
PRESOSTAT AUTOMAT
PENTRU POMPE DE APA

PS-01C

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.
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1. DESCRIERE

Parti componente

1 Butonul RESET (resetare) 6 Conector cu fisa cu filet de 1'' pentru evacuare (La cerere, piulita
de 1'')

2 Indicator pentru oprire uscata 7 Conexiune de linie

3 Indicator tensiune 8 Conector cu fisa cu filet de 1'' pentru admisie (La cerere, piulita de
1'')

4 Conexiune motor 9 Manometru (doar versiunile M si MT)

5 Surub pentru setarea presiunii de lucru

1. CARACTERISTICI

Presostatul  este  realizat  pentru  pornirea  si  oprirea  automata  a unei  pompe electrice  in  cazul
scaderii  presiunii  (deschiderea  robinetelor)  si  opririi  debitului  de  apa  din  sistem  (inchiderea
robinetelor). Mai exact, presostatul opreste pompa atunci cand detecteaza lipsa debitului de apa,
prevenind daunele ce pot aparea datorita functionarii uscate.

In plus, datorita unui transmitator, porneste automat pompa pentru a verifica daca exista apa pe
conducta de aspiratie, doar la versiunile T si MT.

Se recomanda utilizarea presostatului la sisteme de apa a caror apa este fara sedimente. Daca nu
este  posibil  acest  lucru,  se  recomanda instalarea  unui  filtru  inainte  de  orificiul  de  admisie  al
dispozitivului.

Manometru verifica valoarea presiunii de pornire si presiunea din sistem.

De asemenea, verifica posibile scurgeri de apa din sistem.

Va rugam sa cititi  cu atentie  manualul  de instructiuni  inainte  de instalarea si  utilizarea
dispozitivului.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Pentru  a  evita  pericolul  de  electrocutare  si  incendiu,  cititi  si  respectati  urmatoarele
instructiuni:

• Intotdeauna  deconectati  dispozitivul  de  la  reteaua  electrica  inainte  de  orice  verificare  /
reparare.

• Asigurati-va ca atat cablul de alimentare, cat si cablul prelungitor au sectiunea transversala
corespunzatoare  pentru  puterea  pompei  si  asigurati-va  ca,  conexiunile  electrice  sunt
departe de orice sursa de apa.

• Cand presostatul este folosit la piscine, iazuri si fantani, este necesara utilizarea unui RCD
(dispozitiv de protectie diferentiala) automat cu protectie IDn=30mA.

AVERTISMENT: Atunci cand pompa se opreste, conductele sunt sub presiune, prin urmare,
se recomanda deschiderea unui robinet pentru a descarca sistemul inainte de realizarea oricarei
lucrari.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Comutatorul porneste pompa pentru 15 secunde odata conectata la reteaua electrica. Orice alta
pornire a pompei se va produce atunci cand este atinsa valoarea presetata a presiunii de lucru,
conform reducerii presiunii din conducta la deschiderea unui robinet. La sistemele de apa clasice,
echipate cu presostat si hidrofor, pompa se opreste atunci cand se ajunge la o anumita presiune.
Insa, presostatul automat a fost proiectat sa opreasca pompa in functie de reducerea debitului de
apa la un nivel minim.

In aceasta situatie, presostatul automat intarzie oprirea reala a pompei, permitand functionarea
acesteia pentru inca 7-15 secunde: logica acestei functii este de a reduce operatiile de pornire ale
pompelor in cazul debitului minim.

4. INSTALARE

1. Instalati presostatul automat oriunde intre pompa si primul orificiu de iesire pentru servisare
astfel incat sagetile de pe carcasa si de pe conexiunea de iesire sa fie orientate in aceeasi
directie ca si lichidul care curge prin conducta. Verificati etanseitatea tuturor conexiunilor de
apa.  Daca  utilizati  pompa cu o  presiune mai  mare  de  10  bar, instalati  un  reductor  de
presiune pe stutul de intrare al presostatului.

2. Pentru  conexiunea  electrica  a  versiunii  fara  conductori  electrici,  respectati  diagrama
electrica de pe carcasa a placii de circuit imprimata sau respectand schema de mai jos. Mai
mult,  in  cazul  utilizarii  unei  pompe  cu  o  putere  mai  mare  de  1/2  CP  (~  373  W),  iar
temperatura  ambianta  este  mai  mare  de  25ºC,  este  necesara  conectarea presostatului
automat cu cabluri cu o rezistenta termica mai mare de 99ºC. Utilizati doar clesti de sarma
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corespunzatori pentru a cuplarea conectorilor Fastons. Daca conductorii sunt inclusi, pur si
simplu conectati stecherul pompei la priza presostatului automat, iar stecherul acestuia la
priza electrica de la retea.

3. Presiunea  de  lucru  este  pre-setata  la  1.5  bar,  care  reprezinta  valoarea  optima  pentru
majoritatea aplicatiilor. Presiunea minima de lucru poate fi reglata in functie de necesitati,
rotind surubul situat pe flansa interioara, marcat cu + si -.

ATENTIE: Supapa de inchidere instalata in orificiul de evacuare al pompei si in stutul de
admisie  al  presostatului  automat  poate  cauza  unele  anomalii  in  timpul  functionarii  normale  a
presostatului. De aceea, se recomanda evitarea instalarea acestuia intre pompa si presostat.

4. Atentie:
Pentru a modifica presiunea de lucru setata, este necesar sa demontati capacul. Doar persoanele
calificate si autorizate pot realiza aceasta operatie, avand grija la riscurile de electrocutare.

Astfel de reglari ale presiunii modifica limita presiunii de pornire a pompei. Presiunea de iesire a
dispozitivului  nu  creste  niciodata.  Diferenta  de presiune dintre  presiunea de lucru  –  setata  la
dispozitiv – si presiunea maxima a pompelor trebuie sa fie mai mare de 0.6 bar.

