytowego itp. ). 

• Możliwość wyboru czasu dobiegu
• Możliwość wyboru rozruchu wymu-

szonego
• Opóźnienie rozruchu
• Zapis, ładowanie rekordów

• Różne języki menu
• Informacje techniczne takie jak sche-

maty podłączeń, instrukcja obsługi w 
aplikacji

• Interwały prac konserwacyjnych
• Godziny pracy
• Liczba uruchomień
• Dostępna HOMAapp do systemów 

iOS i Android

hasłem
• Możliwość podglądu interwałów 

prac konserwacyjnych
• Odczytanie statusu instalacji
• Przesyłanie statusu instalacji przez 

email
• Wstępnie wyposażone do podłą-

czenia do systemów inteligentnego 
domu

• Rozpoznanie pola wirującego
• Pomiar i monitorowanie prądu 1-faz. 

dla każdej pompy
• Możliwość podłączenia czujnika 

termicznego (Klixon), 
• Niezależny od sieci komunikat alar-

mowy w wersji standardowej
• 3 przekaźniki sygnałów usterek
• Moduł Bluetooth
• włącznik główny
Opcje: kondensatory do prądu prze-
miennego, bariery Ex, 

Ustawienia przez darmową HOMApp

Android jest znakiem towarowym fi rmy Google LLC. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem 
towarowym fi rmy Cisco i w Stanach Zjednoczonych. innych krajów i jest używany na podstawie licencji.
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HCON - URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

HCON 15

HCON 25

Zastosowanie
HCON15/25 to sterowniki do 1 pompy 
lub 2 pomp, które zostały zaprojekto-
wane specjalnie do pracy z pompami 
zatapianymi do odwadniania i ścieków. 

Sterowniki wyposażone są w następują-
ce funkcje:

• zintegrowane piezorezystywne 
sterowanie poziomem

• regulowany elektroniczny wyłącznik 
ochronny silnika

• Rozpoznawanie poziomu do wyboru 
przez wewnętrzny łącznik ciśnienio-
wy, zewnętrzną sondę 4-20mA lub 
łącznik pływakowy

• Ł i WYŁ pompy, czas opóźnienia 
pompy podstawowej, opóźnienia 
załączania po powrocie napięcia, 
alarmu w razie zalania, ograniczenia 
prądu silnika, wymuszonego prze-
łączania i wymuszonego załączania 
pomp

•  licznik godzin pracy
• Wskaźnik uruchomień
• Wyświetlacz LCD z tekstem nie-

zaszyfrowanym do wskazywania ko-
munikatów roboczych i dot. usterek 
lub stanów łączenia pływaka oraz 
prądu silnika dla obu pomp. 

• brzęczyk sygnalizujący alarm
• kwitowanie alarmu
• Diody LED sygnalizujące zalanie, 

pracę, tryb ręczny, automatyczny, 
usterkę i czas dobiegu pomp

• Przycisk trybów ręczny-0-automa-
tyczny dla pomp

• Wymuszone załączanie i wymuszo-
ne przełączanie po przekroczeniu 
czasu pracy pomp

• Bezpośrednie przyłącze do pomp z 
termiczną kontrolą przez styk bime-
talowy 

• Automatyczna zmiana pomp
• Tryb ATEX
•  Automatyczne przełączanie w razie 

usterki pompy
• Komunikat o usterce zbiorczej 

bezpotencjałowy i potencjałowy 
(230VAC)

Dane techniczne                                      

Napięcie robocze: 3x400V/N/PE; 50Hz
Moc załączalna: do 4kW rozruchu bezpośredniego
niezbędne zabezpieczenie wstępne przy rozruchu 
bezpośrednim:
HCON15: maks. 3x16A
HCON25: maks. 3x25A
Zakres temperatur: -20°C do +60°C
Wymiary (SxWxG):
HCON15: 180 x 290 x 105 mm
HCON25: 320 x 300 x 120 mm

Ochrona silnika 
(A)*

Sterownik
Typ

Nr art.

1,6 - 10,0 HCON 15-D 1973140
1,6 - 10,0 HCON 15-D + HS z włącznikiem głównym 1973145
1,6 - 10,0 HCON 25-D 1973340
1,6 - 10,0 HCON 25-D + HS z włącznikiem głównym 1973346

1 Bariery Ex HCON w obudowie izolacyjnej 1973903
2 Bariery Ex HCON w obudowie izolacyjnej 1973904
3 Bariery Ex HCON w obudowie izolacyjnej 1973905
4 Bariery Ex HCON w obudowie izolacyjnej 1973906

*:Odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pompy. 
Różnorakie systemy do rejestracji poziomu napełnienia - patrz wyposażenie. 
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HSKB - URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE

*:Odpowiada prądowi znamionowemu silnika pompy. Patrz dane techniczne dla danego typu pompy. 
Różnorakie systemy do rejestracji poziomu napełnienia - patrz wyposażenie. 

Zastosowanie
HSKB to sterowniki do 1 pompy lub 2 
pomp, które zostały zaprojektowane 
specjalnie do pracy z pompami zatapia-
nymi stosowanymi do odwadniania i 
odprowadzania ścieków w strefach Ex. 
Sterownik jest urządzeniem wysokiej 
jakości, wyposażonym kompaktowo w 
główny wyłącznik i wyłącznik ochronny 
silnika. Dzięki kompaktowej konstrukcji 
i przeznaczeniu zarówno do 1 pompy 
jak i 2 pomp nadaje się do montażu w 
wąskich kolumnach napowietrznych. 
Sterowniki wyposażone są w następują-
ce funkcje:

• zintegrowane piezorezystywne ste-
rowanie poziomem (opcjonalnie)

• Rozpoznawanie poziomu do wyboru 
przez wewnętrzny łącznik ciśnienio-
wy, zewnętrzną sondę 4-20mA lub 
łącznik pływakowy

• Obsługa menu za pomocą podświe-
tlanego, kolorowego wyświetlacza 
dotykowego QVGA z graficzną 
prezentacją poziomu w studzience 
pompy i innych stanów roboczych 
systemu. Wszystkie komunikaty o 
usterkach i zdarzeniach są wyświe-
tlane tekstowo. Funkcje obsługi 
realizowane są za pomocą wyświe-
tlacza dotykowego. Struktura menu 
i filozofia obsługi są identyczne jak 
w przypadku modułowego systemu 
sterowania HSK.

•  opcjonalnie istnieje możliwość 
montażu barier Ex w sterowniku 2

• zgodność instalacji z VDE 0660 
zapewniają wyłączniki główne z 
funkcją awaryjnego wyłączania oraz 
wyłącznik ochronny silnika z 3-fazo-
wą kontrolą prądu (standard)

• Wskazanie stanów pracy i poziomu 
na wyświetlaczu

• wskazanie godzin pracy, ilości uru-
chomień i prądu silnika

• brzęczyk sygnalizujący alarm
• kwitowanie alarmu
• Przycisk trybów ręczny-0-automa-

tyczny dla pomp
• Wymuszone załączanie i wymuszo-

ne przełączanie po przekroczeniu 
czasu pracy pomp

• Bezpośrednie przyłącze do pomp 
z termiczną kontrolą przez styk 
bimetalowy

• Automatyczna zmiana pomp
•  Tryb ATEX
•  Automatyczne przełączanie w razie 

usterki pompy
• Dostępne są przekaźniki do zdalnej 

sygnalizacji.
• Przez istniejące zaciski można pod-

łączyć kompresor napowietrzający 
oraz lampkę sygnalizującą usterki

Dane techniczne

Stopień ochrony: IP54
Napięcie robocze: 3x400V/N/PE; 50Hz
Moc załączalna: do 4kW rozruch bez-
pośredni

Niezbędne zabezpieczenie wstępne:
maks. 3x 25A przy rozruchu bezpośred-
nim
Zakres temperatur:  0°C bis +50°C
Wymiary (szer. x wys. x gł. ): 
ok. 265x270x145 mm

HSKB 15G

HSKB 25G

Ochrona silnika 
(A)*

Sterownik
do 1 pompy typ

Nr art.

