
 

 

AZ AUTOMATIKUS VÍZSZIVATTYÚ 

VEZÉRLŐ FELSZERELÉSI ÉS KEZELÉSI 

UTASÍTÁSA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

MŰKÖDÉS 

Az elektronikus vezérlő a vízszivattyút automatikusan indítja és leállítja a rendszer bármely csapjának 

nyitásakor vagy zárásakor. A vezérlő állandó nyomást és vízáramlást tarthat a rendszerben, ameddig 

bármelyik csapot megnyitják a szivattyú működésekor. 

FIGYELEM! 

Az elektronikus vezérlő használható ivóvizes vagy nem ivóvizes vízrendszerben egyaránt. Az olyan 

rendszerekben történő felszereléskor, amikor mindkét víztípus jelen van, ügyeljenek rá, hogy az ivóvíz 

ne keveredjen a nem ivóvízzel. 

A KONSTRUKCIÓ JELLEMZŐI 

- Bevezetés: 1”-os külső menetes 

- Kivezetés: 1”-os külső menetes 

- Speciális biztonsági szelep a nyomásingadozások elkerüléséhez 

- Biztonsági rendszer a gép víz nélküli működésének elkerüléséhez 

- Nyomásmérő  

- Kézi indító kapcsoló (RESET - VISSZAÁLLÍTÁS) 

- Feszültség LED (POWER - HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG) 

- Szivattyúműködés LED (ON -BEKAPCSOLT) 

- Biztonsági rendszer LED (FAILURE - HIBA) 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Feszültség: ~220V-240 V 

Max. áram:10 A 

Frekvencia: 50/60 HZ 

Védelmi fokozat: IP65 

Max. vízhőmérséklet: 60℃ 

Induló nyomás: 1,5 bar 

Max. használati nyomás: 10 bar 

! A NYOMÁSMÉRŐ FELSZERELÉSE (1. ábra) 

A nyomásmérő egy o-gyűrűvel, két rögzítő csavarral és egy csavaros fedéllel felszerelt. 

A nyomásmérő a vezérlő bármelyik oldalára felszerelhető az o-gyűrűvel ellátott hengeres 

csatlakozóval az eszköz házának nyílásában és a két mellékelt csavarral rögzíthető. A csavaros csap 

a nyomásmérő átellenes levegőző oldalára helyezhető (o-gyűrű vagy Teflon tömítés nélkül). 

! HIDRAULIKUS CSATLAKOZTATÁS (2. ábra) 

A hidraulikus csatlakoztatás előtt, feltétlenül fel kell tölteni a szivattyút megfelelően. A vezérlőt mindig 

függőleges helyzetben szereljék fel, ez csatlakoztatja a bevezető nyílást (1”-os külső menetes) 

közvetlenül a szivattyú kivezetéséhez és az oldalsó kivezetést (1”-os külső menetes) a hálózathoz. 

Kerüljék a kimeneten a visszacsapó szelepeket. 

A következő tartozékok ajánlottak: 

Flexibilis szétszerelhető kapcsolattal a hálózat csatlakozáshoz, az egység hajlítás és vibráció elleni 

védelméhez. A szivattyú leválasztását lehetővé tevő golyós szelep. 

FIGYELEM: 

A szivattyú és a legmagasabb pont közötti vízoszlop nem haladhatja meg a 15 métert a DSK-10 típus 

esetén és a szivattyúk minimális ellátó nyomása 2,5 bar kell legyen. 

Ha a vezérlőt a 15 és 30 m közötti magasságban használják, a DSK-10 típus használata ajánlott. Az 

induló nyomás beállítása a vezérlő tetején elhelyezett csavarral végezhető (5. ábra) 

Olvassa le a nyomásmérőn kijelzett nyomást a szivattyú indításakor és állítsa a csavart a kívánt 

oldalra (A nyomásállítást szakembernek kell végezni). A szabványok szerint az induló nyomás a 

manometrikusnál 0,2 barral nagyobb kell legyen, és a szivattyú a beállítottnál legalább 0,8 barral 

nagyobb nyomást kell biztosítson, például: 



ALKALMAZÁSI 

MAGASSÁG 

ÜZEMI NYOMÁS BEÁLLÍTÁS MINIMÁLIS  

SZIVATTYÚNYOMÁS 

20 m 2,2 bar 3 bar 

25 m 2,7 bar 3,5 bar 

Ez a művelet csak az induló nyomást állítja, az üzemi nyomást nem, ami csak a szivattyú jellemzőitől 

függ. A beállítás könnyebben elvégezhető, ha az üzembehelyezési csap nyitva van, ami csökkenti a 

vezérlő belső NYOMÁSÁT. 

