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УВАГА:

лише 60% оплаченої користувачами електроенергії використовується насосним 
обладнанням для реальних потреб технологічних процесів в разі недосконалого управління
режимами його роботи

щорічно виходить з ладу 3-5% використовуваних у промисловості та у домогосподарствах
двигунів, зокрема до 10% - двигунів електронасосів

50-60% аварійних ситуацій викликані прямо чи опосередковано аваріями мережевої 

напруги до 30% аварійних ситуацій у викликані роботою електронасосів без води

тривала робота електродвигуна насоса з струмовим перевантаженням 5% від номінального
скорочує термін його на 50%
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ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ (СТАНЦІЯ)
захисту та управління насосом
ТК112-Н1

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТК112-Н1 – пристрій комплектний захисту та управління насосом призначений для управління насосом,
оснащеним електродвигуном змінної трьохфазної напруги 380В будь-якої потужності та для захисту 
електродвигуна від аварійних режимів роботи:

в системах побутового та промислового водопостачання; в 
системах опалення та гарячого водопостачання;
в системах відведення стоків житлових, адміністративних і промислових об'єктів;
в системах поливу та меліоративних системах тощо.

ТК112-Н1 ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОНАСОСОМ

Автоматичне управління електронасосом у режимі підйому рідини:

відповідно до рівня рідини у накопичувальному резервуарі (Liquid Level Switch, 711):
з використанням дискретних датчиків верхнього та нижнього рівнів рідини;
з використанням поплавкового датчика з коефіцієнтом повернення, що налаштовується;

відповідно до тиску стовпа води у резервуарі (  Pressure Switch, 63  ):
з використанням електроконтактного манометра з двома дискретним виходами;

з використанням реле тиску з дискретним виходом та коефіцієнтом повернення, що
налаштовується.

Автоматичне управління електронасосом у режимі відкачування рідини здійснюється: відповідно до 
рівня рідини у накопичувальному резервуарі(Liquid Level Switch, 71):

з використанням дискретних датчиків верхнього та нижнього рівнів рідини;
з використанням поплавкового датчика.

Підтримка у заданих межах цільового параметра (рівня рідини, тиску, та ін.) здійснюється шляхом
вмикання та вимикання насоса за дискретними сигналами зовнішніх датчиків.
Автоматичне упраління роботою насоса відповідно до установок тижневого таймера (опція Т).

ТК112-Н1 може використовуватися в режимі ручного управління електронасосом.

1 Тут та надалі використовується нумерація функцій приладів відповідно до стандарту IEEE Std C37.2ТМ-2008.
IEEE Standard for Electrical Power System Device Numbers, Acronims, and Contact Designations. IEEE Powr 
and Energy Society.
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ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОДВИГУНА НАСОСА
захист електродвигуна насоса з встановленням заборони на подальше його включення до
усунення аварійної ситуації при відсутності рідини (Liquid Level Switch, 71);
захист  від  тривалого  струмового  перевантаження електромотора  насоса  шляхом
відмикання/вмикання пристрою плавного пуску (Time Overcurrent Protection, 51) з урахуванням
робочого теплового перевантаження (Thermal Overload, 49) на основі теплової моделі роботи
електродвигуна (з урахуванням попередніх циклів нагрівання та охолодження);
захист при затягнутому пуску та при блокуванні ротора (Locked Rotor /Define Time Overcurent
Protection, 50N/51N);
захист від струмового недовантаження електродвигуна (Load Loss or Undercurrent, 37) (обрив
муфти, відсутність рідини для перекачування та ін. причини недопустимого зниження 
навантаження);
захист при неякісній мережевій напрузі (Phase Current Unbalabce, 46) (недопустима 
асиметрія напруги електромережі, включаючи обрив фази, злипання фаз);

захист при перевищенні заданої кількості спроб стартувати за заданий проміжок часу
(Frequency of Starts/Lockout Reley, 66/86)
захист при неприпустимо низькому рівні ізоляції між статором і корпусом (перевірка перед
стартом);
захист при виявлені пульсацій струму електродвигуна внаслідок нечіткого вмикання
(деренчання) пускача;

захист від короткого замикання (AC Circuit Breaker Position, 52b);
захист при виявленні струму витоку на землю з кабелю чи з електродвигуна (Ground
Instanleous Overcurrent, 50G) (опція Д);

захист при неправильній роботі зовнішніх датчиків.

Більшість аварій дублюється в пристрою плавного пуску.
СИГНАЛІЗАЦІЮ, ІНДИКАЦІЮ ТА УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ

індикацію параметрів роботи, зокрема сигналізацію про аварійну роботу та індикацію
параметрів аварійного стану на вбудованому дисплеї

видачу сигналу про аварію на винесений засіб індикації
підключення до віддалених пультів управління (автоматизованих робочих місць персоналу) 
або включення до складу автоматизованих системи управління технологічними процессами 
(опції П,Р і М).

СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ

налаштування уставок мікропроцесорного багатофункціонального пристрою ТК2 відповідно до
режиму використання конкретного електронасоса та відповідно до параметрів конкретного 
електродвигуна.
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ПЕРЕВАГИ:

Механізми застосування ТК112-Н1 для потреб замовників у різних сферах використання насосного
обладнання ретельно відпрацьовано з урахуванням тривалого досвіду роботи з насосним 
устаткуванням виробництва широкого кола вітчизняних та світових компаній.

Застосування в ТК112-Н1 мікропроцесорного багатофункціонального пристрою захисту та управління 
електродвигуном ТК2 та оригінальних датчиків струму, патент України №89403 від 25.01.2010р. власної 
розробки і виробництва дозволило ТОВ «Техноконт» надавати замовнику комплексний захист двигуна 
електронасоса з реалізацією функцій відповідно до міжнародного стандарту IEEE Std C37.96-10122 та 
функцій з управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволяє забезпечувати безаварійне 
функціонування насосного обладнання з високими показниками ефективності/вартості.

ТК112-Н1 може використовуватися як автономно, так і з віддаленим управлінням або у складі 
автоматизованих систем управління технологічними процесами.

ТК112-Н1 розроблено згідно з ДСТУ IEC 60439-1:2003 та вимогами до низьковольтного електричного
обладнання визначених Технічним регламентом затвердженим КМ України від 29.10.2012 №1149 у
редакції від 29.08.2012р.