bis 2,5 HSKB 15G-D025 1972610
bis 4,0 HSKB 15G-D040 1972620
bis 6,3 HSKB 15G-D063 1972630
bis 9,0 HSKB 15G-D090 1972640

Ochrona silnika 
(A)*

Sterownik
do 2 pompy typ

Nr art.

bis 2,5 HSKB 25G-D025 1972715
bis 4,0 HSKB 25G-D040 1972720
bis 6,3 HSKB 25G-D063 1972730
bis 9,0 HSKB 25G-D090 1972740
Moduł pomiarowy ciśnienia do pneumatycznego rozpoznawania poziomu
do montażu w sterownikach HSKB 15/25 1972401
GSM-MODEM, SIM800F do HSKB15/25G z wtyczką na CPU wraz z kablem adaptera 
250mm

1972403

Antena prętowa GSM, z kablem 3 m FME(f) 1970631
Antena prętowa GSM, z kablem 5 m FME(f) 1970894
Akumulator 3,7V  do HSKB 15/25G 1972400

HSKB 25G
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HSK - STEROWNIKI MODUŁOWE

HSK15

HSK25

Zastosowanie
HOMA HSK to sterowniki modułowe 
do 1 pompy lub 4 pomp, które zostały 
zaprojektowane specjalnie do pracy z 
pompami zatapianymi do odwadniania i 
ścieków. 
Program sterowników HOMA HSK 
obejmuje liczne warianty dla pomp z 
silnikami o mocy do 22 kW. 

Wychodząc od wielkości urządzenia 
(mocy załączania), odpowiedni sterow-
nik jest dostępny w wersji standardo-
wej, której podstawowe wyposażenie 
spełnia wszystkie zasadnicze wymaga-
nia dla wydajnego układu sterowania 
pompą. 

Ponadto modułowa struktura programu 
HSK umożliwia wyjątkowo elastyczne 
kompletowanie lub rozszerzenie żądanej 
instalacji pod względem następujących 
komponentów:

• rodzaj pomiaru poziomu
• Dodatkowe opcje sterownika
• alarm i zdalne działanie
• inne opcje
• montaż w szafie napowietrznej

Do najważniejszych zalet struktury 
modułowej całego programu HSK należą 
jednolita koncepcja obsługi i duża ela-
styczność zastosowania. Menu oferuje 
możliwość prostego wyświetlania i 
modyfikowania wszystkich trybów pracy 
i parametrów roboczych.

Przed nieautoryzowaną zmianą parame-
trów chroni hasło. W skład podstawo-
wego wyposażenia oprócz elektroniki 
sterującej do trybu pracy z jedną pompą 
lub dwoma pompami wchodzi również 
układ kontroli zaniku pola wirującego 
i fazy, stycznik, wyłącznik ochronny 
silnika, przyłącza styków termicznych, 
łącznik pływakowy oraz sonda poziomu. 

Sterownik nadaje się zarówno do zasto-
sowań dla pomp z jednym lub dwoma 
stykami termicznymi. Komunikat o 
usterce styku termicznego jest przecho-
wywany w pamięci z zabezpieczeniem 
przed zanikiem - jest to ważna funkcja do 
użytku w strefach zagrożonych wybu-
chem. 

Komunikat o błędzie musi zostać 
skwitowany przez użytkownika, zostaje 
zapisany nawet w razie awarii sieci lub 
akumulatora. Wszystkie parametry ste-

rownika zostaną zapisane w EEPROM i 
zachowane nawet niezależnie od zasila-
nia sieciowego czy akumulatora. 

Dane techniczne

Stopień ochrony: IP54
Napięcie robocze: 3x400V/N/PE; 50Hz 
Moc załączalna:  do 4 kW przy rozruchu 

bezpośrednim, 
do 22 kW przy układzie 
gwiazda-trójkąt

Niezbędne zabezpieczenie wstępne 
przy rozruchu bezpośrednim:
maks. 3 x 25A 
przy rozruchu gwiazda-trójkąt lub łagod-
nym w zależności od wydajności pompy
Zakres temperatur: 0 do +50 °C

HSK mit Zusatzoptionen

HSK25
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Modułowy sterownik pompy, 1 pompa

Prąd znami-
onowy 
(A)

Typ Roz-
ruch

Typ obu-
dowy

Wymiary(mm) 
szer. x wys.x gl.

Nr Art.

Bezpośredni start do 10A  
(Zamówienie 1 wyłącznik ochronny silnika w wymaganym rozmiarze oddzielnie)

1,0 - 10 HSK15G-D 
(bez przełącznika MS)

Dir KU 200x400x140 1971101

Star-delta do 25A

8,0 - 12,0 HSK15G-Y120 St/Dr KU 300x400x140 1971113
10,0 - 16,0 HSK15G-Y160 St/Dr KU 300x400x140 1971114
16,0 - 20,0 HSK15G-Y200 St/Dr KU 300x400x140 1971115
20,0 - 25,0 HSK15G-Y250 St/Dr KU 300x400x140 1971116
Rozrusznik łagodny do 25A

6,3 - 10,0 HSK15G-S100 Soft KU 300x400x200 1971105
8,0 - 12,0 HSK15G-S120 Soft KU 300x400x200 1971106
10,0 - 16,0 HSK15G-S160 Soft KU 300x400x200 1971107
16,0 - 20,0 HSK15G-S200 Soft KU 300x400x200 1971108
20,0 - 25,0 HSK15G-S250 Soft KU 600x400x200 1971109

System sterowania HSK

Modułowy sterownik pompy, 2 pompa

Prąd znami-
onowy 
(A)

Typ Roz-
ruch

Typ obu-
dowy

Wymiary(mm) 
szer. x wys.x gl.

Nr Art.

Bezpośredni start do 10A  
(Zamówienie 2 wyłącznik ochronny silnika w wymaganym rozmiarze oddzielnie)

1,0 - 10 HSK25G-D 
(bez przełącznika MS)

Dir KU 200x400x140 1971201

Star-delta do 25A

8,0 - 12,0 HSK25G-Y120 St/Dr KU 600x400x140 1971213
10,0 - 16,0 HSK25G-Y160 St/Dr KU 600x400x140 1971214
16,0 - 20,0 HSK25G-Y200 St/Dr KU 600x400x140 1971215
20,0 - 25,0 HSK25G-Y250 St/Dr KU 600x400x140 1971216
Rozrusznik łagodny do 25A

6,3 - 10,0 HSK25G-S100 Soft KU 600x400x200 1971205
8,0 - 12,0 HSK25G-S120 Soft KU 600x400x200 1971206
10,0 - 16,0 HSK25G-S160 Soft KU 600x400x200 1971207
16,0 - 20,0 HSK25G-S200 Soft KU 600x400x200 1971208
20,0 - 25,0 HSK25G-S250 Soft KU 600x400x200 1971209

Modułowy sterownik pompy, 3 pompa

Prąd znami-
onowy 
(A)

Typ Roz-
ruch

Typ obu-
dowy

Wymiary(mm) 
szer. x wys.x gl.

Nr Art.

Bezpośredni start do 10A  
(Zamówienie 3 wyłącznik ochronny silnika w wymaganym rozmiarze oddzielnie)

1,0 - 10 HSK35G-D 
(bez przełącznika MS)

Dir ME 400x600x200 1971301

Rozrusznik łagodny do 25A

6,3 - 10,0 HSK35G-S100 Soft ME 600x600x200 1971305
8,0 - 12,0 HSK35G-S120 Soft ME 600x600x200 1971306
10,0 - 16,0 HSK35G-S160 Soft ME 600x600x200 1971307
16,0 - 20,0 HSK35G-S200 Soft ME 600x600x200 1971308
20,0 - 25,0 HSK35G-S250 Soft ME 600x600x200 1971309

Modułowy sterownik pompy, 4 pompa

Prąd znami-
onowy 
(A)

Typ Roz-
ruch

Typ obu-
dowy

Wymiary(mm) 
szer. x wys.x gl.

Nr Art.

