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HYDROMATIC 2HP – PRESOFLUXOSTAT 

de nouă generaţie cu box electronic înlocuibil 
 
 
 

 
 
 
 
Descriere 
HIDROMATIC-2HP garantează nu numai controlul automat a electropompei ci şi protecţia 
împotriva funcţionarii în lipsă de apă deşi permite setarea presiunii de pornire într-un interval de la 
1,5 la 3 bar. 
La cerere, dispozitivul poate fi dotat şi cu manometru. 
Datorită camerei de aer între corpul hidraulic şi partea electrică, HYDROMATIC 2HP este imun la 
formarea condensului cauzat de diferenţă de temperatură între mediu şi apa pompată evitând astfel 
eşecuri cauzate de scurtcircuit în box-ul electronic. 
 
Modul de funcţionare 
Sistemul electronic monitorizează în mod continuu presiunea şi fluxul apei în instalaţia hidraulică, 
garantând un flux constant şi o funcţionare corectă (START/STOP) a electropompei. 
Când se deschide un robinet de apă HYDROMATIC-2HP porneşte pompa, îl ţine în funcţiune până 
când folosiţi apa dacă consumul este mai mare de 1,5 l/min şi sistemul electronic opreşte pompa 
după 15 sec. de la încetarea consumului. 
 
Atenţie! 
Aparatul poate fi utilizat numai cu apă curată. 
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Caracteristici de construcţie 

- Intrare hidraulică 1” 
- Ieşire hidraulică 1” 
- Supapă de reţinere 
- Sistem de control împotriva functionării în lipsă de apă 
- Manometru (la cerere) 
- Buton de RESET 
- Led de semnalizarea prezenţei de tensiune de alimentare 
- Led de semnalizare electropompa în funcţiune 
- Led de alarmă FAILURE 

 
Caracteristici tehnice 

- Tensiune de alimentare 220/240V 
- Frecvenţă 50/60Hz 
- Sarcină max. de curent 20(8)A 
- Clasa de protecţie IP65 
- Presiunea de pornire reglabilă de la 1,5 până la 3 bar 
- Presiunea maximă 10 bar 

 
Cum se instalează 
Înainte de a proceda cu instalarea dispozitivului şi punerea în funcţiune, umpleţi pompa cu apă prin 
intermediul găurii de umplere şi aerisiţi în mod corect. Dispozitivul trebuie instalat în poziţie 
verticală, cum arată figura 1 şi 2. 
Nu instalaţi supapa de reţinere între dispozitivul şi circuitul hidraulic şi nici între pompă şi 
dispozitiv. 
Se recomandă montarea unui robinet cu sferă şi a unui racord flexibil la ieşirea dispozitivului; astfel 
se simplifică dezasamblarea şi se evită propagarea vibraţiilor de la pompă. 
Atenţie!  
Instalaţi mereu pompe care dezvoltă o presiune maximă cu cel puţin 1 bar superior a presiunii de 
pornire setată. 
Dacă coloana de deasupra dispozitivului depăşeşte 15 m, trebuie ridicată presiunea de pornire. 
 
Exemple: 
 
Înălţimea coloanei Presiunea de pornire Presiunea dezvoltată de pompă 
20m 2,5 bar 3,5 bar 
25m 3 bar 4 bar 
 
Pentru a ridica  presiunea de pornire efectuaţi următoarele operaţii: 

- Descreşteţi presiunea în instalaţie la valoarea cerută 
- Învârtiţi în sens orar şurubul de reglaj,  poziţionat în spatele dispozitivului (Fig.3) până când 

electropompa porneşte. În acest caz dispozitivul este pregătit pentru funcţionarea corectă. 
 

Atenţie! 
Dacă şurubul de reglaj este foarte greu de învârtit, descreşteţi ulterior presiunea în instalaţie şi 
procedaţi la o nouă setare a presiunii de pornire. 
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Conexiuni electrice  
HYDROMATIC-2HP poate comanda direct electropompele monofazate până 2 HP şi sarcina de 
curent maxim până 20 (8) A – 220/250 V. 
Pentru electropompele monofazate cu putere mai mare sau electropompe trifazice trebuie folosit un 
contactor auxiliar cum este indicat în Fig. 4. 
 
Atenţie! 
Conexiunile electrice greşite pot cauza daune ireparabile la partea electronică a dispozitivului. 
Instalarea acestuia trebuie făcută de către persoane specializate şi instalaţia electrică trebuie să fie 
dotată cu întrerupător automat magnetotermic diferenţial I∆n=30mA.  
 
 
Utilizarea şi punere în funcţiune 
După umplerea şi aerisirea pompei se poate conecta la alimentarea electrică. Când electropompa 
porneşte, se aprinde Led-ul verde (Power on) si Led-ul galben (Pump on). După 20 de secunde, 
dacă sunt închise toate robinetele şi celelalte utilizatoare de apă (maşina de spălat, rezervor Wc…), 
pompa se opreşte şi Led-ul galben se stinge; manometrul indică presiunea în instalaţia hidraulică. 
Dacă în perioadă de funcţionare normală electropompa rămîne fără apă HYDROMATIC-2HP 
întrerupe alimentarea electropompei după 7-9 secunde. Pentru a reporni, aerisiţi pompa şi apăsaţi 
butonul RESET. 
 
 
Remedierea unor disfuncţionalităţi 
1. Pompa nu se opreşte 

- Este o pierdere în instalaţia hidraulică; controlaţi robinetele, rezervorul Wc şi conductele 
de apă 

- Butonul RESET s-a blocat 
- Fluxostatul intern a rămas blocat din cauza murdăriei; dezasamblaţi dispozitivul de la     
   pompă si curăţaţi  
- Partea electronică sa stricat; dezasamblaţi si schimbaţi cu o nouă. 

 
2. Pompa nu porneşte 

- Coloană de apă este mai înalt de 15 m; încrementaţi presiunea de pornire 
- Led-ul roşu aprins: - pompa nu este aerisită în mod corect 
                                 - pompa nu dezvoltă presiunea minimă cerută (2,5 bar) 
                                 - membrană internă a dispozitivului este spartă (pierde apă prin partea 
                                   din spate)    
                                 - condensatorul electropompei este stricat 
           - pompa este blocată 
           - partea electronică a dispozitivului este stricat 
 

3. Pompa porneşte şi se opreşte în continuu 
- Este o mică pierdere în instalaţia hidraulică; eliminaţi pierderea sau asamblaţi un vas de     
       expansie 

- Consumul de apă este inferior la 1,5 l/min 
- Pompa nu dezvoltă presiunea necesară 
- Partea electronică a dispozitivului este stricat 
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