2 IEEE Std C37.96-2012 IEEE Guide for Motor Protection
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Ця інструкція з експлуатації чинна для комплектних пристроїв ТК112-Н1 наступних моделей з 
опціями:

Модель

Опції

Тип
Комплектний пристрій (станція) захисту та управління насосом

ТК112-Н1/ Х X Х Х Х потужністю:
ТК112-Н1/ I I I I I

0 I I I I 0,7 ≤Рн≤ 3,5 кВт (від 2 до 10 А)

1 I I I I 2,5 ≤Рн≤ 11 кВт (від 6 до 25 А)

2 I I I I 4,5 ≤Рн≤ 22 кВт (від 10 до 55 А)

Діапазон номінальних 3 I I I I 8,5 ≤Рн≤ 32 кВт (від 20 до 65 А)
потужностей/ 4 I I I I 15 ≤Рн≤ 45 кВт (від 30 до 90 А)

струмів ЕД 5 I I I I 45 ≤Рн≤ 110 кВт (від 50 до 220 А)

6 I I I I 75 ≤Рн≤ 180 кВт (від 50 до 360 А)

7 I I I I 110 ≤Рн≤ 250 кВт (від 100 до 500 А)

8 I I I I Діапазон погоджений за замовленням

Додаткова функція
Т

Упраління роботою насоса відповідно до установок тижневого
управління таймера

Додаткова функція захисту Г I I Оснащений засобами блискавкозахисту

Додаткова функція захисту Д I Реалізує функцію диференційного захисту

П Проводовий інтерфейс RS485

Засоби телекомунікацій Р Безпроводовий інтерфейс Zigbee, IEEE 802.15.4

М Мобільний зв’язок GSM/GPRS 900/1800 мГц

При замовленні пристроїв комплектних типу ТК112-Н1 необхідно зазначати:

тип пристрою
індекс (типорозмір) виконання в залежності від діапазону номінальних 
потужностей використовуваного в насосі електродвигуна

опції:  Г, Д, П, Т, П.

Виключно за окремим замовленням здійснюється:
виготовлення та постачання виробу з опціями Р та М;

виготовлення та постачання виробу з індексом «8» для захисту та управління устаткуванням зі
спеціальним діапазоном номінальної потужності від 0.7 кВт до 400 кВт

Перелік пристроїв комплектних серії ТК112, розробки та виробництва ТОВ «Техноконт», для управління
устаткуванням з одним або багатьма електронасосами, зокрема станцій типу ТК112-ПП з плавним 
пуском та зупинкою електродвигунів та ТК112-ЧП з плавним пустком, зупинкою та регулюваною 
швидкістю обертання див. у додатку Г.

Експлуатація ТК112-Н1 здійснюється власниками або електротехнічними працівниками, що мають 
відповідну групу з електробезпеки, згідно з цією настановою3, Правилами улаштування 
електроустановок, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів та іншими нормативними документами.

Виконання монтажних, налагоджувальних робіт та оперативні перемикання повинні здійснювати
спеціально підготовлені електротехнічні працівники або працівники спеціалізованої організації.

3Додатки до цієї Настанови, що визначають порядок експлуатації виробів з опціями Г, Д, П, Т, 

П, Р та/або М поставляються лише з виробами, що містять зазначені опції.
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1.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Електричні характеристики силового (головного) кола:

Електродвигун насосної установки:

тип: асинхронний трифазний змінного струму ~380В+15%-20%, 50Гц;
потужність:  будь яка в діапазоні від 0,7 кВт до 250 кВт;

Для насосного устаткування з потужністю двигуна більше 250 кВт – спеціальне виконання 
ТК112-Н1 за замовленням.

Мережа електропостачання:

трифазна мережа електропостачання змінною напругою 380 В з частотою 50Гц з системою 
заземлення TN-C (функції нейтрального робочого та нейтрального захисного провідників 
об'єднані в одному провіднику по всій довжині лінії).

1.2 Технічні характеристики допоміжного кола управління насосом (підключення зовнішніх 
датчиків)

Для  контролю  знаходження  поточного  цільового  параметру  системи  подачі,  транспортування  чи
відкачування  рідини заданих межах (рівень  рідини у  накопичувальному  резервуарі  чи  у  дренажному
приямку, рівень тиску у заданій точці системи, тощо) система оснащується  комплектом датчиків, які
повинні забезпечувати комутацію (без власного живлення) допоміжних кіл управління напругою 12 В з
максимальним комутованим струмом 0.02А, зокрема:

двома пасивними датчиками для верхнього та нижнього рівнів рідини (датчик зімкнений за 
наявності рідини та розімкнений за відсутності ріднини на заданому рівні) з, установленими на 
рівні включення та відключення електронасоса або
одним пасивним датчиком, налаштованим на два рівні цільового параметра та коефіцієнтом 
повернення.

Додатково  для  формування  сигналу  про  аварійний  стан  роботи  електродвигуна  насоса  без
навантаження, наприклад в разі аварійного зниження рівня рідини чи тиску, система може бути оснащена
пасивним нормально зімкненим датчиком «сухого ходу».
Найчастіше застосовуються:

комплект з трьох електродних пасивних датчиків (верхнього рівня рідини, нижнього рівня
рідини, наявності/відсутності рідини) ТК01 виробництва ТОВ «Техноконт»;
манометр з двома вихідними сигналами (верхнього рівня тиску та нижнього рівня тиску) типу
ЭКМ, ДМ2005, та ін., що відповідає ГОСТ 2405-88 та електродний пасивний датчик наявності
відсутності рідини;
поплавковий датчиком чи реле тискута електродний пасивний датчик наявності відсутності
рідини та ін.

1.3.Характеристики конструктивного виконання ТК112-Н1

ТК112-Н1, згідно з ДСТУ IEC 60439-1:2003, - комплектний пристрій низьковольтний
коробчатий, за конструктивним виконанням, призначений для закріпленя на стіні або ін.
стаціонарний, за умовами установлення, не призначений для переміщення в процесі
експлуатації)
захищений від дотику до струмопровідних частин та від попадання твердих тіл та рідини зі
ступенем ІР54 згідно з IEC 60529 (пилозахист та захист від крупних бризок)
класу 1 захисту від ураження електричним струмом згідно п.7.2 ДСТУ IEC 61140:2005
виду 1 (без внутрішніх відділень і перегородок), за видом внутрішнього виконання
відповідно до до п. 7.7 ДСТУ IEC 60439-1:2003
типу FFF електричних з’єднань функціональних блоків комплектного пристрою, відповідно до
п.7.11 ДСТУ IEC 60439-1:2003, стаціонарний
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1.4.Джерело живлення:
Окреме джерело живлення допоміжного кола ТК112-Н1 не використовується. Живлення здійснюється 
змінною напругою 220В однієї з фаз лінії енергопостачання головного кола.

Масогабаритні розміри та споживана потужність допоміжного кола

Модель Розміри Маса Споживана Примітки
ТК112-Н1/ Хххх потужність

ТК112-Н1/ 0ххх 400 х 240 х 160 до 8 кг 5.5 Вт
ТК112-Н1/ 1ххх 7 Вт

ТК112-Н1/ 2ххх 13 Вт

ТК112-Н1/ 3ххх до 9 кг 16 Вт

ТК112-Н1/ 4ххх 660 х460 х 270 до 35 кг 8 Вт

ТК112-Н1/ 5ххх 24 ВТ

ТК112-Н1/ 6ххх 1000 х 600 х 300 до 60 кг 45 Вт

ТК112-Н1/ 7ххх 1200 х 800 х 300 до 92 кг 51 Вт

ТК112-Н1/ 8ххх Узгоджується при замовленні

1.5.Умови експлуатації:
TK112-Н1 призначене для використання в приміщеннях з нерегульованими кліматичними умовами або із
зовнішнім розміщенням під навісами в нормальних умовах експлуатації згідно з п.6 ДСТУ IEC 60439-
1:2003:

температура від мінус 250С до 400C, середня температура за 24 год. – не більше 350С; 
відносна вологість періодично може досягати 100% при максимальній температурі 250С.
ступінь забруднення 3 – стандартний для промислового виробництва, з наявністю
струмопровідного забруднення або струмонепровідного забруднення, що стає струмопровідним 
внаслідок конденсації.