Bezpośredni start do 10A  
(Zamówienie 4 wyłącznik ochronny silnika w wymaganym rozmiarze oddzielnie)

1,0 - 10 HSK45G-D 
(bez przełącznika MS)

Dir ME 400x600x200 1971401

Rozrusznik łagodny do 25A

6,3 - 10,0 HSK45G-S100 Soft ME 600x600x200 1971405
8,0 - 12,0 HSK45G-S120 Soft ME 600x600x200 1971406
10,0 - 16,0 HSK45G-S160 Soft ME 600x600x200 1971407
16,0 - 20,0 HSK45G-S200 Soft ME 600x600x200 1971408
20,0 - 25,0 HSK45G-S250 Soft ME 600x600x200 1971409

KU = obudowa z tworzywa   ME = obudowa z metalu

Wymagane akcesoria do bezpośredniego uruchamiania

Prąd znami-
onowy 
(A)

Typ Nr Art.

1,0 - 1,6 Wyłącznik ochronny silnika-HSK-15/25G 1971801
1,6 - 2,5 Wyłącznik ochronny silnika-HSK-15/25G 1971802
2,5 - 4,0 Wyłącznik ochronny silnika-HSK-15/25G 1971803
4,0 - 6,3 Wyłącznik ochronny silnika-HSK-15/25G 1971804
6,3 - 10,0 Wyłącznik ochronny silnika-HSK-15/25G 1971805

Warianty obudowy HSK
Rodzaj obudowy Wymiary (mm) Nr Art. 
 szer. x wys. x gł.  

Tworzywo 200x400x140 1970521
Tworzywo 300x400x140 1970522
Tworzywo 400x300x140 1970523
Tworzywo 600x400x140 1970524
Tworzywo 600x600x200 1970525
metal 300x400x200 1970526
metal 380x600x210 1970527
metal 600x600x200 1970528
metal 760x760x210 1970529
rama pośrednia 200x400 1970671
rama pośrednia 300x400 1970672
rama pośrednia 600x400 1970673
Brak standardowej obudowy 200x300x140 1970674
Brak standardowej obudowy 200x400x140 1970675
Brak standardowej obudowy 300x400x140 1970676
Brak standardowej obudowy 400x300x140 1970677
Brak standardowej obudowy 600x400x140 1970678

Opcje HSK w sterowniku
Wyłącznik główny, wykonany jako wyłącznik awaryjny (czerwony/żółty), 
pokrywa otwierana wyłącznie w pozycji WYŁ (należy uwzględnić w zamó-
wieniu) 
  Nr Art. 
11,0 kW 32A       Wyłącznik główny, 3-bieg.                  1970505 
18,5 kW 63A       Wyłącznik główny, 3-bieg. 1970553
22 kW 80A       Wyłącznik główny, 3-bieg. 1970554
30 kW 100A     Wyłącznik główny, 3-bieg. 1970555
37 kW 125A     Wyłącznik główny, 3-bieg. 1970556
50 kW 160A     Wyłącznik główny, 3-bieg. 1970557
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Zasilanie awaryjne, złożone z 4-bieg. przełącznika AWARYJ. -O-SIEĆ oraz 
5-bieg. wtyczka urządzenia CEE 
  Nr Art.
16A zasilanie awaryjne 1970737
32A zasilanie awaryjne 1970738
63A zasilanie awaryjne 1970739
Dopłata za zaciski wejściowe w wersji stand. 4 mm2 
 do 10qmm 1970511
 do 16qmm 1970512
 do 35qmm 1970513
Dopłata za zabezpieczenie w miejscu montażu > 25A w standardzie 
25A dodatkowy bezpiecznik instalacyjny 16A 3-bieg.  1970520

Miernik napięcia 
  Nr Art.
0 - 500 V Miernik napięcia z 6-stopniowym                                     
 przełącznikiem 1970634
 Przekaźnik zaniku i kolejności faz 1970566

Wyłącznik różnicowoprądowy, np. dla każdej pompy 40/0,5A (w przy-
padku opcjonalnie montowanych gniazd, oświetlenia szafy itp. wyłączniki 
ochronne i automaty zabezpieczające są już zawarte w danym produkcie)
  Nr Art.
25/0,03 A 2-pol. 1970548
25/0,03 A 4-pol. 1970602
40/0,03 A 4-pol. 1970549
 40/0,3 A 4-pol. 1970550
 40/0,5 A 4-pol. (preferowany typ) 1970603
 40/0,5 A 4-pol. selektywnie 1970552
 63/0,3 A 4-pol. 1970551

Miernik prądu na każdej pompie, oprócz wskazania na wyświetlaczu 
możliwe jest zainstalowanie miernika prądu (bieżący pomiar prądu w jed-
nej fazie)  Art. Nr.
 5 A Miernik prądu  1970660
10 A Miernik prądu  1970661
25 A Miernik prądu  1970635
50 A Miernik prądu  1970662

Licznik godzin pracy na każdej pompie,                                           
dodatkowo do wskazania prądu na wyświetlaczu możliwy                    
jest montaż mechanicznego licznika godzin pracy 1970638

Przełącznik trybu pracy H-O-A w pokrywie urządzenia przełączające-
go na każdej pompie, alternatywnie do obsługi pomp przez klawiaturę 
foliową możliwy jest montaż przełączników H-O-A. W przypadku awarii 
układu sterowania można uruchomić pompy ręcznie. 
  Nr Art.
Ręczny = impuls, Auto = przerwa (preferowany typ) 1970605
Ręczny = przerwa, Auto = impuls 1970679
Hand = impuls, Auto = przerwa; prod. EATON 1970559
Ręczny = przerwa, Auto = impuls; prod. EATON 1970560
jako przełącznik kluczykowy 1970604

 
Diody sygnalizujące usterki w pokrywie urządzenia przełączającego,  
do jednostki monitorującej można podłączyć czujnik pompy (np. komora 
olejowa do kontroli szczelności). Uruchomienie systemu monitorowania 
prowadzi tylko do komunikatu ostrzegawczego (sygnalizator świetlny), 
odpowiednia pompa nie zostanie wyłączona.  
  Nr Art.
HSK15 Moduł diod LED  
 (1 x praca, 1 x usterka pompy, 1 x alarm)  
 (preferowany typ) 1970646
HSK25 Moduł diod LED  
 (2 x praca, 2 x usterka pompy, 1 x alarm)  
 (preferowany typ) 1970647
 Sygnalizator świetlny zielony (praca);                                  
 prod. Moeller 1970570
 Sygnalizator świetlny czerwony (usterka/alarm);              
 prod. Moeller 1970571

Kontrola szczelności, do jednostki monitorującej można podłączyć czuj-
nik pompy (np. komora olejowa do kontroli szczelności). Uruchomienie 
systemu monitorowania prowadzi tylko do komunikatu ostrzegawczego 
(sygnalizator świetlny), odpowiednia pompa nie zostanie wyłączona.  
  Nr Art.
Jednostka analizująca do normalnych pomp 1970610
Jednostka analizująca do pomp Ex 1970609

Przekaźnik termistorowy, niezbędny, jeżeli pompy w celu kontroli    
temperatury mają zamontowany w uzwojeniu termistor (PTC)     
zamiast łącznika bimetalowego.                                                1970565 

Sterowniki do kompresorów lub mieszalników Nr Art.

