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        UWAGA:  
 
 
 
 
 
 
Instalacja (podłaczenie hydrauliczne i elektryczne) oraz obsługa tego urządzenia musi być 
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, który zapewni zachowanie pełnej zgodności 
z  wymogami technicznymi oraz standardami obowiązujacymi w danym kraju, a także z  
warunkami niniejszej instrukcji. 
Wszelkie czynności dokonywane przy zdjętej obudowie urządzenia muszą odbywać się przy 
odłaczonym zasilaniu elektrycznym.  
Ingerencja w wewnętrzny obwód elektryczny jest zabroniona. Zwracamy uwagę, że niektóre 
elementy obwodu pozostają pod napięciem jeszcze przez kilka minut po odłaczeniu urządzenia 
od zasilania.  
Producent nie bierze odpowiedzialności za doznane obrażenia ani uszkodzenia sprzętu powstałe 
na skutek zaniechania wszystkich  zabezpieczeń działających zabezpieczeń. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy ani zniszczenia mienia wynikłe z 
niezadziałania któregokolwiek z wewnetrznych zabezpieczeń urządzenia, z wyjatkiem tych 
objętych gwarancją.  
Producent gwarantuje, że produkt jest zgodny z obowiązującymi normami.W razie reklamacji 
urządzenie musi być zwrócone wraz z niniejszą instrukcją oraz kartą gwarancyjną z naniesioną 
na niej datą instalacji oraz wartościami nastawionych parametrów pracy urządzenia.  
Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego 
zastosowania bądź nieprawidłowej instalacji urządzenia, pracy urządzenia w niewłaściwych 
warunkach, stwierdzonej ingerencji w konstrukcję urządzenia lub podłączenia urządzenia do 
sieci elektrycznej o parametrach niezgodnych z deklarowanymi przez producenta. 
Producent nie bierze odpowiedzialności za doznane obrażenia ani uszkodzenia sprzętów 
powstałe na skutek niezainstalowania niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych wymaganych dla 
danego urządzenia oraz zastosowania lub na skutek niewłasciwej ich instalacji. 
 
WAŻNE: 
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone pod względem kompatibilności elektromagnetycznej 
dla środowiska przemysłowego. W przypadku zastosowania urządzenia w budownictwie, 
wszystkie podłaczenia elektryczne muszą być wykonane wyłacznie przez personel techniczny 
mający uprawnienia do wykonywania instalacji zgodnie z wymogami kompatybilności 
elektromagnetycznej.   
 

 
 
 
 

           Urządzenie odpowiada dyrektywie ROHS 2002/95/EC. 
 
 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ BROSZURĘ PRZED INSTALACJĄ 
ORAZ URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA.
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Powyższy symbol oznacza, że ze względu na ochronę środowiska naturalnego, urządzenie 
to nie może być usuwane wraz z innymi odpadami domowymi. Wraz z opakowaniem musi 
ono być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
 

  SPIS TREŚCI 
 
GABARYTY - WYMIARY – OZNACZENIE………………...................………………….22 
 
OPIS..................……………………………………………………………………………...…23 
 
SPECYFIKACJA... …………………………………………………………………………....23 
 
CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE……………..…………......…………………………………........23 
 
ZABEZPIECZENIA.............................. …………..……………………………………...…...24 
 
INSTALACJA 
    PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE ………………….....………………………………..24 
    PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE …………………………………………………….....25 
    URUCHOMIENIE………...………………………………………..……………………….29 
 
PROGRAMOWANIE 
    OPIS INTERFEJSU……................................……………………………………………...29 
    FUNKCJE PRZYCISKÓW ……….............................……...……………………………..29 
    STRUKTURA MENU………………………………………………………….……………30 
    OPIS PARAMETRÓW ORAZ WIDOK EKRANU ........................... ….………..……....30 
     
ALARMY………………….……...………………………………………………….…………33 
 
MOŻLIWE USTERKI.............. ……..…………………………...............................................34 
OBSŁUGA...........……………………………………………………………………………….35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 

↔ GABARYTY - WYMIARY - OZNACZENIE 
 

Press•o•Matic  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 

 
 
 
 
 
 

  OPIS 
 
Press•o•Matic jest urządzeniem elektrycznym, zawierajacym przetwornicę częstotliwości, które steruje 
silnikiem pompy. Dzięki szczególnej konstrukcji, może on zmieniać częstotliwość (Hz) prądu 
zasilajacego silnik i przez to jego prędkość obrotową zgodnie z zapotrzebowaniem instalacji wodnej.   
W ten sposób wartość ciśnienia uzyskiwanego na pompie jest utrzymywana na stałym poziomie 
niezależnie od poboru wody, a obciążenie silnika pozostaje proporcjonalne do aktualnego 
zapotrzebowania, w rezultacie czego zmniejszony zostaje pobór energii.  
Inne zastosowania urzadzenia są niedopuszczalne.  
  

