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Електронен 
превключвател за 
налягане
HC2 е електронен превключвател за 
налягане с интегриран цифров манометър. 
Той може да управлява стартирането и 
спирането на еднофазни електрически 
помпи до 3 к.с. (2,2 кВт). Стартиращото и 
изключващото налягане може да се 
настрои лесно и точно чрез удобен за 
потребителя контролен панел.. 
Окабеляването се извършва идентично с 
конвенционален електромеханичен 
превключвател. Той може да работи като 
превключвател за диференциално 
налягане или като обърнат превключвател 
за налягане.

HC2 включва и моментална индикация за 
ток. И може да бъде монтирано поотделно 
или в групи от 2 помпи, синхронизирани и 
работещи в каскаден режим с редувана 
последователност на работа. Тази версия 
контролира и управлява : свръхтока, 
защитата от работа на сухо и бързата 
циклична защита.

· 3-цифрен дисплей:
· Режим на работа: инстантно налягане.
· Режим на настройка: налягане за 

включване и изключване
''Bar''-"psi" светодиодни светлини 
(зелени): Режим на работа: светещ bar 
или psi.

· Включена помпа: Мигаща bar или psi.
· Star-Stop светодиодна лампа  

(зелена): светеща: показва налягане 
за Старт или Стоп
Настройка на Psart или Pstop.

· - Бутони ▲ ▼:
· Увеличаване или намаляване на 

конфигурационните параметри.
· - ENTER бутон:
· · Ръчно стартиране и спиране.
· · Потвърдете конфигурационната 

стойност.
Само за HC2 и HC2-T:
- "A" светодиодна светлина (жълта):
· Ако свевти: Показва  текуща консумация 
на помпата.
· Ако мига: Задава максимален ток на 
помпата.
-         Ако свети        алармена светлина: 
Работа на сухо, различен ток (параметри), 
бърз цикъл
- Бутон “A”: настройка и показване 
интензитета на тока.

Оперативни характеристики
— ART функция (Автоматичен рестарт 
тест).Ако устройството е спряно поради 
сработването на защитата срещу суха 
работа, АРТ се опитва да включи помпата 
през програмирана периодичност, за да 
може водоснабдяването да бъде 
възстановено.

— Sleep mode режим с ниска консумация 
на енергия.
—Вграден датчик за налягане.
—Вграден манометър с текуща ''bar'' и 
''psi'' индикация на дисплея.
— Удобен контролен панел с 3-цифрен 
дисплей, led-светлини и бутони.
— Защита от суха работа по ток (за 
типове HC2 и HC2-T) и за минимално 
налягане (за тип HC2-M).

 Аларма с бърз цикъл: когато хидро-
пневматичният резервоар е загубил 
въздуха - честите старт-стопове 
предизвикват аларма и се забавя 
(отлага) стартирането

— Аларма за претоварване при типове 
HC2 и НС2-T.
— Ръчно стартиране
— Режими на работа: 
диференциален,обратен и 
синхронизиран (само за HC2 и HC2-T)..
— Сертифицирани  по "EMC"и 
електрическа безопасност.
— RoHs и WEEE съвместими.

Версия HC2-T:
- Вграден електронен превключвател за 
налягане
по 3 начина на инсталиране.
- Вграден възвратен клапан.

Технически спецификации Контролен панел

HC2 HC2-M HC2-T

Захранващо напрежение 
~1 x 110-230 Vac

Честота
50/60 Hz

Макс. ток
16 A

Максимална мощност на помпата 
2,2 kW (3 HP)

Диапазон на стартовото налягане 
(включване) 0,5 ÷ 7 bar

Диапазон на спирателното налягане 
(изключване) 1 ÷ 8 bar

Максимален диференциал 
7,5 bar 

Минимално налягане 
(регулируемо) 0,5 ÷ 1,5 bar

Фабрична настройка (включване / 
изключване) 3 / 4 bar

Степен на защита IP55

Макс. температура на 
водата 50 ºC

Макс. температура на околната 
среда 60 ºC

Нетно тегло (без кабели) 
HC2 & HC2-M: 0.4Kg
HC2-T: 0.6Kg

Връзки / монтаж
HC2 & HC2-M: G1/4” F / NPT1/4” F 
HC2-T:
Inlet thread: G1” M
Outlet thread: G1” F
Pneumatic tank thread: G1” F



HC2-M / HC2
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