
PRESOSTAT ELECTRONIC RENKFORCE 

Cod produs: 1034067 

 

Manual de utilizare 

 

1. Introducere 

Stimate clientă, stimate client,  

Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  

Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. 

Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în 

siguranţă respectaţi întocmai instrucţiunile prezentate în acest manual! 

Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni 

importante privind punerea în funcţiune şi operarea produsului. Înmânaţi acest manual 

şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. Păstraţi manualul pentru 

consultări ulterioare.  

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri 

ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

2. Conținut colet 

Presostat 

Conector filetat 

Manual de utilizare  

 

3. Explicații simboluri 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de 

sănătatea umană, de ex. electrocutare. 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este 

importantă, iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii 

importante în manevrare.  

 

4. Domenii de utilizare 



Presostatul este conceput pentru aplicații private, de ex. grădinărit. Produsul nu este 

adecvat pentru sistemele de irigații, respectiv echipamentele de irigații comerciale, 

industriale sau publice (de ex. parcuri).  

Drept lichid se poate folosi numai apă dulce curată (apă de ploaie dintr-o cisternă, apă 

dintr-o fântână). Temperatura lichidului nu are voie să depășească maxim +55°C.  

Presostatul se montează la ieșirea unei pompe de grădină. Aici el activează, respectiv 

dezactivează pompa în funcție de presiunea apei. Este nevoie de o pompă de grădină 

cu un debit de minim 2000 l/h. 

Astfel combinația dintre o pompă de grădină și presostat oferă aceeași funcție ca și 

cea a unui sistem de alimentare cu apă al casei.  

În plus, presostatul dispune de protecție la mersul în gol pentru pompă, deoarece 

monitorizează debitul de apă. Dacă debitul de apă este prea mic atunci presostatul 

decuplează pompa conectată.  

Înmânați acest manual de utilizare oricărei persoane care folosește acest produs. Nu 

puneți în funcțiune produsul numai după ce citiți în întregime manualul de utilizare.  

Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă și de utilizare incluse în manual.  

Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; 

în plus există şi alte pericole precum scurtcircuite, incendiu, electrocutare etc. 

Produsul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 

Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate 

denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 

producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

5. Instrucțiuni de siguranță 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor 

prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta 

ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor 

de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

a. Generalități 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise 

reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. În plus se pierde 

dreptul la garanție! 



Produsul nu este o jucărie. Copiii nu pot estima pericolele legate de 

manipularea aparatelor electrice.  

Produsul corespunde gradului de protecție IP44. 

Produsul este construit în clasa de protecție I. Alimentarea produsului se poate 

realiza numai de la o priză de perete ce face parte din rețeaua publică de 

alimentare (pentru tensiunea de funcționare a presostatului vezi cap. ”Date 

tehnice”).  

Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia 

întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii. 

Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la 

înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

b. Montarea și conectarea 

Montați, respectiv utilizați produsul în așa fel încât să nu poată ajunge în raza 

de acțiune a copiilor. 

Produsul poate fi folosit în apropierea iazurilor de grădină, fântânilor, 

bazinelor de înot, fântânilor arteziene etc. numai dacă este conectat la un 

disjunctor diferențial cu un curent nominal de defect de <=30 mA.  

În Austria produsul poate fi folosit în apropierea piscinelor de înot și a 

iazurilor de grădină numai dacă disjunctorul diferențial este legat la un 

transformator de separare testat ÖVE.  

În locul de utilizare al produsului temperatura ambientală nu are voie să fie 

mai mică sau egală cu punctul de îngheț (<0 °C). În caz contrar apa din 

presostat îngheață, iar volumul mai mare al gheții distruge presostatul. 

Depozitați produsul pe timpul iernii într-un loc uscat și ferit de îngheț.  

Dacă folosiți un cablu prelungitor sau dacă este nevoie să prelungiți cablul 

până la presostat atunci secțiunea acestuia nu trebuie să fie mai mică decât cea 

a presostatului. Folosiți numai cabluri prelungitoare cu contact la protecție și 

care sunt adecvate pentru funcționarea la exterior.  

Feriți cablul de alimentare al presostatului de frig/căldură, ulei/benzină și 

margini ascuțite; nu călcați pe cablul de alimentare, nu treceți cu mașina sau 

echipamente peste el (de ex. roabă, bicicletă, mașină). Nu îndoiți cablul 

niciodată, nu așezați obiecte peste acesta.  



