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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Ця інструкція повинна завжди супроводжувати пристрій, якого вона стосується, та бути
доступною для кваліфікованих технічних спеціалістів, уповноважених для використання
та обслуговування системи.
Ми рекомендуємо монтажнику / користувачеві уважно прочитати вимоги та інформацію,
що містяться в цій інструкції, перед використанням виробу, щоб уникнути пошкодження
або неправильного використання обладнання, що може стати причиною втрати гарантії.
Перш ніж вводити обладнання в експлуатацію, уважно прочитайте інструкцію та
дотримуйтесь викладених в ній правил та рекомендацій.
Вимоги та рекомендації цієї інструкції стосуються стандартного використання виробу;
щодо особливих умов розташування, роботи чи застосувань, не описаних нижче,
зверніться до служби технічної підтримки.
При надсиланні запиту щодо технічної підтримки або запасних частин, вкажіть
ідентифікаційний код моделі та номер пульта, вказаний на його табличці.
Наш відділ сервісного обслуговування та технічної підтримки - завжди до ваших послуг.
При отриманні товару відразу огляньте його на предмет відсутності пошкоджень,
отриманих під час транспортування. У разі виявлення будь-яких пошкоджень
рекомендується негайно повідомити нашого дилера або, у разі прямої покупки, службу
підтримки клієнтів Pedrollo S.p.A., не пізніше 5 днів з моменту отримання.

☛

Примітка: інформація, що міститься в інструкції, може бути змінена без
попередження. Будь-яка шкода, заподіяна у зв’язку з використанням цієї інструкції,
не буде розглядатися, оскільки вона є лише орієнтовною. Нагадуємо, що
невиконання вказівок, наданих нами, може завдати шкоди людям або майну.

У будь-якому випадку необхідно постійно дотримуватися всіх
місцевих правил та / або чинного законодавства.