установлення не вище ніжж 2000м над рівнем моря.

Температура довкілля при транспортуванні та зберіганні - від мінус 250С до 400C, протягом короткого 
періоду – не вище 700С.
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2.ПОБУДОВА ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ
2.1.Побудова

Комплектний пристрій захисту та управління насосним обладнанням ТК112-Н1 конструктивно складається 
(рис.1.1) з металічної коробки, яка зовні закривається ключем, оснащена клемою підключення заземлення, 
пристосована для вводу до шафи чотирьохпроводового кабелю для підключення до електромережі, 
чотирьохпроводового кабелю підключення електродвигуна насоса, кабелів підключення датчиків та підключення
телекомунікацій, у якій змонтовано:відповідно до схеми з’єднань (див. додаток А рис.A.1):

мікропроцесорний багатофункціональний пристрій управління режимами роботи та захисту
електродвигуна ТК2;

автоматичний вимикач трьохфазний (АВ);
пристрій плавного пуску електродвигуна  (ПП);
струмовимірювальні силові шини з датчиками струму (Дт1,Дт2).

На дверцятах встановлено кнопки ВКЛ та ВИКЛ вмикання та вимикання станції та індикатори наявності 
мережі електропостачання МЕРЕЖА, стану РОБОТА та індикація страцювання захисту ЗАХИСТ. Живлення 
допоміжного кола ТК114-Н1 здійснюється від однієї з фаз електромережі живлення головного кола через 
запобіжник Пр. На дверцятах, також, встановлено кнопку СКИДАННЯ аваріїї пристрою плавного пуску.
Упристроях типу ТК112-Н1/Д додатково встановлено датчик струму витоку (дифтрансформатор) ДтУ.

Упристроях типу ТК112-Н1/Т встановлено тижневий таймер ТТ

2.2.Принцип роботи
Мікропроцесорний багатофункціональний пристрій управління режимами роботи та захисту електродвигуна
ТК02 здійснює автоматичне регулювання (підтримку у заданих межах) визначеного користувачем
цільового параметру (рівня рідини, значення тиску, тощо) шляхом включення та відключення
електродвигуна насоса через пристрій плавного пуску ПП за дискретними сигналами зовнішніх датчиків. При
цьому підтримка цільового параметру у заданих межах здійснюється за сигналом одного датчика,
налаштованого на два рівні параметру (рівні включення чи виключення електродвигуна насоса), або за
сигналами двох датчиків, встановлених на рівнях включення та виключення.
ТК112-Н1 з опцією Т дозволяє включати та виключати насос за установками тижневого таймера.
Мікропроцесорний багатофункціональний пристрій управління режимами роботи та захисту електродвигуна
ТК02 постійно відслідковує через струмовимірювальні силові шини Дт1 і Дт2 поточне значення струму у
кожній фазі, розраховує відповідно до теплової моделі електродвигуна, стан його теплового балансу, та у
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разі загрози перегрівання двигуна відключає його з видачею сигналу коду захисту. На основі характеристик 
поточного струму здійснюється захист двигуна від аварійних режимів роботи ( див. розділ ВСТУПу
«захист електродвигуна насоса»).
Захист від перегрівання забезпечується з викоритсанням теплової моделі.. На основі миттєвих значень 
струму мікропроцесор обчислює теплоту, згенеровану у електродвигуні за короткі проміжки часу і 
використовує інтеграл (I2t) як міру вхідної теплової енергії. Динамічно обчислюється тепловий стан 
електродвигуна як частка від повної теплової енергії, необхідної для зростання температури електродвигуна
до номінативної робочої температури.
Час реакції за установками виробника (уставка 10=90с) відповідає часу реакції теплового реле класу 20
згідно з ДСТУ IEC 60947-4-1

:
У більшості застосувань додаткове налаштування не потрібно.
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ВУ

НУ

Датчик сухого ходу

Електромотор насоса

ТК2 - мікропроцесорний багатофункціональний пристрій управління режимами роботи та захисту
електродвигуна ТК2
АВ - автоматичний вимикач трьохфазний
ПД – пристрій плавного пуску електродвигуна
Дт1,Дт2 -струмовимірювальні силові шини
ДтУ – датчик струму витоку
ВУ – датчик верхнього рівня рідини
НУ – датчик нижнього рівня
Пр – запобіжник
U - блискавко захист
Т – тижневий програмований електронний таймер
Рис.2.2 – Схема функціонування ТК112-Н1
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2.3. Особливі умови користувача

Режим використання
Користувач самостійно чи з залученням підрядних організацій визначає схему підключення зовнішніх 
датчиків до ТК112-Н1, відповідно до необхідного користувачеві режиму управління електронасосом. 
Необхідно вибрати один із зазначених нижче параметрів режиму управління електронасосом для 
подальшого налаштування мікропроцесорного пристрою ТК2 у складі ТК112-Н1:

П - подача (нагнітання) рідини за дискретними сигналами електродних датчиків верхнього та нижнього 
рівнів рідини (Додаток Б, рис.Б.1, а).

Режим П встановлено компанією-виробником за замовчуванням. ТК112-Н1 налаштовано таким чином, 
що в разі, якщо датчики не підключено, управління насосом здійснюється в ручному режимі кнопками 
на дверцятах шафи ВКЛ - включення насоса, ВИКЛ – виключення насоса.

ПЕ – подача/нагнітання рідини за граничними рівнями аналогових сигналів електроконтактного
манометра, датчика тиску типу ЭКМ або ДП та ін.. (Додаток Б, рис.Б.2, а та Б.2.б).
Пп - подача (нагнітання) рідини за дискретними сигналами реле тиску, тощо (Додаток Б, рис.Б.1, б).
О – відкачування (дренаж) рідини за дискретними сигналами електродних датчиків верхнього та 
нижнього рівнів рідини (Додаток Б, рис.Б.3, а).
Оп – відкачування рідини за дискретними сигналами реле тиску (Додаток Б, рис.Б.3, а).

Параметри електродвигуна
ТК112-Н1 може використовуватися для управління роботою електронасосів різної потужності та різних 
виробників. Користувач визначає та встановлює, при налаштуванні мікропроцесорного пристроюТК2 у 
складі ТК112-Н1, параметр струмового перевантаження Імакс . Величина параметру (уставки) Імакс 
повинна бути рівною або меншою величини номінального струму електродвигуна, зазначено у паспорті 
та на табличці, закріпленій на електродвигуні.Рекомендуємо задаватиІмакс рівним або меншим на 5…
10% від номінального струму електродвигуна.
Якщо струмове навантаження електродвигуна відоме або може бути виміряне, можна задати Імакс 
рівним не номінальному струму, а максимальному значенню усталеного струму навантаженого двигуна.
Величину параметру (уставки) Імін струмового недовантаження рекомендуємо задавати в діапазоні 
20…80% від I макс

Відновлення роботи після аварійного відключення електропостачання
ТК112-Н1 компанією –виробником налаштований для функціонування в режимі ручного запуску після вимкнення 
через аварійне відключення напруги електропостачання 380В (режим Р). Режим автоматичного відновлення роботи 
насосного обладнання за умов включення напруги електропостачання після її аварійного відключення (режим А 
можна встановити при налаштуванні мікропроцесорного пристрою ТК2.
Режим А допускається встановлювати лише коли це не може створювати небезпечні ситуації.
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3.МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
3.1. Розпаковування та перевірка комплектності

Розпакування проводити зі сторони напису ВЕРХ на упаковці.
Перевірку комплектності та зовнішній проводити згідно з ПАСПОРТОМ-ФОРМУЛЯРОМ. У випадку 
виявлення некомплектності поставки або дефектів скласти акт на звернутися до постачальника.
Рекомендуємо вивчити МАРКОВАННЯ, ознайомитися з цією НАСТАНОВОЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, вивчити 
призначення складових частин комплектного пристрою, розміщення органів управління, вхідних та 
вихідних блоків.