Moduł mieszalnika, składający się z: 
aktywacja oprogramowania w menu RM2,5 - 4,0A DOL 1970516 
Wyłącznik ochronny silnika,       
stycznik mocy RM4,0 - 6,3A DOL 1970517 
Uwaga:1 przekaźnik sygnałów    
usterek zajęty RM6,3 – 10,0A DOL 1970518
Moduł kompresora, składający się z: 
Wyłącznik ochronny silnika,   
stycznik mocy KM2,5 – 4,0A DOL 1970665 
Sterowanie przez zegar sterujący KM4,0 – 6,3A DOL 1970666 
Sterowanie priorytetem dla pomp KM6,3 – 10,0A DOL 1970667
Sygnalizatory świetlne, przełączniki H-0-A i licznik godzin pracy nie należą 
do modułów, należy je zamówić osobno. 
Bezpotencjałowe sygnały prowadzone po zaciskach 
Standard: HSK15 - 2 przekaźniki sygnałów usterek,   
              1 sygnał roboczy 
 HSK25 - 3 przekaźniki sygnałów usterek,   
              2 sygnał roboczy
Styki te zajmują moduły diod sygnalizacyjnych. Kolejne styki wymagane 
są np. :
- przesyłaniu sygnałów roboczych i usterkowych do centrali
- lampka sygnalizacyjna usterek na dachu szafy rozdzielczej 
W tym celu dla każdego sygnału należy dobrać następujące artykuły:
  Art. Nr.
bezpotencjałowy sygnał z istniejącego styku  1970652
sygnał bezpotencjałowy z dod. przekaźnika z 4 stykami 1970653

Uzupełnienie modułów elektronicznych Art. Nr.
Podstawowa płytka drukowana z 4-40mA - 
wyjście analogowe (sygnał poziomu napełnienia) 1970569 
Wyjścia mocy, prowadzone na zaciskach Art. Nr.
230V50Hz Wyjście mocy  (L1, N, PE)  
 z 1-bieg. automatem 16A-B 1970563
400V50Hz Wyjście mocy (L1/2/3, N, PE)  
 z 3-bieg. automatem 16A-C 1970564

Ochrona przepięciowa Art. Nr.
Ograniczniki przepięć typu 1 i 2, klasa B, C  
do sieci TN-C, 4-bieg. (standard) 1970728
Ograniczniki przepięć typu 1 i 2, klasa B, C  
do sieci TT lub TN-S, 5-bieg.  1970729
Ochrona precyzyjna klasa D do 400V, 5-bieg.  1970733

Ochrona precyzyjna do sygnału pomiarowego 4 - 20 mA, 2-bieg 1970731

Rozpoznawanie poziomu HSK

Pneumatyczna rejestracja poziomu napełnienia Nr Art.
Rurka spiętrzająca, z materiałem mocującym do  
studzienek SK, szybkozłącze gwintowane, wąż PA o dł. 10 m 73366432 
otwarty kołpak z żeliwa szarego z łańcuchem 
z żeliwa szarego, szybkozłącza gwintowane 1970644
Wąż pneumatyczny 8/6 mm 10 m 1970650
Wąż pneumatyczny 8/6 mm 20 m 1970651
Wąż pneumatyczny PA 8/6 mm, za m 2620411
Kompresor napowietrzający w obudowie izoluj  
cej z materiałem przyłączeniowym                                             1970616
Kompresor napowietrzający z materiałem przyłączeniowym 1970617

Hydrostatyczne rozpoznawaniu poziomu, hydrostatyczna sonda pozio-
mu ze stali szlachetnej z membraną ceramiczną z osłonką 
                        Zakres pomiaru    Dł. kabla            Nr Art.
ENS 1/10  1 m 10 m 1970574
ENS 1/10EX Atest ATEX 1 m 10 m 1970575
ENS 1/15EX Atest ATEX 1 m 15 m 1970628
ENS 1/20EX Atest ATEX 1 m 20 m 1970576
ENS 1/25EX Atest ATEX 1 m 25 m 1970577
ENS 1/30EX Atest ATEX 1 m 30 m 1970578
ENS 4/10  4 m 10 m 1970579
ENS 4/10EX Atest ATEX 4 m 10 m 1970580
ENS 4/15EX Atest ATEX 4 m 15 m 1970648
ENS 4/20EX Atest ATEX 4 m 20 m 1970581
ENS 4/25EX Atest ATEX 4 m 25 m 1970582
ENS 4/30EX Atest ATEX 4 m 30 m 1970583
ENS 4/40EX Atest ATEX 4 m 40 m 1970584
ENS 4/50EX Atest ATEX 4 m 50 m 1970585
ENS 4/60EX Atest ATEX 4 m 60 m 1970586
ENS 10/10EX Atest ATEX 10 m 10 m 1970587
ENS 10/15EX Atest ATEX 10 m 15 m 1970642

Wyposażenie do detekcji poziomu 
  Art. Nr.
zacisk odciągowy do sondy poziomu, ocynk.  1970636
zacisk odciągowy do sondy poziomu, stal szlach.  1970588
Skrzynka zaciskowa do ENS z filtrem bez EX 19002120
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Skrzynka zaciskowa do ENS z filtrem EX 19002021
Bariera Zenera EX do sondy ENS lub łącznika pływakowego 1970643
Symulator 4-20mA 1970589
Wzmacniacz oddzielający Ex do komunikatów o zalaniu 1970649

HSK - alarm i zdalna transmisja

Sygnalizacja usterek nawet przy awarii sieci 
12V; 1,2Ah Akumulator dla systemu alarmowego 1970627

Lampki sygnalizacyjne, zamontowane na obudowie   
sterownika lub szafie napowietrznej, odporne na uderzenia Art. Nr.
230VAC Lampa błyskowa czerwona 1970723
230VAC Lampa błyskowa czerwona  
 z kątownikiem do montażu ściennego 1970569
12VDC Lampa błyskowa czerwona 1970724
230VAC Lampa świecąca światłem stałym, czerwona 1970725
12VDC Lampa świecąca światłem stałym, czerwona 1970726

Syreny akustyczne, zamontowane na obudowie sterownika  
lub szafie napowietrznej Art. Nr.
230VAC Mała syrena z czerwoną lampką ostrzegawczą 1970664
12VDC Mała syrena 1970730
 Wyłącznik do syreny akustycznej 1970663

Modem GSM, 
do przesyłania sygnałów o usterkach jako wiadomość SMS
Możliwość pracy również przez akumulator 12V (w zamówieniu uwzględ-
nić antenę talerzową GSM!)
  Art. Nr.
MODEM GSM w osobnej obudowie 1970630
Antena talerzowa GSM 1970631
Antena prętowa GSM, kabel 5 m 1970894 

Szafy rozdzielcze HSK do montażu na zewnątrz, we-
wnątrz

Szafy napowietrzne, , z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 
IP44, z płytą montażową, szyną do mocowania kabli, dołączany luźno co-
kół, fabrycznie wmontowana wkładka.   

szer. x wys. x gł.  Pusta szafa                                                   Nr Art. 
(mm)
 320 x 1420 x 230 Pusta szafa z cokołem 900 mm 1970702
 590 x  875 x 320 Pusta szafa 1970703
 785 x  875 x 320 Pusta szafa 1970704
1115 x  875 x 320 Pusta szafa 1970705
1445 x  875 x 320 Pusta szafa 1970706
1445 x 1100 x 320 Pusta szafa 1970741

z wolnym przyłączem do publicznej sieci elektrycznej, do wyżej wy-
mienionego wydzielone wnętrze, wolne miejsce EVU po lewej stronie z 
podwójnym zamkiem, część klienta z pojedynczym zamkiem  

szer. x wys. x gł.  Pusta szafa                                                   Nr Art. 
(mm)
1115 x  875 x 320 z wolnym przyłączem do  
 publicznej sieci elektrycznej    1970707 
1445 x  875 x 320 z wolnym przyłączem do  
 publicznej sieci elektrycznej  1970708
1445 x 1100 x 320 z wolnym przyłączem do  
 publicznej sieci elektrycznej  1970742

z komponentami sieci publicznej, do wyżej wymienionej obudowy 
licznika, z komponentami do pomiarów elektrowni, bez selektywnego 
wyłącznika instalacyjnego i bez elektrycznej skrzynki przyłączeniowej  

szer. x wys. x gł.  Pusta szafa                                                   Nr Art. 
(mm)
1115 x  875 x 320 z komponentami sieci publicznej 1970748
1445 x  875 x 320 z komponentami sieci publicznej 1970749
1445 x 1100 x 320 z komponentami sieci publicznej 1970750

Elektrownia 
Selektywny wyłącznik ochronny w przewodzie głównym Art.-Nr.
16 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970594
20 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970595
25 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970655
35 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970656
50 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970657
63 A Selektywny wyłącznik instalacyjny 1970658

Elektryczna skrzynka przyłączeniowa HAK  
Wielkość NH00 bez bezpieczników 1970710

