
 

 

KIT PENTRU RIDICAREA PRESIUNII PENTRU PANOURILE SOLARE  

MANUAL TEHNIC 

 

PRECAUŢII: 

1. Deoarece pompa de apă pentru presiune apă rece nu este echipată cu sistem de aerare sau de răcire, în caz de 
funcţionare pentru un timp mai lung, motorul poate să evacueze aer încins care se va simţi la utilizarea 
acestuia. În timp ce suma temperaturii lichidului şi a ambientului nu trebuie să depăşească 700C, pentru 
pompa de presiune, suma nu trebuie să depăşească 1000C. 
2. În timpul instalării, acordaţi atenţie direcţiei indicate de săgeata de pe întrerupătorul automat pentru că 
aceasta trebuie să coincidă cu cea de pe pompă. În mod normal, întrerupătorul automat este instalat la ieşirea 
apei pompei. La intrarea apei pompei, trebuie instalat filtrul pentru a evita intrarea de substanţe străine pe 
conductă care să afecteze funcţionarea normală a rotorului sau defectarea întrerupătorului automat. Atunci 
când debitul apei este mai mic decât al instalaţiei sau întrerupătorul automat începe funcţionarea cu 
întreruperi, atunci este posibil că pe filtru s‐au adunat foarte multe impurităţi. În acest caz, îl puteţi demonta şi 
curăţa. 
3. Pompa trebuie instalată pe conducta de curgere a apei, altfel aceasta nu poate fi funcţionabilă în mod 
automat. În timpul funcţionării, schimbaţi pompa pe modul automat; deschiderea robinetului o va porni 
automat iar închiderea acestuia o va opri automat. Atunci când debitul apei este prea mic pentru a declanşa 
opţiunea de control automat, puteţi să activaţi opţiunea Manual şi să porniţi pompa atunci când este necesar. 
După pornire, trebuie să scimbaţi din nou opţiunea Automat. 
Notă: În unele circumstanţe, debitul apei este atât de scăzut încât pompa nu poate fi pornită; în aces caz, 
puteţi roti puţin mânerul de reglare de la întrerupătorul automat în sensul acelor de ceasornic (către 
presiunea scăzută). Asiguraţi‐vă că nu aţi reglat excesiv, pentru ca întrerupătorul automat să nu pornească 
foarte des. 
4. Pompa nu este pentru a fi utilizată în cazul apei tulburi, sau cu conţinut de sedimente şi impurităţi peste 0,1%. 
Altfel, rotorul s‐ar putea bloca şi întrerupătorul automat să se defecteze. 



 

 

5. Conducta de evacuare, accesoriile sanitare sau robinetul nu ar trebui să prezinte scurgeri, sau altfel pompa ar 
putea funcţiona mai mult timp cu întreruperi. 
6. Pentru pompa cu funcţie de auto‐aspiraţie, în timpul instalării pompei de presiune, trebuie să existe o supapă 
de reţinere la intrarea apei în pompă. Când pompa este utilizată pentru funcţia de auto‐aspiraţie, înainte de 
prima utilizare, rezervorul pompei trebuie umplut cu apă, saul altfel, această funcţie nu va funcţiona. Mai 
târziu, nu trebuie să mai umpleţi rezervorul, conectorii conductei principale trebuie sigilaţi în timpul instalării 
restului de conducte pentru ca funcţia de auto‐aspiraţie să poată fi controlată. 
7. Din cauza rezervorului mic al pompei cu funcţie de auto‐aspiraţie, robinetul pentru ieşirea de apă trebuie să fie 
cu 50 cm deasupra corpului pompei şi trebuie să aibă apă între rezervor şi robinet altfel efectul de autoaspiraţiei 
va fi afectat. Când este utilizat pentru această funcţie, robinetul trebuie deschis înainte pentru a 
elibera aerul; după câteva minute, apa va fi aspirată automat. Viteza aspiraţiei depinde de înălţimea pe 
verticală a deficienţei apei în conductă, şi ar trebui să nu existe prea multe curbe ale conductei principale. 
8. Pompa trebuie conectată la împământare înainte de utilizare. Pentru a asigura securitatea acesteia, trebuie să 
luaţi măsuri precum instalarea de protecţie la şocuri electrice şi disjunctoarele curent rezidual. Atât instalarea la interior cât şi 
la exterior trebuie izolate pentru a nu permite intrarea apei şi a determina accidente cauzate 
de şocuri electrice. 
9. Pompa trebuie să lucreze în domeniul tensiunii nominale de +5% până la 10%. 
10. Nu este permis ca pompa să funcţioneze fără apă mai mult de 5 secunde, altfel frecarea uscată poate distruge 
etanşările şi determina mai apoi scurgeri de apă. 
CARACTERSTICI: 

1. Întrerupătorul automat adoptă teoria electronicii şi este controlat de curenţii apei. Ridică presiunea automat 
când robinetul este deschis, şi se opreşte din funcţionare când robinetul este închis. Este utilizat într‐un mod 
convenabil şi deasemenea economiseşte energie. 
2. Corpul pompei este din cupru, rotorul din cupru, iar axul este din inox rezistent la coroziune. Toată pompa 
este bine sigilată iar apa transportată nu va fi afectată din punct de vedere al igienei. Are o putere de ridicare 
mare, precum şi o valoare a debitului mare. 
3. Modul de pornire este facil, funcţionarea şi oprirea automată este silenţioasă. De asemenea este astfel 
fabricată încât să aibă temperatură scăzută, volum mic, aspect fin şi durată lungă de funcţionare. 
4. Alimentarea cu apă este mult mai igienică datorită proprietăţilor de anti‐ruginire. La interior pompa prezintă un dispozitiv 
de ventilaţie pentru răcire pentru a eficientiza răcirea motorului şi a utiliza pompa timp 
îndelungat. 
UTILIZARE PRINCIPALĂ: 

1. Această pompă oferă soluţia pentru înlăturarea problemelor cauzare de lipsă de presiune, deoarece atunci 
când alimentarea cu apă se face cu o presiune mică, acesta va ridica imediat presiunea. Poate de asemenea să 
ridice presiunea în cazul sistemelor solare de încălzire a apei, pentru echipamente industriale de circulare a 
apei şi creşte conţinutul de oxigen în cazul iazurilor şi acvariilor cu peşti. 
2. Pompele de ridicare a presiunii apei calde asigură totodată şi circulaţia apei calde pe lângă utilizarea amintită 
mai sus. Pompa cu funcţie de auto‐aspiraţie poate aspira apa de la unul sau chiar două etaje, astfel încât 
elimină problema presiunii apei de la robinet la etajele superioare. 

 



 

 

 

 



 

 
 


