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Zabezpieczenie
dla trójfazowych silników g³êbinowych



O tym dokumencie
  informacje zawarte w tej instrukcji s¹ 

integralnym elementem wyposa¿enia i 
opisuj¹ bezpieczne u¿ytkowanie 
urz¹dzenia

  korzystaj z tej instrukcji w trakcie instalacji
  przeka¿ tê instrukcjê kolejnym 

u¿ytkownikom
  instrukcja i specyfikacje dotycz¹ tylko 

wyposa¿enia opisanego w tym 
podrêczniku

  techniczne zmiany mog¹ byæ zastosowa-
ne w celu ulepszenia produktu bez doda-
tkowych publikacji

Bezpieczeñstwo

Przestrzegaj zasad bezpieczeñstwa 
opisanych w tej instrukcji.
W tej czêœci s¹ opisane konieczne œrodki 
bezpieczeñstwa.

Prawid³owe u¿ycie

  wyposa¿enie opisane w tej instrukcji jest 
przeznaczone do u¿ycia z silnikami 
g³êbinowymi produkcji Franklin Electric

  z silnikiem musi byæ po³¹czona 
prawid³owo dobrana pompa

  pompa i silnik musz¹ byæ zanurzone w 
wodzie

  system pompuj¹cy musi spe³niaæ 
w³aœciwe dyrektywy, rozporz¹dzenia i 
przepisy ustawowe.

Ostrze¿enia i symbole

Ostrze¿enia Znaczenie
I symbole

Bezpoœrednie zagro¿enie
zdrowia lub ¿ycia

Mo¿liwe zagro¿enie
zdrowia lub ¿ycia

Wa¿na informacja.
Powinieneœ przestrzegaæ
tych informacji by 
zapewniæ w³aœciwe i 
bezpieczne dzia³anie.
Niebezpieczeñstwo
cielesnej krzywdy i/lub
uszkodzenia materia³u.

Utrata gwarancji i wykluczenie 
odpowiedzialnoœci

Franklin Electric nie bêdzie ponosiæ odpowie-
dzialnoœci za uszkodzenie wynikaj¹ce z 
nieprawid³owego u¿ytkowania.  Ryzyko takiego 
wykorzystania le¿y wy³¹cznie po stronie 
u¿ytkownika.

Docelowa grupa odbiorców

Jakikolwiek elektryczny system taki jak opisany 
w tej instrukcji musi byæ zainstalowany przez 
wykwalifikowany personel (techników 
elektryków) 

Generalne zasady bezpieczeñstwa

Nastêpuj¹ce zasady bezpieczeñstwa musz¹ byæ 
przestrzegane przed za³¹czeniem urz¹dzenia
  montuj to urz¹dzenie w odpowiednim 

miejscu, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹
  nie modyfikuj urz¹dzenia zarówno pod 

wzglêdem elektrycznym jak mechanicznym
  nie wymontowuj ¿adnych elementów z 

urz¹dzenia
  nigdy nie stosuj urz¹dzenia do pomp z 

uszkodzonym silnikiem
  od³¹cz zasilanie zanim zaczniesz pod³¹czaæ 

®SubTronic3P . Wy³¹czenie wy³¹cznika jest 
niewystarczaj¹ce.

  upewnij siê, ¿e nikt niepowo³any nie mo¿e 
w³¹czyæ zasilania podczas instalacji

  nigdy nie instaluj urz¹dzenia podczas trwania 
burzy

  odbiór techniczny i testowanie mo¿e byæ 
przeprowadzane tylko poprzez uprawniony 
personel

  od³¹cz wszystkie urz¹dzenia zabezpiecza-
j¹ce dopiero po zakoñczeniu monta¿u

  upewnij siê przed za³¹czeniem, ¿e wszystkie 
elektryczne po³¹czenia zosta³y sprawdzone i 
¿e wszystkie bezpieczniki i urz¹dzenia 
zabezpieczaj¹ce dzia³aj¹ poprawnie. 

