
HC1
Помпен контролер

Автоматично устройство 
с пълно управление на 
електрически помпи

HC1 са компактни устройства за 
автоматичен контрол и защита на 
електрически помпи. Патентованата 
му система включва специален 
електронен сензор за дебит и 
налягане, включен в електронна 
схема, която контролира работата 
на електрическата помпа и 
поддържа съответното налягане и 
дебит. Освен това, има система за 
защита срещу работа на сухо.

HC1 замества хидрофорен съд, 
пресостат, възвратен клапан и ключ 
за ниво, като има предимството да 
бъде с по-малки размери  и да не 
изисква периодична поддръжка. 
Устройството автоматично стартира 
помпата, когато се отвори някой 
консуматор и спира автоматично 
след програмираното време от 10 
секунди след затварянето на 
консуматора.

Работни характеристики
— Не изисква поддръжка.
— Кратко време за инсталиране.
— Защита от хидравличен удар.
— Компактен с намалени размери.
— Няма нужда от други защити (ключове за ниво).
— Избягва се преоразмеряване на  помпата, като се работи в подходящата част 
от работната QH характеристика.
— Вградена защита, която спира помпата, ако тя влезе в режим на работа на сухо.
— Панел за управление:

· Жълт светодиод ЗАХРАНВАНЕ
· Зелен светодиод ВКЛЮЧЕНО
· Червен светодиод - Грешка
· Бутон за ръчен старт

— Лесно сменяем блок електроника със защитен капак.
— Малък резерв срещу течове в инсталацията.
— Други опции като манометър,свързващи кабели и настройка на налягането за 
старт .
— Сертифициран за електромагнитна и електрическа безопасност.
— ART функция (Автоматичен ресет тест). Ако устройството е било спряно поради 
сработване на защитата срещу работа на сухо, ART опитва да стартира помпата с 
програмируема периодичнст, защото водоподаването може да се е възстановило.

Монтаж

Технически характеристики

Размери

Панел за управление 
HC1
Налягане на стартиране 
1,5 - 3,5 bar
Мощност
1,5 kW
Напрежение
~1x120 V
~1x230 V
Честота
50/60 Hz
Максимален пиков ток 
16(8) A
Степен на защита

 IP65
Максимална температура 
60 ºC
Максимално налягане

 10 bar
Максимален дебит

 10.000 l/h
Нетно тегло (без кабели) 
0,719 Kg




