
GD 10/230V        SB 200/400V

Ovládacie jednotky k čerpadlám 2018

Frekvenčné meniče (invertory)

Moderné frekvenčné meniče (invertory), schopné plynule regulovať otáčky motora čerpadla, 
sú ideálnym riešením pri meniacom sa odoberanom množstve vody (domácnosť, záhrada, bazén, závlaha trávnika).

Hlavné výhody:
● úspora elektrickej energie
● konštantný tlak vody v systéme (automatická zmena otáčok 
    motora pri zmene odoberaného množstva vody)
● pozvoľný štart a dobeh čerpadla 
    (predlžuje životnosť čerpadla a studne)
● menič je po pripojení vodičov pripravený na okamžité použitie
● kompletná ochrana elektromotora čerpadla 
    (nie je potrebný motorový spúšťač)
● ochrana čerpadla pred chodom na sucho
● ochrana čerpadla pri roztrhutí potrubia
● funkcia počítadla motohodín a elektromera (iba SB200)
● vzdialenosť medzi meničom a motorom do 50m 
    (nad 50m konzultujte s dodávateľom)
● možnosť okamžitej zmeny tlaku priamo na ovládacom paneli
● možnosť riadenia preplachu odpieskovacieho filtra
    (použitím samostatnej preplachovacej sady)

Ostatné funkcie:
● ochrana pri poškodení snímača, alebo poškodení vodičov snímača
● rozsah regulácie od 0 do 10 bar, požadovaný tlak sa volí jednodu-     
    cho na ovládacom paneli (nad 10 bar konzultovať s predajcom)
● po ukončení odberu vody prechádza menič do režimu spánku
● prebúdza sa pri poklese tlaku o 0,1 bar pod požadovanú hodnotu
● po ustálení odberu je možné dosiahnuť presnosť až ±0,01 bar,
    čo predstavuje pri požadovanom tlaku 3,5 bar presnosť regulácie 
    v rozsahu od 3,49 do 3,51 bar
● odnímateľný ovládací panel zobrazujúci rôzne parametre 
    (aktuálny tlak, prúd, výkon čerpadla, motohodiny, spotreba 
    elektrickej energie, ...) 
● možnosť umiestnenia ovládacieho panelu mimo meniča
    (GD10 do 5m, SB200 do 100m)
● snímač tlaku v nerezovom prevedení s konektorom 
    (možnosť pripojenia kábla s dĺžkou do 50m)
● detekcia poruchy zobrazená na displeji alfanumerickými znakmi
● spoľahlivé vypínanie chodu čerpadla po ukončení odberu vody 
    aj pri kolísaní hladiny vody v studni

Frekvenčný menič (invertor) SB 200 /400V

Parametre zobrazované na displeji:
- aktuálna frekvencia
- aktuálne prúdové zaťaženie motora
- aktuálny výstupný výkon motora
- požadovaný tlak 
- skutočný tlak
- množstvo spotrebovanej energie (elektromer)

Elektrické krytie IP20 
(vo vlhkom prostredí použiť skrinku s IP66)

Dostupné modely:
SB200/5,5A 367,- €     
SB200/9,7A     457,- €
SB200/13A     559,- €
SB200/18A     806,- €
(možnosť dodávky meniča až do 32A)

Frekvenčný menič (invertor) GD 10 /230V

Parametre zobrazované na displeji:
- aktuálna frekvencia
- aktuálne prúdové zaťaženie motora
- aktuálny výstupný výkon motora v %
- požadovaný tlak *
- skutočný tlak *
(po stlačení STOP sa zobrazujú len údaje*)

GD10 umožňuje napájanie motora 3x230V, 
čiže využiť výhody 3-fázového motora aj tam, 
kde je k dispozícii iba 230V (1-fáza).
Elektrické krytie IP20 (vo vlhkom prostredí použiť skrinku s IP66)

Dostupné modely:
GD10/ 4,2A        191,- €
GD10/ 7,5A        254,- €
GD10/10,5A 304,- €       

frekvenčný menič

kábel 
k snímaču tlaku 
(do 50m)*

kábel 
k čerpadlu**

* pri dĺžke nad 50m kontaktujte servis, 
alebo svojho predajcu

** pri dĺžke nad 50m sa odporúča použiť 
motorovú tlmivku, nad 100m sínusový 
filter (predĺži sa životnosť motora)

*** kal z výtoku odviesť do obsypu studne

**** ak nie je použitý filter s automatic-
kým preplachom, alebo filter so sníma-
čom znečistenia, umiestnite filter pred 
klapku a snímač pred filter

napájanie

predĺženie 30cm 
(ak nie je 
použitý filter)

tlaková nádoba

výtok ***

snímač tlaku

spätná klapka ****

filter

guľový ventil s pohonom, 
na automatický preplach 
filtra spätným tokom

ponorné čerpadlo

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Správna inštalácia 
(pri použití filtra s automatickým preplachom):



skrinky IP66 univerzálne GD/SB
49681   bez rámiku GD do 10,5A    78 €
              (SB200 do 5,5A)
49682   bez rámiku do 13 A 100 €
55164   bez rámiku do 18 A 144 €

skrinka IP66 pre menič GD10
49684   s rámikom do 10,5 A 108 €

skrinky IP66 pre menič SB200
49683   s rámikom do 5,5 A 108 €
52943   s rámikom do 13 A    131 €

