
HC1
Електронен проточен пресостат

Инструкция за експлоатация
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Използвана Настроено Мин. налягане
височина налягане на помпата
10 m 1.5 bar (ORIGIN) 2.5 bar
15 m 1.8 bar 3 bar
20 m 2.3 bar 4 bar
30 m 3.5 bar 5 bar

Начин на работа

Електронния проточен пресостат HC1 командва 
автоматичното стартиране и спиране на помпата, когато се 
отвори кран или консуматор. След като се стартира помпта , 
той я поддържа работеща докато има проток в системата, 
осигурявайки постоянен дебит и налягане на системата.

Конструктивни характеристики
- Вход и изход:  1”м.
- Специален възвратен клапан.
- Система срещу работа на сухо.
- Автоматичен ресет.
- Манометър 
- Ръчно стартиране (RESET).
- Лампа захранване  (POWER).
- Лампа включено (ON).
- Лампа за грешка (FAILURE). 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
~230 V or 120 V
16(8)A
50/60 Hz
IP 65
60º C
10.000 l/h
Mod. F10: 1 bar
Mod. F15: 1,5 bar
Mod. F22  2,2 bar
Mod. R: 1,5 -3 bar
10 bar

- Напрежение:
- Максимален ток:
- Честота:
- Защита :
- Максимална темп.на водата:
- Максимален дебит :
- Налягане старт:

- Максимално налягане:
- Максимална мощност на помпата:  230V: 1,5CV(1100W)

120V: 1CV(735W)

ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗВАНЕ (фигура 2)
Преди да пристъпите към хидравличното свързване трябва да 
обезвъздушите помпата. HC1 трябва да бъде инсталиран 
вериткално, входа на контролера се свързва директно на изхода 
на помпата, а изхода към системата. Следните аксесоари са 
препоръчителни: мека връзка с холендър за свързване към 
системата, която да предпазва от вибрации, сферичен кран, 
който да спира водата към системата (фигура 2).
ЗАБЕЛЕЖКИ
Водния стълб между помпата и най високата точка на 
използване не трябва да е повече от 6м за HC1 Model F10 и 
помпата трябва да работи на минимум 2 bar. За  Model F15 няй 
високата точка трябва да е не повече от  10 m и помпата трябва 
да осигурява минимум 2.5 bar. Ако водния стълба трябва да е до 
20 м, трябва да се използва HC1 Model R. настройката на 
стартиращото налягане се извършва посредством винта на 
гърба на HC1 (фигура 5). наблюдавайте налягането което 
показва манометъра когата помпта стартира и настройте до 
желаното налягане. 
Пример:

Тази операция само настройва стартиращото налягане,а не 
работното налягане на системата, което зависи от помпата. Ще 
е по лесно да се направи настройката ако е отворена 
системата, това ще намали налягането в HC1.
*тази височина е между помпата и най високата точна. За да 
работи на по голяма височина монтирайте не върху помпата а 
на желано място

         Свързване на електричеството (фигура 3)
Проверете захранването да е 220-240 V или 115-125V. Махнете 
капака на електрическата схема и свържете както е показано на 
диаграмата табела 2. HC1 може да се използва и за трифазни 
или еднофазни фазови помпи с интензитет по-голям от 10 А
Внимание: Лошите връзки могат да повредят електрическата 
схема.

Функция автоматичен ресет Ако устройството даде грешка, 
тази функция ще започне серия от автоматични стартирания, в 
опит да възстанови работа без да е необходима ръчна намеса 
чрез RESET бутона. Системата действа както следва: например 
ема грешка поради недостиг на вода; след 5 мин в това 
състояние системата ще направи 25 секунден RESET, в опит да 
обезвъздуши помпата. Ако системата успее да обезвъздуши 
помпта, гешката ще изчезне и системата ще продължи да работи 
нормално. Ако грешката остане, системата ще опита нов RESET 
след 30 мин, и ще продължи така на всеки 30 за 24 часа. Ако 
грешката остане след толкова опити, системата ще остане в 
това състояние докато не се реши проблема ръчно.

 СТАРТИРАНЕ

1. Убедете се чепомпта е обезвъздушена и внимателно 
отворете крана.
2. Свържете HC1 към захранването и лампата за 
захранване ще светне (POWER).
3. Помпата стартира и в рамките на 20-25 сек налягането ще 
достигне приблизителното налягането което осигурява помпата. 
Докато помпата работи лапмата включено свети(ON).
4. Затворете крана към ситемата. след 10-12 секунди помпата 
ще спре, лампата захранване (POWER) ще е единствената 
която свети. Всеки проблем след това ще е свързан с 
неправилно обезвъздушаване на помпата.

Възможни проблеми 
1.Помпата не спира:
A) Има теч по голям от  1 l/min. проверете дали всички 
консуматори са затворени
B) Повредена електроника: подменете я.
C) Неправилно свързване. Проверете връзките според ФИГ. 3.

2.Помпата не стартира: 
A) Помпата не е обезвъздушена; защитата срещу работа на сухо 
е сработила и лампата за грешка свети FAILURE: 
обезвъдушете, източете част от водата в систеата за да 
намлите налягането и проверете като стартирате ръчно(RESET).
B) Помпата е блокирана: лампата (FAILURE) свети, активирала 
се системата за сигурност. Когато се натисне ръчния старт 
(RESET) ламапата (ON) свети но помпата не работи: свържете 
се с доставчика си.
C) Проблем със схемата: изклйчете помпта от захранването 
изчкайте няколко секунди и я включете, помпта трябва да 
стартира, ако не стартира подментете електронна схема

D) Няма захранване: проверете захранването. Лампа 
захранване (POWER) трябва да свети.
E) Няма достатъчно налягане: ако свети лампата за грешка 

(FAILURE). Проверете налягането на помпата трябва да е поне 
с  1 bar по виско от стартиращото налягане на модел F, а за 
модел  R следвайте таблицата в ХИДРАВЛИЧНА ВРЪЗКА.
Въздух в помпата: налягането е по малко от номиналното или 
има постоянни вибрации. Системата за сигурност ще изключи 
помпата и ще светне лампата за грешка (FAILURE). Проверрете 
уплътненията на свръзките

3: Помпата стартира и спира непрекъснато
Има слаб теч в системата: най вероятно някой кран не затваря 
плътно, проверете и отстранете проблема.

        Инсталиране на манометър (ФИГ. 1) (по желание)

Манометъра има уплънителен о пръстен и два закрепващи 
винта. Манометъра трябва да се монтира от страната с три 
дупки, една голяма централна дупка и две по малки за 
закрепващите винтове. Първо трябва да махнете вапата 
покриваща централния отвор. Поставете манометъра в 
централния отвор. Закрепете го с двата винта ФИГ.4.
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