3

UA – Інструкція з експлуатації QED 2

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Електричний пульт має використовуватися лише за призначенням, для якого він був
розроблений. Будь-яке інше застосування та використання слід вважати неналежним та
небезпечним.
У разі виникнення пожежі в місці установки або поблизу не використовуйте воду для
гасіння. Використовуйте інші засоби пожежогасіння (порошок, піну, вуглекислий газ).
Встановлюйте пристрій подалі від джерел тепла, у сухому та захищеному місці,
дотримуючись заявленого ступеня захисту (IP).
Для захисту лінії електроживлення пульта рекомендується встановити спеціальний
запобіжний пристрій відповідно до діючих правил.
Перш ніж виконувати будь-які роботи на електричному пульті або системі, відключіть їх
від джерела живлення.
Забороняється розбирати пульт без офіційного дозволу від компанії Pedrollo S.p.A.
Будь-яку операцію з монтажу та/або технічного обслуговування повинен виконувати
кваліфікований персонал, ознайомлений з чинними правилами безпеки.
Пульт має бути під’єднаний до ефективної системи уземлення.
Після підключення електроживлення перевірте налаштування електричного пульта,
оскільки електричний насос може запускатися автоматично.
Pedrollo S. p.A. звільняється від будь-якої відповідальності у разі:
•
неправильної установки;
•
використання персоналом, непідготовленим для належного використання пульта;
•
серйозних недоліків планового технічного обслуговування;
•
використання неоригінальних або неспецифічних запасних частин для моделі;
•
несанкціонованих модифікацій або втручання;
•
часткового або повного невиконання інструкцій;
•
виняткових подій тощо.
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3. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Однофазне живлення змінного струму 100-240В 50/60Гц (QED 2-Mono);
Трифазне живлення змінного струму 100-240В або 310-450В 50/60Гц (QED 2 -Tri);
Виводи G/P1 та G/P2 нормально розімкнені для керування запуском насосів;
Три виводи для однополярних електродів рівня (COM-MIN-MAX) / (ЗАГАЛЬНИЙМІНІМУМ-МАКСИМУМ);
Виводи T1 та T2 для термоконтактів двигунів;
Вивід G.A. нормально розімкнений для активації вихідного сигналу аварії;
Кнопки AUTOMATICO-0-MANUALE / АВТОМАТИЧНИЙ-0-РУЧНИЙ (пружинне повернення);
DIP-перемикач -SWITCH 1 активація сигналу від електродів рівня;
DIP-перемикач -SWITCH 2 затримка спрацювання за температурою на 5/10 секунд;
DIP-перемикач -SWITCH 3 налаштування вихідного сигналу аварії;
DIP-перемикач -SWITCH 4 активація скидання аварії від термоконтактів двигунів;
DIP-перемикач -SWITCH 5 вибір режиму наповнення/спорожнення;
DIP-перемикач -SWITCH 6 активація поплавців запуску/зупинки;
DIP-перемикач -SWITCH 7 активація затримки увімкнення пульта після відновлення
електроживлення;
DIP-перемикач -SWITCH 8 активація чергування електродвигунів;
Зелений світлодіод - індикація наявності/відсутності живлення або порушення
послідовності підключення фаз;
2 зелених світлодіода - індикація автоматичного режиму;
2 зелених світлодіода - індикація роботи електродигуна;
Червоний світлодіод - індикація сигналу аварії від електродів рівня або виводу G.A.;
2 червоних світлодіода - індикація сигналу аварії струмового перевантаження
електродвигуна / мінімальної сили струму;
2 червоних світлодіода - індикація аварії спрацювання термоконтактів двигунів;
Електронне керування максимальною силою струму при перевантаженні з додатковим
калібруванням;
Електронне керування мінімальною силою струму (при роботі насоса насухо) з
додатковим калібруванням;
Автоматичне скидання аварії через мінімальну силу струму;
Захист допоміжних пристроїв та електродвигунів за допомогою запобіжників;
Спільний вивід сигналу аварії за відсутності напруги на контактах (COM-NO-NC
резистивне навантаження - 5A / 250V);
Спільний вивід сигналу аварії за наявності напруги (12Vcc / 100mA);
Загальний роз’єднувач блокування кришки пульта;
Встановлення силових конденсаторів в однофазніих версіях (конденсатори не входять
до комплекту);
Корпус з ABS, IP55;
Температура навколишнього середовища: -5/+40 °C;
Відносна вологість 50% при 40 °C (без ущільнень).
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4. МОНТАЖ
Переконайтеся, що напруга живлення електричної мережі відповідає напрузі,
зазначеній на табличках електричного пульта та двигуна, підключеного до пульта,
та виконайте уземлення перед виконанням будь-яких підключень.
QED 2 Mono ➞ 1 ~ 100-240 В 50/60 Гц
QED 2 Tri ➞ 3 ~ 100-240 В або 3~310-450 В 50/60 Гц
Лінія електроживлення повинна бути захищена диференціальним магнітотермічним
розчеплювачем.
Закріпіть електричні кабелі у відповідних клемах. Використовуйте інструмент належного
розміру, щоб не пошкодити кріпильні гвинти. Будьте особливо обережні при використанні
електровикрутки.
Електричний пульт призначений для закріплення на стіні за допомогою гвинтів та
заглушок крізь отвори в кутах коробки або за допомогою кронштейнів (за наявності).
Встановлюйте пристрій у місцях, що відповідають ступеню захисту, і не пошкодьте
коробку при свердлінні отворів під кабельні втулки.
Уникайте використання багатожильних кабелів, які містять в собі провідники, що
підключені до індуктивних та силових навантажень, а також провідники сигналів від
датчиків та провідники цифрових сигналів.
Максимально зменшіть довжину з’єднувальних кабелів, щоб запобігти їх закручуванню,
шкідливому через можливий індуктивний вплив на електроніку.
Усі провідники, що використовуються в електропроводці, повинні мати відповідний
перетин, щоб витримати передбачені навантаження.
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5. СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ ТА КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Зелений світлодіод - ПОСТІЙНО - мережеве живлення подається на
пульт
Зелений світлодіод - МИГОТИТЬ - відсутність фази або порушення
послідовності підключення фаз
Зелений світлодіод - ВИМКНЕНИЙ - живлення на пульт не подається;
Зелений світлодіод - ПОСТІЙНО - електронасос працює
Зелений світлодіод - МИГОТИТЬ ЧАСТО (1 секунда) - активовано
керування мінімальним струмом
Зелений світлодіод - ВИМКНЕНИЙ - електронасос в резерві
Червоний світлодіод - ПОСТІЙНО - спрацювання термозахисту
двигуна
Червоний світлодіод - МИГОТИТЬ НЕЧАСТО - сигнал аварії через
мінімальну силу струму
Червоний світлодіод - МИГОТИТЬ ЧАСТО (1 секунда) - керування
величиною мінімальної сили струму деактивовано
Червоний світлодіод - ПОСТІЙНО - сигнал аварії від електродів рівня
Червоний світлодіод - МИГОТИТЬ - сигнал аварії від аварійного
поплавця G.A.
Червоний світлодіод - ПОСТІЙНО - сигналізація перегріву двигуна з
ручним скиданням
Червоний світлодіод - МИГОТИТЬ - сигналізація перегріву двигуна з
автоматичним скиданням
Кнопка AUT - автоматичний режим роботи
Кнопка AUT - скидання сигналу аварії (утримувати 2 секунди)
Зелений світлодіод - ПОСТІЙНО - автоматичний режим роботи
активовано
Зелений світлодіод - МИГОТИТЬ НЕЧАСТО - режим калібрування
струму двигуна (Min/Max)
Зелений світлодіод - ВИМКНЕНИЙ - автоматичний режим вимкнено
Кнопка 0 - зупинка електродвигуна або черговий режим

