
CONTROLPRES
Eletronický tlakový spínač s nastaviteľným vypínacím tlakom

SK ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

Užívateľ si musí dôsledne prečítať inštrukcie a dodržiavať predpisy, ktoré sa nachádzajú v tomto 
návode.
Inštalatér a koncový užívateľ musia dôkladne dodržiavať súvisiace zákony a štandardy, ako aj lokálne 
predpisy.
Toto zariadenie môže byť inštalované, upravované a opravované iba kvalifikovaným pracovníkom, 
ktorý si je vedomý rizík s tým spojených.
Pred inštaláciou tohto zariadenia skontrolujte, že jeho technic
čerpadlom a systémom.

smie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť 
odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

 svetlá na ovládacom paneli 
prístroja.

ŠTART A PREVÁDZKA (obrázok 3)

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. Ak tento čas 
nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart (znovu-spustenie) 
a čakajte s otvoreným ventilom/odberným miestom na zhasnutie červeného svetla. 

Po uzatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným 
zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

Po otvorení ventilu/odberného miesta zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je éventil/odberné miesto 
otvorený (obr. 3/A). Po zatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom 
zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 3/B). 

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. Po odstránení príčin upchatia stačí 
stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny 
sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

VYUŽITIE A VÝKON

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas prevádzky.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.
• V prípade zastavenia čerpadla zariadenie počas nasledujúcich 24 hodín automaticky vykoná 10

pokusov o znovu-spustenie. Každé bude trvať približne 6 sekúnd, ako je popísané v tabuľke (obr. 1/D).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

POZOR: PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE ČI SÚ KOMPATIBILNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZARIADENIA, 
ČERPADLA A SYSTÉMU. 

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť aspoň o 1 bar (0,1 MPa) vyšší ako spínací tlak zariadenia.
Konkrétne, nominálny tlak čerpadla a výška výtlaku vodného stĺpca čerpadla, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia 
byť skontrolované vzhľadom na spínací tlak: 

Spínací tlak 1,2 bar (0,12 MPa) (obrázok 2/A)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 10 metrov.

Spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa) (obrázok 2/B)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 3,0 bar (0,30 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 15 metrov.

Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu 
(blikajúce červené LED svetlo). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie pomocou stlačenia 
tlačidla „Restart“ .

Ak čerpadlo z akéhokoľvek dôvodu nebolo činné počas posledných 24 hodín, zariadenie spustí motor čerpadla asi 
na 5 sekúnd (ochrana proti zaseknutiu).

ELEKTROINŠTALÁCIA (obrázok 4)

Spínací tlak 2,2 bar (0,22 MPa) (obrázok 2/C)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 22 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnotu uvedenú vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa aktivuje, ale nenaštartuje 
sa. Na vyriešenie týchto problémovu nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté 
podmienky. Inak použite zariadenie s vyšším spínacím tlakom.

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Štandardný neupraviteľný spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa).
Na požiadanie môžu byť dodané aj zariadenia kalibrované na 1,2 bar (0,12 MPa) alebo 2,2 bar (0,22 MPa).
Obsahuje ezpečnostný ventil, ktorý zabraňuje akémukoľvek pretečeniu vody v prípade porušenej membrány 
(obr. 1/C).

Max 10 m Max 15 m Max 22 m

P min 2,5 bar ( 0,25 MPa ) P min 3,0 bar ( 0,3 MPa ) P min 3,5 bar ( 0,35 MPa )

1,2 bar
(0,12 MPa)

1,5 bar
(0,15 MPa)

2,2 bar
(0,22 MPa)

2 A B C

A

B

C

1 D
1. pokus po
2. pokus po
3. pokus po
4. pokus po
5. pokus po
6. pokus po
7. pokus po
8. pokus po
9. pokus po
10. pokus po

10 sekúnd 
20 sekúnd 
15 minút
30 minút
1 hodina
3 hodiny
6 hodín

12 hodín
18 hodín
24 hodín

The device may be installed directly onto the pump or bet een lhe pump and the irst service ( i . 1 . I  the 
Input pma e o  the device e ceeds 10 bar (1 MPa), lnatal  prelM t reducer bet een the pump and the device 
ttsel . 
No service must be installed bet een the P P and the device i . 1). 
It Is Indispensable to instalJ the davlce ith the lo  direction arro  pointll l  up ards (tl . 1/A). It is 
recommended to Install a baU l l and 1 r at the output o  1he to con1ro1 the openstion o  the pump and 
the devi  e duc jn  the system by mean, o  the vatv., end checkin  the e lecttve e traction ot the pump ith 
the manometer. 
It Is also recommendod to connect the output o  the device to the system by means o  a le lble tube ( i . 1/
B).
Be ore start.l  the de ice check that the pump Is conectly primed. 

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 1,5 kW (2 HP) (obr. 4/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 1,5 kW (2 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) 
(obr. 4/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.
• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

4 A B

C

A B C

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.
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Eletronický tlakový spínač s ochranou proti "behu na sucho"
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smie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť 
odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

 svetlá na ovládacom paneli 
prístroja.

ŠTART A PREVÁDZKA (obrázok 3)

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. Ak tento čas 
nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart (znovu-spustenie) 
a čakajte s otvoreným ventilom/odberným miestom na zhasnutie červeného svetla. 

Po uzatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným 
zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

Po otvorení ventilu/odberného miesta zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je éventil/odberné miesto 
otvorený (obr. 3/A). Po zatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom 
zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 3/B). 

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. Po odstránení príčin upchatia stačí 
stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny 
sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

VYUŽITIE A VÝKON

Okrem toho, že ponúka výkony moderných elektronických zariadení, ktoré nahrádzajú tradičný systém 
expanzných nádob, toto nové zariadenie taktiež umožňuje redukciu a reguláciu maximálneho tlaku vytvoreného 
čerpadlom. To znamená, že je možné dosiahnuť požadovaný tlak v systéme bez použitia redukčného ventilu. 
Zariadenie je schopné prijať vstupný tlak až do 12 bar, ktorý dokáže zredukovať na minimálne 3 bar a 
maximálne 6,5 bar.

