
                        

 

 
LOGICPRESS  
okos eszköz, mely vezérli és védi a szivattyút 
 
Csap (szelep) nyitásra elindítja, majd a csap (szelep) elzárásakor megállítja a szivattyút.  
Ha nem érzékel átfolyást megállítja a szivattyút, megelőzve a szárazon futásból eredő 
károsodást. 
Ha hibát észlel és leállítja a szivattyút, az elkövetkezendő 24 órában 10 dupla próbálkozást 
tesz a szivattyú újraindítására.  
Használható felszíni és búvárszivattyúkhoz is. Karbantartást nem igényel. 
 
Technikai információk: 
Feszültség: egyfázis, 230 VAC. 
Tolerált feszültségingadozás: +/- 10 %. 
Frekvencia: 50-60 Hz. 
Áramerősség: AC1 (ohmos terhelés) 16 A, AC3 (motor terhelés) 8 A.  
Teljesítmény: max 1,5 kW (2 HP). 
Védelmi besorolás: IP65. 
Maximális üzemi nyomás: 12 bar (1,2 MPa). 
Maximális üzemi hőmérséklet: 65 C°. 
 
Fényjelzések: 
Zöld LED világít 

 
„Power on” a készülék áram alatt van 

Sárga LED világít 
 

„Pump on” a szivattyú üzemel 

Piros LED villog 
 

„Failure” a szivattyú leállítva szárazon futás miatt 

Gomb 
 

A szivattyú újraindítása hiba után. 

 

Zöld LED világít, bekapcsolási nyomás 2.5 bar 

Zöld LED világít, bekapcsolási nyomás 2 bar 

Zöld LED világít, bekapcsolási nyomás 1.5 bar 

Bekapcsolási nyomás kiválasztása 
 
 

 



Telepítés és kezdeti lépések 
 
A készülék telepíthető közvetlenül a szivattyúra, vagy az első csap (szelep) és a szivattyú 
közé a csővezetéken bárhol. A készülék elektromos bekötése után ellenőrizzük, hogy a 
szivattyú fel van-e töltve vízzel (nem önfelszívó szivattyúk esetén), nyissunk meg egy 
csapot (szelepet), majd helyezzük áram alá a készüléket.  
A „Power On” meletti zöld LED világítani kezd, a készülék elindítja a szivattyút a sárga 
LED is világít, néhány másodpercig fut a szivattyú megpróbálja elindítani a rendszert. Ha 
ez az idő kevésnek bizonyul  a piros LED villogni kezd és a készülék leállítja a szivattyút.  

A  gombot tartsuk nyomva míg a piros LED ki nem alszik és a víz el kezd folyni a 
nyitott csapból (szelepből) 
Ezután a művelet után a készülék már ki-be kapcsolja a szivattyút a csap (szelep) nyitása, 
elzárása esetén.  
Ha a készülék nem érzékel vízátfolyást leállítja a szivattyút, hogy megvédje a szárazon 
futástól (piros LED villog). 

A bekapcsolási nyomás kiválasztásához tartsuk lenyomva a  gombot 3 másodpercig. 
Ismételjük a folyamatot egészen addig, míg a nekünk megfelelő érték meletti zöld LED 
világít.  
 
Automatikus újraindulás  
 
Szárazon futás miatti szivattyúleállítás esetén a készülék 10 dupla próbálkozást tesz 24 óra 
alatt a szivattyú újraindítására. Minden indítás 5 másodpercig tart, hogy a szivattyúnak 
elegendő ideje legyen a rendszer feltöltésére. Ha egyik újraindítás sem sikeres a készülék 
kiáll folyamatos hibaüzenetre (piros LED villog) ezután manuálisan tudjuk újraindítani a 

 gomb nyomva tartásával. 

Hiba esetén  a  gomb segítségével bármikor megpróbálhatjuk újra indítani a készüléket.  
Ha bármilyen ok miatt a szivattyú 24 órán keresztül nem üzemel, a készülék 5 
másodpercre bekapcsolja a motort.  
Áramszünet után a készülék automatikusan visszakapcsol, ha újra áramot kap. 
 
 

 


