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PL INSTRUKCJA VITALIA PREMIUM VS1 

Dokumentacja powiązana 
Dodatkowe informacje zebrane w niniejszej karcie należy 
przechowywać razem z oryginalną instrukcją obsługi "Pompy 
niesamozasysające i samozasysające z/bez kosza 
przepływowego z tworzywa sztucznego" i muszą być zawsze 
dostępne dla właściwego personelu. 

POMPA FILTRUJĄCA VITALIA PREMIUM VS1 
https://wszystkodobasenow.pl/pompa-basenowa-speck-vitalia-premium

https://wszystkodobasenow.pl/pompa-basenowa-speck-vitalia-premium
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Słowniczek 
TD Dane techniczne 

Sa Przyłącze wlotowe 

Da Przyłącze wylotowe 

d-Saug Zalecana średnica linii ssawnej od 5 m 

d-Druck Zalecana średnica linii ciśnieniowej od 5 m 

max. L Maksymalna długość pompy 

D Gęstość 

P1 Moc wejściowa 

P2 Moc wyjściowa 

I Prąd znamionowy 

Lpa (1 m) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m mierzony zgodnie z 
DIN 45635 

Lwa Wydajność akustyczna 

m Waga 

WSK Wbudowany lub zewnętrzny wyłącznik przeciążeniowy 

PTC Rezystor PTC  

Hmax. Całkowita wysokośc dynamiczna 

SP Samozasysanie 

Hs; Hz Geodezyjna wysokość podnoszenia między poziomem wody a pompą 

Hs Całkowita wysokość zasysania 

Hz Całkowita wysokość podnoszenia przy zalanym ssaniu 

IP Typ obudowy silnika 

W-Kl Klasa izolacji 

n Prędkość silnika 

P-GHI 2.5 bar maks. ciśnienie w obudowie/ciśnienie systemowe 

T Temperatura wody 

● Tak 

○ Nie 

T/°C Objaśnienie dotyczące maks. temperatury wody 40 °C (60 °C): 40 °C = 
maks. dopuszczalna temperatura wody zgodnie z dopuszczeniem GS. 

(60 °C) = pompa jest zaprojektowana na maksymalną temperaturę 
wody 60 °C. 

1~/3~ Odpowiednie dla ciągłego działania 
przy: 

1~ 220 - 240 V ± 5% 
3~ Y/∆ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5% 

3~ Y/∆ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5% 

Dla napięcia standardowego zgodnie z DIN IEC 60038; 
DIN EN 60034 
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OSTRZEŻENIE 

 
 

 

Pompa posiada stały silnik magnetyczny i jest elektronicznie zabezpieczona 
przed przeciążeniem. 
 

Podłączanie zewnętrznych styków przełączających 
 
Pompa jest wyposażona w 5-żyłowy kabel z otwartymi końcówkami do 
sterowania zewnętrznego. Kabel ten posiada wtyczkę wewnątrz skrzynki 
zaciskowej, którą należy ponownie podłączyć do odpowiedniego 
sterowania (cyfrowy sygnał bezpotencjałowy lub analogowy). Styki wtyczki 
znajdują się na płytce w górnej części skrzynki przyłączeniowej silnika. 
Aby otworzyć skrzynkę zaciskową, należy odkręcić cztery śruby na 
jednostce sterującej. 

 

 

Kondensatory obwodu pośredniego pozostają naładowane przez długi czas 
po wyłączeniu napięcia sieciowego. 

 Przestrzegać elektrycznych przepisów bezpieczeństwa. 
 Przed otwarciem skrzynki zaciskowej silnika odczekać co najmniej 5 

minut po odłączeniu napięcia zasilającego. 

Górny styk na płytce służy do sterowania sygnałem cyfrowym 
(bezpotencjałowym), a dolny styk do sterowania sygnałem 
analogowym. 
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Kable muszą być podłączone bezpotencjałowo. Styki przełączać 
tylko pojedynczo (przestrzegać pierwszeństwa styków).  
W przeciwnym razie żądana prędkość nie zostanie aktywowana. 
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UWAGA 

UWAGA 

 
 

Poziom wydajności silnika/ustalona prędkość obrotowa jest włączana za 
pomocą przycisku ręcznego lub zewnętrznych styków przełączających. 
Aktywowane są styki przełączające i przypisana wydajność/prędkość. 

Jeżeli pompa uruchamia się ze stanu spoczynku, uruchamia się w trybie 
zalewania, a następnie z wybranym poziomem wydajności/stałą prędkością 
obrotową. 

Podczas pracy pompa jest uruchamiana bezpośrednio z określonym 
poziomem wydajności/ustaloną prędkością, bez czasu zalewania. 

Jeżeli sterowanie zewnętrzne nie jest konieczne, końcówki kabli należy 
zaizolować. 

 
 

 
W celu ułatwienia współpracy z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak 
elektryczne wymienniki ciepła lub systemy dozujące, zaleca się 
zainstalowanie monitora przepływu z odpowiednią stacją analizującą. 
Może on również wysyłać komunikat o błędzie. 
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Aby uniknąć awarii silnika, należy przestrzegać następujących 
punktów: 

- Przewód sterujący powinien być prawidłowo zainstalowany przez 
specjalistę. 

