
TREVI LOGIC SP – STP – TP frekvenciaváltó és áramláskapcsoló 1 fázis-1 fázis, 1 
fázis-3 fázis, 3 fázis-3 fázis, 1,3-7,5 kW teljesítmény, IP 65 védettség 

 Kezelési leírás  

Vezérlő panel 

 

    Zöld led világít A készülék áram alatt van 

     Sárga led világít 
A szivattyú üzemel 

      Piros led villog 
Szárazon futás vagy hibás működés 

      Nyomógomb 
Kézi újraindítás 

       Nyomógombok 
Hozzáférés a vezérlőpanelhez vagy lezárás 

 

A motor által felvett áramerősség beállítása (Current) 

Olvassa le a szivattyú által felvett áramerősséget a szivattyú adattáblájáról. Nyomja meg az  gombot (a 

zöld LED világítani kezd) állítsa be a kívánt értéket a  gombok használatával. A kívánt érték 

beállításához nyomja meg ismét a  gombot (a sárga LEDvilágítani kezd) a kívánt érték elmentésre kerül. 

A szivattyú üzemelése alatt tényleges áramfelvétel jelenik meg a kijelzőn  

 

A rendszer pillanatnyi nyomása. (Pressure) 

A zöld  gomb megnyomásával be, a piros gomb megnyomásával ki kapcsolható a szivattyú 

A készülék gyártási száma 

 

A kívánt nyomás beállítása (System pressure) 

Nyomja meg a  gombot (zöld led világít) állítsa be a kívánt értéket a  gombok használatával. A 

kívánt érték beállításához nyomja meg ismét a  gombot (a sárga LED világítani kezd) a kívánt érték 

elmentésre kerül 

 

 

A minimális nyomás beállítása (Cut-in pressure) 

Nyomja meg a  gombot (zöld LED világít) állítsa be a kívánt értéket a  gombok használatával. 

A kívánt érték beállításához nyomja meg ismét a  gombot (a sárga LED világítani kezd) a kívánt érték 

elmentésre kerül. 

Hibaüzenetek 



Bármely hiba vagy rendellenes működés esetén a készülék megállítja a szivattyút, a piros LED villog „Failure” és a 

„Current” kijelzőjén megjelenik a hibakód.  

 

Hibakód  Hiba leírása  Újraindítás  

E1 A készülék túlmelegedett Automatikus (1) 

E2 Túl magas feszültség Automatikus (2) 

E3 Túl magas áramerősség Automatikus (3) - Kézi 

E4 Rövidzár a fázis és/vagy a fázis és föld között Kézi (4) 

E5 Hibás elektromos bekötés (fázis, motor) Ellenőrizze a bekötéseket 

E6 Hibás nyomásérzékelő Cserélje ki a nyomásérzékelőt 

E7 Nincs bejövő fázis Ellenőrizze a bekötéseket 

-- A készülék nem tud bekapcsolni Kézi (5) 

H1 Szárazon futás Kézi (6) 

H2 A beállított rendszer nyomás magasabb, mint a szivattyú 

által előállított üzemi nyomás 

Kézi (7) 

 

1. A készülék automatikusan visszakapcsol, ha a hőmérséklet a biztonságos szintre hűl 

2. A készülék automatikusan visszakapcsol, ha a feszültség a megfelelő értékre csökken. 

3. Egy perc után a készülék automatikus újraindítást kísérel meg, ha ez nem sikerül nyomja meg az    gombot 

(piros led világít) és ellenőrizze a motor adattábláján, hogy a felvett áramerőssége megfelelő e a bealított értéknek. 

Ezután nyomja meg az   gombot (zöld led világít) majd  gombot a készülék újraindításához.  

4. Húzza ki a tápkábelt várjon míg az összes led kialszik és ellenőrizze a elektromos vezetékeket a motor és a 

készülék között.   

5. Nincs hálózati feszültség. 

6. Ellenőrizze, hogy van-e víz azután tartsa nyomva a   gombot míg a villogó piros led ki nem alszik.  

7. Ellenőrizze a szivattyú maximális üzemi nyomását, majd ennek megfelelően állítsa be a készüléket.  

 

A TREVI LOGIC SP – STP – TP frekvenciaváltó és áramláskapcsoló teljes körű elektromos 
védelmet biztosít az elektromos szivattyúmotor részére (fázis kimaradás, fázis csere, alacsony-

magas feszültség, túláramfelvétel, rövidzár). Védi a szivattyút a szárazon futástól. Csak 
függőlegesen telepíthető. Lassú indítással megelőzi a kút homokolását, a lassú leállás miatt nem 



alakul ki vízütés a hálózatban. IP 65 védettség lehetővé teszi nedves kútaknában is a biztonságos 
üzemelést. Csatlakozás a csőhálózatba 5/4”, vagy 6/4”. 

A frekvenciaváltó készüléket a beépítés során TILOS megbontani, a 

bekötéshez az adott kábeleket kell felhasználni. 

 

A frekvenciaváltó készüléket közvetlenül földelni szükséges a túláram 

(villámlás) miatti károsodások elkerülésére. 

 

TREVI SRI. 

 

 