3.2.Заходи безпеки при підготовці до роботи

Виконання монтажних, налагоджувальних робіт та оперативні перемикання повинні здійснювати 
спеціально підготовлені електротехнічні працівники або працівники спеціалізованої організації згідно з 
цією Настановою, Правилами улаштування електроустановок, Правилами технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
та іншими нормативними документами.

3.3.Встановлення і монтаж

Встановлення і монтаж ТК112-Н1 здійснити відповідно до габаритних установочних розмірів.
Закріпити шафу. Кріплення шафи здійснити за вибраним місцем розташування. Для цього ослабити
кріплення петель, повернути кріплення до зручного для кріплення положення і знову їх закріпити.
Підключити зовнішні датчики (електродні датчики рівнів води, поплавкові датчики, електроконтактного 
манометра, реле тиску або ін.) відповідно до цільового призначення згідно із схемою, вибраною 
користувачем для забезпечення автоматичного управління електронасосом у необхідному режимі, до
клемника Х2

Заземлити ТК112-Н1 відповідно до схеми.

Підключити шафу до електромережі трифазної напруги згідно зі схемою рис.3.1. Входи L1, L2, L3 до 
вхідних клем автоматичного вимикача ВА, лінію PEN до клеми ЗЕМЛЯ шафи.
Лінії L1, L2, L3 електронасоса під’єднати до вихідних клем магнітного пускача ПД, лінію ЗАЗЕМЛЕННЯ
ДВИГУНА ЕЛЕКТРОНАСОСА (PE) до клеми заземлення ЗЕМЛЯ шафи.
УРАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЇ «Чередование фаз» ПОТРІБНО ЗМІНИТИ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВХІДНИХ 
ФАЗ (L1, L2, L3).

Проведення приймально-здавального випробування виробу компанією-виробником не звільняє фірму, 
що встановлює ТК112/Н1 від його перевіряння після транспортування та монтування в обсязі 
приймально-здавальних випробувань, що включає:

огляд монтажу та перевірка надійності контактів;
перевірка електроізоляційних властивостей;

перевірка засобів захисту та перевірка електричної неперервності кола захисту PE;
перевірка функціонування у режимах використання, заданих користувачем (після виконання
п.3.4)
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3.4.Налаштування мікропроцесорного пристрою ТК2 та ПРИСТРОЮ ПЛАВНОГО ПУСКУ у складі 
ТК112-Н1 відповідно до режимів роботи насоса користувача та паспортних даних 
електродвигуна насоса.

Перед налаштуванням пристрою плавного пуску необхідно ознайомитись з інструкцією пристрою
плавного пуску яка йде в комплекті.

Перед використанням шафи керування потрібно налаштувати такі параметри:
1B Ток полной нагрузки двигателя (заводські налаштування 35А)

2B Время пуска по рампе (заводські налаштування 30 сек)

2G Время останова (заводські налаштування 30 сек)

Для налаштування необхідно натиснути кнопку MENU стрілками обрати Главное меню →
Информ.о двигателе → 1B Ток полной нагрузки двигателя після цього встановити 
номінальний струм двигуна та натиснути кнопу MENU. Час розгону та зупинки 
втановлується в Главное меню → Пуск/останов двигателя 1

Подати живлення ТК2, для чого відкрити дверцята ТК112-Н1 та включити автоматичний вимикач ВА
За допомогою органів управління багатофункціонального мікропроцесорного пристрою ТК2 здійснити 
коректування встановлених виробником параметрів налаштування (уставок) згідно з індикацією, яка 
виводиться на дисплей. На дисплей виводиться декілька параметрів одночасно, один з цих параметрів
доступний для коректування за допомогою кнопок «+» та «-».

Кнопка «+» Кнопка «-»

Кнопка
Кнопка «ПАРАМ»

СБРОС

Рис.3.2 Органи управління мікропроцесорного пристрою ТК2

у складі ТК112-Н1
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Параметр (уставка) Імакс захисту від струмового перевантаження Натискаючи декілька разів кнопку
ПАРАМ для перегляду рядків налаштувань вибрати номер параметра – «6». На екрані відображається:

«6» - номер параметра;
«  _ »  -код захисту та символи стану. На даному етапі їх значення не має сенсу.

Число в діапазоні 0…999 – значення уставки захисту від струмового перевантаження, введене
компанією-виробником.
Натискаючи кнопки «+» та «-» встановити вибраний вами відповідно до п.2.3 параметр Iмакс. Натиснути
кнопку ПАРАМ
Імакс занесено до пам’яті мікроконтролера

Параметр Імін захисту від струмового недовантаження

За допомогою кнопки ПАРАМ для перегляду рядків налаштувань вибрати номер параметра – «7». На 
екрані відображається:

«7» - номер параметра;
«  _ »  -код захисту та символи стану. На даному етапі їх значення не має сенсу.
Число в діапазоні 0…999 – значення уставки захисту від струмового перевантаження, введене
компанією-виробником.
Натискаючи кнопки «+» та «-» встановити вибраний вами відповідно до п.2.3 параметр Iмін.

Натиснути кнопку ПАРАМ. Імін заносено до пам’яті мікроконтролера.
За допомогою кнопки ПАРАМ для перегляду рядків налаштувань вибрати номер параметра – «17». На 
екрані відображається:

«17» - номер параметра;
«  _ »  -код захисту та символи стану. На даному етапі їх значення не має сенсу.
Символи П –тестовий режим підключення зовнішніх датчиків для управління роботою електродвигуна 
насоса, введене компанією-виробником.
Натискаючи кнопки «+» та «-» встановити вибраний вами відповідно до п.3.2 параметр серед варіантів:
П або ПЕ або Пп або О або Оп.
Натиснути кнопку ПАРАМ
Параметр робочого режиму підключення зовнішніх датчиків для управління роботою електродвигуна
насоса внесено до пам’яті мікроконтролера.
Параметр «постійна часу нагрівання».  В разі управління та захисту електродвинів, в експлуатаційній
документації яких визначено вимоги до класу реле теплового захисту згідно з ДСТУ IEC 60947-4-1 (IEC
60947-4-10) необхідно установити параметр «постійна часу нагрівання» (уставка 10) згідно з таблицею
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3.1.
Таблиця 3.1

Перевищення максимального струму
Уставка 10 ДСТУ IEC 1.10 1.20 1.50 7.2

60947-4-1

26..67с клас 10 1хв10с..3хв 50с..2хв 26.с.67с 4..10с
90 ЗАВОДСЬКА 3хв40с 2хв50сек 90с 14с

40..134с клас 20 1хв40с..5хв30с 1хв20с..4хв 40с..134с 6..20с
60..201с клас 30 2хв30с..8хв10с 2хв.. 60с..201с 9..30с

Для цього за допомогою кнопки ПАРАМ для перегляду рядків налаштувань вибрати номер параметра – 
«10». На екрані відображається:

«10» - номер параметра;
«90» - значення заводської уставки «постійна часу нагрівання».