Кнопка MAN - ручний режим роботи
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6. НАЛАШТУВАННЯ DIP-ПЕРЕМИКАЧІВ
Налаштування DIP-перемикачів виконуйте при вимкненому пульту

6.1 DIP-перемикач 1 - Сигналізація граничного рівня

OFF ê

Сигналізація граничного рівня за сигналом електродів активована

ON é

Сигналізація граничного рівня за сигналом електродів деактивована

DIP-перемикач 1 дозволяє увімкнути на пульті світлову індикацію, подаючи на виводи
сигналізації рівня, незалежно від того чи під напругою, чи ні, сигнал з виводів COM-MINMAX про досягнення критичного рівня.
У режимі спорожнення з однополюсними електродами сигналізація мінімального рівня
спрацьовує, якщо входи COM-MIN-MAX відкриті (COM-MAX, якщо використовується
поплавок).
У режимі заповнення з однополюсними електродами сигналізація максимального рівня
спрацьовує, якщо входи COM-MIN-MAX замкнені (COM-MAX, якщо використовується
поплавок).
6.2 DIP-перемикач 2 - Затримка спрацювання за температурою

OFF ê

Затримка зупинки електродвигуна 5 секунд

ON é

Затримка зупинки електродвигуна 10 секунд

DIP-перемикач 2 дозволяє вибрати час затримки спрацювання захисту за температурою
5 або 10 секунд.
Встановлення цього параметра дозволяє уникнути відключення через струмове
перевантаження під час запуску двигуна, таким чином уникаючи зайвих перезапусків.
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6.3 DIP-перемикач 3 - Аварійна сигналізація

OFF ê

При будь-якому сигналі аварії спрацьовує реле та на вихід
подається напруга 12 В постійного струму
При будь-якому аварійному сигналі спрацьовує реле

ON é

При аварійному сигналі від G.A. / АВАРІЙНОГО ПОПЛАВКА
спрацьовує реле та на вихід подається 12 В постійного струму