 SPECYFIKACJA  
 
Zewnętrzne napięcie zasilające:……………1~ 230Vac ±10% - 50/60Hz 
Napięcie podawane na silnik: ………………3~ 220V 
Masymalne obciążenie:.........………………2200W – 3Hp 
Maksymaly prąd fazowy silnika:……………9.7Arms  
Maks. pobór prądu z sieci:………………….16A @ 230V~ 
Maks dopuszczalne ciśnienie:………..…......800 kPa (8 bar) 
Maks. temperatura medium :………………..50°C 
Maks. teoretyczy przepływ:...………………150 l/min – 9m3/h – 9000 l/h    
Zakres nastawy ciśnienia:....………………..1.5÷7 bar 
Zakres nastawy ciśnienia początkowego:..…1÷ 6.7 bar  
Króćce przyłączeniowe ………………….…1”¼ male-male 
Zakres regulacji częstotliwości:………….…25÷50 Hz (opcjonalnie 30-60Hz) 
Stopień ochrony :.......…………………...…..IP 65  
Masa:…..……………………………………1.6 kg 
Wymiary gabarytowe……………………….254x147x143 mm 
Rodzaj działania…………………………….1 (according to EN 60730-1) 
 

  CECHY SZCZEGÓLNE 
√ Utrzymywanie stałego ciśnienia poprzez regulację prędkości obrotowej silnika pompy 
√ Oszczędność energii dzięki mniejszemu obciążeniu silnika 
√ “Miękki” rozruch i zatrzymanie pompy redukuje uderzenia hydrauliczne 
√  Zabezpieczenie od suchobiegu w przypadku braku wody  
√ Automatyczne ponowny start po zadziałaniu zabezpieczenia od suchobiegu z komunikatem  
   usterki   
√ Monitoring przecieku w celu zabezpieczenia pompy przed zbyt częstymi załaczeniami  
√ Cyfrowe wyświetlanie wartości ciśnienia 
√ Sygnalizowanie stanu pracy i awarii diodami LED oraz na ekranie urządzenia 
√ Zaciski do zdalnego sterowania oraz zmiany ustawień 
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√ Automatyczna zamiana kierunku wirowania silnika pompy poprzez mikroprocesor (bez  
konieczności zmiany okablowania) 
√ Zaciski do dodatkowych urządzeń peryferalnych 
√  Możliwość współpracy dwóch urządzeń w jednym zestawie pompowym  
 

  RODZAJE ZABEZPIECZEŃ  
 
√ Od suchobiegu 
√ Od spadku napięcia zasilającego (aktywuje się przy ok. 200 V) 
√ Od wzrostu napięcia zasilającego (aktywuje się przy ok. 260 V) 
√ Od zwarcia w obwodzie wyjściowym (zasilania silnika) 
√ Kontrola prądu wyjściowego (zsilającego silnik) 
√ Wbudowane zabezpieczenie termiczne w falowniku  
√ Od przecieku w instalacji z automatycznym restartem pompy  

  INSTALACJA 

 PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE: 

Press•o•Matic należy zamontować po stronie tłocznej pompy w pozycji pionowej lub poziomej z 
uwzględnieniem kierunku przepływu wskazanego przez strzałkę na obudowie urządzenia. Woda 
wypływajaca z pompy powinna przepływać przez Press•o•Matic zanim trafi do punktów rozbioru w 
instalacji. Woda wpływająca do urządzenia nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń mogących 
zablokować zamontowany wewnątrz zawór zwrotny. Aby temu zapobiec zaleca się zainstalowanie przed 
pompą specjalnych filtrów.   
Za urzadzeniem Press•o•Matic należy zainstalować mały zbiornik hydroforowy (poj. 1-2 litry) aby 
ograniczyć liczbę restartów powodowanych niewielkimi wyciekami. Ciśnienie wstępne w zbiorniku musi 
być dopasowane do wielkości ciśnienia nastawionego na urządzeniu. Pozwoli to na właściwą pracę w 
przypadku dużego rozbioru wody (n.p: w zmywarkach, w spłuczkach itp).    
Bezwzględnie należy zainstalować zawór zwrotny pomiędzy urządzeniem Press•o•Matic a pompą, gdyż 
w przeciwnym wypadku, przy braku takiego zaworu, urządzenie nie będzie pracować prawidłowo.  
Zawór zwrotny może być także zainstalowany na króćcu ssawnym pompy co uchroni ją przed 
opróżnieniem po jej zatrzymaniu. 
Nie zaleca się montażu urzdzenia na ścianach zbiorników wodnych i innych miejscach gdzie następuje 
silna kondensacja pary wodnej. 
 
 
 
      UWAGA: po zatrzymaniu pompy instalacja wodna pozostaje pod ciśnieniem, tak więc przed 
ewentualnymi pracami remontowymi należy otworzyć zawór spustowy w instalacji, aby obniżyć w niej 
ciśnienie. 
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 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE:  
Kabel zasilający należy umocować w dławnicy upewniając się, że 
wszystkie elementy dławnicy zostały złożone w prawidłowej kolejności.  
Dokręcić nakrętkę dławnicy tak aby kabel nie wysuwał się z niej na 
zewnątrz. Dławnica na dodatkowy kabel sterowniczy jest fabrycznie 
zaślepiona: aby zamocować kabel zdalnego sterowania należy odkręcić 
całkowicie nakrętkę i wyłamać śrubokrętem otwór w plastikowej 
obudowie.     
 
 
Jeśli urządzenie jest używane w jednym z następujących przypadków:  
 
- temperatura pompowanej wody przekracza 30°C 
- temperatura otoczenia przekracza 35°C 

kabele zasilające muszą być dobrane na temperaturę co najmniej 100°C. 
 