Cand este necesar sa se modifice setarea:
a) atunci cand partea superioara este situata la o inaltime mai mare de 15 m de dispozitiv

(coloana de apa max.: 30 m).
b) pentru  aplicatii  ale  pompei  in  sarcina.  Adica,  atunci  cand  presiunea  de  incarcare  este

adaugata la presiunea pompei, max. 10 bar.

AVERTISMENT: PENTRU A ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A PRESOSTATULUI,
PRESIUNEA MAXIMA A POMPEI TREBUIE SA FIE CU CEL PUTIN 0.6 BAR MAI MARE DECAT
PRESIUNEA DE LUCRU A PRESOSTATULUI.  ESTE INTERZISA PREZENTA OBIECTELOR
MAGNETICE LA O DISTANTA MAI MICA DE 25 CM FATA DE PRESOSTAT.

5. PORNIREA PRESOSTATULUI

AVERTISMENT: Ori de cate ori nivelul apei de amorsare este mai mic decat nivelul apei
unde pompa este plasata, este absolut necesara o conducta de aspiratie echipata cu o supapa
fixa anti-reflux. Aceasta supapa permite conductei sa fie umpluta cu apa atunci cand este utilizata
pentru prima data si previne golirea acesteia atunci cand pompa se opreste.

1. Inainte de pornire, umpleti furtunul de aspiratie si pompa cu apa, dupa care porniti pompa
prin conectarea cablului de alimentare al presostatului la o priza electrica: cand se opreste
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pompa, deschideti robinetul situat mai sus.
2. Instalarea pompei  este  corecta  daca debitul  de  apa de la  robinet  este  regulat  si  daca

pompa  functioneaza  continuu.  Daca  nu  exista  apa,  puteti  incerca  sa  faceti  pompa  sa
functioneze fara intrerupere – pentru o perioada de timp mai mare decat timpul de lucru al
dispozitivului – mentinand apasat butonul de resetare (RESET). Daca problema persista,
deconectati presostatul si repetati procedura de la punctul 1.

6. OPRIRE USCATA

Oprirea uscata este indicata prin aprinderea led-ului rosu, ce indica erorile, si oprirea motorului.
Pentru a reporni  sistemul,  apasati  butonul  de resetare dupa ce s-a verificat  prezenta apei  pe
furtunul de aspiratie.

Resetarea automata – doar la versiunile T si MT
Cu exceptia tuturor functiilor obisnuite, versiunile T si  MT pot reseta automat pompa fara apa.
Atunci cand pompa se opreste deoarece nu este apa in sistemul de alimentare cu apa, led-ul
indicator va incepe sa clipeasca regulat. In timpul definit,  presostatul  va reseta pompa de mai
multe ori (T este 1 ora – 1 data: totalul este 12 ori; MT este 1 ora – 3 ori, 6 ore – 1 data, 24 ore – 1
data: total este 5 ori). De asemenea, verificati daca sursa de apa este corespunzatoare. Daca
sursa de apa este in regula, presostatul va iesi din aceasta stare. Daca in acel timp, nu este apa
pentru aspirare, presostatul va mentine starea "fara apa". In acest moment, led-ul indicator de
erori va ramane aprins. Trebuie sa apasati butonul de resetare pentru a relua functionarea.

7. GARANTIE

Aceste produse beneficiaza de o garantie conform certificatului de garantie, cu conditia ca:
1. Produsul in cauza sa fi fost utilizat si intretinut conform instructiunilor de utilizare;
2. Produsul sa nu fi fost avariat (stricat) datorita neatentiei, utilizarii necorespunzatoare sau

abuzive.
3. Sa nu fi fost modificat sau reparat de catre o persoana neautorizata.

8. PROBLEME TEHNICE

ATENTIE: Opriti echipamentul inainte de verificarea si remedierea problemelor tehnice.

Probleme Cauze posibile Solutii

Pompa porneste si se 
opreste continuu

Scurgeri in sistem Verificati toate conexiunile hidraulice.

Oprire uscata chiar daca
exista apa pe furtunul de
aspiratie

Presiunea de lucru este prea mare Rotiti surubul 5 in sens invers acelor de 
ceasornic. Apasati butonul de resetare 
(RESET) si asigurati-va ca led-ul rosu este 
stins atunci cand pompa se opreste

Pompa nu porneste din 
nou

1. Probleme cu tensiunea de la retea.
2. Pierderea de presiune dintre presostat si 
unul din robinete este prea mare.
3. Pompa este defecta.

1. Verificati conexiunile electrice.
2. Rotiti surubul 5 in sensul acelor de 
ceasornic pentru a mari presiunea de lucru.
3. Consultati un electrician. Contactati 
service-ul autorizat.
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4. Presostatul este defect. 4. Contactati service-ul autorizat.

Pompa nu se opreste 1. Exista scurgeri in sistem.
2. Presostatul este defect.

1. Verificati sistemul.
2. Contactati service-ul autorizat.

ATENTIE! In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari,
va rugam sa contactati service-ul autorizat.

9. SPECIFICATII TEHNICE

Unele date tehnice pot diferi in cazul unor variatii de tensiune si frecventa. 

Model PS01C

Sursa de alimentare 220-240V CA ±10% 50Hz

Curent max. 12A

Intervalul presiunii de lucru 1 – 3.5bar

Presiunea max. admisa 10 bar

Temperatura max. a lichidului 55ºC

Conexiuni 1'' GAS male

Grad de protectie IP 65

Tip (Re EN 60730-1) 1.B

Manometru Ø 40mm 0:10 bar

IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale. Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai
pentru referinta. Ele se pot schimba fara o notificare prealabila.
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