Należy unikać montażu równolegle do linii energetycznych lub ich 
obciążenia. 

- W przypadku przedłużenia przewodów sterujących, na wejściu 
cyfrowym mogą wystąpić niebezpieczne napięcia. Należy ich unikać 
stosując izolację. 

- Kable zasilające dla różnych wejść nie powinny być podłączone do 
tej samej linii zasilającej. 

 
 

Wybór trybu działania 
 

Silnik ten posiada dwa różne tryby pracy (funkcje). Silnik może być 
sterowany albo przez prędkość, albo przez wydajność. 

W trybie "stała prędkość", na silniku ustawiana jest żądana prędkość i 
jest ona utrzymywana na stałym poziomie. 

W trybie "stała moc", na silniku ustawiana jest żądana moc w % i jest 
ona utrzymywana na stałym poziomie w całym zakresie charakterystyki. 
Silnik reguluje tutaj niezależnie prędkość obrotową zgodnie z ustawioną 
wydajnością. 

 

Funkcja Stała wydajność* Stała prędkość 

Ustawienia domyślne:   

Wydajność/Prędkość: 1 = 60 % 1 = 2000 min-1 

 2 = 80 % 2 = 2400 min-1 

 3 = 100 % 3 = 2850 min-1 

Wydajność/prędkość zalewania: 
= 100 % = 2850 min-1 

Czas zalewania: = 5 minut = 5 minut 

Wydajność/prędkość 
5 - 100 % (w 1 % 1000 - 2850 min-1 

które można ustawić: krokach) (w 50 min-1 krokach) 

Czas zalewania, który można 
0 - 10 minut (w 0 - 10 minut (in 

można ustawić: 1 min krokach) 1 min krokach) 

* Stała wydajność jest ustawieniem domyślnym 

UWAGA 
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Ustawianie trybu pracy/sterowania: 

Po włączeniu zasilania (podłączeniu wtyczki) i 
jednoczesnym naciśnięciu przycisku  na 

wyświetlaczu pojawią się dwie cyfry "# #". Cyfra po 
lewej stronie oznacza tryb sterowania, a cyfra po 
prawej stronie tryb pracy. 
Tryb sterowania można zmienić za pomocą przycisku

, a tryb pracy za pomocą przycisku . Nacisnąć

 , aby zapisać. 

Tryb pracy: 
0: stała wydajność (ustawienie fabryczne) 
1: stała prędkość 
Stryb sterowania: 
0: Sterowanie tymi przyciskami 
1: Sterowanie tymi przyciskami                + sterowanie  

 
zewnętrzne przez styki bezpotencjałowe n1, n2, n3, Stop, GND 
(ustawienie fabryczne)2: 4-20 mA 
3: 0-10 V 

 

Uwaga: Należy przestrzegać okablowania dla trybu sterowania 4-
20 mA i 0-10 V. 

wydajności/prędkości; do zmian w trybie programowania 

(4)   
      : używany do wyboru poziomu wydajności/prędkości;              
do zapisu w trybe programowania 

(6)  
           : do zatrzymywania silnika 

: używany do wyboru poziomu 

wydajnościance 

(3/5) 

Interfejs użytkownika: 
(1) wyświetlacz LED: wyświetla aktualny poziom 

wydajności/prędkość silnika. 

(2)   
       : używany do wejścia w tryb programowania lub do 
resetowania sterowania. 
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Działanie: 

Nacisnąć przycisk ,  lub   aby wybrać ustawiony poziom 

wydajności/prędkość. 
Jeżeli pompa uruchamia się ze stanu spoczynku, rozpoczyna pracę 
w trybie zalewania, a następnie z wybranym poziomem 
wydajności/prędkością. 
Tak długo, jak pompa znajduje się w fazie zalewania, miga dioda 
LED wybranego zakresu wydajności/prędkości. 

Podczas pracy pompa jest uruchamiana do ustalonego poziomu 

wydajności/prędkości bezpośrednio, bez czasu zalewania. 

Silnik jest zatrzymywany przez naciśnięcie przycisku  Dioda LED 

"Power" miga, a na wyświetlaczu pojawia się napis "OFF". 

 

Uwaga: Jeżeli pompa jest używana z zewnętrznym sterownikiem, należy 

przerwać połączenie z zewnętrznym sterownikiem lub odłączyć zewnętrzny 
sterownik od napięcia sieciowego podczas programowania poziomu 
wydajności/prędkości i czasu zalewania! 

 
 

 

Ustawianie wydajności/prędkości: 
Naciśnij przycisk poziomu wydajności/ stałej prędkości, 
który ma być zmieniony, a następnie przytrzymaj 

przycisk    wciśnięty na co najmniej 3 sekundy, aż 

wyświetlacz zacznie migać. Teraz można zmieniać 
wydajność/prędkość za pomocą przycisków   . 

Aby zapisać zatwierdź . 

