
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

EASYPRESS 

EASY PRESS  е устройство, което включва и изключва помпата, за която е свързан. Той заменя 
традиционния пресостат в хидрофорните системи. Това устройство предпазва помпата от 
неподходящи работни условия, като работа на сухо или постоянни включвания, дължащи се на теч. 
 Технически характеристики 
- Захранване – 1х 230/110 V 
- Честота – 50-60 Hz
- Максимален ток – 10 / 16 / 30 А
- Степен на защита IP65
- Граница на включване – 0,8 / 1.5 / 2.2 Bar
- Мин. дебит : 1 – 2 l / min. 
- Присъединяване: 1” / 1” 
- Работно налягане: 10 bar
- Тегло: 1450 g
- Защита срещу: работа на сухо (автоматично се рестартира); постоянни включвания и 

изключвания на помпата 
- Разстоянието между EASYPRESS и последния консуматор може да е максимум 10м.

Преди да монтирате този продукт, проверете дали условията отговарят на посочените върху 
табелката. 
Работни условия
- EASY PRESS е подходящ за чиста вода и химически не агресивни течности. Ако течността 
съдържа примеси, трябва да сложите филтър. 
- EASY PRESS не трябва да се използва, ако има риск от експлозия. Температурата, където ще е 
монтиран EASY PRESS, трябва да е между 0ºC и 65ºC, а влажността да не надвишава 90%. 
- Убедете се, че захранването не надвишава или е под 10% от посоченото на табелката. По-високи 
стойности може да причинят повреда в електронните компоненти. 
EASY PRESS може да се използва само с монофазни помпи. 
Условия за безопасност
Преди инсталиране и употреба прочетете следните инструкции внимателно.
Помпата трябва да бъде монтирана от квалифициран персонал. 
Производителят отказва всякаква отговорност в случай на инцидент или повреда в случай на 
небрежно или несериозно отношение към тази инструкция и при начина на експлоатация различен 
от указаният  в инструкцията  безопасност, както и при сервизиране или ремонтиране от 
неквалифициран персонал. 
Използвайте само оригинални резервни части, в противен случай производителят не носи 
отговорност. 
Преди да започнете каквито и да  е операции по EASYPRESS  изключете захранването на помпата.
Убедете се, че кабелите могат да издържат на максималния ток. 
Преди инсталиране на  водната помпа, убедете се че е възможно захранващият кабел да бъде 
заземен.
В случай на спешен случай, помпата може да бъде спряна, като натиснете START/ STOP.  
Не разглобявайте EASY PRESS! 
Инсталация
Предварителна подготовка
- Разопаковайте и се уверете, че изделието няма външни повреди.
- Убедете се, че данните на кутията отговарят на данните на изделието. 
- Ако има някакво разминаване, свържете се с вашият снабдител за уточнение.



Внимание: Ако имате някакво съмнение за изправността на електронния пресостат не го 
употребявайте.

EASY PRESS може да се монтира без значение от ъгъла, но трябва да се съобразите с посоката на 
дебита. 
Позициониране: 
EASY PRESS може да бъде монтиран директно към помпата, както и някъде по напорното трасе. Не
трябва да се монтират възвратни клапи или кранове между помпата и електронния пресостат. Но 
трябва да монтирате смукател на смукателната тръба. 
Внимание:
Налягането създадено от напора над  EASY PRESS, не трябва да надвишава началното налягане на 
помпата. 
Ако, например, EASY PRESS е монтиран на височина 20м  и е под най-високия консуматор, то 
налягането генерирано от помпата ще е около 2 bar.  
Внимание:
Максималното налягане създадено от помпата трябва да е поне 1 – 1.5 bar по-високо от началното 
налягане. Ако налягането генерирано от помпата е много ниско, EASY PRESS ще спре помпата и 
ще даде грешка за работа на сухо. 
Електрически връзки:
Задължение е на инсталационната фирма да направи връзките в съотвествие на разпоредбите за 
инсталиране в страната.
Включване:
Червената лампичка (мощност) светва; EASY PRESS автоматично разпознава, че няма налягане в 
системата и стартира помпата (зелената лампичка светва). Ако, до 15 сек. след стартирането, 
системата не заработи, това означава, че помпата работи на сух ход. 

Всички фази на работа са указани  чрез светлини на малкия панел на лицевата част на апарата.
Когато апаратът е включен в мрежата, зеленият мощност POWER и жълтият  ON  светодиоди 
светват. Помпата работи няколко секунди, позволяваща на системата да напълни тръбите и да 
достигне налягане. Ако това време не е достатъчно, червеният светодиод ALARM  се появява. След 
като се освободи бутона и канелката /сокс/ се затвори, апаратът спира помпата при максималното 
налягане.
Поддръжка
Ремонт, извършван от лица неоторизирани от произодителя, правят гаранцията невалидна и води до
работа с потенциално опасно оборудване.
        Внимание: всяко отваряне на устройството от неправоспособен служител, може да доведе до
        нарушаване на фабричните настройки, до повреда или до опасност за хора и предмети.