 ELECTROMOS CSATLAKOZTATÁS (3. ábra) 

Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség ~220 V - 240 V közötti, először csatlakoztassa le (kapcsolja 

ki) a tápfeszültséget, azután szerelje le az elektromos áramkör fedelét ① és végezze el a bekötéseket 

az adatlemez ábrája szerint ②. A vezérlő három-fázisról vagy egy-fázisról egyaránt használható, 10 

A-nél nagyobb áramfelvételű szivattyúk esetén használjon egy kiegészítő kontaktust. Ebben az 

esetben, a csatlakozásokat a ④-es ábra szerint készítsék el. 

FIGYELMEZTETÉS  

A rosz csatlakoztatások tönkretehetik az elektronikus áramkört. 

! INDÍTÁS:  

1. - Győződjön meg a szivattyú megfelelően feltöltött állapotáról és azután óvatosan nyissa meg a 

csapot. 

2. - Csatlakoztassa a vezérlőt az elektromos tápfeszültségre. A feszültség LED világít (ÁRAM ALATT) 

3. - A szivattyú automatikusan működni kezd és 20-25 másodperc időn belül a nyomásmérő eléri a 

szivattyú által biztosított maximális nyomás körüli értéket. Működése alatt a megfelelő LED (ON) 

világít. 

4. - Zárja az 1. pontnál jelzett csapot. 7-9 másodperc múlva a szivattyú leáll. Csak a feszültség LED 

(ÁRAM ALATT) világít tovább. 

Az eljárás bármilyen problémáját a hibás szivattyúfeltöltés okozza. 

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK 

1. - A szivattyú nem áll le: 

a) . Valahol 1,2 l/percnél nagyobb szivárgás van --- ellenőrizze a rendszert, a csapot, stb. 

b) . A kézi indítás kapcsoló (VISSZAÁLLÍTÁS) blokkolt --- nyomja meg többször. Konzultáljon a 

forgalmazójával, ha a probléma továbbra is fennáll. 

c) . Az elektronikus kártya meghibásodott --- gondoskodjon a cseréjéről  

d) . Az elektronikus kártya ② nem megfelelő csatlakoztatása --- ellenőrizze a csatlakozásokat a 3. 

ábra szerint 

2. - A szivattyú nem indul el: 

a) . Nem elégséges vízellátás, a biztonsági rendszer aktivált és a (HIBA) LED világít --- ellenőrizze a 

vízellátást és indítsa újra a szivattyú t a visszaállít (RESET) kapcsolóval 

b) . A szivattyú blokkolt: 

A (HIBA) LED világít és a biztonsági rendszer aktivált. Amikor a kézi indító kapcsolót (RESET) 

működtette a LED (ON) világítani kezdett, de a szivattyú nem működik --- konzultáljon a 

forgalmazóval. 

c) . Az elektronikus áramkör hibás --- kapcsolja ki a hálózati tápfeszültséget, várjon néhány 

másodpercet és kapcsolja vissza. Ha a szivattyú nem indul el azonnal, cserélje ki az áramkört. 

d) . Nincs elektromos tápfeszültség --- ellenőrizze a megfelelő elektromos tápfeszültséget. A 

feszültség LED-nek (ÁRAM ALATT) világítani kell. 

e) . Nincs elegendő szivattyúnyomás --- a biztonsági rendszer aktivált és a (HIBA) LED világít. 

Ellenőrizze, hogy a szivattyú nyomása nagyobb-e 0,8 barral, mint a vezérlő induló nyomása. 

f) . A szivattyú levegőt szív be --- a nyomásmérő kisebb nyomást mutat a névlegesnél, vagy 

állandóan ingadozik. A biztonság rendszer működésbe lép és leállítja a szivattyút és a (HIBA) 

LED világít. 



Ellenőrizze a csatlakozások tömítését és a szívó ág o-gyűrűjét. 

3. - A szivattyú elindul és leáll ismételten: 

a) . Kismértékű szivárgás a rendszer valamelyik pontján --- győződjön meg a lehetséges csap-, vagy 

tartályszivárgásról és javítsa meg azokat. 

 

 

 

 