Aby anulować i zachować oryginalne ustawienie, 
należy nacisnąć przycisk  . 

 

Uwaga: Podczas fazy zasysania nie jest możliwa zmiana 
poziomu/prędkości wydajności. 

 
 

 

Ustawianie parametrów zalewania.: 

Należy zatrzymać silnik ( ) aby zaprogramować 

czas zalewania. Naciskać przycisk   przez 
przynajmniej 3 ekund, aż wyświetlacz zacznie migać. 
Teraz można ustawić wydajność/prędkość, z jaką 
silnik ma się uruchomić podczas czasu zalewania. 
Wydajność/prędkość można zmienić za pomocą 
przycisków  i zatwierdzić za pomocą . Po 
ustawieniu wydajności zalewania można określić 
długość czasu zalewania. Czas zalewania można 
ustawić w zakresie od 0 (=Wyłączony) do 10 minut. 
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Resetowanie: 
Silnik może zostać zresetowany do stanu wyjściowego 
poprzez naciśnięcie przycisku  przez co najmniej 15 

sekund. Silnik zatrzymuje się i zapalają się trzy diody 
LED poziomów wydajności/prędkości. 

 
 

 

Wyświetlacz jednostki sterującej wyłącza się po 3 
minutach bez działania, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
zewnętrzna jednostka sterująca np. wysyła sygnał do 
pompy co minutę. 

Po spadku napięcia pompa automatycznie uruchamia się ponownie z 
ostatnio ustawioną wydajnością/prędkością lub pozostaje zatrzymana, 
jeśli została wcześniej zatrzymana. 

 

Pompę można włączać i wyłączać za pomocą przeznaczonego do tego celu 
przewodu sterującego (styk bezpotencjałowy). Może to być sterowanie BADU 
Logic, BADU OmniTronic lub za pomocą małego przekaźnika sprzęgającego. 
Dzięki temu elektronika jest mniej obciążona. 
 

Przegląd możliwych komunikatów roboczych i komunikatów o 
błędach 
W przypadku wystąpienia usterki silnik wyłącza się na stałe. Wyjątek:  
" Niedostateczne napięcie". Silnik włącza się ponownie automatycznie, gdy tylko 
napięcie przekroczy 209 V przez co najmniej 6 sekund. 

W przypadku wystąpienia błędu, instalacja musi zostać odłączona od sieci. Patrz 
rozdział 2.2 oryginalnej instrukcji obsługi "Pompy samozasysające i nie 
samozasysające z/bez oprawy z tworzywa sztucznego (wersja AK)". 

 

Nr błędu Opis 

E-01 Przeciążenie obwódu pośredniego DC 

E-02 Przeciążenie obwodu pośredniego DC (tylko sygnał, silnik 
nie zatrzymuje się) 

E-03 Niskie napięcie obwodu pośredniego DC (silnik zatrzymuje 
się) 
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Nr błędu Opis 

E-04 Przeciążenie prądowe modułu mocy - poziom 
oprogramowania 

E-05 Przeciążenie prądowe modułu mocy - poziom sprzętowy 

E-07 Napięcie wejściowe AC jest zbyt wysokie 

E-08 Napięcie wejściowe AC jest zbyt niskie 

E-10 Wyłącznik ochronny silnika (elektryczna ochrona cieplna) 

E-11 Ochrona prędkości silnika 

E-13 Przegrzanie modułu mocy 

E-16 Prędkość silnika nie jest zsynchronizowana ze sterowaniem. 

E-20 Usterka uziemienia 

E-21 Zwarcie w fazie 

E-22 Otwarty obwód fazy wyjściowej 

E-31 Błąd komunikacji - płyta główna 

E-41 Błąd obwodu - czujnik prądu 

E-42 Błąd prądu rozruchowego/ przekaźnika 

E-43 Błąd próbkowania napięcia, napięcie AC i napięcie DC nie 
jest odpowiednie 

E-51 Błąd czujnika ciepła modułu mocy 

E-60 Zablokowany silnik 

E-61 Sygnał procesu cyfrowego Błąd pamięci ROM On-Chip 

E-62 Sygnał procesu cyfrowego Błąd pamięci RAM On-Chip 

E-63 Cyfrowy sygnał procesu, błąd, program nie wyregulowany. 

E-66 Błąd komunikacji - skrzynka przyłączeniowa. 
 

Poniższe punkty odnoszą się do odpowiedniej dokumentacji! 

Montaż lub demontaż pokrywy/kosza filtracyjnego 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiana baterii w przezroczystej wkładce 
 

1. Wyłączyć pompę. 

2. Zamknąć zawory odcinające. 

3. Zdjąć pokrywę 

4. Odkręcić małą pokrywę (1) za pomocą dwóch kołków (2) otwieracza. 

5. Wyjąć wkładkę. 

6. Wypchnij diodę LED z dolnej części wkładki. 

7. Wymienić baterie. 2x Typ CR2032, 3V 
Zwrócić uwagę na biegun (+/-)! 

8. Montaż w odwrotnej kolejności  