DIP-перемикач 3 дозволяє розділити спрацювання аварійної сигналізації за сигналами
від контактів, на які не подано напругу, та за вихідним сигналом від контактів G.A. /
АВАРІЙНОГО ПОПЛАВКА під напругою.
Якщо встановлено положення “OFF”, при будь-якому сигналі аварії, незалежно від того чи
під напругою він чи ні, буде спрацьовувати аварійна сигналізація.
Якщо встановлено положення “ON”, при будь-якому сигналі від контактів без напруги
буде спрацьовувати аварійна сигналізація, і лише для сигналу від G.A. / АВАРІЙНОГО
ПОПЛАВКА сигналізація спрацює, коли контакт буде під напругою.

6.4 DIP-перемикач 4 - Скидання сигналу аварії перегріву двигуна

OFF ê

Ручне скидання аварії перегріву електродвигуна

ON é

Автоматичне скидання аварії перегріву електродвигуна

DIP-перемикач 4 дозволяє вибрати, чи скидати сигнал перегріву електродвигуна,
що надійшов від термоконтактів двигунів T1 і T2, вручну, утримуючи кнопку AUT, чи
автоматично.

9
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6.5 DIP-перемикач 5 - Спорожнення / наповнення

OFF ê

Робота електрода рівня при наповненні

ON é

Робота електрода рівня при спорожненні

DIP-перемикач 5 дозволяє вибрати, використовувати виводи електродів COM-MIN-MAX в
режимі спорожнення чи наповнення.
6.5.1 Спорожнення
У режимі спорожнення вивід буде використовуватися для запуску системи лише за
наявності води.
Виводи COM-MIN-MAX повинні бути замкнені, щоб запустити насос.
Якщо ви використовуєте не однополюсні електроди, а поплавцеві вимикачі, виводи
COM-MAX повинні бути замкнені.

1. Електроди рівня / поплавок
мінімального рівня.
2. Реле тиску.
3. Поплавок чергування.
4. Поплавок запуску.
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6.5.2 Наповнення
У режимі наповнення вивід буде використовуватися для запуску системи лише за
відсутності води.
Виводи COM-MIN-MAX повинні бути розімкненими, щоб запустити насос.
Якщо ви використовуєте не однополюсні електроди, а поплавцеві вимикачі, входи COMMAX повинні бути замкнені.

1. Електроди рівня.
2. Поплавок мінімального рівня.

11
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6.6 DIP-перемикач 6 - Поплавці запуску / зупинки

OFF ê

Деактивація поплавців запуску/зупинки

ON é

Активація поплавців запуску/зупинки

DIP-перемикач 6 дозволяє активувати роботу поплавців запуску/зупинки.
При цьому налаштуванні поплавець мінімального рівня/зупинки повинен бути
підключений до виводів COM-MAX, а поплавці запуску - до G/P1 та G/P2.

1. Поплавець мінімального рівня/
зупинки.
2. Поплавець чергування.
3. Поплавець запуску.
4. Аварійний поплавець.

6.7 DIP-перемикач 7 - Затримка активації плати після відновлення живлення

OFF ê

Вимкнення затримки активації плати після збою живлення

ON é

Увімкнення затримки активації плати після збою живлення

DIP-перемикач 7 дозволяє встановити затримку активації плати після збою
електроживлення.
Після повернення напруги плата відновить отримання та надсилання сигналів через 30
секунд.

