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 • Intuïtief in gebruik

 • Groot verlicht display met 
platte tekstweergave

 • Eerste inbedrijfstellingsmenu

 • Aansluiting van encoders op 
verschillende niveaus

 • Compact ontwerp

 • Meertalig

 • ATEX-conform met 
elektromechanische 
motorbeveiliging

Besturing voor niveauafhankelijk in- en uitschakelen van één of 
twee direct startende pompen met of zonder Explosiebeveili-
ging. Via het grote grafische display in combinatie met de 
multifunctionele knop kan de bediening intuïtief en flexibel 
worden aangepast aan de lokale omstandigheden en vereisten 
en worden alle informatie en alarmmeldingen in platte tekst 
weergegeven. Instellingen worden beschermd door een vrij 
selecteerbaar wachtwoord om misbruik te voorkomen. Een 
eerste inbedrijfstellingsmenu maakt een snelle installatie 
mogelijk. Met slechts een paar instellingen dekt het systeem 
meer dan 90% van alle installatiesituaties. Aparte knoppen per 
pomp voor hand-0 automatische bediening of alarmherkenning 
verhogen ook het gebruiksgemak. Een geïntegreerd gebeurte-
nisgeheugen maakt ook handige diagnostische opties mogelijk. 
De HIGHLOGO geeft eenvoudig de meest uiteenlopende 
bedrijfstoestanden weer via het display en extra LED’s. Zo 
kunnen onder andere bedrijfsuren van de pompen, inschakel-
cycli, stroomverbruik en nog veel meer worden gebruikt. op het 
verlichte, gemakkelijk afleesbare display. Een collectief 
storingsbericht en overstromingsalarm kunnen potentieelvrij 
worden doorgestuurd, e.B. met de nieuwe FTJP-radiozender, die 
de verbinding met een smart home-infrastructuur mogelijk 
maakt. Daarnaast is het ook mogelijk om via de potentiaalverbin-
ding een waarschuwingslampje of claxon (230V) aan te sluiten. In 
het geval van een stroomstoring kan de optionele batterij zorgen 
voor het doorsturen van het overstromingsalarm. Dankzij de 
mogelijkheid om verschillende niveausensoren aan te sluiten, 
van de dompelschakelaar voor eenvoudige toepassing tot 
hoogwaardige onderdompelingsondes voor de gemeentelijke 
sector, kan alles worden gerealiseerd. Door het onderhoudsdis-
play te activeren, kunnen klanten op de hoogte worden gebracht 
van de benodigde onderhoudsintervallen. Hiervoor kan ook een 
individueel telefoonnummer worden opgeslagen voor contact. 
Het compacte ontwerp van het enkele en dubbele systeem 
maakt ruimtebesparende installatie in het gebouw mogelijk, 
maar ook in een onopvallende kolom buiten. Speciaal voor 
drukontwatering is de CONTROLS HIGHLOGO ... LC is al stan-
daard uitgerust met dynamische drukmodule en droogloopbe-
veiliging. De twee drukschakelaars met luchtslangen en open 
bellen die eindigen in de as hebben zich al tientallen jaren 
bewezen in de afvoer van eigendommen en bieden extra 
veiligheid dankzij het standaard 2-circuitsysteem. Ook de aparte 
dipschakelaar voor droogloopbeveiliging (TLS) voldoet aan de 
eisen van de ATEX-richtlijn explosiebeveiliging.
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Type Art.-Nr. Motorbeveiliging Voorbescherming

Single units without level control
HIGHLOGO 1-00 E JP47987 - -
HIGHLOGO 1-00 JP47988 - -

HIGHLOGO 1-25 JP47989 2,4 ... 4 A 16 A

Single units without level control
HIGHLOGO 1-46 JP47990 4 ... 6 A 16 A
HIGHLOGO 1-610 JP47991 6 ... 9 A 16 A

HIGHLOGO 1-910 JP47992 9 ... 12 A 20 A

Duplex units without level control
HIGHLOGO 2-00 E JP47996 - 20 A
HIGHLOGO 2-00 JP47997 - 16 A
HIGHLOGO 2-25 JP47998 2,5 ... 4 A 16 A
HIGHLOGO 2-46 JP47999 4 ... 6,3 A 20 A
HIGHLOGO 2-610 JP48000 6,3 ... 10 A 25 A
HIGHLOGO 2-910 JP48001 6,3 ... 10 A 25 A
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