Kovový držiak meniča
nerezový s otvormi 
pre káblové vývodky PG

56503    8 € 
   pre GD10  do 4,2A 
49552    8 €
   pre GD10  7,5-10A
49551    8 €
   pre SB200 do 5,5A
55108    14 €
   pre SB200 9,7-13A

Automatizovaný pre-
plach filtra je riadený 
priamo frekvenčným 
meničom s použitím 
1/2“ guľového mo-
sadzného ventilu a 
elektropohonu pracu-
júceho na bezpečné 
napätie 10V. 

54717  
  1“ sada GD10        130 €
55748
  1“ sada SB200       144 €
54723  
  5/4“ sada GD10    137 €
55747
  5/4“ sada SB200   151 €

DOMÁCE VODÁRNE S PONORNÝMI ČERPADLAMI
OVLÁDANÉ FREKVENČNÝM MENIČOM (invertorom)

Zostava vodárne obsahuje: 
ponorné čerpadlo s káblom, 
frekvenčný menič (GD10 alebo SB 200), 
nerezový držiak frekvenčného meniča, 
tlakový senzor s 5m káblom 
(na objednávku až do 50m), 
5-cestnú tvarovku, 
manometer, 
nádrž ZILMET 24 litrov, 
návod na inštaláciu a prevádzku, 
záručný list

Poznámka: pred predajom každého meniča nastaví výrobca potrebné parametre, ako sú výkon motora čerpadla (kW), odber prúdu In(A), otáčky motora (ot/min.), 
napätie (V), minimálna pracovná frekvencia (Hz).

Kovové skrinky
slúžia ako ochrana 
meniča vo vlhkom 
prostredí, napr. vo-
dovodnej šachty. 
Môžu byť vybavené 
vonkajším rámikom 
pre ovládací panel 
meniča.

Nerezový snímač tlaku 
0-1MPa G1/4“ 

s 5m káblom
54186 89 €

bez kábla
49335 86 €

kábel k snímaču 2x0,5mm
49349  

Frekvenčné motorové tlmivky 
Používajú sa pri vzdialenosti (dĺžke 
kábla) medzi motorom a meničom 
väčšej ako 50m 
(max.100m)

Samostatné (bez krabice):
49630    400V 6A          60 €
49629    400V 10A           72 €
55350    400V 16A        101 €

skrinka na tlmivku IP65 
145x170x85mm     
52981                        10 €

V krabici IP56 a káblami:
32983    
   230V 6A       55 € 
12324    
   230V 10A     61 €
38993    
   400V 6A       76 €
12325    
   400V 10A     94 €

Preplachové sady  1“, 5/4“
Sada obsahuje: 
odpieskovací 80 mikrónový filter 
a elektroventil s napájaním: 9-35V 
(striedavé alebo jednosmerné na-
pätie) a 5m káblom.

osvedčené celonerezové ponorné 
čerpadlá

nadštandardná kvalita talianskeho 
výrobcu

2018

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

použité čerpadlo použitý menič:  GD10 (230V) použitý menič:  SB200 (400V)

výrobca typ Qmax Hmax kábel označenie setu motor cena s DPH označenie setu cena s DPH

Pedrollo 4BLOCKm 4/9 100 l/min 60 m 20 m EPBL-INV6 230 V 755 € - -

Pedrollo 4BLOCKm 4/14 100 l/min 92 m 20 m EPB-INV6 230 V 870 € - -

Pedrollo 4SR 4/9 100 l/min 60 m 20 m EPBB-INV6 3x230 V 780 € - -

Pedrollo 4SR 4/14 100 l/min 92 m 25 m EPSR-INV6 3x230 V 890 € EPSR-INV7 945 €

Pedrollo 4SR 4/14 100 l/min 92 m bez kábla EPSR-INV6 3x230 V 825 € EPSR-INV7 880 €

Pedrollo 4SR 4/18 100 l/min 120 m bez kábla EPS-INV6 3x230 V 970 € EPS-INV7 1 025 €

Pedrollo 4SR 4/26 100 l/min 170 m bez kábla EPD-INV6 3x230 V 1 110 € EPD-INV7 1 275 €

Sette 4“ QUATRO 90 l/min 85 m 25 m EPQ-INV6 3x230 V 685 € EPQ-INV7 805 €

Sette 4“ QUATRO 075 70 l/min 75 m 20 m EPQ075-INV6 3x230 V 565 € - -

Sette 3,5“ TRE 100 l/min 65 m 25 m EQQ-INV6 230 V 700 € - -

Sette 3“ TRE 60 l/min 84 m 25 m ESQ-INV6 230 V 710 € - -


