
HC2  
HC2-T

Електронни 
пресостати

Електронен пресостат
HC2 е електронен пресостат с вграден 
цифров манометър. Може да управлява 
стартирането и спирането на монофазни 
електрически помпи до 3 HP (2,2 kW). 
Налягането на включване и изключване 
на помпата може да се настрои лесно и 
точно чрез удобен за потребителя 
контролен панел. Окабеляването се 
извършва по същия начин като 
конвенционален електромеханичен 
пресостат. Може да работи като 
превключвател за диференциално 
налягане или като реверсивен пресостат. 

HC2 включва и защита по ампераж, като 
може да се монтира поотделно или в 
групи от 2 помпи, синхронизирани и 
работещи в каскаден режим с редуваща 
се последователност на работа. Тази 
версия контролира и управлява 
претоварването по ток и защита от 
работа на сухо на помпата. 

- 3-цифрен дисплей:
· Режим на работа: Мигновено се появява 

стойността на налягането.
· Режим на настройка: Стойности на 

налягането на включване и изключванe.
- Bar/psi светодиодни светлини (зелени):

· Режим на работа: Ярко свети bar/psi.
· Помпа работи: Мигащи bar/psi.

- Стар-Стоп светодиодна светлина (зелена):
·  Ярко свети: показва налягането на 

стартиране (Pstart) или спиране (Pstop).
· Мига: настройка на налягането на 

стартиране (Pstart) или спиране (Pstop).

- С натискането на бутоните▲▼: 
Увеличаване или намаляване на 
конфигурационните параметри.

 

- С натискането на бутон ENTER:
· Ръчно стартиране и спиране.
· Потвърждаване на конфигурационната 

стойност.

За моделите HC2 и HC2-T:
 - „A“ светодиодна светлина (жълта):

· Ярко свети: Показва мигновено 
потребление на ток на помпата.

· Мига: Задаване на максимален ток на 
помпата.

- Аларма с червена светлина     : работа 
на помпата на сухо и претоварване. 
- С натискането на бутон “A”: Задава и 
показва интензитета на тока. 

Работни характеристики

— Функция ART (Автоматичен ресет тест). 

Ако устройството е било спряно поради
сработване на защитата срещу работа на 
сухо, ART опитва да стартира помпата с 
програмируема периодичност, защото 
водоподаването може да се е
възстановило.

— Спящ режим с ниска консумация на 
      енергия

— Вграден преобразувател на  налягане. 
— Интегриран манометър с моментно   

показване.

— Удобен за потребителя контролен панел 
      с 3-цифрен дисплей, LED светлини и 
      бутони.
— Защита от работа на сухо по ампераж  
      (за модели HC2 и HC2-T). 

— Аларма при чести включвания на 
помпата: когато разширителния съд 
загуби налягане може да се появят 
зачестени стартирания и спирания на 
помпата, тогава алармата се активира и 
предпазва помпата от изгаряне. Същата 
аларма може да се появи и при течове в 
инсталацията.

— Защита от претоварване.
— Ръчно стартиране.
— Работни режими: диференциален, 
редуване и синхронизиране на два 
пресостата за HC2 и HC2-T.

За модел HC2-T:
— Електронен пресостат, интегриран 
в 3 пътна връзка. 
— Вграден възвратен клапан.

Технически характеристики             Панел за управление

HC2, HC2-T 
Захранващо напрежение 
~1 x 230 VAC

Честота
50 Hz

Максимален пиков ток
16 A

Максимална мощност на помпата 
2,2 kW (3 HP)

Налягане на включване 
0,5 ÷ 7 bar

Налягане на изключване
1 ÷ 8 bar

Максимален диференциал 
7,5 bar 

Мин. диференциал (регулируем)
 0,5 ÷ 1,5 bar

Фабрични настройки (вкл./изкл.)
 3 / 4 bar

Степен на защита 
IP55

Макс. температура на флуида
 50 ºC

Макс. температура на околната среда 
60 ºC

Нетно тегло (без кабели) 
HC2: 0.4Kg
HC2-T: 0.6Kg

Присъединяване/Инсталиране 
HC2: вътрешна резба 1/4” 
HC2-T:
Входна външна резба: 1” 
Изходна вътрешна резба: 1” 
Изход към разширителен съд 
вътрешна резба: 1”



HC2
Размери и инсталиране

HC2-T
Размери и инсталиране 