Натискаючи кнопки «+» та «-» встановити вибраний вами відповідно до стовбця «уставка 10» таблиці 3.1
параметр «постійна часу нагрівання».

Натиснути кнопку ПАРАМ. «постійна часу нагрівання» занесено до пам’яті мікроконтролера. Час
реакції багатофункціонального мікропроцесорного пристрою захисту електродвигуна та тривале 
струмове перевантаження буде відповідати вимогам відповідного класу ДСТУ IEC 60947-4-1

Встановлення режиму автоматичного відновлення роботи насосного обладнання за умов 
включення напруги електропостачання після її аварійного відключення
Режим А допускається встановлювати на розсуд користувача, лише коли це не може створювати небезпечні ситуації.

Зняти кришку багатофункціонального мікропроцесорного пристрою захисту та управління 
електродвигуном ТК-2. Перемкнути налагоджувальною перемичкою два штирька на платі під дисплеєм
ліворуч
Натискаючи декілька разів кнопку ПАРАМ для перегляду рядків налаштувань вибрати номер параметра
– «1». На екрані відображається:

Не натискаючи кнопку ПАРАМ натискаючи та утримуючи кнопку «+», а потім «-» встановити режим «А».

Робочі налаштування завершено.
Рекомендуємо внести запис про здійснені, відповідно до режимів роботи користувача, устанавки до п.5 
паспорту-формуляру виробу.
Рекомендуємо перевірити всі параметри налаштування. Для цього досить послідовно натискати кнопку
ПАРАМ та перевірити параметри налаштування відповідно до таблиці Б.1 Додатку Б.
Станція ТК112-Н1 готова до експлуатації. На дисплеї відображається індикація готовності ТК2 до 
роботи.
Рекомендуємо здійснити проведення приймально-здавального випробування, в т.ч. і перевірку 
функціонування у режимах використання, заданих користувачем та внести відповідний запис до
паспорта-формуляру виробу.
ТК112-Н1 готова до викоритстання за призначенням.
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4.ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
4.1 Автоматичний режим роботи

Станція ТК112-Н1 після натиснення кнопки ВКЛ на дверцятах шафи здійснює автоматичне управління 
роботою електронасоса включаючи та виключаючи його через управління пускачем відповідно до 
встановленого режиму роботи.
Вразі необхідності вимкнення насоса та відключення автоматичного управління роботою насоса з боку
ТК112-Н1 натиснути кнопку ВИКЛ на дверцятах шафи.
На дверцятах шафи – індикатори мережі електропостачання, стану роботи та зпрацьовування захисту. 
На дисплеї мікропроцесорного пристрою ТК2 здійснюється індикація стану роботи насосного обладнання
та, в разі виникнення аварійних ситуацій – коди аварійних ситуацій.
На дверцятах, також, встановлено кнопку СКИДАННЯ аваріїї пристрою плавного пуску.
Аварійні ситуації, їх індикація, можливі причини виникнення та рекомендації щодо дій персоналу
приведено у таблиці 4.1
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Таблиця 4.1.

Аварійні ситуації, їх індикація, можливі причини виникнення та рекомендації щодо дій персоналу

Nп/ Показник дисплея Стан/ Можлива причина Pекомендовані дії персоналу
п та індикаторів Аварійна ситуація

1 ТК112-Н1 у стані готовності Автоматичне управління електронасосом
Електронасос включено здійснюється в штатному режимі

TK112-Н1 у стані готовності
Електронасос виключено

При цьому здійснюється індикація рівня рідини:
низький

середній

високий

2 Аварія датчиків (манометра, датчика тиску). Несправність датчиків Перевірити датчики (манометр, датчик тиску). Усунути
причину аварії.
В разі неможливості усунути причину аварії шляхом
відновлення роботи, ремонту або заміни датчиків,
користувач має можливість тимчасово, до відновлення
роботи датчиків, встановити ручний режим управління
роботою електронасоса у порядку, визначеному в додатку
1

3 Електродвигун насоса було відключено через Відсутність води а бо надто низький рівень Усунути причину аварії.
відсутність рідини на вході насоса за сигналом води у свердловині (колодязі, накопичувачі Натиснути кнопку СТОП на дверцятах шафи
датчика «сухого ходу» дренажного стоку тощо)

4 Аварія електромережі. Недопустима асиметрія Аварія електромережі постачальника Звернутися до постачальника електричної енергії. Після
усунення причини аварії натиснути кнопку СТОП на



напруги електромережі, включаючи обрив фаз електричної енергії дверцятах шафи
5 Аварія електромережі. «Деренчання пускача» Надто низька напруга електричної мережі, Звернутися до постачальника електричної енергії. Після

внаслідок недостатньої потужності електричної частіше через перевантаження усунення причини аварії натиснути кнопку СТОП на
мережі. устаткуванням споживачів. . Електронасос дверцятах шафи

може вийти з ладу при роботі в такому
режимі.

6 Струмове перевантаження електродвигуна Перевантаження може бути викликане Перевірити стан насосного устаткування та водопроводу.
насоса. Двигун відключено, оскільки його робота високою густиною рідини, забрудненням Після усунення причини аварії натиснути кнопку СТОП на
в режимі перевантаження, за розрахунками клапанів водопроводу, забрудненням насоса дверцятах шафи
мікроконтролера відповідно до теплової моделі, та ін.
може призвести до його виходу з ладу через
перегрівання.

7 Струмове недовантаження електродвигуна Недовантаження може бути спричинене Усунути причину аварії. Після усунення причини аварії
насоса. роботою насоса в режимі «сухого ходу» ( в натиснути кнопку СТОП на дверцятах шафи

разі виходу з ладу або невикористання
датчиків сухого коду), обривом муфти,
аварією (розгерметизацією)водопроводу,
тощо.

8 Перевищення заданого числа включень Може бути спричинене дуже малим Усунути причину аварії. Після усунення причини аварії
електродвигуна насоса протягом заданого часу. розносом верхнього та нижнього рівнів натиснути кнопку СТОП на дверцятах шафи.
Робота в такому режимі може призвести до його рідини (тиску), та відповідно, надто частим
перегрівання електродвигуна та його виходу з спрацюванням датчиків нижнього та
ладу. верхнього рівнів (електроконтактного

манометра, реле тиску).
9 Аварія пристрою плавного пуску Дивись інструкцію пристрою плавного пуску Усунути причину аварії. Після усунення причини аварії

натиснути кнопку СКИДАННЯ на дверцятах шафи.