  przed za³¹czeniem przeczytaj instrukcjê 
u¿ytkownika dostarczon¹ przez producenta 
pompy

  naprawy mog¹ byæ zlecane tylko przez 
Femot s.c. autoryzowanym warsztatom 
serwisowym. Stosowaæ wolno tylko 
oryginalne czêœci zamienne Franklin Electric.
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Przechowywanie, transport, utylizacja

Przechowywanie

®  przechowuj SubTronic3P  w oryginalnym 
opakowaniu

  zachowaj instrukcjê do przysz³ego u¿ycia
  nie przechowuj urz¹dzenia w pe³nym 

s³oñcu i chroñ je przed wysok¹ 
temperatur¹

Transport

Kontroluj temperaturê podczas transportu 
o o(-25 C do +55 C)

Rozpakowanie

Po rozpakowywaniu, sprawdŸ czy nie ma 
¿adnych uszkodzeñ, co mo¿e mieæ wp³yw na 
prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia. 
Przestrzegaj miejscowych przepisów i 
stosownie utylizuj opakowania. 

Utylizacja

Przestrzegaj obowi¹zuj¹cych przepisów i 
stosownie utylizuj urz¹dzenie po demonta¿u. 
Ten produkt zawiera w sobie komponenty 
elektryczne i elektroniczne i powinien byæ 
utylizowany z zachowaniem odpowiednich 
przepisów.

Specyfikacja techniczna i parametry 
modeli
Poni¿sza tabela przedstawia atrybuty 
techniczne i parametry specyfikacji modeli 
SubStart3P ®.

Oznaczenie modeli

Dane elektryczne

Dane techniczne
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Moc Typ Numer
Silnika 3~ 400V 50Hz kat.

0,37 SS037P3 288 500 3510

0,55 SS055P3 288 501 3510

0,75 SS075P3 288 502 3510

1,10 SS110P3 288 503 3510

1,50 SS150P3 288 504 3510

2,20 SS220P3 288 505 3510

3,0 SS300P3 288 506 3510

4,0 SS400P3 288 508 3510

5,5 SS550P3 288 509 3510

7,5 SS750P3 288 510 3510

Moc Pr¹d Pr¹d
silnika [kW] nominalny [A] rozruchu [A]

0,37 1,1 5,4

0,55 1,6 7,4

0,75 2,0 11,7

1,10 2,8 16

1,50 3,9 20,7

2,20 5,5 29,8

3,0 7,5 42

4,0 9,9 57

5,5 12,6 77,2

7,5 17,1 99,3

Mechaniczne

zabezpieczenie IP 54

klasa izolacji urz¹dzenie zgodne z klas¹ B

wg norm IEC/EN 60439-1

wymiary 190 x 184 x 106 mm

waga 1,2 kg

monta¿ naœcienny

o otemp. magazyn. -25 C do +55 C

o otemp. pracy -5 C do +50 C

owilgotnoœæ 50% przy +55 C

Elektryczne

napiêcie znam. 3~ 380-415V +/- 10% 50Hz

odpornoœæ na 400VAC

przebicia

odpornoœæ na <50 kA

zwarcie

bezpiecznik 5A, 9A, 16 A

moc 0,37 - 7,5 kW

Normy

IEC/EN 60439-1
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Zabezpieczenia

suchobieg wy³¹czenie po wykryciu bie-
z automatycznym gu ja³owego z automatycz- 

za³¹czeniem nym za³¹czeniem po max. 
60 min. Rêczne za³¹czenie
mo¿liwe poprzez wy³¹czenie 
i w³¹czenie zasilania.

zabezpieczenie wy³¹czenie po wykryciu na-
nad i pod piêcia poza zakresem 340 - 

napiêciowe 460 V z automatycznym za-
 z automatycznym ³¹czeniem po max. 3 min. 

za³¹czeniem Rêczne za³¹czenie mo¿liwe 
poprzez wy³¹czenie i w³¹cze-
nie zasilania.

zabezpieczenie wy³¹czenie po 4 sek. przy 
nadpr¹dowe pr¹dzie przekraczaj¹cym 

z automatycznym 150% pr¹du znamionowego. 
za³¹czeniem Autoza³¹czenie po 15 min. 