Wyposażenie do szaf napowietrznych Art.-Nr.
Szyna wyrównania potencjałów 1970718
Siłownik zamykający (na zamówienie) 1970593
Płyty pośrednie jako płyta podłogowa PVC 5mm  
do szafy o szerokości 590 mm 1970597
Płyty pośrednie jako płyta podłogowa PVC 5mm  
do szafy o szerokości 785 mm 1970598
Płyty pośrednie jako płyta podłogowa PVC 5mm  
do szafy o szerokości 1110 mm 1970599
Płyty pośrednie jako płyta podłogowa PVC 5mm   
do szafy o szerokości 1445 mm 1970600
Labirynt napowietrzający 1 zestaw 2 szt.  1970719
Materiał do wypełnienia cokołu, ochrona przed wilgocią  
z gruntu 25 l  1970720
Materiał do wypełnienia cokołu, ochrona przed wilgocią  
 z gruntu 50 l  1970721

Ogrzewanie, z termostatem Art.-Nr.
20W Ogrzewanie zainstalowane w sterowniku 1970612
30W Ogrzewanie szafy rozdzielczej 1970712
60W Ogrzewanie szafy rozdzielczej 1970713
100W Ogrzewanie szafy rozdzielczej 1970714
150W Ogrzewanie szafy rozdzielczej 1970715

Gniazda wtykowe, z zabezpieczeniem i wyłącznikiem   
     różnicowoprądowym Nr Art.
230V Gniazdo Schuko 1970736
400/230V Kombinacja CEE16A, 5-bieg.  
 i gniazdo Schuko 1970734
400/230V Kombinacja CEE32A, 5-bieg.  
 i gniazdo Schuko 1970735

 

Oświetlenie szafy, moduł oświetlenia z gniazdem, zabezpieczenie, 
wyłącznik różnicowoprądowy Art.-Nr.
Gr. 0/1 Moduł oświetlenia do szaf zewnętrznych  
 o szerokości 590 i 785 mm 1970717
Gr.2 Moduł oświetlenia do szaf zewnętrznych 
 o szerokości 1115 i 1445 mm 1970743

Lampy ręczne  Art.-Nr.
Transf. lampy ręcznej 24V 1970572
Lampa ręczna 24 V z wtyczką 1970573

HSK-Ersatzteile
  Art. Nr.
 Kontrola uszczelnień,  
 jednostka analizująca dla pomp Ex 1970805
 zamknięty dzwon z żeliwa szarego 1970808
 Wąż pneumatyczny, za m 1970809
 Kompresor napowietrzający z materiałem  
 łączeniowym 1970811
 Kompresor napowietrzający w obudowie   
 izolacyjnej z zestawem okablowania    1970884
 Bariera Zenera EX do sondy ENS  
 i łącznika pływakowego 1970816
12V; 1,2Ah Akumulator systemu alarmowego HSK 1970820
12V; 1,2Ah Akumulator systemu alarmowego HSKB 1970821
 2-wierszowy wyświetlacz CPU 1970869
 Podstawowa płytka drukowana 1/2 pomp 1970873
 otwarty kołpak z żeliwa szarego 1970874
 Łańcuch ze stali szlachetnej do kołpaka   
 zanurzeniowego na metr 1970875
 Folia na froncie HSK15 3 klawisze 1970876
ENS 1/10EX Sonda poziomu, zakres pomiarowy 1 m,  
 długość kabla 10 m, atest ATEX 1970892
ENS 1/15EX Sonda poziomu, zakres pomiarowy 1 m,   
 długość kabla 15 m, atest ATEX 1970878
ENS 4/10EX Sonda poziomu, zakres pomiarowy 4 m,  
 Długość kabla 10 m, atest ATEX 1970896
ENS 4/15EX Sonda poziomu, zakres pomiarowy 4 m,  
 Długość kabla 15 m, atest ATEX 1970879
 Folia na froncie HSK25 3 klawisze 1970880
ENS 10/15EX Sonda poziomu, zakres pomiarowy 10 m,   
 długość kabla 15 m, atest ATEX 1970882
 Śrubunek otwarty lub 1970881
 zamknięty kołpak zanurzeniowy z  
 żeliwa szarego 1970885
 CPU z wyświetlaczem graficznym 1970886
 Zamienny sygnalizator świetlny LED „czerwony“ 1970887
 Zamienny sygnalizator świetlny LED „zielony“ 1970888
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HMC / HMC2 - SYSTEM AUTOMATYZACJI

Opis HMC
HMC to wielofunkcyjny system do 
sterowania, kontrolowania i obserwacji 
przepompowni

HMC charakteryzuje się elastycznym 
przyłączem i rozwiniętą strukturą modu-
łową. Dzięki indywidualnemu projekto-
waniu możliwe jest spełnienie niemal 
każdego życzenia klienta.

HMC ma możliwość ustawiania para-
metrów i programowania pod kątem 
różnych wymagań w zakresie przepom-
powni. 

HMC nie tylko może sterować pompa-
mi, istnieje również możliwość podłą-
czenia kompresorów, mieszalników oraz 
urządzeń napowietrzających.

HMC jest projektowany indywidualnie, 
przy czym do komponowania poszcze-
gólnych elementów stosowane są 
standardowe moduły i standardowe 
oprogramowanie. 

Wszystkie funkcje parametryzacji oraz 
ustawień realizowane są na wyświetla-
czu graficznym modułu logiki, którego 
interfejs dopasowywany jest indywidual-
nie do wersji instalacji. 

Można zamontować podstacje teletech-
niczne dowolnego producenta. 

W zależności od życzenia klienta można 
uwzględnić urządzenia przełączające 
określonych producentów. (np. softstar-
ter, przetwornica częstotliwości)

Budowa systemu zgodnie z DIN EN 
60439 -1 VDE 0660 T500VDE 0660 T500

HMC2

HMC

Opis HMC2
HMC2 jest rozszerzeniem sterowników 
HMC, które od lat są z powodzeniem 
stosowane przez HOMA. Nowy sterow-
nik pompy HMC2-VICON łączy właściwy 
sterownik pompy z systemem analizy 
drgań HOMA VICON. 

HMC2 oznacza wysoki komfort obsługi 
i indywidualność w projektowaniu ste-
rowników pomp. HMC2 jest dowolnie 
programowalny, obsługa realizowana 
jest przez dotykowy panel wysokiej 
rozdzielczości (HMI). 

System HOMA VICON do rozpoznawa-
nia wibracji w instalacjach pomp jest w 
pełni zintegrowany z HMC2. Wymagane 
ustawienia i pomiary referencyjne moż-

Budowa systemu

Na wyposażenie podstawowe HMC 
składają się zawsze następujące modu-
ły:(w zależności od wymagań moduły 
mają różne wykonanie)

•   Moduł zasilający
• Moduł uruchamiania silnika
• Moduł logiki
• Moduł rejestracji poziomu
• Moduł alarmowy
•   Moduł obudowy
Budowa systemu

na wprowadzić przez dotykowy panel 
HMC2. 

Nawet w podstawowej wersji wyposa-
żenia HMC2 ma możliwość podłączenia 
do systemów telekontrolnych czy też 
nadrzędnych systemów zarządzania. 

HMC2 składa się z kilku podzespołów 
takich jak sterownik pompy, urządzenia 
analizujące czujników VICON, jednostki 
przesyłu danych do systemów telekon-
troli oraz samego systemu telekontrol-
nego.

W ten sposób w ramach konserwacji 
profilaktycznej rozpoznać można niepra-
widłowości i zaalarmować dyżurnych. 
Dzięki modułowej strukturze realizować 
można zwłaszcza instalacje z kilkoma 
pompami.

W zakresie tym HOMA ma indywidu-
alne podejście do każdego zapytania 
klienta, pozwalające na wypracowanie 
optymalnego rozwiązania. Partnerami w 
realizacji projektów są znani producenci 
systemów automatyki i sterowania, 

specjaliści tacy jak Panasonic, Siemens, 
Eaton, Schraml czy FlowChief. 

