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AUTOMATY 
HYDROFOROWE
PC-13
Automat PC-13 przeznaczony jest do sterowania pomp! poprzez 
w"!czanie i wy"!czanie urz!dzenia. W"!czanie uzale#nione jest od spadku 
ci$nienia wody w instalacji wodnej poni#ej ustawionego na automacie 
ci$nienia minimalnego, oraz  od powstania przep"ywu w rurze na 
której zainstalowany jest automat  PC-13.  Wy"!czanie uzale#nione jest 
od zatrzymania przep"ywu wody w rurze na której zainstalowany jest 
automat PC. Urz!dzenie w"!cza pomp% przy odkr%ceniu kranu z wod!, 
lub po otwarciu zraszaczy, a wy"!cza gdy kran lub zraszacze zostan! 
zamkni%te. Urz!dzenie posiada funkcje ochrony przed  suchobiegiem  
(prac! pompy bez wody) . W przypadku braku wody  automat wy"!cza 
pomp% uniemo#liwiaj!c jej zniszczenie. Urz!dzenie mo#e wspó"pracowa& 
bezpo$rednio pod"!czone do pomp których silniki nie pobieraj! wi%cej 
pr!du podczas pracy ni#  10 A (przy rozruchu do 16A).  Urz!dzenie 
zabezpiecza instalacj% przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelno$ci. 
Nieszczelno$& powoduje spadek ci$nienia w instalacji jednak urz!dzenie 
nie w"!czy si% poniewa# nie wykrywa przep"ywu wody (przy niewielkich 
nieszczelno$ciach przep"yw wody jest pomijalnie ma"y)Urz!dzenie zosta"o 
wyposa#one w 1m kabel z wtyczk! oraz 60cm kabel z gdniazdem.

PC-15
Automat steruj!cy prac! pomp powierzchniowych i g"%binowych o mocy 
do 1300 W. Zast%puje wy"!cznik ci$nieniowy i zbiornik hydroforowy. 
Odkr%cenie kranu daje sygna" do automatu PC-15, który uruchamia pomp%. 
Zakr%cenie kranu powoduje, #e PC-15 wy"!cza pomp%. Automat mo#e 
dzia"a& z pompami jednofazowymi, których pobór pr!du w czasie pracy 
nie przekracza 10 A. Urz!dzenie posiada funkcj% zabezpieczenia przed 
suchobiegiem. Gdy w studni zabraknie wody urz!dzenie wy"!czy pomp%. 
Urz!dzenie wyposa#one w kabel o d"ugo$ci 60 cm, przeznaczony do 
po"!czenia z pomp! oraz kabel zasilaj!cy z wtyczk! o d"ugo$ci 1m. PC-15 
zosta"o wyposa#one w kró&ce o $rednicy 1”.

PC-59
Sterownik PC-59 jest urz!dzeniem elektronicznym s"u#!cym do sterowania 
pomp!. Steruje prac! pompy poprzez badanie zmian poziomów ci$nienia 
w'ruroci!gu oraz przep"ywu wody przez ruroci!g. Dzi%ki mo#liwo$ci 
regulacji przez u#ytkownika ci$nienia w"!czania i wy"!czania, urz!dzenie 
w pe"ni zast%puje tradycyjne wy"!czniki ci$nieniowe. Zabezpiecza równie# 
przed suchobiegiem. Wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza system 
przed powrotem wody do pompy. Manometr z zaznaczonymi poziomami 
w"!czenia i wy"!czenia umo#liwia dok"adne i proste wyregulowanie 
urz!dzenia wg. potrzeb u#ytkownika. Urz!dzenie ma mo#liwo$& pracy ze 
zbiornikiem hydroforowym i bez niego. PC-59 zosta"o wyposa#one w kró&ce 
o $rednicy'1”. Urz!dzenie wyposa#one w kabel przeznaczony do po"!czenia 
z pomp! o'd"ugo$ci 60 cm oraz kabel zasilaj!cy z wtyczk! o d"ugo$ci 1m.

PARAMETRY
PC-59 PC-15P PC-13 Specy(kacja funkcji / konstrukcji: Dane techniczne:

X X X króciec ss!cy 1”

• napi%cie zasilania ~220/240V
• stopie) ochrony IP 65
• max. temperatura wody 40oC
• ci$nienie w"!czania 1,5 - 3 bar
• dopuszczalne max. ci$nienie 
• uk"adu 10 bar
• max. pr!d 16(10)A

X X X króciec t"oczny 1”

X X X wbudowany zawór zwrotny

X X X zabezpieczenie przed suchobiegiem

X X X wbudowany manometr

X X X manualny w"!cznik RESET

X X X dioda sygnalizuj!ca zasilanie POWER

X X X dioda sygnalizuj!ca prac% pompy ON

X X dioda sygnalizuj!ca awari% FAILURE

X funkcja pracy ze zbiornikiem hydroforowym

automatyczny restart
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