 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE POMPY  
 
Press•o•Matic  może zasilać pompę z uzwojeniami na napięcie 220V, połączonymi w trójkąt. Oznacza to, 
że zworki w skrzynce kablowej muszą być połączone jak na rysunku poniżej: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aby wykonać podłączenie należy wyciągnąć zieloną listwę 3-zaciskową oznaczoną jako “MOTOR” 
i podłaczyć 3 żyły kabla zasilającego pompę; następnie umieścić listwę na swoim miejscu i dalej 
podłaczyć linię uziemiającą do jednego z dwu zacisków uziemienia. Podłączenia powinny być wykonane 
przez wykwalifikowany personel przy użyciu specjalnych cęgów zaciskowych. 
Niniejsze urządzenie może współpracować z pompami elektrycznymi o mocy znamionowej do 2200 W 
oraz częstotliwości 50 Hz.  
Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie od zwarcia obwodów wyjściowych. 
Należy stosować kable o przekroju żył 1,5 mm2 i długości do 30 m oraz 2,5 mm2 dla długości kabla od  
30 do70 m.   
Typ użytego kabla zależy od warunków zastosowania (do użytku domowego, wewnątrz lub na zewnątrz 
pomieszczenia, instalacja sucha lub mokra itp). 

MOTOR 
3x220V~ 

UZIEMIENIE
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PODŁACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ  

 
 

Urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci 
elektrycznej, jednofazowej 230V, 50/60 Hz i jedynie do takiej 
może być podłączone. System bezpieczeństwa elektycznego 
musi odpowiadać lokalnym przepisom i datkowo zawierać:    
- wyzwalacz termomagnetyczny (wyłacznik automatyczny) 
  dopasowany do mocy zainstalowanej pompy (patrz   
   charakterystyka poniżej) 
- uziemienie o całkowitej rezystancji zgodnej z odpowied- 
   nimi przepisami, ale nie większej niż 100Ω. 
 
UWAGA: Pompy nie wolno używać gdy w wodzie znajdują 
się ludzie ! 

 
Jeżeli urzadzenie jest używane w basenie kąpielowym, fontannie lub oczku wodnym obwód trzeba 
zabezpieczyć przekażnikiem różnicowoprądowym I∆n=30mA typ “A”.   
System zawierający Press•o•Matic oraz pompę elektryczną należy traktować jako instalację “stałą”, która 
nie powinna być odłączana od oryginalnego źródła zasilania ani podłączana do innego źródła nie 
posiadającego odpowiednich zabezpieczeń. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kabel zasilający 
zakończony wtyczką, do jego odłączania należy w obwodzie elektrycznym przewidzieć odłącznik z 
widoczną przerwą pomiędzy stykami min. 3 mm. 

 
Aby wykonać podłaczenie elektryczne należy wyciągnąć zieloną, 2-zaciskową listwę oznaczoną jako 

“LINE” i podłaczyć dwie żyły kabla 
zasilającego;  następnie umieścić listwę na 
swoim miejscu i dalej podłaczyć linię 
uziemiającą do jednego z zacisków 
uziemienia. Podłączenia powinny być 
wykonane przez wykwalifikowany personel 
przy użyciu specjalnych cęgów hroni  
 

Zaleca sie stosować kable o przekroju żył 1,5 mm2 dla silników do 1,1 kW. Dla mocy powyżej 1,1 kW 
do 2,2 kW zalecany przkrój to 2,5 mm2. Jeśli kabel zasilający będzie dłuższy niż 5-10 m, należy 
zastosować kabel 2,5 mm2 aby zredukować spadki napięcia na kablu zasilającym i uniknąć zadziałania 
przekaźnika podnapięciowego.Typ użytego kabla zależy od warunków zastosowania (do użytku 
domowego, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, instalacja sucha lub mokra itp).Należy 
jednocześnie stosować się do wszystkie zaleceń producenta pompy, która będzie współpracowała z 
urządzeniem Press•o•Matic. 
 
     UWAGA: 
- wszystkie podłaczenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektyka   
- niewłąściwe podłaczenie silnika pompy może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pompy  
 - niezastosowanie się do niniejszych uwag może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub / i   
uszkodzeń sprzętu.  
- producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ludzi i sprzętu wynikające z  
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. 
- jeśli kabel zasilający Press•o•Matic lub kabel pomiędzy urządzeniem Press•o•Matic a pompą jest 
uszkodzony, wymienić go może jedynie producent urzadzenia lub uprawniony personel, aby nie 
spowodować zagrożenia dla ludzi i sprzętu.  
 

CAPACITY OF PUMP 
INSTALLED 
(KW) 

MAGNETOTHERMAL 
PROTECTION  
(A) 

0.37 (0.5 HP) 4 
0.75 (1 HP) 6 
1.5 (2 HP) 12 
2.2 (3 HP) 16 

UZIEMIENIE 

LINE 
230V~-50/60 Hz 

LINE 
230V 50/60Hz
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LISTWA ZACISKOWA 
ZDALNEGO 
STEROWANIA    

 
PODŁACZENIA ELEKTRYCZNE ZDALNEGO STEROWANIA 

 
WARNING: listwa zaciskowa do zdalnego sterowania nie jset wyjmowana! 
 

 
Press•o•Matic jest wyposażony w specjalne zaciski do 
podłaczenia dodatkowych urządzeń zdalnego sterowania i 
kontroli. Rodzaj wykorzystywanych funkcji urządzenia 
zależy od ustawienia na nim odpowiednich parametrów 
“AUXILIARY CONTACT”, które są opisane w rozdziale 
dotyczącym programowania.  
Poniżej opisano trzy rodzaje podłaczeń o określonym 
przeznaczeniu.  
 

