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Опасност от повреждане на устройствата под налягане и/или на цялата инсталация.
Riesgo de daño al grupo de presión o a la instalación
Risque d’endommagement du groupe de pression ou de l’installation
Rischio di danno al gruppo di pressione o all’installazione
Gefahr der Beschädigung des Steuergerätes und der Druckleitungen und / oder der gesamten Anlage

Опасност от токов удар.
Riesgo por choque eléctrico.
Risque d’électrocution
Rischio di shock elettrico
Gefahr durch Stromschlag.

Опасност за хора и/или предмети 
Riesgo para personas y/o objetos
Risque physiques et/ou matériels
Rischio per persone e/o oggetti
Gefahr für Personen und / oder Objekte
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БЪЛГАРСКИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Преди да монтирате устройството внимателно 
прочетете инструкциите. Проверете техническите 
характеристики на мотора, за да сте сигурни в 
съвместимостта с устройството.
ОПИСАНИЕ (схема A)
DIGIMATIC е електронен контролер за помпи с вграден 
цифров манометър, моментално указващ товара на 
мотора. Той управлява пускането и спирането на 
монофазна помпа до 2.2 kW (3 HP)..   Налягането за пуск 
лесно се настройва от потребителския контролен панел. 
Устройството защитава помпата от претоварване (само 
DIGIMATIC 2) и работа на сухо.
КЛАСИФИКАЦИЯ И ТИП
В съответствие с IEC 60730-1 и EN 60730-1 това е 
устройство със сензор за управление, електронно, с 
независим монтаж и тип на работа 1B (микроизключване). 
Работна стойност: I <20% I зададен. Замърсяване степен 
2 (чиста среда) или дебит>2 l/min. Номинално импулсно 
напрежение: cat II / 2500V. Температури за изпитване с 
топка: корпус (75) и PCB (125). 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (схема C)
• Регулируемо налягане за пуск.
•
•
•
•
•

•

•
•

• Възможни настройки:
• Режим на готовност (стенд-бай).
• Активирана/Деактивирана ART, продължителност

и брой на опитите. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,37-2,2KW
~1 x 110-230Vac  
50/60Hz
16A, cos fi ≥ 0.6
IP65 
50ºC
60ºC
0,5÷4 bar

• фабр. настройка (START PRESSURE)    1,5 bar
8 bar
G 1” M 

• Номинална мощност на мотора:
• Захранващо напрежение:
• Честота:
• Mакс. ток:
• Степен на защита:
• Maкс. температура на водата:
• Maкс. околна температура:
• Диапазон на налягането за пуск:

• Mакс. работно налягане
• Хидравлична връзка (типове)
• Нетно тегло (без кабели) 1,3 kg

ХИДРАВЛИЧЕН МОНТАЖ (схема A)
     Преди преминаване към хидравлично свързване е         

важно помпата правилно да бъде запълнена с вода.
DIGIMATIC трябва да се монтира вертикално (стрелките 
да са нагоре),  входът (мъжка G1”) се свързва директно 
към изхода на помпата, а изходът (мъжка G1”)  - към 
водопроводната мрежа. Препоръчваме следните 
аксесоари: гъвкава връзка с възможност за разкачване 
за защита на мрежата, която да предпазва комплекта от 
евентуални усилия и вибрации, сферичен кран, който 
да позволява изолиране на помпата от мрежата, 
чешмян кран (A) на нивото на устройството FIG 1). 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ (схема B)

Електрическото свързване трябва да се извърши
от квалифициран техник, съобразно нормите 

за всяка държава. Преди всякакви манипулации вътре в 
устройството, то трябва да се разкачи от ел. мрежата.
Грешно свързване може да повреди електрониката. 
Производителят не поема никаква отговорност за 
повреди, причинени от неправилно свързване.
Проверете дали захранването е между 110-230V.
Ако сте купили устройството без кабели, следвайте 
схема B:

• Използвайте кабели тип H07RN-F 3G1 или 3G1,5 със
сечение, достатъчно за инсталираната мощност:

• Направете помпените връзки         , U и V. 
• Направете връзките към мрежата L1, L2 и    .
• Заземителният проводник трябва да е по-дълъг от

другите. Той трябва да се монтира пръв при
сглобяване и да се демонтира последен при
разглобяване. Свързването на заземителните
проводници е задължително!

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ (схема C)
Значенията на различните елементи от контролния 
панел са обобщени в следните таблици, където: 

• O означава светещ LED.
• ( ( O ) ) означава бавно мигащ.
• (((O))) означава бързо мигащ.

ДИСПЛЕЙ ДЕЙСТВИЕ

РЕЖИМ 
НА РАБОТА

Показва на екрана текущото налягане 
или текущата консумация на ток.

РЕЖИМ НА 
НАСТРОЙКА

Показва на екрана настроеното 
налягане на пуск.
Показва настроения номинален ток.

РЕЖИМ АЛАРМА Показва кода за алармата.

РЕЖИМ 
ГОТОВНОСТ Показва 3 мигащи точки.

ОСНОВНА 
КОНФИГУРАЦИЯ

Показва последователността на 
основни конфигурационни параметри.

СПЕЦИАЛНА 
КОНФИГУРАЦИЯ

Показва последователността на 
специални конфигурационни параметри.