☛

Примітка: після збою електроживлення пульт знову активується, зберігаючи
попередньо встановлений режим AUT (автоматичний) - 0 (відключено) - MAN
(ручний). Якщо автоматичний режим було відключено, то при відновленні
живлення цей режим залишатиметься відключеним і навпаки.
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6.8 DIP-перемикач 8 - Активація чергування

OFF ê

Деактивація чергування

ON é

Активація чергування

DIP-перемикач 8 дозволяє активувати функцію автоматичного чергування електронасосів.
Якщо функція активована, кожного разу при надходженні команди від G/P1 насоси
запускатимуться по черзі, а при надходженні команди ще й від G/P2 працюватимуть
обидва насоси.
Якщо функція активована, чергування електронасосів відбувається не тільки за командою
від G/P1, а й у разі:
• струмового перевантаження електродвигуна
• переведення електродвигуна у черговий режим
• відсутності води при наступному автоматичному перезапуску
Якщо необхідно пряме керування електродвигунами, деактивуйте функцію чергування.
При цьому G/P1 буде безпосередньо і незалежно керувати електронасосом 1, а G/P2 електронасосом 2.

13
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7. НАЛАШТУВАННЯ ПОТЕНЦІОМЕТРІВ
7.1 ПОТЕНЦІОМЕТР “SENS. PROBE” - Чутливість електрода

За допомогою “SENS. PROBE” (“ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОДІВ”)
чутливість електродів може бути змінена з метою
пристосування їх до провідності рідини. Чутливість має бути
вищою для рідин із низькою електропровідністю.

7.2 ПОТЕНЦІОМЕТР “MIN” - Мінімальний струм спрацювання
За допомогою потенціометра
“MIN” задається мінімальна
величина струму двигуна, при
якій спрацьовує захист від
роботи насухо. Застосовується
як додатковий захист або коли
ви не хочете використовувати
електроди
або
поплавці
мінімального рівня.
Коли параметр активовано, у випадку відсутності води пульт робить спроби автоматичного
перезапуску кожні 2 хв. при перших 15 спробах, та кожні 5 хв. - в подальшому.
Щоб отримати доступ до режиму налаштування, утримуйте натисненою кнопку “0”
двигуна 1 при увімкненому пульті, доки зелений світлодіод кнопки “AUT” не почне мигтіти.
Запустіть електронасос кнопкою “MAN” (“РУЧНИЙ”) і обертайте потенціометр за
годинниковою стрілкою (починаючи з 1А), поки не загориться зелений світлодіод, який
вказує на те, що електронасос в роботі.
Однак цю функцію можна деактивувати, повернувши потенціометр до мінімуму.
Після деактивації червоний світлодіод термозахисту електродвигуна починає мигтіти з
частотою 1 секунда.
Примітка. Для налаштування мінімальної величини сили струму спрацювання
захисту, двигун необхідно запускати лише за наявності води.
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7.3 ПОТЕНЦІОМЕТР “MAX” - Спрацювання при струмовому перевантаженні
За допомогою потенціометра
“MAX” задається максимальне
значення сили струму двигуна,
при
перевищенні
якого
спрацює захист від струмового
перевантаження.
Величину максимальної сили струму можна задати двома способами:
• за номінальною силою струму електродвигуна
• автоматичним налаштуванням

7.3.1 Номінальна сила струму електродвигуна
Якщо номінальна сила струму електродвигуна відома, встановіть значення приблизно на
15% вище за зазначене на табличці насоса.

7.3.2 Автоматичне налаштування
Утримуйте натисненою кнопку “0” двигуна 1 при увімкненому пульті, доки зелений
світлодіод кнопки “AUT” не почне мигтіти.
Запустіть електронасос кнопкою “MAN” (“РУЧНИЙ”) і обертайте потенціометр за
годинниковою стрілкою (починаючи з 2А), поки не загориться червоний світлодіод
термозахисту.
Червоний світлодіод, який горить, вказує на те, що встановлене значення сили струму на
15% перевищує силу струму, що поглинається електродвигуном.

☛

Примітка: Для налаштування максимальної величини сили струму
спрацювання захисту, двигун необхідно запускати лише за наявності води.
Шкала сили струму відповідає потужності моделі пульта:
від 1 до 18 А або від 15 до 32 А.

a

УВАГА!
Рекомендується виконувати налаштування потенціометра з урахуванням
максимальної сили струму, заявленої для електричного пульта.
Перевищення максимального порогового значення передбачає негайну
втрату споживажем права на гарантійне обслуговування.