 
 
 

 
 
NASTAWA “AUXILIARY CONTACT” PARAMETR = “1” – Zmiana funkcji w zestawie 
pompowym. 
 
Gdy parametr “AUXILIARY CONTACT” jest 
ustawiony na “1” to Press•o•Matic  jest przewidziany 
do pracy niezależnej (system jednopompowy) lub w 
komunikacji z drugim takim samym urządzeniem w 
systemie dwupompowym zależnie od tego czy użyty 
został specjalny kabel połączeniowy. Gdy urządzenie  
ma pracować niezależnie połączenie takie nie jest 
potrzebne. W przypadku współpracy z drugim 
urządzeniem Press•o•Matic działającym z drugą 
pompą w tym samym zestawie należy wykonać 
połączenia jak na rys. obok; dalsze informacje na ten 
temat znajdują się w części  zestawy pompowe 
(“PRESSURISATION UNITS”).   
 
NASTAWA “AUXILIARY CONTACT” PARAMETR = “2” –  Funkcja zdalnego włączania i 
wyłączania. 
 
Gdy parametr “AUXILIARY CONTACT” jest 
ustawiony na “2” to Press•o•Matic może być 
załączany i wyłączany zdalnie w zależności od 
potrzeby. Funkcja ta przydatna jest gdy zachodzi 
potrzeba automatycznego załączania pompy 
jednocześnie z innymi urządzeniami sterowanymi tym 
samym programatorem, np. w systemie irygacyjnym 
gdzie pompa może być załączona jedynie wraz z co 
najmniej jednym zaworem elektromagnetycznym.  
Podłączenia należy wykonać zgodnie ze schematem 
obok, przyjmując, że przy rozwartych zaciskach 
Press•o•Matic nie powinien załączyć pompy nawet  
 

STYKI ZDAL- 
NEGO  
STEROWANIA  
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gdy ciśnienie w systemie spadnie poniżej wartości Pmin, a przy zwartych zaciskach pompa jest sterowana 
zgodnie z nastawieniami. 
 
NASTAWA “AUXILIARY CONTACT” PARAMETR = “3” – Funkcja zadania drugiej wartości 
ciśnienia (Pmax2). 
 
Gdy parametr “AUXILIARY CONTACT” jest 
ustawiony na “3” to Press•o•Matic steruje pompą w/g 
wartości cisnienia Pmax2. Funkcja ta przydatna jest 
gdy w systemie występuje potrzeba chwilowej zmiany 
nastawionego ciśnienia Pmax . Podłączenia należy 
wykonać zgodnie ze schematem obok, przyjmując, że 
przy rozwartych zaciskach Press•o•Matic reguluje 
pompę w/g nastawionej wartości ciśnienia Pmax, a 
przy zwartych zaciskach w/g wartości Pmax2. 
 
 
 
 
       UWAGA: niewłaściwe wykonanie podłączenia zewnętrzych styków może spowodować zwarcie  
i w efekcie spalenie bezpiecznika! Przy wykonywaniu podłaczenia należy zachować szczególną 
ostrożność. 

 
  URUCHOMIENIE: 

 
   UWAGA:przy uruchamianiu nie należy dopuszczać do zbyt długiej pracy pompy bez wody 
ponieważ może to spowodować przegrzanie falownika! Zalej pompę przed uruchomieniem układu.   
 
Gdy wszystkie podłaczenia elektryczne zostały wykonane i sprawdzone należy zamknąć obudowę 
urzadzenia i włączyć zasilanie. Press•o•Matic jest teraz w stanie “stand-by” t.j: oczekiwania (pompa jest 
zatrzymana) i w tym stanie jest gotowy do ustawienia parametrów pracy (patrz rozdział 
“Programowanie”). Aby załączyć pompę należy przycisnąć przycisk “on-off”: Press•o•Matic wyjdzie ze 
stanu “stand-by” i silnik pompy zacznie się obracać. Należy teraz sprawdzić czy kierunek obrotów jest 
właściwy, jeśli nie to należy zamienić kolejność faz wykorzystując wbudowaną elektronikę (patrz 
rozdział “Programowanie”), bez konieczności ponownego otwierania obudowy urządzenia.   
Aby umożliwić zalanie pompy, należy przycisnąć przycisk “+” doprowadzając pompę do maksymalnych 
obrotów bez uruchamiania zabezpieczenia od suchobiegu. 
 
Po ustawieniu wszystkich parametrów urządzenia, należy je zapisać w formularzu znajdującym się 
na końcu niniejszej instrukcji, w celu późniejszej weryfikacji oraz ewentualnych reklamacji.  
 

 
 
 
 
 
 

STYKI ZDAL- 
NEGO  
STEROWANIA  
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 PROGRAMOWANIE: 

 
OPIS INTERFEJSU 

  
1. Wyświetlacz cyfrowy, pokazujący ciśnienie, usterki i konfigurację menu 
2. Przyciski do załączania/wyłączania pompy oraz programowania  
3. Zielona lampka sygnalizująca zasilanie urządzenia (LINE) 
4. Czerwona lamka ostrzegawcza sygnalizująca awarię (FAILURE) 
5. Żółta lampka sygnalizujaca pracę pompy (PUMP ON) 
 

FUNKCJE PRZYCISKÓW  
 
 
            Strzałka w lewo: poprzednia strona menu 
 
            Strzałaka w prawo: następna strona menu 
 
            On-Off/Reset: przełączenie z trybu “stand-by” w tryb pracy oraz reset po sygnalizacji awarii.  
             