Conectorii electrici trebuie să se afle numai în zone sigure la inundații, căci 

altfel există pericol de moarte prin electrocutare! Dacă este nevoie folosiți o 

carcasă de protecție pentru conectorii electrici.  

Feriți ștecărul de umiditate! Nu atingeți niciodată ștecărul cu mâinile umede! 

Pericol de moarte prin electrocutare! 

Nu tăiați cablul de alimentare, respectiv ștecărul.  

c. Funcționarea 

Produsul nu poate fi folosit de copii sau adolescenți. Observația este valabilă 

și pentru persoanele care nu au citit acest manual de utilizare. Acest aparat nu 

poate fi utilizat de către persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice 

limitate sau care nu au experienţă şi/sau cunoştinţe legate de utilizarea acestui 

produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult responsabil care le-a oferit 

şi informaţii legate de modul corect de manevrare al aparatului. 

Drept lichid se recomandă numai apă dulce cu o temperatură de maxim 

+55°C.  

Lichidul trebuie să fie curat. Dacă este nevoie folosiți un filtru în furtunul 

pompei de grădină (de ex. un filtru grosier cu blocaj la retur și un filtru fin 

direct la conexiunea pentru pompa de grădină).  

Produsul nu este adecvat pentru pomparea apei potabile.  

Produsul nu este adecvat pentru pomparea lichidelor corozive, inflamabile sau 

explozive (de ex. benzină, păcură sau lichid de diluare nitroceluloză), grăsimi, 

uleiuri, apă sărată sau ape reziduale din toalete. 

Priza de perete la care se conectează presostatul trebuie să fie ușor accesibilă. 

Cablul de alimentare trebuie să fie orientat în jos pornind de la priză, astfel 

încât dacă se scurge apă pe cablu aceasta să nu poată pătrunde în priză.  

Produsul nu poate funcționa fără supraveghere. 

Produsul nu are voie să fie folosit în sau în apropierea lichidelor sau gazelor 

explozive. Pericol de explozie! 

Daunele care pot apărea ca urmare a distorsiunilor în funcționarea 

presostatului trebuie să fie împiedicate prin măsuri corespunzătoare (de ex. 

detectoare nivel de apă, senzori, echipamente de alarmă etc.). 

Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

Înainte de utilizare verificați întreg produsul pentru a descoperi daune, de ex. 

ale carcasei și cablului de alimentare/ștecărului. 



Dacă descoperiți daune scoateți imediat produsul din funcțiune.  

Dacă produsul este conectat la rețeaua de alimentare decuplați priza respectivă 

de la curent prin decuplarea siguranței automate. Abia după aceea scoateți 

ștecărul presostatului din priză. După aceea produsul nu mai are voie să fie 

folosit. Duceți-l într-un atelier de reparații. 

Nu încercați să reparați singur produsul. Reparațiile pot fi realizate numai de 

către personal calificat. 

Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l 

şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în 

siguranţă dacă: 

- prezintă daune evidente 

- nu mai funcţionează 

- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp 

sau 

- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

Scoateți întotdeauna ștecărul din priză dacă nu mai folosiți produsul, dacă apar 

distorsiuni în funcționare sau dacă doriți să realizați operații de curățare, 

respectiv întreținere. 

Atunci când scoateți aparatul din priză nu trageți niciodată de cablul de 

alimentare. Trageți întotdeauna de ștecăr. 

Nu atingeți niciodată ștecărul cu mâinile umede sau ude. Pericol de moarte 

prin electrocutare! 

Nu transportați sau atârnați produsul folosind cablul de alimentare! 

Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea 

condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în aceste condiţii există şi 

pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori 

chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 

6. Elementele de control 

1 Ieșire pentru robinet 

2 Priză cu împământare IP44 cu clapetă (în partea posterioară a presostatului), 

pentru conectarea unei pompe de grădină 

3 Cablu de alimentare cu ștecăr IP44 

4 Conector cu filet (separat, pentru montarea presostatului la pompă) 



5 Intrare (se conectează la pompă) 

6 Tasta „RESTART“ (pentru repornirea presostatului, respectiv pompei 

conectate după identificarea mersului în gol; debit prea mic prin presostat) 

7 Led „POWER ON” (se aprinde atunci când presostatul este conectat la 

tensiunea de rețea) 

8 Led „PUMP ON” (se aprinde atunci când presostatul este activat, la fel ca și 

alimentarea pompei de grădină) 

9 Led „ALARM“ (se aprinde atunci când presostatul a identificat mersul în gol, 

respectiv un debit prea redus). 