Modułowa budowa umożliwia optyma-
lizację kosztów w każdym z wymogów 
stawianych przez klienta. 
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Obszary zastosowań

HMC może być stosowany wszędzie 
tam,
• gdzie stawiane są specjalne wy-

magania co do sterownika pompy, 
rejestracji wartości pomiarowych 
lub budowy systemu

•   gdzie wymagane są programowal-
ne sterowniki logiczne (PLC)

• gdzie konieczne jest sterowanie 2 
pompami

• gdzie z uwagi na wymogi klienta 
wymagane jest indywidualne pro-
jektowanie

• gdzie oczekuje się mocy > 30kW

Moduł logiczny

Moduł logiczny jest centralną jednostką 
sterowniczą całego systemu. Składa się 
z dowolnie programowalnego przekaź-
nika sterującego z funkcjami PLC i wie-
lofunkcyjnego wyświetlacza do obsługi i 
wyświetlania stanu systemu. 

Można wykonać do 300 punktów wej-
ścia/wyjścia. Urządzenia można rozbu-
dowywać i łączyć w sieć. Wyświetlacz 
wyświetla tekst, datę, godzinę, duże/
małe cyfry, grafiki i teksty komunikatów, 
jest podświetlony i jednocześnie łatwy 
do odczytania nawet w niskich tempe-
raturach. 

Obsługa odbywa się za pomocą pro-
gramowalnych przycisków funkcyjnych, 
w tylnej części urządzenia podłączany 
jest moduł wejściowy i wyjściowy do 
podłączenia sygnałów cyfrowych i ana-
logowych. 

Moduł logiczny

Dzięki specjalnemu projektowi na 
wyświetlaczu pojawiają się zawsze wy-
łącznie rysunki ważne z punktu widzenia 
projektu. Dzięki temu system pozostaje 
zawsze przejrzysty i łatwy w obsłudze. 
Istnieje możliwość prezentacji do 20 ry-
sunków. Treści mogą być prezentowane 
w różnych językach. 

Wersja

Poniżej przedstawiono możliwości tej 
wersji konstrukcyjnej. Rzeczywiste wy-
konanie zależne jest od wymogów. 

Moduł zasilający
włącznik główny w układzie zasilania z 
czerwonym / żółtym uchwytem, możli-
wość obsługi od zewnątrz (funkcja wył. 
awaryjnego), 3-bieg. z kontrolą sieciową

Moduł uruchamiania silnika
wyłącznik ochronny silnika z wyzwa-
laczem zwarciowym bezzwłocznym 
i ochroną przeciążeniową w każdym 
napędzie, dostosowany do prądu zna-
mionowego silnika z łącznikiem pomoc-
niczym

W zależności od wymagań stycznik 
mocy do rozruchu bezpośredniego, 
kombinacja gwiazda-trójkąt, softstar-
ter lub przemiennik częstotliwości, z 
przełącznikiem tryb ręczny– 0 – auto, 
sygnalizator świetlny pracy i usterek, 
wskazanie prądu, listwa zaciskowa. 

Moduł logiki
Programowalny moduł logiczny z 
wyświetlaczem graficznym, klawiszami 
funkcyjnymi i modułem wprowadzania i 
odczytu, możliwość rozszerzenia.

Karta pamięci do backupu programu 
256k. 

Moduł rejestracji poziomu
• Możliwość przyłączenia wszystkich 

zwykłych czujników 2-przewodo-
wych (4-20mA), np. sond ciśnie-
niowych, sond ultradźwiękowych, 
sond radarowych. 

• Możliwość ustawienia zakresu 
pomiarowego. 

• Prezentacja poziomu napełnienia na 
wyświetlaczu. 

• Zerowanie czujnika wykonywa-
ne jest w module logicznym (w 
przypadku czujników ciśnieniowych 
brak konieczności kolejnego zero-
wania). 

• Podłączenie czujnika przez wzmac-
niacz separacyjny. 

• Możliwość przyłączenia łączników 
pływakowych, również jako łącznika 
pływakowego ostrzegającego przed 
zalaniem. 

• Możliwość przyłączenia wielu 
czujników (np. sterowanie w kilku 
zbiornikach). 

Moduł alarmowy
• Lampa błyskowa, syrena, styki 

bezpotencjałowe, transfer przez 
przewód telefoniczny, SMS per 
GSM. 

• Podłączenie za pośrednictwem 
stacji teletechnicznych określone-
go producenta do odpowiednich 
centrali teletechnicznych

Funkcje sterujące i kontrolne
• Zamiana pomp po każdym włącze-

niu
• Przejęcie pracy w razie usterki 

pompy
• Praca przy obciążeniu szczytowym
• Załączanie przy wysokim poziomie 

wody
• Obsługa alarmów
• Blokowanie pomp i urządzeń napo-

wietrzających
• Blokada ponownego załączania przy 

przekroczeniu temperatury uzwoje-
nia (ATEX100)

• Opóźnienie rozruchu, czas dobiegu, 
ograniczenie czasu przebiegu

• Kontrola przeciążeń i temperatury
• Godziny pracy
• Liczba uruchomień 
• Pozostałe funkcje wedle wymagań

Dane techniczne

Obudowa: blacha stalowa
Stopień ochrony: IP44
Wymiary: 
od ok. SZxWxG:500 x 800 x 210 mm
Napięcie robocze: 3x400V/N/PE; 50Hz
Napięcie sterowania: 24VDC
Przepisy: DIN EN 60439 -1; VDE 0660 
T500

Opcjonalnie możliwe są np. następujące 
komponenty:

• Ochrona odgromowa, ochrona 
przepięciowa

• Zasilanie awaryjne
• Podrozdzielnia
• Kontrola sieci
• Kontrola uszczelnień
• Kontrola temperatury w magazynie
• Wykonanie zgodnie z ATEX 100 

(sterowniki pomp z ochroną przeciw 
wybuchom)

• Przekazanie alarmu przez modem 
GSM
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KS - MAŁE ROZDZIELNICE

KS

Zastosowanie
Małe rozdzielnice KS w zależności od 
potrzeb można zestawić indywidualnie. 
Oznacza to, że standardowe elementy 
wyposażenia, takie jak ogrzewanie, 
oświetlenie alarmowe, szyna wyrów-
nująca potencjały i siłownik zamykający 
mogą być łączone na indywidualne 
zamówienie. Standardowe wersje z po-
pularnymi sterownikami są już wstępnie 
zmontowane. Dopełniają one firmowy 
asortyment małych rozdzielnic HOMA. 
Kompletne konfekcjonowane małe 
rozdzielnice KS
wraz z następującymi modułami:

Mała rozdzielnica KS 
Typ

moduły
z

szafą
napo-
wietrznąz

Nr art.

KS-PS15-D4 KS-H1, KS-A23.1, KS-SZY, KS-POT EHFB 8300001
KS-PS15-D6 KS-H1, KS-A23.1, KS-SZY, KS-POT EHFB 8300002
KS-PS25-D4 KS-H1, KS-A23.1, KS-SZY, KS-POT EHFB 8300003
KS-PS25-D6 KS-H1, KS-A23.1, KS-SZY, KS-POT EHFB 8300004

KS-HCON15-D+HS KS-H1, KS-A23, KS-SZY, KS-POT 306KTMO 8300005
KS-HCON25-D+HS KS-H1, KS-A23, KS-SZY, KS-POT EHFB 8300006
KS-HSKB15-D063 KS-H1, KS-A23, KS-SZY, KS-POT 306KTMO 8300007

KS-HSKB25-D063 KS-H1, KS-A23, KS-SZY, KS-POT 306KTMO 8300008

Sterowniki jak podano 
(patrz lista wyboru po prawej)

KS-H1 Ogrzewanie
KS-A23.(1) Lampka alarmowa 

230V
KS-SZY Siłownik zamykający
KS-POT Szyna wyrównująca 

potencjały 

KS-EHFB Szafa napowietrzna 
(jak podano)

KS-306KTMO Szafa napowietrzna 
(jak podano)

Kryteria doboru:
HCON15 i HSKB, PCM we wszystkich wariantach można zamontować w kolumnie rozdzielczej 306KTM0; wyjątek – A12 i SCHUKO nie można wbudować wspól-
nie. HCON25 można zamontować we wszystkich wariantach kolumny EHFB. Wszystkie warianty można również wbudować obudowę ze ściankami z tworzywa KS. 
Wszystkie moduły nie są dostępne jako pojedyncza pozycja. 

Nazwa Wymiary Nr art.

