Switchmatic
Електронне реле тиску. Патент COELBO.

SWITCHMATIC - електронне реле тиску з інтегрованим цифровим дисплеєм. Дозволяє управління 1-фазними
насосами до 2 кВт (16А). Реле має перевагу, тому що дозволяє встановлювати користувачу тиск вмикання та
вимикання насоса. Має простий та інтуїтивний інтерфейс.
Цей прилад має захист насосів від перевантаження, сухого ходу та частих вмикань (пошкодження мембрани
гідроаккумулятора).

SWITCHMATIC 1
SWITCHMATIC 2

T-KIT SWITCHMATIC 1/2

REGISTERED
DESIGN

ОСОБЛИВОСТІ
- ART - функція автоматичного запуску насосу при відновленні подачи води
- Режим енергозбереження - вимиканні дісплея
- Вбудований датчик тиску
- Цифровий манометр
- LED дисплей
- Захист сухому ходу:
- SWITCHMATIC 1 - за мінімальним тиском (задавати в налаштуваннях реле)
- SWITCHMATIC 2 - амперометричний захист по току
- Захіст від перевантаження - тількі SWITCHMATIC 2
- Захіст від частих вмикань
- Кнопка ручного пуску
- Модель TKIT Switchmatic 1 та 2 має інтегрований штуцер, який заміняє собою в
системі традіційний штуцер з електромеханічним реле та манометром . Має
вбудований зворотній клапан.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
SWITCHMATIC 1/2

Ціфровий дисплей:
- Під час роботи: робочий тиск
- Set режим: тиск старт - стоп
Bar-psi індикація (зелений):
- Під час роботи: яскравий бар чи psi
- Під час роботи насоса: мигає bar чи psi.
Старт-Стоп індикація (зелений):
- Яскравий: тиск вмикання чи вимикання
- Мигає: встановлення тиску вмик.-вимик.
- Кнопки : збільшення/зменшення параметрів
ENTER кнопка:
- Ручний пуск - стоп
- Підтверження параметра
Помилка

(червоний): сухій хід чи часті пускі

Тільки для SWITCHMATIC 2
- “A” індикація (жовтий):
- Яскравий - вказує ток споживання
- Мигає: встановлення макс. току насосу
Помилка (червоний)

: сухій хід, перевантаження, часті пускі

“A” кнопка: встановлення та індикація току

РОЗМІРИ

Напруга

~1 x 110-230 В

Частота

50/60 Гц

Макс.ток

16 A

Потужність насосів
Тиск пуску
Тиск вимикання
Діфференційний тиск
Мин. діфференційний тиск
Налаштування з заводу

2,2 кВт
0,5 ÷ 7 бар
1 ÷ 8 бар
7,5 бар
0,5 ÷ 1,5 бар
3 (старт) / 4 (стоп) бар

Ступінь захисту

IP55

Температура води

40 ºC

Температура середовища

50 ºC

Вага (нетто)

0,4 кг

Під’єднання

G1/4” F / NPT1/4” F