Rêczne za³¹czenie mo¿liwe 
po 5 min. od ponownego 
za³¹czenia zasilania

zabezpieczenie nie dopuszcza do uszkodze-
przed nia systemu z powodu wadli-

nieprawi³owym wych styczników. Wykrycie 
za³¹czaniem nieprawid³owego za³¹czenia 

stycznika przy starcie bloku-
je rozruch silnika

Cechy inteligentnej diagnostyki

wykrywanie zapobiega uszkodzeniom sil-
suchobiegu nika i pompy pracuj¹cych w 

studni bez wody, dziêki za-
stosowaniu automatycznego 
systemu diagnostycznego

automatyczne specjalny algorytm optymali-
za³¹czenie zuje ponowne automatyczne 

po suchobiegu za³¹czenie silnika po wczeœ-
niejszym wykryciu suchobie-
gu w zakresie od 5 do 60 
minut analizuj¹c bie¿¹cy 
stan nape³nienia studni

zabezpieczenie zapobiega uszkodzeniom sil- 
nad i pod nika z powodu pracy w z³ym 

napiêciowe zakresie napiêciowym bez 
ograniczania zakresu 
operacji

zabezpieczenie zapobiega pracy silnika, gdy 
nadpr¹dowe pobór pr¹du z powodu za-

tkanej pompy lub innej 
usterki przekracza bezpie-
czny poziom.

zabezpieczenie nie dopuszcza do uszkodze-
przed nia systemu z powodu wadli-

nieprawi³owym wych styczników. Wykrycie 
za³¹czaniem nieprawid³owego za³¹czenia 

stycznika przy starcie bloku-
je rozruch silnika

Sygnalizacja diodowa

status wyœwietlacz pokazuje aktu-
alny stan pracy uk³adu lub 
komunikat b³êdu

napiêcie wyœwietlany jest stan niepra-
wid³owego zakresu napiêcia 
zewnêtrznego

komunikaty wyœwietlane s¹: suchobieg, 
b³êdu stan nadpr¹dowy, z³e za³¹-

czenie, b³¹d uk³adu, awaria 
instalacji elektrycznej, nad i 
podnapiêcie
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Dane techniczne - c.d.

Przekroje kabli zasilaj¹cych

Moc Max. przekrój kabla
2 Silnika ( mm )

0,37 4,0

0,55 4,0

0,75 4,0

1,1 4,0

1,5 4,0

2,2 4,0

3,0 4,0

4,0 4,0

5,5 4,0

7,5 4,0
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Unikaj monta¿u urz¹dzenia
w miejscu nas³onecznio-
nym, w pobli¿u otwartego 
ognia lub gro¿¹cym nad-
miern¹ wilgotnoœci¹.

Napiêcie groŸne dla ¿ycia.
Upewnij siê, ¿e nikt obcy nie 
mo¿e w³¹czyæ zasilania sys-
temu podczas prowadzenia 
prac monta¿owych.

Upewnij siê, ¿e uk³ad jest 
prawid³owo uziemiony.
Stosuj lokalne przepisy in-
stalacji elektrycznych.
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Sposób instalacji Tryby pracy

SprawdŸ czy zgodne s¹
specyfikacje techniczne 
silnika i skrzynki startowej.

Jeœli permanentnie wystê-
puje stan przeci¹¿enia na-
le¿y skontaktowaæ siê z 
serwisem.

Instalacja mechaniczna

Twoja skrzynka startowa jest przystosowana do  
zabudowy zewnêtrznej. Ilustracja B pokazuje 
tyln¹ czêœæ skrzynki wraz z wymiarami 
monta¿owymi.
Starter powinien byæ instalowany na pionowej, 
p³askiej œcianie.