 

7. Montarea, conectarea, funcționarea 

a. Descrierea funcționării 

Presostatul se montează la ieșirea unei pompe de grădină, iar cablul de 

alimentare al pompei la priza din partea posterioară a presostatului.  

După conectarea presostatului la alimentare acesta activează pompa de grădină 

pentru cca. 35 de secunde.  

Dacă se ajunge la valoarea setată din fabricație pentru presiunea de 

funcționare presostatul oprește pompa.  

La deschiderea unui robinet din partea pentru evacuare a presostatului scade 

presiunea apei, iar după aceea presostatul activează automat pompa de 

grădină. Pompa de grădină funcționează până la închiderea robinetului. După 

aceea crește presiunea în furtun, iar presostatul oprește pompa din nou.  

Presostatul monitorizează și debitul. Dacă acesta nu identifică debit, atunci 

presostatul oprește automat pompa conectată pentru a o proteja de 

funcționarea în gol.  

Tasta RESTART de pe presostat servește pentru repornirea manuală a pompei 

(de ex. dacă presostatul a identificat mersul în gol).  

Mai multe leduri vă oferă informații referitoare la starea presostatului și a 

funcției actuale, vezi cap. 7.  

b. Montarea și conectarea 

- Prima dată decuplați de la tensiunea de alimentare pompa de grădină, 

opriți pompa și scoateți ștecărul din priză. 

- Deschideți robinetul de la capătul furtunului pompei, astfel încât să 

poată fi evacuată presiunea. 



- Scoateți furtunul de la ieșirea pompei de grădină. 

- Montați presostatul la ieșirea pompei de grădină. 

În acest sens puteți folosi conectorul filetat inclus în colet sau 

alternativ (în funcție de construcția pompei) și o bucată de furtun cu 

conectorul corespunzător.  

Aveți grijă ca la montare să nu confundați intrarea cu ieșirea 

presostatului. Vezi imaginile din cap. 7. 

Nu montați niciodată presostatul pe partea de absorbție a pompei de 

grădină! 

- Conectați furtunul la ieșirea presostatului. Folosiți în acest sens dacă 

este nevoie conectori adecvați. 

- Conectați acum ștecărul pompei de grădină la priza cu împământare a 

presostatului.  

Alimentarea pompei de grădină trebuie să se facă de la presostat. Nu 

mai conectați pompa de grădină la o priză ”normală” de perete.  

c. Funcționarea 

- Deschideți robinetul. Acesta are rolul de a elibera aerul din presostat și 

furtun. 

- Conectați ștecărul presostatului la o priză cu împământare. 

- Presostatul activează acum pompa de grădină.  

După pomparea apei, închideți robinetul. Pompa mai funcționează 

până ce se ajunge la valoarea setată pentru presiunea de funcționare a 

presostatului.  

- Dacă presostatul nu identifică debit, atunci oprește automat pompa. 

Acest lucru protejează pompa de mersul în gol. În acest caz se 

aprinde ledul ”ALARM”.  

Controlați dacă furtunul conectat la pompă este instalat corect sau 

dacă ventilul furtunului a fost închis din greșeală ori dacă filtrul este 

murdar.  

Pentru a optimiza funcționarea pompei este nevoie să umpleți 

furtunul cu apă. Pentru acest lucru este nevoie ca la capătul 

furtunului să existe un opritor pentru retur! Citiți manualul de 

utilizare al pompei.  



- Dacă nu mai există aer în furtun, atunci dacă se deschide robinetul (la 

capătul furtunului conectat la presostat) scade presiunea apei. 

Presostatul identifică acest lucru și activează automat pompa, atâta 

vreme cât robinetul este deschis.  

- După închiderea robinetului crește presiunea în furtun, iar după câteva 

secunde presostatul oprește pompa de grădină.  

 

8. Scoaterea din funcțiune 

Pentru a decupla presostatul de la furtun și pompa de grădină (de ex. pentru curățare, 

întreținere sau depozitare în timpul iernii) procedați după cum urmează: 

- Decuplați presostatul de la alimentare, scoateți ștecărul din priză.  

- Scoateți ștecărul pompei din priza de pe spatele presostatului.  