Moduł: Ogrzewanie
KS-H1 Ogrzewanie 30W z termostatem i bezpiecznikiem 1390010
Moduł: Alarm
KS-A12 Lampka alarmowa 12V z zasilaczem akumulatora NA1. 2 1390013
KS-A23 Lampka alarmowa 230V z elementem zabezpieczającym

(tylko HCON i HSKB)
1390014

KS-A23.(1) Lampka alarmowa 230V z elementem zabezpieczającym i
Przycisk potwierdzający (tylko BX/PS)

1390011

Moduł: Rozpoznawanie poziomu napełnienia
KS-SD Moduł do pneumatycznego rozpoznawania poziomu napełnienia przez

ciśnienie spiętrzania (tylko HSKB) 
1390015

KS-EKG Kompresor napowietrzający w obudowie do pneumatycznego
rozpoznawania poziomu napełnienia przez ciśnienie spiętrzania (tylko HCON i HSKB)

1390016

KS-EXB Bariera Ex do hydrostatycznej sondy poziomu napełnienia (tylko HSKB) 1390017
KS-EXBG Bariera Ex do hydrostatycznej sondy poziomu napełnienia w

dodatkowej obudowie (tylko HCON)
1390018

Moduł: Wyposażenie
KS-SZY Cylinder zamykający z zamkiem HOMA i 3 kluczami 1390019
KS-POT Szyna wyrównania potencjałów 1390020
KS-SCHUKO Gniazdo Schuko 230V z bezpiecznikiem i wyłącznikiem różnicowoprądowym

w małej rozdzielnicy
1390021

Moduł: Obudowa
KS-306KTM0 Kolumna rozdzielcza 345 x 240 x 1450 mm z cokołem  1390026
KS-EHFB Kolumna rozdzielcza 433 x 240 x 1350 mm z cokołem 1390023
KS-KS Obudowa ze ściankami z tworzywa 600 x 600 x 200 mm 1390024

Zestawiane małe rozdzielnice KS
Standardowe sterowniki PCM, HCON, HSKB (prąd trójfazowy) na życzenie można doposażyć w następujące części:

24  | STEROWNIKI POMP URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE



OSPRZĘT - STEROWNIKI I URZĄDZENIA PRZEŁĄCZACE

Rejestracja poziomu
Łącznik pływakowy  
AS, funkcja MIN-MAX 
punkt włączenia i wyłączenia ustawiane 
są przez długość kabla, pływak  
i punkt mocowania kabla. Kabel 3G1,       
maks. temperatura robocza 90°C 
Rodzaj łączenia Dł. kabla Nr art.
Zestyk zwierny    5 m 1430301
Zestyk zwierny  10 m 1431003
Zestyk zwierny  15 m 1431504
Zestyk zwierny  20 m 1432005
Zestyk zwierny  25 m 1432006
Zestyk zwierny  30 m 1432007
zestyk rozwierny    6 m 1432010
zestyk rozwierny  10 m 1432011
zestyk rozwierny  15 m 1432012

N1pro,funkcja MIN-MAX 
Odporny na chemikalia 
Punkt włączenia i wyłączenia ustawiane są przez długość kabla,  
pływak i punkt mocowania kabla.  
Kabel 3G1, maks. temperatura robocza 85°C

Rodzaj łączenia Dł. kabla Nr art.
Zestyk zwierny    5 m 1434020
Zestyk zwierny  10 m 1434022 
Zestyk zwierny  20 m 1434023

KR1-Ex-ATEX, funkcja MIN-MAX 
 łącznik pływakowy z certyfikatem ATEX,  
Punkt włączenia i wyłączenia ustawiane są przez długość kabla,  
pływak i punkt mocowania kabla.   
Kabel 4G0,75mm2, maks. temperatura robocza 80°C

Rodzaj łączenia  Dł. kabla Nr art
Zestyk przełączny    10 m 1466023
Zestyk przełączny    20 m 1466024
 
MS1, funkcja min. lub maks. z wbudowanym  
ciężarkiem przechyłowym, wymagany   
jest jeden łącznik pływakowy na        
punkt przełączania.  
Kabel 3 x 0,75mm2, 
maks. temperatura robocza 80°C

Rodzaj łączenia  Dł. kabla Nr art.
Zestyk przełączny    6 m 1465502
Zestyk przełączny  10 m 1465503
Zestyk przełączny  15 m 1465505
Zestyk przełączny  20 m 1465504
Zestyk przełączny  25 m 1465506
Zestyk przełączny  30 m 1465507
 
MS1-Ex-ATEX, , łącznik pływakowy z certyfikatem ATEX,  
przeznaczony do pracy w atmosferze wybuchowej (Ex) 
tylko w połączeniu z odpowiednimi barierami bezpieczeństwa 
do samobezpiecznych obwodów elektrycznych Ex

Rodzaj łączenia  Dł. kabla Nr art
Zestyk przełączny   10 m 1466028
Zestyk przełączny  15 m 1466033
Zestyk przełączny  20 m 1466034
 
MS1C-Ex-ATEX,  
odporny na olej, odporny na kwasy 
łącznik pływakowy z certyfikatem ATEX, 
(np. olej grzewczy/ np. HCl),  kabel FEP 4x 0,5mm2 

maks. temperatura robocza 80°C

Rodzaj łączenia  Dł. kabla Nr art
Zestyk przełączny  10 m 1465541
Zestyk przełączny  15 m 1465542
Zestyk przełączny                   20 m 1465543
Zestyk przełączny                   30 m  1465544
 
M2, funkcja min. lub maks. , dla każdego  
punktu przełączania wymagany jest 
łącznik pływakowy,          
kabel PVC 3 x 0,5mm2  

Maks. temperatura robocza 80°C

Rodzaj łączenia Dł. kabla Nr art.

Zestyk przełączny  10 m 1466030

 
BKonsola mocująca, 
do łączników pływających      7321405

Rurka spiętrzająca do pomiaru poziomu
komplet z materiałem do mocowania dla studzienek SKB  
oraz szybkozłączem gwintowanym do węży dla PS,  
HCON i HSK(B) sterowniki, wąż o dł. 10 m 73366431
Wąż pneumatyczny PA 8/6 mm / m 2620411
Kompresor napowietrzający 
do pęcherzyków powietrza, inkl. RV+T-Stück 1589308
ENS4/15 Ex 
hydrostatyczna sonda poziomu, sygnał pomiarowy 4-20mA,  
zakres pomiaru 4 m, długość kabla 15 m  1970648
Elektrodowy czujnik poziomu
GNS-3P 3-bieg.  
długość elektrod 15 cm, długość kabla 2 m 19002022

Proszę pamiętać: Numery artykułu zawierają jedynie materiał. Koszty montażu podajemy na zapytanie.
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Nazwa  Nr art.

Włącznik główny z obudową do   
sterowników:
– 25A 1241400
– 32A 1241405

Amperomierz (na każdej pompie) 
–  0 –  6 A 1579005
–  0 – 10 A 1579000
–  0 – 15 A 1580011
–  0 – 25 A 1580012
–  0 – 60 A 1580020

Woltometr 500 V 1580220

Przełącznik woltomierza 1242510

Licznik godzin pracy (na każdej pompie) 1580410

Licznik impulsów (na każdej pompie) 1580425

Wyłącznik ochronny różnicowy    
(na każdej pompie)
–  300 mA / 25 A 1561252
–  300 mA / 40 A 1561253
–  300 mA / 63 A 1561254

do obwodu gniazd wtykowych:
–  30 mA / 25 A 1561250
–  30 mA / 40 A 1561251

Analiza sygnałów i bezpieczeństwo
Przekaźnik do kontroli szczelności  
RM22LG11MR
Przekaźnik analizujący do kontroli 
szczelności w komorze olejowej oraz 
sterowania poziomem z elektronami. 
Przekaźnik wyjściowy:1 zestyk przełączny    
Napięcie: 24-240V AC/DC, 45-66Hz 
Maks. długość przewodu czujnika: 100m 1610985

Sonda, z wkręcanymi króćcami
oraz kablem 10 m do pomp typu:
H…/ TP…/ GRP, silnik T 
w wersji normalnej i Ex 1585130
Seria MX, V, K, 
wersja normalne od silnika P i Ex 1585135