            “+”: zwiekszenie wartości parametru aktualnie wyświetlonego na ekranie, pozwala na pracę  
           pompy z maksymalną prędkością. 
 
“          “-” :  zmniejszenie wartości parametru aktualnie wyświetlonego na ekranie; wyświetle- 
           nie wartości prądu pobieranego przez silnik. 
 

 STRUKTURA MENU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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OPIS PARAMETRÓW ORAZ WIDOK EKRANU  

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA: 
 
Parametry te są dostępne gdy urzadzenie jest włączone. 
 

Strona główna menu: gdy Press•o•Matic jest w trybie normalnej pracy, 
pierwszy wiersz ekranu pokazuje wartość ciśnienia w instalacji; drugi 
wiersz pokazuje (procentowo) aktualną prędkość silnika. W tym trybie 
urzytkownik może poruszać się po menu używając przycisków kursora, 
lub przejść do trybu “stand-by” przez naciśnięcie przycisku “on-off” na 
pulpicie. Gdy Press•o•Matic jest w trybie “stand-by”, pompa nie załączy 
się nawet jeśli ciśnienie w układzie spadnie poniżej nastwaionego “Pmin”. 
Aby wyjść z trybu “stand-by”, należy ponownie nacisnąć przycisk “on-
off”.Przytrzymanie przycisku “+” doprowadza pompę do maksymalnej  
prędkości obrotowej, ignorując zabezpieczenie od suchobiegu button is 

(funkcji tej należy używać jedynie po pierwszym załaczeniu do napełnienia pompy). Po naciśnięciu 
przycisku “-“ wyświetlane jest obciążenie silnika pompy.  
 

Pmax: służy do nastawienia ciśnienia na urządzeniu. Jest to zadana 
wartość ciśnienia, które ma być utrzymywane w instalacji (ciśnienie 
maksymalne). W trakcie pracy Press•o•Matic reguluje prędkość obrotową 
silnika tak aby wydajność pompy pokrywała aktualne zapotrzebowanie 
utrzymując stałą wartość ciśnienia. Jeśli wartość nastawy Pmax jest 

większa od maksymalnej wysokości podnoszenia pompy, silnik pompy zatrzyma się po zakreceniu 
kranów, gdyż Press•o•Matic wyłączy pompę gdy wielkość przepływu wody spadnie poniżej minimalnej 
wartości (ok. 2 litrów/minutę), bez względu na wielkość ciśnienia w instalacji. Do zmiany wartości 
nastawianego parametru należy użyć przycisków “+” i “–“ . 

Pmax2: ekran ten jest wyświetlany tylko wtedy gdy parametr  
“AUXILIARY CONTACT ” nastawiony jest na “3”; parametr ten używany 
jest do nastwy drugiej, dodatkowej wartości ciśnienia Pmax2. Gdy styki 
zewnetrznego sterowania są zwarte ciśnienie to staje się nową wartością   
zadaną w/g której urządzenie Press•o•Matic steruje pompą.  

 
Pmin: parametr ten odpowiada ciśnieniu, przy którym następuje załączenie 
pompy. Pompa w nie zostanie załączona dopóki cisnienie w instalacji nie 
spadnie poniżej wartości Pmin. Po pierwszym załączeniu pompy, prędkość 
obrotowa silnika jest regulowana na takim poziomie, aby ciśnienie w 
instalacji było utrzymywane było jak najbliżej nastawionej wartości Pmax. 

Minimalna różnica nastaw pomiędzy Pmax oraz Pmin wynosi 0.3 bar, aczkolwiek zaleca się aby różnica 
ta wynosiła conajmniej 0.5 bar. Aby zmienić wartości nastaw należy użyć przycisków  “+” i “–“.  
 

 
Stop delay: pozycja ta służy do ustalenia po ilu sekundach od momentu 
przekroczenia parametrów silnik pompy ma być zatrzymany. Jeśli przy 
małym przepływie pompa jest załączana i wyłączana, zwiększenie tego 
parametru spowoduje, że praca instalacji będzie “płynniejsza”. Zwiększenie 
tego parametru może również być konieczne gdy pompa jest zbyt często 

wyłączana przrz zabezpieczenie od suchobiegu zwłaszcza w przypadku problemów z samozalaniem.   
Nastawa fabryczna wynosi 10 sec. Aby zmienić wartość nastawy należy użyć przycisków  “+” i “–“. 
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Auto-reset interval: jeśli nastąpi krótkotrwała przerwa w dopływie wody 
w trakcie pracy urządzenia Press•o•Matic przerwie zasilanie silnika aby 
nie dopuścić do uszkodzenia pompy. W pozycji tej ustawia się czas (w 
minutach) restartu urządzenia po którym następuje próbne załaczenie 
celem sprawdzenia czy pojawił się dopływ wody. Jeśli test potwierdzi 
pojawienie się wody Press•o•Matic automatycznie wznowi działanie; jeśli 

test nie potwierdzi dopływu wody kolejna próba zostanie przeprowadzona po upływie tego samego czasu. 
Maksymalna nastawa czasu wynosi 300 minutes (wartość zalecana: 60 min). Aby zmienić wartość 
nastawy należy użyć przycisków  “+” i “–“. 
 