10 Лише для ТК 112-Р1/Д. Виявлено струм витоку Старіння або пошкодження ізоляції Усунути причину аварії. Після усунення причини аварії
на землю понад попередньо встановлене електродвигуна та кабелю. натиснути кнопку СТОП на дверцятах шафи.
значення 30..300мА.

11 Відключення електродвигуна при коротких Пошкодження ізоляції електродвигуна або Після усунення причини повторно включити автоматичний
замиканнях (фазних або міжфазних). Спрацював кабелю. вимикач АВ, та після готовності ТК02 включити кнопкою
автоматичний вимикач АВ. ТК112-Н1 ВКЛ на дверцях шафи ТК112-Н1 та електронасос.
обезструмлено.
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4.2. Встановлення ручного режиму управління роботою електронасоса

Вразі неможливості усунути причину аварії шляхом відновлення роботи, ремонту або заміни датчиків, 
користувач має можливість тимчасово, до відновлення роботи датчиків, встановити ручний режим 
управління роботою електронасоса щляхом від’єднання від клемника Х2 кабелів датчиків та відповідної
комутації виходів клемника Х2:

Врежимі ПЭ - подача (нагнітання) рідини за дискретними сигналами електродних
датчиків верхнього та нижнього рівнів рідини – від’єднати кабелі датчиків 
верхнього та нижнього рівнів рідини, контакти 3 та 4 від клемника Х2

Врежимі ПЕ - подача (нагнітання) рідини за граничними рівнями аналогових 
сигналів електроконтактного манометра, датчика тиску типу ЭКМ або ДП та ін. - 
від’єднати кабелі манометра або датчика тиску, контакти 3 та 4 від клемника Х2,
контакт 3 з’єднати з контактом один («земля»).

Врежимі: ОЭ - відкачування (дренаж) рідини за дискретними сигналами 
електродних датчиків верхнього та нижнього рівнів рідини – від’єднати кабелі 
верхнього та нижнього рівнів рідини 3 та 4 від клемника Х2. З’єднати виходи 3
та 4 клемника Х2 з виходом 1 («земля»)

Оп – відкачування рідини за дискретними сигналами реле тиску або Пп - 
подача (нагнітання) рідини за дискретними сигналами реле тиску, тощо,
– від’єднати кабель поплавкового датчика / реле тиску від виходу 3 клемника
Х2. З’єднати вихід клемника 3 з виходом 1 («земля»)



5.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Періодичність технічного обслуговування – не рідше одного разу на рік.
Послідовність технічного обслуговування:
Знеструмити ТК112-Н1
Видалити пил, вологу та інші утворення з клем підключення ТК112-Н1.
Перевірити стан монтажу, кріплення деталей.
Перевірити електричну неперервність кола захисту.
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Додаток А

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА З’ЄДНАНЬ

Рис.А.1 – Схема електрична з’єднань ТК112/Н1
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Додаток Б

ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ ШАФИ (СТАНЦІЇ УПРАВЛІННЯ) ТК112-Н1
В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Б.1. Варіанти використання пристр ТК112-Н1 для систем водопостачання

Схема підключення

а) з використанням електродних датчиків, режим П

Схема підключення

б) з використанням поплавкових датчиків, режим Пп

Контакт ПП поплавка розмикається при заповненні рідиною 
гідроакумулятора вище верхнього рівня, а замикається при зменшенні рівня
рідини нижче нижнього рівня . Тип попловкового датчика – нормально 
замкнутий у нижньому положенні.
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Схема підключення

а) з використанням електроконтактного манометра (режим ПЕ) на прикладі
водопостачання будинку

Схема підключення Реле тиску

б) варіант з використанням реле тиску (режим Пп)
Контакт реле тиску розмикається при перевищенні значення тиску верхнього рівня (порога)
тиску, а замикається при зменшенні тиску нижче нижнього рівня (порога) тиску. Тип реле 
тиску – нормально замкнуте при нижньому значенні тиску

Рис.Б.2

Схема підключення

в) варіанти з використанням електроконтактного манометрана прикладі системи
поливу (режим ПЕ)

Рис.Б.2 Водопостачання із свердловин (колодязів, водойм) з контролем рівня води у накопичувальному
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резервуарі за допомогою електроконтактного манометра та реле тиску

а) відкачування води з датчиками рівнів (режим О  )

б) відкачування рідини з поплавковим датчиком (режим Оп)

Контакт поплавка розмикається при заповненні рідиною вище верхнього рівня в гідроакумуляторі, а
замикається про зменшенні рівня рідини в гідроакумуляторі нижче нижнього рівня

(тип поплавка – нормально закнутий у нижньому положенні)

Рис.Б.3 - . Водовідведення
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Додаток В

Таблиця В.1

№
Індикація на екранірядк Значення

а/пар дисплея
амет

ра

1 “Р/А” «Р/А» - режими управління:
„1” - № рядка

«Р» - вмикання/вимикання двигуна електронасоса для роботи в“1…F” /„ ”/„_”

ручному або автоматизованому режимі кнопками ПУСК, СТОП
на дверцятах шафи;

„oN”/„oFF”
«А» - в разі відновлення енергопостачання після аварійного

відключення електропостачання ТК112-Н1 та електродвигун
Рівень рідини насоса включають в роботу автоматично, без ручного

перезапуску.

“1…F” / “  “/ „_” – символи стану, де:

„_”/„“1…F” - код захисту ;
“  “ – індикація відсутня. Це означає що здійснюється
функціонуваня насосної системи в штатному  режимі, захист
не спрацьовував.

„oN”/„oFF” – індикація стану електродвигуна насоса oN
ВКЛЮЧЕНИЙ, oFF – ВИКЛЮЧЕНИЙ

─”/„¯” – індикація рівня рідини (тиску) в гідноакумуляторі
(низький, середній, високий)

2 Індикація поточного значення струму фази 1 в амперах або
зафіксоване значення струму фази 1 на момент спрацювання
захисту

Ia
3 Індикація поточного значення струму фази 2 в амперах або

зафіксоване значення струму фази 2 на момент спрацювання
захисту

Ib
4 Індикація поточного значення струму фази 3 в амперах або

зафіксоване значення струму фази 3 на момент спрацювання
захисту

Ic
5 Поточний стан або значення струму витоку в амперах

(диференційного струму) на момент спрацювання захисту

Iдиф
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6 Установка захисту від струмового перевантаження  -
максимальний струм Імакс, в амперах( здійснюється під час
монтажу та налаштування користувачем/спеціалізованою
організацією)

Iмакс
7 Установка захисту від струмового перевантаження  - мінімальний

струм Імін, в амперах, ( здійснюється під час монтажу та

Iмін
налаштування користувачем/спеціалізованою організацією)

8 Установка допустимого струму витоку, в амперах(тільки для
ТК112-Н1/Д)

Iут

9 Установка типорозміру датчиків струму (здійснюється компанією-
виробником)

Типорозм
10 Установка постійної нагрівання електродвигуна, в секундах

(здійснюється компанією виробником)

Ʈn

11 Установка часу затримки включення електродвигуна, в секундах
(здійснюється компанією виробником)