Ďalšia výhoda je založená na tom, že elektrický obvod zariadenia umožňuje jeho priame zapojenie do 
jednofázových čerpadiel s výkonom motora do 2,2 kW (3 HP) bez inštalácie diaľkového ovládacieho prepínača.

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Redukuje maximálny tlak vytvorený čerpadlom.
• Reguluje systémový tlak v rámci nastaveného rozpätia.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas chodu čerpadla.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

POZOR: PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE ČI SÚ KOMPATIBILNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZARIADENIA, 
ČERPADLA A SYSTÉMU. 

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť aspoň o 1 bar (0,1 MPa) vyšší ako spínací tlak zariadenia.
Konkrétne, nominálny tlak čerpadla a výška výtlaku vodného stĺpca čerpadla, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia 
byť skontrolované vzhľadom na spínací tlak: 

Spínací tlak 1,2 bar (0,12 MPa) (obrázok 2/A)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 10 metrov.

Spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa) (obrázok 2/B)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 3,0 bar (0,30 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 15 metrov.

Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu 
(blikajúce červené LED svetlo). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie pomocou stlačenia 
tlačidla „Restart“ .

Ak čerpadlo z akéhokoľvek dôvodu nebolo činné počas posledných 24 hodín, zariadenie spustí motor čerpadla asi 
na 5 sekúnd (ochrana proti zaseknutiu).

ELEKTROINŠTALÁCIA (obrázok 4)

Spínací tlak 2,2 bar (0,22 MPa) (obrázok 2/C)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 22 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnotu uvedenú vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa aktivuje, ale nenaštartuje 
sa. Na vyriešenie týchto problémovu nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté 
podmienky. Inak použite zariadenie s vyšším spínacím tlakom.

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon
Stupeň krytia
Trieda izolácie

Napätie jednofázového zdroja Zariadenie
Maximálny tlak
Minimálny pracovný tlak
Maximálny pracovný tlak
Maximálna praovná teplota
Pripojenie
Rozmery

+/- 10%

50-60 Hz
30 (16) A

 2,2 kW
IP 65

I

230 V

Max 10 m Max 15 m Max 22 m

P min 2,5 bar ( 0,25 MPa ) P min 3,0 bar ( 0,3 MPa ) P min 3,5 bar ( 0,35 MPa )

1,2 bar
(0,12 MPa)

1,5 bar
(0,15 MPa)

2,2 bar
(0,22 MPa)

2 A B C

The device may be installed directly onto the pump or bet een lhe pump and the irst service ( i . 1 . I  the 
Input pma e o  the device e ceeds 10 bar (1 MPa), lnatal  prelM t reducer bet een the pump and the device 
ttsel . 
No service must be installed bet een the P P and the device i . 1). 
It Is Indispensable to instalJ the davlce ith the lo  direction arro  pointll l  up ards (tl . 1/A). It is 
recommended to Install a baU l l and 1 r at the output o  1he to con1ro1 the openstion o  the pump and 
the devi  e duc jn  the system by mean, o  the vatv., end checkin  the e lecttve e traction ot the pump ith 
the manometer. 
It Is also recommendod to connect the output o  the device to the system by means o  a le lble tube ( i . 1/
B).
Be ore start.l  the de ice check that the pump Is conectly primed. 

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 1,5 kW (2 HP) (obr. 4/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 1,5 kW (2 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) 
(obr. 4/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.
• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

4 A B

C

A B C

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

Typ 1B
12 bar (1,2 MPa)

3 bar (0,3 MPa)
6,5 bar (0,65 MPa)

65 °C
5/4" M - 5/4" M

Obrázok 1
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prístroja.

ŠTART A PREVÁDZKA (obrázok 3)

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. Ak tento čas 
nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart (znovu-spustenie) 
a čakajte s otvoreným ventilom/odberným miestom na zhasnutie červeného svetla. 

Po uzatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným 
zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

Po otvorení ventilu/odberného miesta zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je éventil/odberné miesto 
otvorený (obr. 3/A). Po zatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom 
zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 3/B). 

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. Po odstránení príčin upchatia stačí 
stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny 
sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

VYUŽITIE A VÝKON

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas prevádzky.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.
• V prípade zastavenia čerpadla zariadenie počas nasledujúcich 24 hodín automaticky vykoná 10

pokusov o znovu-spustenie. Každé bude trvať približne 6 sekúnd, ako je popísané v tabuľke (obr. 1/D).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

Pozor: pred inštaláciou skontrolujte, že technické vlastnosti zariadenia, čerpadla a systému sú navzájom 
kompatibilné.

Zariadenie môže byť nainštalované priamo na čerpadlo alebo medzi čerpadlo a prvý ventil.
Vstupný tlak zariadenia nesmie nikdy prekročiť 12 bar (1,2 MPa).

Žiadne odberné miesto nesmie byť nainštalované medzi čerpadlom a zariadením (obr. 2)
Je nevyhnutné nainštalovať zariadenie tak, aby šípky ukazujúce smer prúdu smerovali nahor (obr. 2/A).

Odporúča sa nainštalovať guľový ventil na výstup zariadenia na umožnenie ovládania prevádzky čerpadla a 
zariadenia bez ovplyvnenia systému. Taktiež sa odporúča pripojiť výstup zariadenia do systému pomocou 
flexibilnej trubky (obr. 2/B). 

Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu 
(blikajúce červené LED svetlo). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie pomocou stlačenia 
tlačidla „Restart“ .

Ak čerpadlo z akéhokoľvek dôvodu nebolo činné počas posledných 24 hodín, zariadenie spustí motor čerpadla asi 
na 5 sekúnd (ochrana proti zaseknutiu).

ELEKTROINŠTALÁCIA (obrázok 4)

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Štandardný neupraviteľný spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa).
Na požiadanie môžu byť dodané aj zariadenia kalibrované na 1,2 bar (0,12 MPa) alebo 2,2 bar (0,22 MPa).
Obsahuje ezpečnostný ventil, ktorý zabraňuje akémukoľvek pretečeniu vody v prípade porušenej membrány 
(obr. 1/C).