 

Auto-reset test n.: parameter ten określa ilość próbnych uruchomień, 
które Press•o•Matic podejmie w celu sprawdzenia stanu suchobiegu. Po 
przekroczeniu nastawionej ilości uruchomień urządzenie wyłączy się i do 
ponownego rozruchu niezbędna będzie interwencja użytkownika. Gdy 
nastawa parametru wynosi 0 funkcja samoczynnego auto-resetu będzie 
wyłączona. Maksymalna liczba prób wynosi 10. Aby zmienić wartość 

nastawy należy użyć przycisków  “+” i “–“. 
 
 

Maksymalna liczba załączeń w ciągu godziny: parametr ten określa 
maksymalną ilość startów silnika w ciągu godziny zanim wystąpi alarm 
sygnalizujący “Poważny Wyciek” (Serious Leakage).Liczone są jedynie 
krótkie starty, t.j takie, które nie powodują zassania minimum 2.5 
litres/min wody. Gdy alarm sygnalizujący “Poważny Wyciek” pojawia się 
zbyt często lub bez przyczyny, zaleca się podwyższenie parametru liczby 

załaczeń w ciągu godziny używając przycisku “+”. Jeśli, z kolei, nie chcemy korzystać z funkcji kontroli 
wycieku, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “-“, aż pojawi się słowo “OFF” w dolnym wierszu na 
ekranie. 
 

 
Language: w tym położeniu istnieje możliwość wyboru języka menu. 
Należy w tym celu naciskać przyciski “+” oraz “–“ aż pojawi się 
preferowany język.  
 
 

 
PARAMETRY INSTALACJI: 
 
Parametry te są normalnie ukryte i powinny być modyfikowane jedynie w fazie instalacji urządzenia. Aby 
do nich wejść należy wprowadzić urządzenie w stan Stand-by, nacisnąć jednocześnie przyciski “+” i “-“ i 
przytrzymać je przez 5 sekund. Po wejściu w ukryte menu, należy używać przycisków “<<” oraz “>>” do 
przewijania stron menu oraz “+” i  “-“ do zmiany nastawy parametrów. Aby wrócić do strony głównej 
należy nacisnąć centralny przycisk.  

Rotation direction: W tym punkcie menu kierunek obrotów silnika 
pompy może być odwrócony bez konieczności zmiany jego okablowania. 
Aby zmienić kierunek należy użyć przycisków “+” lub “-“. Strzałka na 
ekranie sygnalizuje jedynie zmianę kierunku wirowania, a nie  rzeczy- 
wisty kierunek, który musi być zgodny z oznaczeniami znajdującymi się 

na pompie i powinien być zawsze sprawdzony przez instalatora.  
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PID Control:  Parametr ten jest używany do ustawienia czasu reakcji 
systemu na zmiany ciśnienia (przyspieszenie i opóźnienie). Niska wartość 
PID oznacza powolną, ale bardziej dokładną reakcję (płynniejszy start i 
stop), podczas gdy wysoka wartość PID oznacza szybszą reakcję. Gdy 
system jest niestabilny (ciśnienie oscyluje powodując częste zmiany 

prędkości obrotowej silnika) zaleca się ustawienie niskiej wartości PID. Konsekwentnie gdy reakcja 
systemu jest zbyt powolna zaleca się ustawienie wyższej wartości PID (max. 50). Fabrycznie ustawiona 
wartość PID wynosi 25. Aby zmienić wartość nastawy należy użyć przycisków  “+” i “–“.   

Minimum frequency: Parametr ten jest używany do ustawienia 
minimalnej prędkości obrotowej silnika pompy. Wartość jest wyrażona 
jako procent prędkości maksymalnej. Parametr może być ustawiony na 
poziomach: 50, 60 or 70%. Dla pomp suchostojących zalecana nastawa to 
50% (nastawa fabryczna), dla pomp zatapialnych do głębokości 8-10 m 
zalecana nastawa to 60%, a dla pomp zatapianych powyżej 10 m zalecana 

nastawa wynosi 70%. W każdym przypadku zaleca się zwiększenie tego parametru gdy rozruch pompy 
jest zbyt powolny i pojawia się znaczny spadek ciśnienia w trakcie rozruchu. Aby zmienić wartość 
nastawy minimalnego ciśnienia należy użyć przycisków  “+” i “–“. 

 
Imax:  Parametr ten służy do nastawy maksymalnego natężenia prądu 
pobieranego przez silnik pompy w nominalnych warunkach pracy, tak aby 
po przekroczeniu tego prądu pompa została zatrzymana. Pompa zostanie 
także zatrzymana gdy pobór prądu w trakcie pracy silnika spadnie poniżej  
0.5 A w następstwie przerwania połączenia elektrycznego pomiędzy 

pompą a urządzeniem Press•o•Matic. Czas reakcji zadziałania zabezpieczenia nadprądowego jest 
odwrotnie proporcjonalny do wielkości przeciążenia, tzn. że przy niewielkim przeciążeniu silnik zostanie 
odłączony po dłuższym czasie, a przy dużym przeciązeniu zabezpieczenie zadziała natychmiast. Parametr 
ten może być nastawiony  w zakresie 0.5 a 9.7 A. Kiedy urządzenie is załączone i parametr I max 
nastawiony jest na 0.5 A (ustawienie fabryczne), a na ekranie pojawi się strona menu na której ustawia się 
maksymalne natężenie pradu; żadne działanie w tym czasie nie będzie możliwe do czasu ustawienia tego 
parametru.  