LEDS    ДИСПЛЕЙ ДЕЙСТВИЕ

bar
O Показва на екрана моментното 

налягане в bar

( ( O ) ) Помпата е ВКЛЮЧЕНА и показва
моментното налягане в bar

psi
O Показва на екрана моментното 

налягане в psi

( ( O ) ) Помпата е ВКЛЮЧЕНА и показва 
моментното налягане в psi

A
O

Показва на екрана моментната 
консумация на ток в Ампери

( ( O ) )
Помпата е ВКЛЮЧЕНА и показва на 
екрана моментната консумация на 
ток в Ампери

СТАРТ
O Показва на екрана налягането за пуск

( ( O ) ) регулиране налягането на пуск

ДЕБИТ O Показва положителния дебит

АЛАРМА

O Потвърдени аларми за работа на сухо или 
претоварване

( ( O ) )

Аларма за работа на сухо от ART или 
аларма за претоварване при някой 
от 4-те опита за рестартиране

Вграден цифров манометър с индикация в bar и psi.
Трансмитер за вътрешно налягане.
Защита от работа на сухо с LED индикация на дебита.
Вграден възвратен клапан.
Защита от свръхток с опити за автоматично
възстановяване (само DIGIMATIC 2).
ART функция (Тест за Автоматично Възстановяване).
Когато устройството е спряло, помпата чрез
системата за защита от работа на сухо, ART опитва на
база график да я рестартира и да възобнови
подаването на вода. Вижте “ART. Функция за 
автоматичен рестарт".
Бутон за ръчно стартиране (ENTER).
Контролен панел с 3-разряден дисплей, LED
индикации и бутони.
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P-БУТОН    ДОПИР ДЕЙСТВИЕ

клик!

От състояние ON: всякакви аларми
се възстановяват.
От състояние  OFF: системата минава
в състояние ON, помпата стартира.
От всяко конфигуриращо MENU:
стойността на параметъра се приема.

ЗАДЪРЖАН
НАТИСНАТ

От състояние ON: устройството се
изключва, разкачване на релето.
От състояние OFF: помпата тръгва и 
работи до пускането на бутона.

На екрана за 3 сек. се появява Pstart.

3” Режим за настройка на Pstart.

клик! Намалява програмираната стойност.

клик!
Показва на екрана моментната 
консумация на ток. 
Ако вече е показана, превключваме 
да видим моментното налягане.

3” Настройка на номиналния ток.

СТАРТИРАНЕ (схема C)
Преди стартиране на устройството, моля,  

прочетете предишните раздели, особено 
"Хидравличен монтаж" и "Електрическо свързване”.

Следвайте тези стъпки:

1. Натиснете .бутона за стартиране.
2. Само за DIGIMATIC 2, задайте стойността на

номиналния ток на помпата. 
- Натисни      за 3 секунди.
- Стойността на тока се показва на екрана и  LED A

мига (фабрична настройка 16A)

ток, указан на табелката с данни за мотора. Вижте
Бележка 1.

- Натисни       за валидиране.
3. Задайте налягането за стартиране:

- Натисни      за 3 секунди.
- На екрана се показва стойността за налягането на пуск и

LED START мига.

+ за 5 секунди.
- С помощта на

ТИП РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА ФАБРИЧНА
НАСТРОЙКА

на дисплея налягане между bar и psi.
BAR   PSI  Може да се избират единиците за показваното BAR

СПЕЦИАЛНО МЕНЮ   +  + 
+ за за 5 секунди.- Натиснете едновременно    +

ТИП РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА
фАБРИЧНА
НАСТРОЙКА

Ar0  
  
Ar1    Aктивиране на системата за авт. възстановя-

                    ване ART (Ar1) или деактивиране - (ArО). Ar1

n01 n48
При активирана ART може да се зададе 
броят на опитите за възстановяване 
между 1 и 48.

48

t10     t40    Може да се зададе продължителността на
                   опита между 10 и 40 секунди. 40

Sb0   Sb1    Режим на готовност деактивиран (Sb0)
                   или активиран (Sb1) 0

rs0     rs1   Възстановяване на фабр. настройки (rs1) rs0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И АЛАРМИ
КОД    АЛАРМА  ОПИСАНИЕ РЕАКЦИЯ НА СИСТЕМАТА

A01

O

СУХА РАБОТА

При откриване на работа на 
сухо помпата автоматично 
спира. Нормалната работа 
може да се възстанови 
ръчно с помощта на ENTER.

( ( O ) )

След активиране на аларма 
за работа на сухо, ако ART е 
активирана, след 5 минути се 
прави първи опит за възста-
новяване на нормалната 
работа, а след това се правят 
опити на всеки 30 минути в 
продължение на 24 часа. 
Алармата може да се нулира 
и ръчно с бутона ENTER. Ако 
продължи и след 24 часа, я 
считаме за окончателна. 

A02

O 
ПРЕТОВАРВАНЕ

Само за
 Digimatic 2

Алармата за претоварване се 
активира при превишаване 
номиналния ток на помпата. 
Преди окончателна аларма се 
правят 4 опита за автомат. 
нулиране. Нормалната работа 
може да се възстанови и 
ръчно с натискане на ENTER.

( ( O ) )

A05 O
ПОВРЕДЕН

ТРАНСМИТЕР
НА НАЛЯГАНЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
ВАШИЯ ДОСТАВЧИК

клик!

- С помощта на и се настройва налягането на пуск.

- Натисни за валидиране.
4. Устройството е готово за работа, но могат да се направят
още допълнителни настройки чрез основното и специалното
МЕНЮТА. Вижте следващата глава.
Бележка 1: Важно е да се въведе точно указаният
на табелката на помпата номинален ток. Ако се
монтира нова помпа, този процес трябва да се 
повтори.

ОСНОВНО МЕНЮ + +       (  схема C)

- С помощта на и се настройва номиналният

- Натисни едновременно
и могат да се променят стойностите.

- Натисни за валидиране.
- Това е последователността на параметрите:

и можете да променяте стойностите.- С помощта на
- Натисни за валидиране.
- Последователността на параметрите е:
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