- Deschideți robinetul de apă de la capătul furtunului care este conectat la presostat, 

pentru a evacua presiunea existentă.  

- Scoateți furtunul de pe presostat, iar apoi presostatul de pe pompă.  

- Goliți presostatul (precum și pompa). Uscați presostatul și cablul de alimentare. 

Depozitați presostatul (și pompa) pe timpul iernii într-o încăpere uscată și în care 

nu există pericolul de îngheț.  

Goliți furtunile instalate în spațiile exterioare pentru a evita daunele produse de 

îngheț; dacă există deschideți robinetele.  

- După funcționare, respectiv golire s-ar putea să rămână o mică cantitate de apă în 

presostat. De aceea dacă depozitați sau transportați presostatul într-o mașină 

folosiți o bază de suport adecvată.  

 

9. Întreținerea și curățarea 

Presostatul nu include părți componente care să aibă nevoie de întreținere, de aceea 

nu-l deschideți/dezmembrați niciodată. Operaţiile de întreţinere şi reparaţii nu pot fi 

efectuate decât de către personal calificat sau atelier service.  

Decuplați presostatul de la tensiunea de rețea înainte de a-l curăța; scoateți ștecărul 

din priză.  

Pentru a curăța suprafața exterioară a presostatului folosiți o cârpă curată și moale. 

Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, soluţii pe bază de alcool sau alte 

substanţe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar funcţionalităţii 

produsului. 



 

10. Remedierea defecțiunilor 

Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din 

domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea 

diverse probleme şi distorsiuni.  

Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona aceste posibile probleme: 

Presostatul activează pompa de grădină, deși prin furtun nu trece apă.  

- Verificați furtunul care este conectat la ieșirea presostatului pentru a descoperi 

eventuale goluri în etanșeitate. 

Presostatul indică mers în gol, deși în furtun există apă. 

- Pompa nu pompează apa. Eventual în pompă se află aer și de aceea nu trage apă 

din fântână.  

- Presiunea apei este prea mare. Folosiți un atenuator de presiune între pompă și 

presostat. Presiunea maximă pentru presostat este de cca. 10 bari.  

Pompa de grădină nu se oprește. 

- Verificați etanșeitatea furtunului. 

- Pentru a împiedica pornirea/oprirea frecventă a pompei conectate decuplarea este 

întârziată câteva secunde de către presostat dacă a fost identificată o creștere a 

presiunii (prin închiderea robinetului).  

Nu se pompează apa. 

- Pompa nu trage apa. Verificați dacă furtunul nu este îndoit sau defect. 

- Umpleți pompa și furtunul cu apă. Folosiți un opritor pentru retur. Astfel 

optimizați și accelerați operația de pompare.  

- Deschideți robinetul furtunului, dacă există. 

- Verificați filtrul pompei de grădină. 

- Curățați presostatul cu apă curată.  

 

11. Eliminarea deșeurilor 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul 

că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare 

a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

12. Date tehnice  

Tensiune de funcționare........................................230 V/AC, 50 Hz 



Clasa de protecție.................................................I 

Grad de protecție .......................................................IP44 

Lungime cablu ....................................................cca. 2 m (H07RN-F, 3 x 1 mm²) 

Cablu pentru pompa de grădină........max. 2300 W (230 V/AC, 10 A) 

Pompă de grădină recomandată..........................debit min. 2000 l/h 

Lichid pompat...........................................apă dulce curată 

Temperatura max. lichid de pompare.....+55 °C 

Presiune max. de intrare....................................10 bar 

Presiune de anclanșare..............................................1 bar 

Presiune de decuplare ..............................................1,5 bar 

Protecție la mers în gol........................................da 

Debit max................................4800 l/h 

Filet de conexiune ......................................30,3 mm (1“) IG 

Dimensiuni (l x Î x A)............................173 x 175 x 109 mm (cu filet de conexiune) 

Greutate..........................................................cca. 1 kg (incl. cablu) 

 

Notificări legale 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad (Lindenweg, D-92242 

Hirschau). 

Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 

orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în 

sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a 

editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.  

Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 

tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 

de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

 

Declarația de conformitate 

Producător: Conrad Electronic SE 

Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 

Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  

 

Declarăm pe propria răspundere că produsul:  

Tip echipament: Presostat electronic 



Model: EDCW2012 

Cod: 1034067 

 

respectă următoarele norme sau documente: 

 

 

Conform reglementărilor 

 

Loc şi dată 

 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 

 