 
Auxiliary contact: Parametr ten służy do wyboru funkcji zacisków 
zewnętrznych. I tak wartości parametru odpowiedają następującym 
funkcjom zacisków:  
“1 <->”  funkcja podłączenia drugiego urządzenia Press•o•Matic w 
zestawie dwupompowym (ustawienie fabryczne)   

“2 <-“   funkcja zdalnego załączania i wyłączania pompy. 
“3 X2”   funkcja zdalnego przełączania na drugą, zaprogramowaną wartość ciśnienia (Pmax2). 
Dalsze informacje dotyczące podłączeń elektrycznych oraz tych trzech funkcji zawarte są w rozdziale  
“PODŁACZENIA ELEKTRYCZNE ZDALNEGO STEROWANIA”. 
 

ALARMY 
 
Dry running: komunikat ten pojawia się kiedy system zostaje wyłączony 
z powodu przerwy w dopływie wody do pompy. Jeśli funkcja auto-reset 
jest ustawiona Press•o•Matic będzie automatycznie podejmował próby 
ponownego załaczenia systemu sprawdzając czy ponownie pojawił się 
dopływ wody do pompy. Aby skasować komunikat należy przycisnąć  
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przycisk “reset”. 

 
Serious leakage:  komunikat ten pojawia się gdy pompa zostanie 
zatrzymana wskutek serii częstych restartów spowodowanych przez 
występujący wyciek w systemie. Aby ponownie uruchomić pompę po 
pojawieniu się alarmu, należy przycisnąc przycisk “reset”. Jeśli usterka ta 
będzie się powtarzała uniemożliwiając pracę systemu, funkcja ta może 

być wyłączona. Zanim jednak zostanie ona wyłączona należy upewnić się, że nie spowoduje to awarii 
pompy bądź systemu. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale “OPIS PARAMETRÓW ORAZ 
WIDOK EKRANU”.  
 

Inverter error: komunikat ten pojawia się gdy falownik został 
zablokowany z powodu przekroczenia dopuszczalnej mocy lub 
przegrzania i pompa została wyłączona. Chociaż system zostanie 
ponownie uruchomiony po ok. 3 minutach od ustania przyczyny, 
komunikat ten pozostanie na ekranie, ostrzegając użytkownika, że w 

układzie hydraulicznym lub elektrycznym może występować awaria. Za każdym razem, gdy pojawia 
się ten komunikat należy zlecić wykwakifikowanemu elektrykowi dokładne sprawdzenie układu 
aby uniknąć poważniejszej awarii elektrycznej. Aby skasować komunikat należy przycisnąć przycisk  
“reset”.    

 
Short Circuit:  Ten komunikat pojawia się na ekranie gdy nastąpiło 
zwarcie na wyjściu przetwornicy. Zwarcie spowodowane może być 
błędnym podłaczeniem silnika, uszkodzeniem izolacji kabla łączącego 
urządzenie z pompą lub wewnętrznym uszkodzeniem silnika pompy. 
Gdy pojawi się ten komunikat, instalacja musi natychmiast zostać 

sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka. Komunikat może zostać skasowany jedynie przez 
odłaczenie urządzenia od sieci elektrycznej i usunięcie przyczyny zwarcia. Próba załączenia falownika 
gdy na jego wyjściu występuje zwarcie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia, a także 
może być niebezpieczne dla użytkownika. 
     
 

Overload: Ten alarm pojawia się gdy pobór pradu przez silnik pompy 
jest większy niż maksymalny nastawiony (Imax); może to być 
spowodowane szcególnie ciężkimi warunkami pracy pompy, 
uszkodzeniem uzwojeń silnika, gdy pompa jest często restartowana w 
krótkim okresie czasu lub błędnymi podłączeniami silnika pompy do  

Press•o•Matic. Jeśli usterka ta ponawia się często, instalacja powinna zostać sprawdzone przez 
instalatora.  
 
 

  MOŻLIWE USTERKI: 
 

Gdy jeden zaworów w układzie jest otwarty, a pompa nie załacza się lub załącza się dopiero po 
paru sekundach. 
 
Parametr Pmin jest ustawiony zbut nisko lub zawór zwrotny został niewłaściwie zamontowany. Spróbuj 
zwiększyć parametr Pmin oraz usuń wszelkie zawory zwrotne źle współpracujące z urządzeniem 
Press•o•Matic. 
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Gdy wszystkie zawory w instalacji są zamkniete i nie występuje żaden wyciek pompa zatrzymuje 
się, ale po chwili ponownie się załącza.  
 
Różnica pomiędzy parametrami Pmin i Pmax jest zbyt mała i spadek ciśnienia po załączeniu pompy jest 
wystarczający do ponownego załączenia. Zwiększ wartość parametru Pmax lub zmniejsz wartość Pmin. 
 

Pompa permanentnie załącza się i wyłącza  
 
W układzie występuje wyciek. Sprawdź połaczenia hydrauliczne. Sprawdź spadek ciśnienia na ekranie 
gdy zamkniete są zawory (krany). Sprawdź zawór zwrotny przed urządzeniem Press•o•Matic nie został 
zablokowany przez zanieczyszczenia, jeśli tak oczyść zawór sprężonym powietrzem. 
  

Urządzenie często sygnalizuje suchobieg ('dry running')  
 
Z rurociągu po stronie ssawnej pompy ucieka woda w czasie gdy system nie jest używany powodując, że 
za każdym razem po uruchomieniu pompa od nowa zalewa rurociąg ssawny. Sprawdź uszczelnienia i 
zawór zwrotny po stronie ssania pompy. 
  