A. Rêczny

®SubTronic3P  jest wyposa¿ony w rêczny wy³¹-
cznik, który pozwala wykasowaæ wczeœniejsze 
stany alarmowe. Mo¿e byæ wykorzystywany 
równoczeœnie do za³¹czania i wy³¹czania 
pompy.

®SubTronic3P  jest urz¹dzeniem w pe³ni zabez-
pieczaj¹cym ca³y system pompy. Aby wykorzy-
staæ jego mo¿liwoœci nale¿y obserwowaæ wska-
zania i reagowaæ wg zaleceñ opisanych w 
dziale Usuwanie Problemów.

B. Automatyczny

®Równolegle z SubTronic3P  mog¹ byæ u¿ywa-
ne czujniki przep³ywu i ciœnienia. Przy u¿yciu 
zewnêtrznych czujników nale¿y pamiêtaæ o po-
zostawieniu wy³¹cznika w pozycji ON.

Zarz¹dzanie za³¹czaniem i wy³¹czaniem

Twój silnik g³êbinowy przy ka¿dym w³¹czeniu 
nagrzewa siê. Musi up³yn¹æ jakiœ czas, aby 
podczas normalnej pracy móg³ siê sch³odziæ. 
Zbyt czêste za³¹czanie i wy³¹czanie mo¿e 
groziæ uszkodzeniem silnika i/lub pompy. 
Obserwuj warunki za³¹czania zestawu.

®SubTronic3P  przerwie ten cykl jeœli nara¿one 
bêdzie prawid³owe dzia³anie zestawu. SprawdŸ 
w dziale Usuwanie Problemów sposób usuniê-
cia usterki lub skontaktuj siê z autoryzowanym 
serwisem.

Krótkie Wy³¹czenie przy Niedoci¹¿eniu

Jeœli wskazane s¹ warunki niedoci¹¿enia silnika 
oznacza to najczêœciej suchobieg lub nadmier-
ne wypompowywanie wody. Aby w studni wróci-

®³y optymalne warunki SubTronic3P  wstrzyma 
pracê zestawu na czas od 5 do 60 minut w 
zale¿noœci od wczeœniejszej pracy.
Na przyk³ad: przy pierwszym stanie niedoci¹¿e-
nia kontroler bêdzie czeka³ 5 minut na ponowne 
za³¹czenie zestawu. Jeœli przed up³ywem 3 mi-
nut pracy nast¹pi ponownie niedoci¹¿enie kon-
troler wyd³u¿y czas oczekiwania na za³¹czenie 
do 10 minut.
Patrz - wykres na stronie 6.

Instalacja elektryczna

Wszystkie urz¹dzenia elektryczne takie jak 
opisany w niniejszej instrukcji powinny byæ 
instalowane przez wykwalifikowany personel 
(technik elektryk).

Na ilustracji A pokazany jest schemat po³¹czeñ 
elektrycznych. Jeœli instalacja jest zlecona 
zewnêtrznym firmom nale¿y sprawdziæ 
prawid³owoœæ wszystkich po³¹czeñ.
1.  WY£¥CZ ZASILANIE I UPEWNIJ SIÊ, ¯E 

NIKT NIEUPRAWNIONY NIE BÊDZIE 
MÓG£ GO W£¥CZYÆ PODCZAS 
INSTALACJI.