A

B

C

1 D
1. pokus po
2. pokus po
3. pokus po
4. pokus po
5. pokus po
6. pokus po
7. pokus po
8. pokus po
9. pokus po
10. pokus po

10 sekúnd 
20 sekúnd 
15 minút
30 minút
1 hodina
3 hodiny
6 hodín

12 hodín
18 hodín
24 hodín

The device may be installed directly onto the pump or bet een lhe pump and the irst service ( i . 1 . I  the 
Input pma e o  the device e ceeds 10 bar (1 MPa), lnatal  prelM t reducer bet een the pump and the device 
ttsel . 
No service must be installed bet een the P P and the device i . 1). 
It Is Indispensable to instalJ the davlce ith the lo  direction arro  pointll l  up ards (tl . 1/A). It is 
recommended to Install a baU l l and 1 r at the output o  1he to con1ro1 the openstion o  the pump and 
the devi  e duc jn  the system by mean, o  the vatv., end checkin  the e lecttve e traction ot the pump ith 
the manometer. 
It Is also recommendod to connect the output o  the device to the system by means o  a le lble tube ( i . 1/
B).
Be ore start.l  the de ice check that the pump Is conectly primed. 

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 1,5 kW (2 HP) (obr. 4/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 1,5 kW (2 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) 
(obr. 4/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.
• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

A B

C

A B C

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 2,2kW (3 HP) (obr. 5/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 2,2kW (3 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) (obr. 
5/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.



PRESSCONTROL UP
Eletronický tlakový spínač s ochranou proti "behu na sucho"

SK ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

Užívateľ si musí dôsledne prečítať inštrukcie a dodržiavať predpisy, ktoré sa nachádzajú v tomto 
návode.
Inštalatér a koncový užívateľ musia dôkladne dodržiavať súvisiace zákony a štandardy, ako aj lokálne
predpisy.
Toto zariadenie môže byť inštalované, upravované a opravované iba kvalifikovaným pracovníkom,
ktorý si je vedomý rizík s tým spojených.
Pred inštaláciou tohto zariadenia skontrolujte, že jeho technic
čerpadlom a systémom.

smie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť 
odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

 svetlá na ovládacom paneli 
prístroja.

ŠTART A PREVÁDZKA (obrázok 3)

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. Ak tento čas 
nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart (znovu-spustenie) 
a čakajte s otvoreným ventilom/odberným miestom na zhasnutie červeného svetla. 

Po uzatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným 
zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

Po otvorení ventilu/odberného miesta zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je éventil/odberné miesto 
otvorený (obr. 3/A). Po zatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom 
zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 3/B). 

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. Po odstránení príčin upchatia stačí 
stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny 
sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

VYUŽITIE A VÝKON

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas prevádzky.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.
• V prípade zastavenia čerpadla zariadenie počas nasledujúcich 24 hodín automaticky vykoná 10

pokusov o znovu-spustenie. Každé bude trvať približne 6 sekúnd, ako je popísané v tabuľke (obr. 1/D).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

POZOR: PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE ČI SÚ KOMPATIBILNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZARIADENIA, 
ČERPADLA A SYSTÉMU. 

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť aspoň o 1 bar (0,1 MPa) vyšší ako spínací tlak zariadenia.
Konkrétne, nominálny tlak čerpadla a výška výtlaku vodného stĺpca čerpadla, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia 
byť skontrolované vzhľadom na spínací tlak: 

Spínací tlak 1,2 bar (0,12 MPa) (obrázok 2/A)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 10 metrov.

Spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa) (obrázok 2/B)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 3,0 bar (0,30 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 15 metrov.

Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu 
(blikajúce červené LED svetlo). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie pomocou stlačenia 
tlačidla „Restart“ .

Ak čerpadlo z akéhokoľvek dôvodu nebolo činné počas posledných 24 hodín, zariadenie spustí motor čerpadla asi 
na 5 sekúnd (ochrana proti zaseknutiu).

Spínací tlak 2,2 bar (0,22 MPa) (obrázok 2/C)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 22 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnotu uvedenú vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa aktivuje, ale nenaštartuje 
sa. Na vyriešenie týchto problémovu nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté 
podmienky. Inak použite zariadenie s vyšším spínacím tlakom.

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Štandardný neupraviteľný spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa).
Na požiadanie môžu byť dodané aj zariadenia kalibrované na 1,2 bar (0,12 MPa) alebo 2,2 bar (0,22 MPa).
Obsahuje ezpečnostný ventil, ktorý zabraňuje akémukoľvek pretečeniu vody v prípade porušenej membrány 
(obr. 1/C).

Max 10 m Max 15 m Max 22 m

P min 2,5 bar ( 0,25 MPa ) P min 3,0 bar ( 0,3 MPa ) P min 3,5 bar ( 0,35 MPa )

1,2 bar
(0,12 MPa)

1,5 bar
(0,15 MPa)

2,2 bar
(0,22 MPa)

2 A B C

A

B

C

1 D
1. pokus po
2. pokus po
3. pokus po
4. pokus po
5. pokus po
6. pokus po
7. pokus po
8. pokus po
9. pokus po
10. pokus po

10 sekúnd 
20 sekúnd 
15 minút
30 minút
1 hodina
3 hodiny
6 hodín

12 hodín
18 hodín
24 hodín

• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

4 A B

C

A B C

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

vypínač

C

vypínač

ŠTART

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. 

Ak tento čas nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart 
(znovu-spustenie) a čakajte s otvoreným ventilom na zhasnutie červeného svetla.  