15
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8. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ

ВИХІД СИГНАЛУ АВАРІЇ БАГАТОКОНТАКТНИЙ
12 В / 100 мA
РОЗНІМ

DIP-ПЕРЕМИКАЧІ

ПОТЕНЦІОМЕТР
MIN / MAX
СИЛИ СТРУМУ
ДВИГУНА 1

ПОТЕНЦІОМЕТР
MIN / MAX
СИЛИ СТРУМУ
ДВИГУНА 2

ЗАПОБІЖНИК
ВИХІДНИЙ
ВИХІДНИЙ
ПОТЕНЦІОМЕТР
ЗАХИСТУ
ЗАПОБІЖНИК
ЗАПОБІЖНИК
ЧУТЛИВОСТІ
ПЛАТИ КЕРУВАННЯ
ДВИГУНА 2
ДВИГУНА 1
ЕЛЕКТРОДІВ
(500мA)
ОДНОФАЗНИЙ 20A
ОДНОФАЗНИЙ 20A
РІВНЯ
ТРИФАЗНИЙ 2,5A
ТРИФАЗНИЙ 2,5A
МІСЦЕ ДЛЯ
МІСЦЕ ДЛЯ
ПІДКЛЮЧЕННЯ
ПІДКЛЮЧЕННЯ
ПУСКОВОГО
ПУСКОВОГО
КОНДЕНСАТОРА
КОНДЕНСАТОРА
ДВИГУНА 2
ДВИГУНА 1
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9. СТАНДАРТНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ
9.1 Електрична схема QED 2 Mono (230В)

17
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9.2 Електрична схема QED 2 Tri (400В)

☛

Примітка: В трифазних версіях 230В, живлення та двигуни мають бути
3~230В.
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10. СТАНДАРТНІ СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕНЬ
10.1 Схема підключень QED 2 Mono (230В)

10.2 Схема підключень QED 2 Трифазний (400В)

☛

Примітка: В трифазних версіях 230В, живлення та двигуни мають бути 3~230В.
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11. СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ
11.1 Розміри QED 2 Mono

11.2 Розміри QED 2 Tri
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12. ДІАГНОСТИКА

1

НЕСПРАВНІСТЬ

ПЕРЕВІРКИ / УСУНЕННЯ

ЖИВЛЕННЯ НА
ПУЛЬТ ПОДАЄТЬСЯ,
АЛЕ ВІН НЕ
ВМИКАЄТЬСЯ
АВТОМАТИЧНО.

• Переконайтеся, що зелений світлодіод на кнопці
автоматичного режиму горить, інакше натисніть цю
кнопку.

ПУЛЬТ В
АВТОМАТИЧНОМУ
РЕЖИМІ, АЛЕ НАСОС
НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ.

• Переконайтесь, що виводи “G/P1”, “G/P2” та “COM-MINMAX” закриті.
• Перевірте, чи належним чином працюють поплавці.
• Перевірте, чи не замкнені контакти, які є нормально
відкритими.
• Перевірте в однофазній моделі, що напруга ~230В
подається на клеми “L/S” і “N/R” виводів двигуна, а в
трифазній моделі, що на клеми “L/S” і “N/R “виводів
двигуна подано ~400 В та живлення подається на
обмотку контактора.
• Перевірте налаштування DIP-перемикачів (див. стор. 10).

3

ПІД ЧАС ЗАПУСКУ
НАСОСА
СПРАЦЬОВУЄ
ТЕРМОЗАХИСТ.

• Перевірте налаштування потенціометра “MAX” або чи
перевищує встановлений струм приблизно на 15%
номінальний струм двигуна (див. стор. 16).
• Переконайтеся, що час затримки активації термозахисту
за DIP-перемикачем 2 достатній.

4

НЕ СПРАЦЬОВУЄ
ТЕРМОЗАХИСТ.