2.  Zdejmij pokrywê zewnêtrzn¹.
3.  Po³¹cz zewnêtrzne zasilanie 400V AC do 

zacisków w starterze wg schematu po³¹czeñ 
(Ilustracja A)

4.  Po³¹cz silnik ze starterem.
5.  Dokrêæ wszystkie œruby.
6.  Za³ó¿ pokrywê zewnêtrzn¹.
7.  ZA£¥CZ ZASILANIE ZEWNÊTRZNE.
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Studnie g³êbinowe

®Ustawienia fabryczne SubTronic3P  gwarantuj¹ 
pe³ne zabezpieczenie przed wyst¹pieniem 
suchobiegu w studni. Jednak nale¿y 
przeprowadziæ regulacjê kontrolera aby unikn¹æ 
skrajnych stanów tzn: kontroler za³¹czy stan 
awaryjny mimo ¿e pompa z ma³ym prze-p³ywem 
bêdzie pompowaæ wodê lub kontroler nie 
“zauwa¿y” stanu awaryjnego mimo ¿e pompa 
ju¿ pracuje na biegu ja³owym. Jeœli takie 
zachowanie jest obserwowane nale¿y post¹piæ 
w nastêpuj¹cy sposób:

  ZnaleŸæ wewn¹trz kontrolera pokrêt³o 
“Underload sensitivity”

  u¿ywaj¹c cienkiego, izolowanego œrubokrê-
ta nale¿y delikatnie przekrêciæ pokrêt³o w 
celu zmiany progu zadzia³ania

  ponownie obserwowaæ próg zadzia³ania 
kontrolera i jeœli nastawa jest niewystarcza-
j¹ca powtórzyæ zabieg do osi¹gniêcia prawi-
d³owego dzia³ania

Zmiana ciœnienia

® SubTronic3P jest przeznaczony do pracy w 
warunkach typowych zmian ciœnienia. Nie jest 
wymagany ¿aden dodatkowy czujnik ani zewnê-
trzny sterownik przy typowych zmianach 
okreœlonych dla danej studni.

Utrzymanie i Serwis

® SubTronic3P nie wymaga szczególnych wa-
runków utrzymania i serwisu. Nie posiada 
¿adnych elementów podlegaj¹cych przegl¹dom.

Usuwanie Problemów

® SubTronic3P wykorzystuje system prostych 
oznaczeñ do okreœlenia stanu dzia³ania. Pikto-
gramy na przedniej œcianie wraz z wyœwietla-
nymi diodami pokazuj¹ stan systemu. Ró¿ne 
warunki, które mo¿esz napotykaæ s¹ podzielone 
na trzy (3) grupy. 

Po prawid³owej instalacji 
system bêdzie dzia³a³ bez-
obs³ugowo. Przy wyst¹pie-
niu alarmu nie nale¿y pod-
trzymywaæ pracy systemu 
lecz skontaktowaæ siê z 
instalatorem.

Sygnalizacja - stan normalny

Stan / Przyczyna / Porada
wyœwietlacz

Tryb 
Rêczny/Automatyczny:

®SubTronic3P  w³¹cznik jest w 
pozycji OFF.
Prze³¹cz na ON.

Tryb Automatyczny:

Uk³ad jest pod ciœnieniem. 
Czujnik ciœnienia wy³¹czony. 
Pompa zacznie dzia³aæ, gdy 
ciœnienie przekroczy punkt 
zadzia³ania czujnika.

Tryb Rêczny:
®SubTronic3P  w³¹cznik jest w 

pozycji ON, pompa pracuje.
Prze³¹cz na OFF aby wy³¹-
czyæ.

Tryb Automatyczny:

Czujnik ciœnienia w³¹czony, 
pompa pracuje. Pompa wy³¹-
czy siê, gdy ciœnienie spadnie 
poni¿ej punktu zadzia³ania 
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   Tylko wykwalifikowany 
                personel

Napiêcie zagra¿aj¹ce ¿yciu.
Upewnij siê, ¿e nikt nie

 mo¿e przypadkowo za³¹-
czyæ zasilania.
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Sygnalizacja - stan awaryjny  c.d.

Stan / Przyczyna / Porada
wyœwietlacz

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Pompa
Nie za³¹cza siê

Problem zasilania

Wykryte zbyt wysokie napiê-
®cie. SubTronic3P  za³¹czy 

uk³ad ponownie po 10 sekun-
dach. Przy ci¹g³ym przekro-
czeniu nale¿y skontaktowaæ 
siê z dostawc¹ energii lub in-
stalatorem.