Przekaźnik do kontroli szczelności Ex 
ER142
Przekaźnik analizujący w wersji Ex do
kontrolowania szczelności komory olejowej,
Napięcie:230V 50/60Hz,
Przekaźnik wyjściowy: 1 zestyk przełączny 1416510

przekaźnik termistorowy EMT6-DB(230V)
Urządzenie analizujące do kontroli temperatury 
uzwojenia silnika, przeznaczone do regulatorów,
ograniczników i PTC przekaźnik wyjściowy z 
1 zestykiem rozwiernym i 1 zestykiem zwiernym 
Napięcie:230V 50/60Hz                           1560075

Urządzenie analizujące do czujników PT 100 DGW 2.01G
Kontrola wartości granicznych temperatury łożysk lub uzwojenia.
tCyfrowy wyświetlacz wartości rzeczywistych do montażu na szynach  
szynach TS 35 2  przekaźniki wyjściowe z parametrowanymi  
 i bezpotencjałowymi zestykami wyjściowymi.   
Punkty przełączania i inne parametry są ustawiane  
 za pomocą dwóch przycisków wielofunkcyjnych   
i wyświetlane na frontowym wyświetlaczu.     1254620

Nadzorowanie

Komunikat o usterce

Nazwa  Nr art.

Lampka ostrzegawcza migowa, do montażu na zewnątrz, 
częstotliwość migania ok. 1Hz
  12 V              1950012
230 V 1950100
Kosz z metalowej siatki 1950110

Lampka sygnalizacyjna, do montażu na zewnątrz, 
częstotliwość migania ok. 1Hz
Lampa świecąca światłem stałym, czerwona 1950241
żarówka 230 V  1960006
żarówka 12 V  1960007

żarówka 24 V  1950050

Klakson, do montażu wewnętrznego
  12 V  1260122
230 V 1260125

do montażu na zewnątrz  
  12 V 1260121
230 V 1260130

NA1.2 Urządzenie alarmowe, 1do sygnalizacji usterek niezależ
niezależnie od sieci, można podłączyć do wszystkich sterowników:
: z akumulatorem 1,2 Ah, ładowarką do akumulatora, brzęczykiem 
wewnętrznym,  Uruchomienie alarmu poprzez bezpotencjałowy   
styk wejściowy, sygnał alarmowy przez wyjście z potencjałem   
12V/1A oraz dodatkowo przez bezpotencjałowy styk wyjściowy,
napięcie robocze 230V, 50/60Hz, 
Obudowa naścienna natynkowa:125 x 175 x 75 mm poliwęglan 1586220

System alarmowy GSM 8
Komplet w obudowie ściennej IP65, 230V50Hz, możliwość  
podłączenia do 6 sygnałów usterek, sparemetryzowania 10   

numerów, zasilacz sieciowy, akumulator, antena kątowa             19006019

Nazwa    Nr art.
NT69YF System diagnostyczny dla pomp
Urządzenie typu „wszystko w jednym“ do kontroli 
temperatury, napięcia i uszczelnień

  1610988
Zapora bezpieczeństwa Ex
Urządzenie do podłączenia i przesyłania sygnałów z czujników   
poziomu ENS lub sygnałów z łączników pływakowych MS1
ze strefy Ex do strefy nie-Ex. Dla każdej sondy lub łącznika   
pływakowego wymagana jest bariera, niewymagająca napięcia 
pomocniczego, odpowiednia tylko do montażu   
w sterownikach PCM, HSK (B).  1950050
wzmacniacz separacyjny Ex KR5/Ex
Urządzenie do podłączenia i przenoszenia albo łącznika 
pływakowego AS (min/max) lub 2 łączników   
pływakowych MS1 (min lub max) ze strefy Ex do strefy  
niezagrożonej wybuchem przekaźnik wyjściowy z 
zestykiem przełącznym:230V 50Hz
  1254425A

w sterownikach PCM, HSK (B).  1950050

pływakowego AS (min/max) lub 2 łączników   
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Szafy napowietrzne
Szafa rozdzielcza do ustawienia na zewnątrz
Z wkładanymi drzwiczkami i cokołem, 
materiał: poliester wzmocniony włóknem szkla-
nym  
Kolor: RAL7035 
Zamknięcie:   pojedynczy zamek z wbudowanym 

półcylindrem profilowym
Cokół i obudowa tworzą jedność z płytą monta-
żową Z płytą montażową
 szer.  wys.  gł. 
EHFB-20 433 x 1346 x 240 1981370

306KTMO 345 x 1451 x 240 1981258 

308KTM0 345 x 1600 x 240 1981259

Szafa rozdzielcza do ustawienia na zewnątrz 
z odchylnymi drzwiami, płytą montażową, 
zamknięciem i wbudowanym półcylindrem pro-
filowym
Materiał: poliester wzmocniony włóknem szkla-
nym

   szer.  wys.  gł. 
KVS 194   590 x  875 x 320 1980810
KVS 195   785 x  875 x 320 1980811
KVS 196 1115 x 875 x 320 1980806
KVS 197 1445 x 875 x 320 1980807
KVS 206 1115 x 1100 x 320 1981251
KVS 207 1445 x 1100 x 320 1981252

Cokół do szafy rozdzielczej
KVS 194 / 204  1980820
KVS 195 / 205 1980818
KVS 196 / 206 1980819
KVS 197 / 207 1980817

Inne
Zestaw do łączenia kabli 
(mufa łącząca z żywicy lanej)  
MR02, wąska konstrukcja,    
nadaje się zwłaszcza do pomp głębinowych,   
kabel do 16mmØ; np.  
NYY 4 x 2,5mm2  1124030
MO 
Kabel 6-15mmØ; np.  
NYY 7 x 2,5mm2 
NYY 5 x 4,0mm2 
NYY 4 x 6,0mm2  1124020
M1 
Kabel 9-23 mm Ø; np. 
5 x 6, 4 x 16, 3 x 16, 2 x 25, 1 x 95 mm2  1124022
Łącznik kablowy i wtykowy 
THB.400.D1D - łącznik kablowy 6-bieg. 1,5mm2, cały 1124040
THB.405.B2E - łącznik wtykowy 6-bieg. gniazdo 1,5mm2 1124042
THB.405.A2E - łącznik wtykowy 6-bieg. wtyczka 1,5mm2 1124044 

Ogrzewanie do szafy rozdzielczej  
50W z regulatorem temperatury 1589240

Cylinder zamykający do szaf napowietrznych 
Standardowy zamek HOMA 1982050
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Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Program dostaw HOMA

Pompy zatapialne do wody 
brudnej

Pompy budowlane

Pompy zatapialne strażackie

Pompy zatapialne do studni głębi-
nowych

Pompy zatapialne do ścieków

Pompy zatapialne z systemem 
tnącym

Agregat podnoszący do wody 
zanieczyszczonej

Agregaty podnoszące do ścieków

Gotowe przepompownie

Mieszalniki i przyspieszacze 
przepływu

Systemy oczyszczania basenów

Pompy ogrodowe i domowe 
zestawy hydroforowe

Urządzenia przełączające i steru-
jące

Stosowane na całym 
świecie

Pompy i systemy HOMA stosowane 

są w ponad 100 krajach na całym 

świecie w ramach niezliczonych 

dużych i niewielkich projektów 

różnego rodzaju, np. na wyspach 

Palm Island w Dubaju. Produkty te 

są zgodne ze wszystkimi między-

narodowymi standardami bezpie-

czeństwa i produkcji oraz posia-

dają certyfi katy wystawione przez 

państwowe lub prywatne jednostki 

ds. oczyszczania ścieków. Stałe 

utrzymanie i podwyższanie tych 

wysokich standardów jest jednym z 

naszych najważniejszych celów. 

Sieć punktów sprzedaży i 
serwisowych

HOMA obsługuje swoich klientów 

poprzez kompleksową sieć kom-

petentnych punktów sprzedaży i 

serwisowych. Ponadto HOMA wspo-

maga projektowanie i wybór pomp za 

pomocą specjalnego oprogramowania 

HOP. SEL – dostępnego nieodpłatnie w 

internecie lub na płycie CD. 

FIND US ON FACEBOOK!
facebook.com/homapumpen
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