• Перевірте налаштування потенціометра “MAX” або чи
перевищує встановлений струм приблизно на 15%
номінальний струм двигуна (див. стор. 16).

5

НА ВИВІД НЕ
ПОДАЄТЬСЯ
НАПРУГА -12 В.

• Переконайтеся, що G.A. контакти закриті у випадку аварії.
• Перевірте налаштування DIP-перемикача 3.

6

ПУЛЬТ В СТАНІ
АВАРІЇ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕГРІВ ДВИГУНА.

2

7

СВІТЛОВА
ІНДИКАЦІЯ НА
ПУЛЬТІ ВІДСУТНЯ

• Переконайтесь, що виводи “T1” і “T2” замкнені, якщо
насоси не мають термоконтактів.
• Перевірте налаштування DIP-перемикача 4.
• Перевірте, чи правильно виконано підключення в
багатоконтактному рознімі.
• Переконайтеся, що замок кришки знаходиться в
положенні ON.
• Переконайтеся, що на виводі пульта між клемами мережі
“SUPPLY” / “ЖИВЛЕННЯ” є напруга ~230 В або ~400 В.
• Переконайтеся, що запобіжники справні.
21
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13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1 Гарантія
Гарантія на товар регулюється загальними умовами продажу компанії Pedrollo S.p.A.
Підтвердження гарантії відбувається за умови ретельного та доведеного дотримання
вказівок, що містяться в цій інструкції, а також застосування належних механічної,
гідравлічної та електротехнічної практик.
На всю продукцію поширюється 12-місячна гарантія, яка покриває будь-які виробничі
дефекти нашої продукції та включає заміну / ремонт дефектних деталей.
Гарантія втрачає чинність у наступних випадках:
• втручання в пульт (модифікації без попереднього дозволу);
• несправність через відсутність або неналежний захист та/або помилку підключення;
• несправність, спричинену перевищенням граничних значень таблички насоса;
• нормальний знос пульта;
• недотримання монтажниками зазначених вимог щодо встановлення обладнання;
• випадкові причини, стихійні лиха всіх видів, такі як пожежі, повені, вода чи ураження
блискавкою;
Дефектні вироби мають бути надіслані на умовах CPT до компанії Pedrollo S.p.A., яка
залишає за собою безперечне право на визначення причини дефекту.
Гарантія поширюється лише на відновлення характеристик виробу і не поширюється на
будь-яку шкоду, заподіяну людям або майну.
13.2 Технічне обслуговування

QED 2 не вимагає будь-якого регулярного технічного обслуговування, якщо
використовується в межах використання та відповідно до наведених інструкцій.
Позачергове технічне обслуговування або ремонт мають здійснювати уповноважені
сервісні центри.
Для ремонту використовуйте лише оригінальні запасні частини.
Виробник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну людям, тваринам та пошкодження
майна з причини технічного обслуговування, здійсненого неуповноваженим персоналом
або із застосуванням неоригінальних матеріалів.
13.3 Утилізація

При демонтажі та утилізації суворо дотримуйтесь місцевих правил щодо забруднення
навколишнього середовища.
Рекомендується роздільна утилізація для різних типів матеріалів.
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14. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Pedrollo S.p.A., що знаходиться за адресою вул. E. Фермі, 7 – 37047 Сан Боніфачо (Верона)
– Італія, заявляє під свою виключну відповідальність, що пристрій:

серії QED
встановлений та використаний у спосіб та для цілей, зазначених в інструкції з експлуатації,
відповідає положенням директив ЄС та відповідних поправок:

• Європейська Директива 2006/95/CE
• Директива щодо Електромагнітної сумісності 2004/108 / EC та подальші зміни згідно
наступних технічним норм:
– EN 61439-1
– EN 55014-1
– EN 61000-3-2
–EN 61000-3-3

Pedrollo S.P.A.
Президент
Сільвано Педролло

Сан Боніфачо, 01.06.2016
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