Тз
12 Поточне значення спрацювання аварії пристрою плавного пуску

Rіз
13 Поточний опір датчика верхнього рівня, в умовних одиницях

(встановлюється компанією-виробником)

Rву
14 Поточний опір датчика нижнього рівня, в умовних одиницях

Rну

(встановлюється компанією-виробником)

15 Поточний опір датчика верхнього рівня, в умовних одиницях
(встановлюється компанією-виробником)

Rсх
16 Поріг спрацьовування датчиків рівня в умовних одиницях

(встановлюється компанією-виробником)

Rду
17 Установка режиму роботи насоса (здійснюється користувачем або

спеціалізованою організацією)

ПƎ/ПЕ/Пп/ОƎ/Оп
ПƎ/ПЕ/Пп/ОƎ/

18 Час затримки відключення електродвигуна за сигналами датчиків
рівня, в секундах (встановлюється компанією-виробником)

Тзду

19 Час відновлення роботи після спрацювання захисту по
недовантаженню і за сигналами датчиків сухого ходу в секундах
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Тн/сх
(встановлюється компанією-виробником)

20 Службова інформація

Cл
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Додаток Г

Корегування параметрів, заданих заводом – виробником

Здійснюється виключно за погодженням з виробником з обов’язковим записом до 
паспорта-формуляра.
При корегуванні параметрів, визначених цим додатком, без погодження з заводом
виробником, споживач втрачає право на гарантійне обслуговування4

1. Зняти  кришку  багатофункціонального  мікропроцесорного  пристрою  захисту  та
управління електродвигуном ТК-2.  Перемкнути налагоджувальною перемичкою
два  штирька  на  платі  під  дисплеєм  ліворуч  (це  уможливлює  здійснення
корегування  параметрів  з  одночасним  контролем  певних  параметрів
електродвигуна,  в  цьому  режимі  електродвигун  не  виключається  при
спрацюванні захисту).

2. Параметри відповідно до таблиці Г.1.

Таблиця Г.1.

№
пара Функція Порядок корегування Додаток

метра
1 Корегування Натискаючи декілька разів кнопку ПАРАМ для

модифікації перегляду рядків налаштувань вибрати номер
ТК112Н15 параметра – «1». На екрані відображається:

«А»
«Р»
«А.» Не натискаючи кнопку ПАРАМ натискаючи та
«P.» утримуючи кнопку «+», а потім «-» встановити

вибраний режим

2,3,4 Калібрування Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-» Можливе при
вимірювання добитися зменшення значень струму на дисплеї до використанні

струму співпадання з показниками трансформатора вимірювальних

Натиснути та утримувати кнопку «-», а потім «+» трансформаторів струму
класу точності вище 1,0.добитися збільшення значень струму на дисплеї до

Параметри:співпадання з показниками трансформатора
2 – струм лівої фази
3 – струм середньої фази

4 – струм правої фази
9 Переключення Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-»

типорозмірів встановити необхідний типорозмір (1..4)
датчиків

12 Зміна порогу Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-» Заводська установка –
спрацювання встановити необхідне значення або 380од, що відповідає

по опору натиснути та утримувати кнопку «-», а потім орієнтовно 450 кОм
ізоляції «+»встановити необхідне значення

4 П.18 Порядоку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
5 «Р» - вмикання/вимикання двигуна електронасоса для роботи в ручному або автоматизованому режимі кнопками ПУСК, СТОП на дверцятах шафи
(заводська установка);

«А» - в разі відновлення енергопостачання після аварійного відключення електропостачання ТК112-Н1 та електродвигун насоса включають в роботу 
автоматично, без ручного перезапуску. Режим «А» допускається встановлювати на розсуд користувача, лише коли це не може створювати
небезпечні ситуації.

«Р.» - ТК112-Н1 переводиться в режим захисту та управління однофазним електродвигуном. Вмикання/вимикання двигуна електронасоса для роботи в 
ручному або автоматизованому режимі кнопками ПУСК, СТОП на дверцятах шафи;

«А.» - ТК112-Н1 переводиться в режим захисту та управління однофазним електродвигуном. В разі відновлення енергопостачання після аварійного відключення 
електропостачання ТК112-Н1 та електродвигун насоса включають в роботу автоматично, без ручного перезапуску. Режим «А.» допускається
встановлювати на розсуд користувача, лише коли це не може створювати небезпечні ситуації.
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13 Зміна Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-»
допустимої встановити необхідне значення

кількості
стартів за 4 хв

14 Зміна реакції на Код Дозвіл на роботу електродвигуна Розмірніс Запам’ято
спрацювання після спрацювання захисту при ть часу Т вування
захисту при недовантаженні через час Т (по СХ коду
зменшенні завжди дозволено) захисту

струму нижче 0 ні
секмінімально 2 так

такдопустимого та 3 ні
хвпо сигналу 4 так

датчика сухого 5 ні
секходу 6 так ні

7 ні хв
8 так

15 Установка Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-» сек
затримки встановити необхідне значення або

спрацювання натиснути та утримувати кнопку «-», а потім
датчика «+»встановити необхідне значення

«сухого ходу»
16 Зміна порогу Натиснути та утримувати кнопку «+», а потім «-»

спрацювання встановити необхідне значення або
датчиків рівня з натиснути та утримувати кнопку «-», а потім

нуля в днини «+»встановити необхідне значення
цю та навпаки

Натиснути кнопку ПАРАМ для внесення нових налаштувань у постійну пам’ять. Зняти 
перемичку. Закрити кришку ТК-02.
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Додаток Д
Перелік пристроїв комплектних серії ТК112,
розробки та виробництва ТОВ «Техноконт»,
для управління устаткуванням з одним або багатьма електронасосами

ТК102

Пристрій (станція) управління однофазними насосами електроустановками

Характеристики: 220 В, 50 Гц,

потужність електродвигуна – до 2,4 кВт.

ТК102-Н2
Пристрій комплектний управління спареними однофазними насосами
електроустановками

Характеристики: 220 В, 50 Гц,
потужність двигуна– до 2,4 кВт.
«Гаряче резервування»

ТК112-Н1/ЗТ

Пристрій комплектний (станція) захисту та пуску електродвигуна за схемою
«зірка-трикутник». Характеристики
Характеристики: 380 В, 50 Гц,
потужність електродвигуна – від 0,1 до 360 кВт.

ТК112-Н1/ПП

Пристрій комплектний (станція) захисту та пуску електродвигуна з плавним
тиристорним пуском
Характеристики: 380 В, 50 Гц,
потужність електродвигуна – від 1 до 250 кВт.

ТК112-Н1/ЧП

Пристрій комплектний (станція) управління загальнопромисловими
електроустановками з частотним перетворювачем
Характеристики: 380 В, 50 Гц,
Потужність електродвигуна від 1 до 250 кВт.
Регулювання швидкості, плавний пуск та гальмування.

ТК112-Н2
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Пристрій комплектний (станція) управління спареними насосами.

Характеристики: 380 В, 50 Гц,
Потужність електродвигуна – до 320 кВт,
«Гаряче» резервування роботи насосів

ТК112-Н2/2ЧП
Пристрій комплектний (станція) управління спареними 
загальнопромисловими електроустановками з спільним частотним
перетворювачем

Характеристики: 380 В, 50 Гц,
Потужність електродвигуна (ЭД) - от 1 до 110 кВ.

