
ZALECENIA INSTALACYJNE: 
 

1. Elektroniczny układ zabezpieczający UZE 2000 przeznaczony jest
współpracy z pompami ogrodowymi, głębinowymi i hydroforami

2. Instalowanie układu należy powierzyć osobie posiadaj
uprawnienia. 

3. Układ należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie 
do temperatury wyższej niż 40 °C. 

4. Instalowanie przeprowadzić zgodnie z opisem MONTAŻU.
5. Układ nie może być narażony na zalanie wodą oraz na warunki powoduj

skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia).
6. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane zgodnie z zasadami 

postępowania z urządzeniami elektrycznymi. 
7. Zalecane jest sprawdzenie ustawienia układu przed uruchomieniem pompy.
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ZASTOSOWANIE: 
UZE 2000 jest układem elektronicznym przeznaczonym do zabezpieczania 
jednofazowych silników asynchronicznych przed: 

• Przeciążeniem, 
• Suchobiegiem. 

UZE 2000 przeznaczony jest do zabezpieczania silników jednofazowych pomp: 
• Hydroforowych, 
• Ogrodowych, 
• Głębinowych, 
• Basenowych, 
• Do ścieków, 
• Cyrkulacyjnych. 

ZASADA DZIAŁANIA: 
UZE 2000 kontroluje pracę pompy (prąd pracy), a w przypadku wystąpienia 
przeciążenia lub suchobiegu i utrzymywania się takiego stanu przez okres 4 sekund, 
nastąpi wyłączenie pompy sygnalizowane świeceniem się czerwonej lampki 
AWARIA , następnie odczeka 10 minut i sprawdzi czy problem został usunięty (np. 
czy w studni pojawiła się już woda). 
Stan świecenia lampki AWARIA : 

• Światło czerwone ciągłe sygnalizuje wystąpienie PRZECIĄŻENIA, 
• Światło czerwone migające sygnalizuje wystąpienie SUCHOBIEGU. 

Świecenie się zielonej lampki ZASILANIE  sygnalizuje prawidłową pracę. 
PROGRAM – przycisk służący do zapamiętywania parametrów pracy silnika pompy. 
START – przycisk służący do ponownego uruchomienia wyłączonej awaryjnie 
pompy. 
UWAGA: po wł ączeniu do sieci i ka żdorazowym uruchomieniu pompy 
przyciskiem START UZE 2000 przez okres 5 sekund nie  kontroluje pracy 
pompy, czeka na ustabilizowanie si ę parametrów elektrycznych. 
Sygnalizowane jest to przez migaj ącą zielon ą lampk ę ZASILANIE. 

 
ZASILANIE: 

Stan świecenia lampki ZASILANIE: 
• Światło zielone ciągłe sygnalizuje prawidłową pracę pompy, 
• Światło zielone migające sygnalizuje (przez 5 sekund) stan przygotowania 

układu do pracy. 
MONTAŻ: 

Zabezpieczenie UZE 2000 jest oferowany w wykonaniu umożliwiającym włączenie 
układu bezpośrednio do sieci 230 V, 50 Hz do gniazda 1-fazowego z uziemieniem. 
Włączone do gniazda zabezpieczenie UZE 2000 umożliwia podłączenie pompy za 
pomocą wtyczki 1-fazowej. 
Użytkownik powinien wykonać następujące czynności przy pierwszym montażu UZE 
2000: 

1. zamontować (hydraulicznie i elektrycznie) i uruchomić prawidłowo pompę, 
2. przygotować (zamontować) prawidłowo z zachowaniem wszystkich środków 

bezpieczeństwa gniazdo 1-fazowe 230 V, 

3. włączyć UZE 2000 do przygotowanego gniazda, 
4. włączyć wtyczkę zasilania pompy do gniazda UZE 2000, 
5. pompa powinna zostać załączona, 
6. gdy przestanie pulsować zielona dioda ZASILANIE, nacisnąć przycisk 

PROGRAM, 
7. na chwilę około 1 sekundy będą świeciły się lampki ZASILANIE (zielona) i 

START (czerwona), 
8. następnie będzie się świecić tylko lampka ZASILANIE (zielona), 

UWAGA: je żeli po wł ączeniu pompy w trybie programowania nie zostanie, w  
ciągu 4 sekund od za świecenia si ę na stałe diody ZASILANIE, naci śnięty 
przycisk PROGRAM, wówczas układ b ędzie sygnalizował awari ę i wył ączy 
pomp ę. Należy w takim przypadku nacisn ąć przycisk START i przej ść 
ponownie do pkt.6. 

UŻYTKOWANIE: 
UZE 2000 automatycznie kontroluje parametry elektryczne zasilanej pompy. W 
przypadku zadziałania zabezpieczenia sygnalizowanego lampką AWARIA i 
wyłączenia pompy należy: 

• wyłączyć wtyczkę pompy z gniazda UZE 2000, 
• ustalić przyczynę awarii, 
• usunąć zaistniałą usterkę i ponownie załączyć przyciskiem START 

pompę, 
W przypadku wystąpienia suchobiegu należy sprawdzić: 

• szczelność instalacji po stronie ssącej pompy, 
• poziom wody w studni, 
• stan filtrów po stronie ssącej pompy (jeśli występują), 
• czy pompa pracuje bez rozbioru wody. 

W przypadku wystąpienia przeciążenia należy sprawdzić: 
• czy nie wystąpiło mechaniczne zablokowanie pompy, 
• czy nie występuje przeciążenie pompy (duży rozbiór wody-praca na 

otwartym wypływie), 
• parametry zasilania elektrycznego. 

Po usunięciu przyczyny awarii włączamy ponownie wtyczkę zasilającą pompę do 
UZE 2000, naciskamy przycisk START i po pięciu sekundach układ sprawdzi czy 
pompa pracuje prawidłowo. Jeśli parametry elektryczne są prawidłowe UZE 2000 
przechodzi w stan normalnej pracy, natomiast jeśli przyczyna awarii nie została 
usunięta UZE 2000 po dalszych 4 sekundach wyłączy pompę sygnalizując 
AWARIA. Jeżeli w ciągu 4 cykli załączania przyciskiem START UZE 2000 nie 
przechodzi do stanu normalnej pracy, należy ponownie przeanalizować przyczynę 
wystąpienia awarii oraz skontaktować się z serwisem pomp. 

DANE TECHNICZNE: 
1. Znamionowe napięcie zasilania  230 V AC, 50 Hz 
2. Moc podłączanego odbiornika (pompy)  100-1700 W  
3. Wilgotność względna powietrza  ≤ 95 % 
4. Stopień ochrony    IP 40  
5. Klasa izolacji    I 
6. Wymiary regulatora    117 x 67 x 45 mm 
7. Temperatura otoczenia   0 - 40 °C 
8. Typ rozłączenia    jedna faza  