PRESSCONTROL UP
Eletronický tlakový spínač s ochranou proti "behu na sucho"

SK ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

Užívateľ si musí dôsledne prečítať inštrukcie a dodržiavať predpisy, ktoré sa nachádzajú v tomto 
návode.
Inštalatér a koncový užívateľ musia dôkladne dodržiavať súvisiace zákony a štandardy, ako aj lokálne
predpisy.
Toto zariadenie môže byť inštalované, upravované a opravované iba kvalifikovaným pracovníkom,
ktorý si je vedomý rizík s tým spojených.
Pred inštaláciou tohto zariadenia skontrolujte, že jeho technic
čerpadlom a systémom.

smie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť 
odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

 svetlá na ovládacom paneli 
prístroja.

REGULÁCIA SYSTÉMOVÉHO TLAKU

VYUŽITIE A VÝKON

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas prevádzky.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.
• V prípade zastavenia čerpadla zariadenie počas nasledujúcich 24 hodín automaticky vykoná 10

pokusov o znovu-spustenie. Každé bude trvať približne 6 sekúnd, ako je popísané v tabuľke (obr. 1/D).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

POZOR: PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE ČI SÚ KOMPATIBILNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZARIADENIA, 
ČERPADLA A SYSTÉMU. 

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť aspoň o 1 bar (0,1 MPa) vyšší ako spínací tlak zariadenia.
Konkrétne, nominálny tlak čerpadla a výška výtlaku vodného stĺpca čerpadla, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia 
byť skontrolované vzhľadom na spínací tlak: 

Spínací tlak 1,2 bar (0,12 MPa) (obrázok 2/A)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 10 metrov.

Spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa) (obrázok 2/B)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 3,0 bar (0,30 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 15 metrov.

Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu 
(blikajúce červené LED svetlo). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie pomocou stlačenia 
tlačidla „Restart“ .

Ak čerpadlo z akéhokoľvek dôvodu nebolo činné počas posledných 24 hodín, zariadenie spustí motor čerpadla asi 
na 5 sekúnd (ochrana proti zaseknutiu).

ELEKTROINŠTALÁCIA (obrázok 4)

Spínací tlak 2,2 bar (0,22 MPa) (obrázok 2/C)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 22 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnotu uvedenú vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa aktivuje, ale nenaštartuje 
sa. Na vyriešenie týchto problémovu nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté 
podmienky. Inak použite zariadenie s vyšším spínacím tlakom.

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Štandardný neupraviteľný spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa).
Na požiadanie môžu byť dodané aj zariadenia kalibrované na 1,2 bar (0,12 MPa) alebo 2,2 bar (0,22 MPa).
Obsahuje ezpečnostný ventil, ktorý zabraňuje akémukoľvek pretečeniu vody v prípade porušenej membrány 
(obr. 1/C).

Max 10 m Max 15 m Max 22 m

P min 2,5 bar ( 0,25 MPa ) P min 3,0 bar ( 0,3 MPa ) P min 3,5 bar ( 0,35 MPa )

1,2 bar
(0,12 MPa)

1,5 bar
(0,15 MPa)

2,2 bar
(0,22 MPa)

2 A B C

A

B

C

1 D
1. pokus po
2. pokus po
3. pokus po
4. pokus po
5. pokus po
6. pokus po
7. pokus po
8. pokus po
9. pokus po
10. pokus po

10 sekúnd 
20 sekúnd 
15 minút
30 minút
1 hodina
3 hodiny
6 hodín

12 hodín
18 hodín
24 hodín

The device may be installed directly onto the pump or bet een lhe pump and the irst service ( i . 1 . I  the 
Input pma e o  the device e ceeds 10 bar (1 MPa), lnatal  prelM t reducer bet een the pump and the device 
ttsel . 
No service must be installed bet een the P P and the device i . 1). 
It Is Indispensable to instalJ the davlce ith the lo  direction arro  pointll l  up ards (tl . 1/A). It is 
recommended to Install a baU l l and 1 r at the output o  1he to con1ro1 the openstion o  the pump and 
the devi  e duc jn  the system by mean, o  the vatv., end checkin  the e lecttve e traction ot the pump ith 
the manometer. 
It Is also recommendod to connect the output o  the device to the system by means o  a le lble tube ( i . 1/
B).
Be ore start.l  the de ice check that the pump Is conectly primed. 

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 1,5 kW (2 HP) (obr. 4/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 1,5 kW (2 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) 
(obr. 4/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.
• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

4 A B

Po uzatvorení ventilu zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným zeleným svetlom, 
pripravené pracovať úplne autonómne.

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

Otvorte ventil, aby ste spustili čerpadlo. Následne ho zatvorte a počkajte kým čerpadlo zastaví, aby ste mohli z 
manometra odčítať systémový tlak (obr. 1/C), ktorý je väčšinou od výroby nakalibrovaný na 3 bar.

Na reguláciu tlaku otvorte ventil znova, otočte regulačným ventilom v smere hodinových ručičiek na zvýšenie  
alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie tlaku (obr. 3), zatvorte cetil a odčítajte tlak z manometra po 
zastavení čerpadla.

Opakujte tento postup až kým nedosiahnete požadovanú hodnotu.

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť normálne aspoň o 1,5 bar (0,15 MPa) vyšší ako nastavený tlak systému.
Tlak systému môže byť regulovaný medzi minimom 3 bar (0,3 MPa) a maximom 6,5 bar (0,65 MPa) ak sú 
splnené nasledujúce podmienky:

Konkrétne, účinný tlak čerpadla a výška vodného stĺpca systému, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia byť 
skontrolované vzhľadom na nastavený tlak, ktorý je pre jednoduchosť uvedený nižšie s rozdielmi 0,5 bar, ignorujúc 
medzihodnoty.



Spínací tlak 3,0 bar (0,30 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 4,5 bar (0,45 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 12 metrov.

Spínací tlak 3,5 bar (0,35 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 5,0 bar (0,50 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 16 metrov.

Spínací tlak 4,0 bar (0,40 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 5,5 bar (0,55 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 20 metrov.

Spínací tlak 4,5 bar (0,45 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 6,0 bar (0,60 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 25 metrov.

Spínací tlak 5,0 bar (0,50 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 6,5 bar (0,65 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 30 metrov.