Problem zasilania

Wykryte zbyt niskie napiêcie. 
®SubTronic3P  za³¹czy uk³ad 

ponownie po 10 sekundach. 
Przy ci¹g³ym przekroczeniu 
nale¿y skontaktowaæ siê z 
dostawc¹ energii lub instala-
torem.

Pompowane jest za du¿o 
wody lub pompa pracuje 
przy zamkniêtym b¹dŸ 
przymkniêtym zaworze

Otworzyæ zawór lub ograni-
czyæ dop³yw wody. Jeœli pro-
blem powtarza siê nale¿y 
sprawdziæ czy dobrze zosta³y 
dobrane parametry pompy.
Czas ponownego za³¹czenia 
jest p³ynny miêdzy 5 - 60 mi-
nut, tak aby parametry by³y 
d o b r a n e  o p t y m a l n i e .  
Jeœli nie ma powy¿szych 
przyczyn sprawdŸ prawid³o-
woœæ po³¹czeñ.

Zablokowana pompa lub 
uszkodzony kabel

Drobne elementy dosta³y siê 
do wnêtrza pompy i j¹ zablo-
kowa³y lub nast¹pi³o uszko-

®dzenie kabla. SubTronic3P  
za³¹czy uk³ad ponownie po 
oko³o 15 minutach. Jeœli 
problem powtórzy siê nale¿y 
wyci¹gn¹æ pompê ze studni, 
wyczyœciæ i sprawdziæ kabel.
    
Silnik za³¹czany jest zbyt 
czêsto lub czas pracy jest 
bardzo krótki

®SubTronic3P  wy³¹czy uk³ad 
po oko³o 3 minutach. Przy 
ci¹g³ym istnieniu problemu 
nale¿y skontaktowaæ siê z 
instalatorem. Przyczyn¹ mo¿e 
byæ zanieczyszczenie studni, 
upalone styki po³¹czeñ, usz-
kodzony za³¹cznik ciœnieniowy 
lub z³e zasilanie uk³adu.

®SubTronic3P  wykry³ b³¹d 
styków, krótki brak zasilania 
terkotanie wy³¹cznika.

Wy³¹czy uk³ad po 10 sekun-
dach. Przy ci¹g³ym powta-
rzaniu siê stanu nale¿y skon-
taktowaæ siê z dostawc¹ lub 
instalatorem.

®SubTronic3P  wykry³ brak 
po³¹czeñ do uzwojenia 
silnika.

Wy³¹czy uk³ad po 10 sekun-
dach. Przy ci¹g³ym powta-
rzaniu siê stanu nale¿y skon-
taktowaæ siê z dostawc¹ lub 
instalatorem.
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Sygnalizacja - stan awaryjny

Stan / Przyczyna / Porada
wyœwietlacz

Pompa
Nie za³¹cza siê

Brak zasilania

SprawdŸ uk³ad zasilania (czy 
dzia³aj¹ inne urz¹dzenia?)

Zepsuty wy³¹cznik

Kontakt z dostawc¹

Stan Przeci¹¿enia

Skasowaæ przeci¹¿enie 
uk³adu

Zepsuty wy³¹cznik

Kontakt z dostawc¹

Pompa
nie wy³¹cza siê
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Ilustracja A

Ilustracja B

3. Wy³¹cznik
    termiczny

L N

9

PE PE 4 5 6

M.

1. SubTronic S.C.

2. Kondensator

7. W³¹cznik ON/OFF

4. Szary/Niebieski

5. Br¹zowy

6. Czarny

8. Silnik PSC

9. 230V
    zasilanie 1-fazowe

PE - uziemienie

Importer: ul. Szamotulska 17d,  62-081 Chyby,   tel. 61 867 46 63,   fax 61 867 24 80,   mail: office@femot.pl
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