
 
 

 
SPECIFIKÁCIÓ 
Feszültség: 220v-240v 110-120v  
110-230v 
Frekvencia: 50/60Hz 
Maximális áramerősség: 10A 
Teljesítmény: 1.1KW  
Indító nyomás: 0,5-3,5 bar    
Maximális nyomás: 15bar 
Interfész csatlakozás: R1” 
Védelmi besorolás: IP65 
Maximális üzemi hőmérséklet: 100℃ 

Kábel: 7.5-9mm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Garancia: 1 év 
 

A Press Control addig üzemelteti a szivattyút, amíg vízfelvétel történik. Amikor 

megszűnik a vízfelvétel, a rendszerben emelkedni kezd a nyomás. Ha működés 
közben esetleg elfogy a víz, az áramlás akkor is megszűnik, ezt érzékelve az 
elektronika szintén leállítja a szivattyút, megvédve a szárazon futástól. 

Apc ELEKTRONIKUS 

SZIVATTYÚVEZÉRLŐ 

(PRESS CONTROL) 

 A Apc PRESS CONTROL egy olyan 
eszköz, amely elindítja és leállítja a 
szivattyút, melyre fel van szerelve, így 
helyettesíti a hagyományos 
nyomáskapcsolót, illetve a 
nyomáskiegyenlítő tartályt.  
  A vezérlő a szivattyút nyomásesés 
hatására bekapcsolja (a csap nyitott 
állása mellett), ha a rendszer 
nyomása az indító nyomás alá esik. 
Ha vízelvétel történik a rendszerben 
(kinyitnak egy csapot, megindul az 
öntözőrendszer stb.), akkor a 
rendszerben a víznyomás csökkenni 
kezd és a készülékben lévő mágneses 
"úszó" a vízáramlás hatására előre 
csúszik, amit a kapcsolódobozban lévő 
elektronikus eszköz érzékel.  



 
BEKÖTÉSI RAJZ 

 
Bekötési rajz 

1 fázisú /  
220V szivattyúhoz / 

1.1Kw-ig 

Bekötési rajz 
1 fázisú /  

220V szivattyúhoz / 
1.1Kw felett, 
külső vezérlő 
kapcsolóval 

Bekötési rajz 
3 fázisú /  

220V szivattyúhoz / 
külső vezérlő 
kapcsolóval 

 
 

 

TELEPÍTÉS 
 
A vezérlőegység közvetlenül a szivattyú 
kiömlő csőcsatlakozójára vagy a 
nyomóoldali cső bármelyik pontjára 
telepíthető. Az egységet függőleges 
helyzetben kell csatlakoztatni (az ábrán 
lévő nyílnak megfelelően). 
A készülék csak tiszta vízzel, illetve 
kémiailag nem nem agresszív 
folyadékkal működtethető! 
 
A Press Control és a szivattyú közé 
vízcsap nem szerelhető! 
Az egység fel van szerelve visszacsapó 
szeleppel, mely megakadályozza a 
nyomásveszteséget. 
Gyárilag be van állítva a kezdő nyomás 
1,5 barra. A szivattyú által előállított 
maximális nyomásnak normál esetben 
0,8 barral nagyobbnak kell lennie az 
indító nyomásnál.  

 



BEÜZEMELÉS 
A Press Control beüzemelése előtt a szivattyút, annak használati utasításában 
leírt módon fel kell tölteni vízzel.  
Bekapcsolás után kigyullad a zöld gomb (Power on) A sárga gomb (On) jelzi, 
hogy elindult a szivattyú. A szivattyú néhány másodperc alatt lehetővé teszi, 
hogy a csövek megteljenek és elérje a szükséges nyomást. 
Hiba esetén felvillan a piros gomb (Hiba), ilyen esetben nyomja be az 
’Újraindítás’ gombot!  
A Press Control automatikusan vezérli a szivattyút. Amikor valamilyen probléma 
történik, pl.  eltömődik a szívócső, az egység ezt érzékeli, és egyből kivillan a 
piros „Hibaüzenet” gomb és leállítja a szivattyút. 
 

HIBÁK 
 

HIBA  OKOK Megoldás 

Nem indul a 
szivattyú 

* Hiba az elektromos 
csatlakozással 
* Nincs áram 

Ellenőrizzük az elektromos 
csatlakozásokat! 
Indítsuk újra a Press Controlt! 

Nem áll meg 
a szivattyú 

* A szivattyú nyomása nem 
megfelelő 
* Szivárgás a rendszerben 

Ellenőrizzük, hogy az összes 
csap el van-e zárva, illetve hogy 
nincs-e szivárgás a rendszerben. 

A szivattyú 
akadozik 

* A szűrő vagy csővezeték 
eltömődött.  
* A szivattyú nyomása 
alacsonyabb mint az induló 
nyomás 

Ellenőrizze az elektromos 
vezetéket és a szűrőt 

 

 
Forgalmazó: Charon-Trade-Plus Kft. 
 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A. 
 Tel.: 20/412-4870, Fax: 42/465-689,  
 E-mail: charontrade@gmail.com 
 
 
Eladás dátuma: 
 
………………………………...................  
 
 
 
Eladó szerv: 
 
………………………………................... 
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