Spínací tlak 5,5bar (0,55 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 7,0 bar (0,70 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 35 metrov.

Spínací tlak 6,0 bar (0,60 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 7,5 bar (0,75 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 40 metrov.

Spínací tlak 6,5 bar (0,65 MPa)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 8,0 bar (0,80 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 45 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa spustí, ale nereštartuje sa. 
Na vyriešenie tohto problému nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté podmienky. Inak 
nastavte vyšší systémový tlak.

PREVÁDZKA

Po otvorení ventilu zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je ventil otvorený (obr. 4/A). Po zatvorení 
ventilu zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 4/B).

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. 



PRESSCONTROL UP
Eletronický tlakový spínač s ochranou proti "behu na sucho"

SK ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

Užívateľ si musí dôsledne prečítať inštrukcie a dodržiavať predpisy, ktoré sa nachádzajú v tomto 
návode.
Inštalatér a koncový užívateľ musia dôkladne dodržiavať súvisiace zákony a štandardy, ako aj lokálne
predpisy.
Toto zariadenie môže byť inštalované, upravované a opravované iba kvalifikovaným pracovníkom,
ktorý si je vedomý rizík s tým spojených.
Pred inštaláciou tohto zariadenia skontrolujte, že jeho technic
čerpadlom a systémom.

smie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť 
odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

 svetlá na ovládacom paneli 
prístroja.

ŠTART A PREVÁDZKA (obrázok 3)

Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných 
svetiel: zelené Power on, žlté Pump on, červené Failure. 

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla 
(obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak. Ak tento čas 
nestačí, rozsvieti sa červené svetlo Failure. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo Restart (znovu-spustenie) 
a čakajte s otvoreným ventilom/odberným miestom na zhasnutie červeného svetla. 

Po uzatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným 
zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

Po otvorení ventilu/odberného miesta zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je éventil/odberné miesto 
otvorený (obr. 3/A). Po zatvorení ventilu/odberného miesta zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom 
zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 3/B). 

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom 
Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno. Po odstránení príčin upchatia stačí 
stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny 
sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

VYUŽITIE A VÝKON

Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:
• Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
• Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
• Udržuje stály tlak počas prevádzky.
• Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
• Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
• Nevyžaduje údržbu.
• V prípade zastavenia čerpadla zariadenie počas nasledujúcich 24 hodín automaticky vykoná 10

pokusov o znovu-spustenie. Každé bude trvať približne 6 sekúnd, ako je popísané v tabuľke (obr. 1/D).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INŠTALÁCIA

POZOR: PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE ČI SÚ KOMPATIBILNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZARIADENIA, 
ČERPADLA A SYSTÉMU. 

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť aspoň o 1 bar (0,1 MPa) vyšší ako spínací tlak zariadenia.
Konkrétne, nominálny tlak čerpadla a výška výtlaku vodného stĺpca čerpadla, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia 
byť skontrolované vzhľadom na spínací tlak: 

Spínací tlak 1,2 bar (0,12 MPa) (obrázok 2/A)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 10 metrov.

Spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa) (obrázok 2/B)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 3,0 bar (0,30 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 15 metrov.

Po odstránení príčin upchatia stačí stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V 
prípade dočasného výpadku elektriny sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

ELEKTROINŠTALÁCIA (obrázok 4)

Spínací tlak 2,2 bar (0,22 MPa) (obrázok 2/C)
Tlak čerpadla musí byť minimálne 2,5 bar (0,25 MPa) a maximálne 10 bar (1 MPa).
Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 22 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnotu uvedenú vyššie, čerpadlo sa zasekne.
V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa aktivuje, ale nenaštartuje 
sa. Na vyriešenie týchto problémovu nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté 
podmienky. Inak použite zariadenie s vyšším spínacím tlakom.

1 2 3 
A

Vyrobené v Taliansku

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia

Maximálny prúd

Maximálny výkon

Napätie jednofázového zdroja

Štandardný neupraviteľný spínací tlak 1,5 bar (0,15 MPa).
Na požiadanie môžu byť dodané aj zariadenia kalibrované na 1,2 bar (0,12 MPa) alebo 2,2 bar (0,22 MPa).
Obsahuje ezpečnostný ventil, ktorý zabraňuje akémukoľvek pretečeniu vody v prípade porušenej membrány 
(obr. 1/C).

Max 10 m Max 15 m Max 22 m

P min 2,5 bar ( 0,25 MPa ) P min 3,0 bar ( 0,3 MPa ) P min 3,5 bar ( 0,35 MPa )

1,2 bar
(0,12 MPa)

1,5 bar
(0,15 MPa)

2,2 bar
(0,22 MPa)

2 A B C

A

B

C

1 D
1. pokus po
2. pokus po
3. pokus po
4. pokus po
5. pokus po
6. pokus po
7. pokus po
8. pokus po
9. pokus po
10. pokus po

10 sekúnd 
20 sekúnd 
15 minút
30 minút
1 hodina
3 hodiny
6 hodín

12 hodín
18 hodín
24 hodín

The device may be installed directly onto the pump or bet een lhe pump and the irst service ( i . 1 . I  the 
Input pma e o  the device e ceeds 10 bar (1 MPa), lnatal  prelM t reducer bet een the pump and the device 
ttsel . 
No service must be installed bet een the P P and the device i . 1). 
It Is Indispensable to instalJ the davlce ith the lo  direction arro  pointll l  up ards (tl . 1/A). It is 
recommended to Install a baU l l and 1 r at the output o  1he to con1ro1 the openstion o  the pump and 
the devi  e duc jn  the system by mean, o  the vatv., end checkin  the e lecttve e traction ot the pump ith 
the manometer. 
It Is also recommendod to connect the output o  the device to the system by means o  a le lble tube ( i . 1/
B).
Be ore start.l  the de ice check that the pump Is conectly primed. 