ТК112-Нх
Пристрої комплектні (станція) управління групами насосів
Характеристики: 220В/320В, 50 Гц,
Сумарна потужність електродвигунів – до 480кВт
Потужність кожного електродвигуна  – до 160 кВт.
Функції: «гаряче» резерсування, включення/виключення насосів відповідно
до вимог технологічних процесів
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Додаток Е
Комплект датчиків електродних ТК016

Призначені: для визначення наявності рідини (питної, технічної, стічної)

Склад:
1. Датчики верхнього і нижнього рівнів, закріплені на збірній штанзі.
2. Датчик «сухого ходу».
3. Клемна коробка з вбудованим клемником і кемою заземлення
4. Паспорт

Налаштування:
1. Змонтувати штанги і датчики рівнів
2. Зняти кришку клемної коробки і підключити датчики рівнів і

заземлення
3. Установити датчик «сухохо ходу» в свердловину і підключити його

Примітки:
1. Необхідно електрично з’єднати обсадну трубу з клемою

заземлення
2. Пайку датчика СХ ізолювати від проникнення води

6 Комплект датчиків електродних поставляється за окремим замовленням
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Додаток Є

ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ФАЗНИХ ТА ЗАХИСНИХ ПРОВІДНИКІВ

Таблиця Є.1
Мінімальні та максимальні поперечні перерізи зовнішніх фазних проводів, придатних для
з’єднання безпосередньо з умонтованим у ТК112-Н1 устаткуванням (згідно з п.7.1.3.2 та Додатком
АДСТУ IEC 60439-1:2003).
Нижченаведена таблиця стосується з’єднання одного мідного кабеля з затискачем

Номінальний струм, А
Одножильні або багатожильні проводи Гнучкі проводи

Поперечні перерізи, кв.мм Поперечні перерізи, кВ.мм.
мін. макс. мін. макс.

6 0.75 1.5 0.5 1.5
8 1 2.5 0.75 2.5
9 1 2.5 0.75 2.5

12 1 2.5 0.75 2.5
16 1.5 4 1 4
20 1.5 6 1 4
25 2.5 6 1.5 4
32 2.5 10 1.5 6
40 4 16 2.5 10
63 6 25 6 16
80 10 35 10 25

100 16 50 16 35
125 25 70 25 60
160 35 95 35 70
200 50 120 50 95
250 70 150 70 120
315 95 240 95 185

Таблиця Є.2
Вимоги до поперечного перерізу зовнішнього захисного проводу ПЕ згідно з п.7.4.3 ДСТУ IEC 
60439-1:2003

Поперечний переріз фазного провідника, S, кВ.мм Мінімальний переріз зовнішнього захисного провідника PE, кв.мм

До 16 S
Від 16 до 35 16

Від 35 до 400 S/2
Від 400 до 800 200

Більше 800 S/4

Прим.1. Необхідно використовувати зовнішній захистний провідник з того самого матеріалу, що й
фазний провідник.
Прим.2. Мінімальна площа зовнішнього захисного провідника – 10 кв.мм для мідних провідників 
та 16 кв. мм для алюмінієвих провідників
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Додаток Ж
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НАСТАНОВІ ЧИ ІНШІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТК112-Н1

1. Технічний регламент низьковольного обладнання. Затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 810)

2. ПЕРЕЛІК національних стандартів,які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149 ( 1149-2009-п )

3. Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 20.07.2014 р. № 469.

4. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 
25.07.2006р. №258 (у редакції від 25.10.2012р. № 91).Зареєстровані в Мінюсті 25.10.2006р

5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду 
за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 року № 4, зареєстрованим в 
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ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

згідно з Технічним регламентом низьковольтного електричного обладнання,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України від серпня 2012 р. №810)

ТОВ «ТЕХНОКОНТ», Україна, м. Київ, юридична адреса 04136, м.Київ, Подільський район,

вул..Маршала Гречка, буд.8Д, оф.136

Ідентифікаційний згідно з ЄДРПОУ  31570187 підтверджує, що

ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ захисту та управління насосним обладнанням ТК112-Н1/0ГП,

що виготовляється

ТОВ «ТЕХНОКОНТ», Україна, м. Київ, 04073, просп. Московський 8 відповідає вимогам:

ДСТУ  IEC  60439-1:2003  Устаткування  комплектних  розподільчих

пристроїв  низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло

випробування типу повністю або частково (IEC 60439-

1:1999, ІDT);

ОККД 31570187.27.12.31.ТК112-Н1.150612 Пристрій комплектний захисту 

та управління насосом ТК112-Н1

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування національним знаком 
відповідності: 15.

Декларацію складено під повну відповідальність від імені виробника

___________________ ______________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

ТОВ «Техноконт», юридична адреса 04136, м.Київ, Подільський район, вул..Маршала 

Гречка, буд.8Д, оф.136. Ідентифікаційний згідно з ЄДРПОУ 31570187
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Пристрій комплектний захисту та управління насосним устаткуванням 

ТК112Н1-0ГП, виготовлений відповідно до вимог

ДСТУ IEC 60439-1:2003 Устаткування комплектних розподільчих пристроїв 

низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу 

повністю чи частково (IEC 60439-1:1999, IDT) та

ОККД 31570187.27.12.3.ТК112-Н1.05-2015 Пристрій комплектний захисту та

управління насосним обладнанням ТК112-Н1

Виробник гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних 

документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в 

експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару – Україна

Дата виготовлення товару - __________________________________________

Гарантійний термін експлуатації товару – 18 місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач у разі виявлення недоліків 

(відхилення від вимог нормативних документів) має право на безоплатний ремонт 

вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного 

ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506

==========================================================
=======

Форма N 2-
гарант

ТОВ  «Техноконт»,  юридична  адреса  04136,  м.Київ,  Подільський  район,  вул..Маршала

Гречка, буд.8Д, оф.136, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 31570187. Каталог виробів

та технічна підтримка: +380 (44) 361-33-55, +380 (50) 418-83-43.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Пристрій комплектний захисту та управління насосним устаткуванням 

ТК112Н1-0ГП, заводський номер _____________________________, дата виготовлення

__________________

Відповідальна особа виробника:

________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (підпис)

М.П.

Продавець

__________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _________________________________________________________  Ціна ___________

(рік, місяць, число) (гривень)

________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові  та підпис відповідальної особи продавця)

М.П.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням 

правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує 

роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок 

споживача.

Термін служби (придатності) товару – 10  років.

Виробник(постачальник) гарантує можливість використання товару  за  
призначенням  протягом

термінуслужби (за умови

проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту
за

рахунок  споживача.
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Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також 

використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених 

нормативними документами;

використання не за призначенням;

пошкодження споживачем;

порушення споживачем правил експлуатації товару.

Відповідальна особа виробника ______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника
(підпис)

==========================================================
=======

Товар прийнято на гарантійне обслуговування _____________________

_______________________________________________________________________

(найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична
адреса)

Дата взяття товару на гарантійний облік ___________________________

(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік,__________________

__________________________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я, по батькові (підпис) відповідальної особи виконавця)

М.П.
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