Urzadzenie często sygnalizuje usterkę falownika (inverter error). 
 
Napięcie zasilania może być nie zgodne ze specyfikacją urzadzenia, sprawdzenia musi dokonać 
wykwalifikowany personel. Falownik nie jest dostatecznie chłodzony przez przepływającą przez niego 
wodę lub jej temperatura jest zbyt wysoka, sprawdź czy przepływ wody przrz urządzenie nie jest 
utrudniony przez zanieczyszczenia lub inne ciała obce. W razie konieczności skontaktuj się z 
producentem. 
 

Gdy przepływ wody jest ekstremalnie niski pompa nie pracuje właściwie. 
 
Wielkość przepływu jest zbyt mała aby urządzenie mogło pomierzyć i pompa zostaje wyłączona. Należy 
zainstalować w układzie mały zbiornik (1-2 litry) aby zwiększyć jego elestyczność i zredukować liczbę 
załaczeń i wyłaczeń pompy.  
 

Pompa nie zatrzymuje się 
 
W układzie występuje duży wyciek lub zawór zwrotny urządzenia został zablokowany przez 
zanieczyszczenia. Spróbuj odblokować zawór sprzwdzając czy jego sprężyna dobrze dociska uszczelkę. 
W przeciwnym przypadku sprawdź zawór u jego producenta. 
 

Pompa pracuje na maksymalnych obrotach a mimo to jej parametry hydrauliczne są zbyt niskie 
 
Pompa być może obraca się w niewłaściwą stronę. Spróbuj odwrócić kierunek obrotów. 
Pompa może być uszkodzona lub jakieś ciałą obce dławią przepływ wody. 
  

Gdy przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę ciśnienie w instalacji spada. 
 
Jest to sytuacja normalna i oznacza, że użyta pompa jest za mała (urządzenie Press•o•Matic nie może 
zwiększyć parametrów maksymalnych pompy). Rezultatem tego jest spadek ciśnienia pomimo, że pompa  
pracuje na maksymalnych obrotach. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie wiekszej 
pompy. 
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Na ekranie często pojawia się informacja o usterce falownika “Inverter error” w chwilę po 
włączeniu pompy  
 
Komunikat może być spowodowany niezgodnością napięcia sieci elektrycznej. Należy w trakcie pracy 
pompy pomierzyć wartość napięcia zasilającego i sprawdzić czy nie dochodzi do przeciążenia sieci 
elektrycznej. Jeśli sieć jest przeciążona należy zwiększyć przekroje kabli zasilających, aby zmniejszyć 
spadki napięcia, a jeśli sieć nie jest przeciążona należy skontaktować się z producentem urządzenia lub 
jego autoryzowanym serwisem.  
 

  OBSŁUGA: 
Urządzenie Press•o•Matic zostało tak zaprojektowane aby niezbędną obsługę zminimalizować do 
minimum. Aby zagwarantować długą bezawaryjną pracę urządzenia zawsze przestrzegaj następujących 
zasad: 
 
- nigdy nie dopuszczaj aby temperatura zewnetrzna pomieszczenia, w którym zamontowane jest 
urzadzenie, spadła poniżej 3° C; jesli nie jest to możliwe, upewnij się że urządzenie zostało opróżnione z  
wody, która mogłaby zamarznąć i uszkodzić jego obudowę; 
- jeśli pompa wyposażona jest w filtr wlotowy, sprawdzaj regularnie jego czystość; 
- upewnij się że pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta, aby nie dopuścić do przedostawania się 
wody do wewnątrz urządzenia; 
- wyłącz urządzenie z sieci elektrycznej oraz opróżnij je z wody, gdy nie będzie ono dłuższy czas 
eksploatowane; 
 - nie dopuszczaj do pracy pompy bez dopływu wody co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia zarówno 
pompy jak i urządzenia Press•o•Matic; 
- przed użyciem urzadzenia do pompowania medium innego niż czysta woda zawsze skonsultuj się z 
producentem 
- nie przeprowadzaj żadnej obsługi ani innych czynności gdy urządzenie jest otwarte 
- odczekaj 3 minuty zanim zdejmiesz pokrywę obudowy co pozwoli na rozładowanie się kondensatorów 
wewnątrz urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
       UWAGA: urzadzenie nie posiada żadnych elementów, które podlegają wymianie lub naprawie 
przez użytkownika. Nie należy zatem zdejmować osłony płyty elektronicznej co będzie skutkować 
utratą gwarancji! 
 
 
 
Data instalacji  …./…./……. Instalator  
Klient  
Producent/typ pomy   
Press•o•Matic nr serii  
WARTOŚCI NASTAWIONE PRZY INSTALACJI 
Pmax ………………bar 
Pmax2 ………………bar 
Pmin ……………....bar 
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Czas opóźn. wyłącz. ………………sekund 
Czas auto-resetu ………………minut 
Auto-reset test  Test nr ………………. 
Start/godz. max   NO          YES   ( n° max start:…………….) 
Kierunek obrotu                 
PID  
Częstotliwość min.   50%         60%       70%            
Imax ………………A 
Zaciski zewnętrzne   1               2              3            
Uwagi  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBARA Pumps Europe S.p.A. – Via Pacinotti 32, 36040 Brendola (VI) – Italy 
Tel. +39 0444 706811 
Fax. +39 0444 706950 

Stabilimenti: Cles, Brendola 
www.ebaraeurope.com – marketing@ebaraeurope.com 

 