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa 
odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením 
kontaktov 3 mm.
Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 1,5 kW (2 HP) (obr. 4/A) môže byť pripojené priamo do 
zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 1,5 kW (2 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) 
(obr. 4/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.
• Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
• Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
• Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
• Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

4 A B

C

A B C

Čerpadlo nenaštartuje Skontrolujte elektrické zapojenie

Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa Príliš vysoký vodný stĺpec

Čerpadlo pracuje prerušovane Únik v systéme menší ako minimálny prietok

Čerpadlo nezastavuje Únik v systéme väčší ako minimálny prietok

Čerpadlo sa zasekáva Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je 
vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobca týmto vyhlasuje  zo svojej  vlastnej   že tento  produkt  vyhovuje základným  
požiadavkám a predpisom nasledujúcich smerníc, vrátane posledných úprav a s príslušnou štátnou legislatívou: 
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE a že boli uplatnené nasledujúce zjednotené smernice: EN 60730-1 
(2001), EN 60730-1 (1995), EN 60730-2-6 (1995), EN 55014-1 (2000) + A1(2001) + A2 (2002), EN 61000-3-2 (2000) 
+ A2 (2005), EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005), EN 55014-2 (1997) + A1 (2001).



Prevádzka
Master zariadenie ovláda Slave zariadenia a manažuje prevádzku jednotky.
Spočiatku sa ako prvé spustí čerpadlo, na ktorom je nasadené Master zariadenie, no ak sa dopyt po vode zvýši 
natoľko, že jedno čerpadlo nedokáže udržať požadovaný systémový tlak, automaticky sa zapne aj druhé čerpadlo, 
na ktorom je namontované Slave zariadenie.
Vždy keď čerpadlá zastavia, ako prvé sa spustí druhé, tretie, štvrté a tak ďalej, podľa toho, koľko čerpadiel je 
nainštalovaných, až sa to nakoniec vráti ku Master zariadeniu a tak ďalej.
Master – Stlačením tlačidla   OFF   (zasvieti červená LEDka) sa vypne Master zariadenie a celá súprava sa zastaví.

Slave – Stlačením tlačidla   OFF   (zasvieti červená LEDka) sa vypne iba dané Slave zariadenie.

Striedanie čerpadiel počas nepretržitej prevádzky
Ak z akéhokoľvek dôvodu jedno alebo viac čerpadiel pracuje nepretržite, tak kvôli zaručeniu rovnomerného 
opotrebovania sa každých 60 minút nepretržitého behu čerpadla uskutoční výmena s iným nečinným čerpadlom.
Táto zmena rešpektuje alternačnú sekvenciu všetkých zariadení.

Automatický reštart a odrušovacia funkcia
V prípade zastavenia kvôli nedostatku vody, zariadenia automaticky vykonajú 10 dvojitých pokusov o znovu-
spustenie počas 24 hodín od zlyhania. Každý pokus trvá približne 5 sekúnd a umožňuje čerpadlám a systému opäť 
nabehnúť, ak je to možné.
Po poslednom neúspešnom pokuse o znovu-spustenie zostanú zariadenia permanentne v móde alarmu (blikajúca 
červená LEDka). V tomto móde je možné iba manuálne znovu-spustenie stlačením tlačidla „Restart“       .
Užívateľ môže kedykoľvek skúsiť zariadenia znovu spustiť pomocou tlačidla Restart       .
Ak čerpadlá z akéhokoľvek dôvodu neboli činné počas posledných 24 hodín, zariadenia spustia motor čerpadiel 
približne na 5 sekúnd.
V prípade dočasného výpadku elektriny sa tlaková súprava automaticky sama spustí po obnove prísunu elektriny.

Meniteľné Master zariadenie
V prípade nesprávneho fungovania Master zariadenia kvôli nasledovným poruchám: E3 (permanent intervention 
with the fourth stop), E4, E5 alebo E6, systém automaticky presunie prevádzku na Slave zariadenie najbližšie 
proti prúdu od Mastera.
Po reštarte bude pôvodné master zariadenie automaticky integrované do systému ako Slave zariadenie.

Poruchy komunikácie medzi zariadeniami

Zapojenie komunikačného kábla medzi dvoma zariadeniami

1 – Odstráňte skrutky a kryt, ktorý sa nachádza v zadnej časti elektrickej krabice.
2 – Odskrutkujte kruhovú maticu a odstráňte kryt káblovej priechodky A.
3 – Vložte kábel do kruhovej matice a káblovej priechodky a pretiahnite ho cez kryt.

4 – Vyberte konektor a pripojte kábel dodaný so zariadením.

5 – Vsuňte konektor do samičieho konektora, nasaďte späť kryt, utiahnite skrutky, nasaďte káblovú priechodku 
naspäť na správne miesto a pevne dotiahnite kruhovú maticu.

Zapojenie komunikačného káble medzi viac ako dvoma zariadeniami

Pri modeloch SP a STP použite ten istý konektor a káblovú priechodku B na pripojenie druhého Slave 
zariadenia. Rovnako postupujte aj pri zapajaní ďalších Slave zariadení.

Pri modeloch TP použite druhý konektor B a káblovú priechodku B na pripojenie druhého Slave zariadenia. 
Rovnako postupujte aj pri zapajaní ďalších Slave zariadení.

1 2 3 
A

RS 485

12
3

12
3

Zapojte zariadenia a čerpadlá systému podľa dokumentácie a inštrukcií vyššie, ohľadom zapojenia jedného 
zariadenia. Následne napojte jednotku na zdroj vody a elektriny a zapnite zdroj elektriny.

Ovládací panel

Komunikačný panel

Nasledujúca procedúra na nastavenie operačnej sekvencie a metód na  zariadení a každom  zariadení 
musí byť vykonaná presne tak, ako je popísaná.
- A -
1 --------------------------------------------- --------------------------------------------

2 --------------------------------------------- --------------------------------------------
Pri Slave zariadené zopakujte rovnaké kroky, ako pri Master zariadení.
- B - Nastavte nasledovné na komunikačných paneloch oboch zariadení (        LEDka svieti,      LEDka nesvieti)
1 ---------------------------------------------  -------------------------------------------- 

2 --------------------------------------------- ----------------------------------------------

3 --------------------------------------------- ----------------------------------------------
Stlačte tlačidlo    I    pre prenos dát z Master zariadenia do Slave 
zariadenia (zasvieti zelená LEDka).

4 --------------------------------------------- ----------------------------------------------
Ešte raz stlačte tlačidlo    I    na potvrdenie (zelená LEDka zhasne).

5 ---------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Wait a few seconds and press the       button (yellow LED lit up)
to lock the adjustment.

6 ---------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Stlačte tlačidlo    K    (zasvieti žltá LEDka)
na uzamknutie úprav.

Ak komunikácia funguje správne, na každom zariadení zasvieti zelená LEDka    I     .
Stlačte tlačidlo    ON   (zasvieti zelená LEDka) na ovládacom paneli všetkých zariadení na naštartovanie systému.
Počas behu čerpadla sa na displeji Prúd zobrazí hodnota motorom absorbovanej energie a na displeji Tlak sa 
zobrazí hodnota tlaku v systéme.
Pre zmenu systémového a spínacieho tlaku (bar) oboch zariadení upravte hodnoty iba na Master zariadení, aj 
počas chodu čerpadiel.
Na zmenu hodnoty motorom absorbovaného prúdu (ampér), stlačte tlačidlo   OFF   (zasvieti červená LEDka) a 
potom upravte hodnotu na displeji Prúd daného zariadenia.
Zapojte diaľkové ovládanie a alarmové a hladinové prepínače do Master zariadenia a pre väčšiu bezpečnosť ich 
zapojte paralelne aj do Slave zariadení, aby ste predišli problémom v prípade poruchy Master zariadenia.

Všeobecný reštart zariadenia
Ak pri nastavovaní nastanú akékoľvek chyby, alebo ak je potrebné presunúť zariadenia na iné čerpadlo, systém 
musí byť reštartovaný podľa nasledujúceho postupu:
Stlačte červené tlačidlo   OFF  na ovládacom paneli (zelená LEDka sa zmení na červenú).
Stlačte tlačidlo    K    štyri krát rýchlo po sebe (LEDky: žltá, 
zelená, žltá, zelená, žltá).

Ak je reštart úspešný, po pár sekundách sa zariadenie automaticky znovu zapne.
Znovu naštartujte zariadenia a skontrolujte chod čerpadiel, zariadení a systému.

SP - STP - TP
LOGIC

SP - STP - TP
LOGIC

Zelená LEDka   ON   a červená LEDka   OFF   sa rozsvietia na oboch zariadení a blikajúce 
pomlčky sa zobrazia na všetkých displejoch, kým zariadenia vykonajú prvotné nastavenie. Zelená LEDka Master a 
žltá LEDka    K    sa rozsvietia na 
Na konci prvotného nastavovania sa rozsvietia aj žlté     A     a    P    LEDky.
Dočasné ampérové hodnoty sa zobrazia na displeji Prúd a ostatné displeje budú ukazovať prednastavený 
systémový a spínací tlak.

DISPLEJ

Stlačte tlačidlo   A   na vymazanie úprav, nastavte hodnotu ampérov tak, ako je vyznačená na štítku motora. 
Stlačte tlačidlo   A   na potvrdenie (zasvieti žltá LEDka), tlačidlo  ON  na spustenie čerpadla (zasvieti zelená LEDka) 
a nakoniec tlačidlo  OFF  (zasvieti červená LEDka).

K

V prípade zlyhaní komunikácie medzi zariadeniami sa na displeji „CURRENT“ zobrazí kód C1.
Hlavné príčiny: porucha sieťového kábla, odpojenie alebo nesprávne zapojenie komunikačného kábla.
Jedno alebo viac zariadení poruchových, odpojených alebo manuálne vynechaných zo súpravy.
Poruchové zariadenia spoznáte podľa blikajúcej červenej LEDky „Failure“.
Zariadenia, ktoré nedokážu komunikovať, spoznáte podľa zhasnutej     I    LEDky.
Master nepracuje: prvé Slave zariadenie vymení Mastera a bude ovládať zostávajúce Slave zariadenia.
Master pracuje, no nedokáže komunikovať: Master a Slave zariadenia budú pracovať nezávisle na sebe.
Slave nepracuje: súprava vynechá poruchové Slave zariadenie a pokračuje v prevádzke bez neho.
Slave pracuje, no nedokáže komunikovať: Zariadenie bude pracovať nezávisle.
Master a Slave zariadenia, ktoré sú znova schopné pracovať a/alebo komunikovať, budú automaticky znovu 
zaradené do súpravy.

Stlačte tlačidlo    K    (žltá LEDka zhasne, zelená LEDka zasvieti)
na vymazanie úpravy.

A A A

A B A B A B

MODELY SP – STP – TP COM – Tlakové súpravy (tri a viac čerpadiel)

Spustenie tretieho zariadenia
Najprv spustite iba prvé dve zariadenia tlakovej súpravy podľa inštrukcií pre súpravu s dvoma čerpadlami. Po 
skontrolovaní ich chodu pokračujte s nasledujúcimi inštrukciami na aktiváciu tretieho zariadenia a následne 
štvrtého, piateho a tak ďalej. Maximálny počet zariadení je desať.
Zapnite zdroj elektrickej energie pre prvé dve zariadenia v súprave, stlačte tlačidlo   OFF   na Master zariadení a 
pripojte tretie zariadenie do siete (pomocou/cez druhé Slave zaraidenie)
Zelená LEDka POWER ON a červená LEDka   OFF   sa rozsvietia na ovládacom paneli zariadenia a blikajúce 
pomlčky sa objavia všetkých displejoch počas toho, ako zariadenie bude vykonávať prvotné nastavovanie. Na 
komunikačnom paneli sa rozsvietia zelená LEDka Master a žltá LEDka   K   .
Na konci prvotného nastavenia sa rozsvietia aj žlté LEDky   A   a   P   .
Dočasné ampérové hodnoty sa zobrazia na displeji Prúd a ostatné displeje budú ukazovať prednastavený 
systémový a spínací tlak.
Manometer bude ukazovať reálny okamžitý tlak v systéme.
Stlačte tlačidlo   A   na vymazanie úprav, nastavte hodnotu ampérov tak, ako je vyznačená na štítku motora. 
Stlačte tlačidlo   A   na potvrdenie (zasvieti žltá LEDka), tlačidlo   ON   na spustenie čerpadla (zasvieti zelená 
LEDka) a nakoniec tlačidlo   OFF   (zasvieti červená LEDka).
Naprogramujte zariadenie podľa procedúry popísanej v bode B – 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Ak komunikácia funguje správne, zelená LEDka    I    sa rozsvieti na všetkých zariadeniach.
Stlačte tlačidlo   ON   (zasvieti zelená LEDka) na ovládacom paneli všetkých zariadení na naštartovanie systému.

SP - STP - TP SP - STP - TP SP - STP - TP

Náhradné diely dostupné na objednávku

1 ~  230 V
+/- 15%

50 / 60 Hz
___

1 ~  230 V
11 A

1,5 kW - 2 HP
Áno

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar

~  1 l/min
60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

Pre každý model je dostupná „COM“ verzia, ktorá je štandardne vybavená potrebným rozhraním a komunikačným káblom.

Pozor – Pozorne skontrolujte, či sú technické vlastnosti modelu kompatibilné s čerpadlom a systémom.

4G 1,5 mm2 L 1,5 m 4G 2,5 mm2 L 1,5 m

SP -  JEDNA FÁZA / JEDNA FÁZA

SP 8.5 SP 11 SP 13
1 ~  230 V
+/- 15%

50 / 60 Hz
___

1 ~  230 V
8,5 A

1,3 kW - 1,7 HP
Áno

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar

~  1 l/min
60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” - 1”

1” 1/4 - 1” 1/4
Áno

1 ~  230 V
+/- 15%

50 / 60 Hz
___

1 ~  230 V
13 A

2,2 kW - 3 HP
Áno

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

3G 1,5 mm2     L 1,5 m schuko
3G 1,5 mm2      L 1,5 m

260 x 312 x 285 mm / ~ 5 Kg

Sieťové napätie
Prijateľné fluktuácie napätia
Frekvencia (automatické rozpoznanie)
Frekvencia 140 Hz motora
Napätie motora čerpadla
Maximálny prúd motora čerpadla
Maximálny výkon motora čerpadla
„Mäkký“ štart motora
Elektrické pripojenie k sieti káblom H07 RN-F
Elektrické pripojenie k motoru káblom H07 RN-F
Dĺžka kábla do 80 m
Maximálny operačný tlak
Nastaviteľný systémový tlak
Nastaviteľný spínací tlak
Minimálny prietok
Minimálna prevádzková teplota
Úroveň ochrany
Digitálny manometer
Digitálny ampérmeter
Ochrana pred behom naprázdno
Časované automatické znovu-spustenie
Anti-jamming function
Ochranná poistka
Ochrana proti skratu medzi fázami
Ochrana proti skratu medzi fázami a zemou
Ochrana proti príliš vysokému odberu
Ochrana proti prepätiu
Ochrana proti prehriatiu
Detekcia chýb tlakového snímača
Vymeniteľný tlakový spínač
Vopred pripravené diaľkové ON/OFF spojenie
Vopred pripravené spojenie plaváka a hladinovej sondy
Vopred pripravené diaľkové spojenie alarmu
Akumulácia
Spätný ventil
Vypúštanie systému (vypúšťací ventil)
Pripojenie (vonkajší závit)
Vymeniteľné pripojenie (vonkajší závit)
Nerezové skurtky
Celkové rozmery a váha

Komunikácia medzi zariadeniami 

NAPÄTIE/MOTOR

MODELY

MODELY A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

STP 8.5
1 ~  230 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  230 V
8,5 A

1,9 kW - 2,5 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” - 1”

1” 1/4 - 1” 1/4
Áno

1 ~  230 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  230 V
11 A

2,2 kW - 3 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

Na objednávku

3G 1,5 mm2    L 1,5 m schuko
4G 1,5 mm2      L 1,5 m

Náhradné diely dostupné na objednávku

STP 11

260 x 312 x 285 mm / ~ 5 Kg

STP -  JEDNA FÁZA / TRI FÁZY

TP 6 TP 9 TP 12 TP 16

Na objednávku

3 ~  400 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  400 V
12 A

5,5 kW - 7,5 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

Náhradné diely dostupné na objednávku

3 ~  400 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  400 V
6 A

2,2 kW - 3 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

3 ~  400 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  400 V
9 A

3 kW - 4 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno

3 ~  400 V
+/- 15%

50 / 60 Hz

3 ~  400 V
16 A

7,5 kW - 10 HP
___

Áno
16 bar

2 ÷ 12 bar
1 ÷ 11 bar
~  1 l/min

60° C
IP 65
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

Zabudované
Zabudované

Áno
1” 1/4 - 1” 1/4
1” 1/2 - 1” 1/2

Áno
260 x 312 x 320 mm / ~ 7 Kg

TP -  TRI FÁZY / TRI FÁZY
Stlačte tlačidlo    K   (žltá LEDka zhasne, zasvieti zelená LEDka) na 
odstránenie predchádzajúcich úprav a tlačidlo   S   na výber 
Slave zariadenia (zasvieti žltá LEDka).

1 ÷ 11 bar1 ÷ 11 bar

DOVOZCA PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

TREVITECH, S.P.A.

+39 0583 490246
INFO@TREVITECH.IT 
WWW.TREVITECH.IT

VIA ENRICO MATTEI 415/B
LUCCA 55100 TALIANSKO

OCTOPUS ENERGI, s.r.o.

+421 911 111 902
INFO@OCTOPUSENERGI.SK 
WWW.OCTOPUSENERGI.SK

TOPOĽČIANSKA 8 
BRATISLAVA 85101 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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