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3. При проведении монтажа или осмотра контроллер необходимо отключить от 
сети электроснабжения. По окончании работ необходимо установить на место 
крышку электронной схемы.
4. Запрещены переоборудование и модификация контроллеров торговой марки 
Aquatica. Оригинальные запасные узлы и детали, а также разрешенные для 
использования комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. 
Применение узлов и деталей других производителей может привести к отказу 
производителя нести ответственность за последствия, которые возникли в 
результате этого.

  Внимание! Эксплуатационная надежность контроллера гарантируется 

только в случае его использования в соответствии с функциональным 
назначением. Во всех случаях необходимо придерживаться предельно 
допустимых значений основных технических параметров контроллеров.

     Внимание! Невыполнение правил техники безопасности может привести к 

опасным последствиям для здоровья человека, а также создать опасность для 
окружающей среды и контроллера.
Несоблюдение этих правил техники безопасности также может сделать 
недействительными любые требования по возмещению убытков.
Наиболее распространенные последствия несоблюдения правил техники 
безопасности:
- отказ важнейших функций контроллера;
- недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;
- возникновение опасной ситуации для здоровья и жизни потребителя вследствие 
действия электрических или механических факторов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматический контроллер давления управляет автоматическим включением и 
выключением водяного насоса при открытии или закрытии любого крана системы. 
Контроллер поддерживает заданный диапазон давления воды в системе.

     Внимание!  Контроллер давления может использоваться в системах с 

питьевой водой.

3. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА
1. Включает и отключает насос автоматически.
2. Имеет защиту от «сухого хода», чем предотвращает работу насоса без воды 
или с недостаточным количеством воды для безопасной работы насоса.
3. После прекращения подачи напряжения в сети автоматически включает насос с 
появлением подачи напряжения в сети.
4. Имеет принудительный запуск насоса.
5. Имеет регулируемый (установленный для 779537) диапазон давления 
включения насоса.
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   Перед тем, как приступить к установке контроллера, внимательно Внимание!

прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Храните ее в надежном месте. 
В случае возникновения проблем, прежде чем обратиться в сервисный центр, 
убедитесь, что контроллер использовался правильно, что неисправность 
оборудования не является следствием его неправильной эксплуатации.
После изготовления контроллеры тщательно осматриваются и предварительно 
испытываются.
Помните, что повреждения, которые вызваны несоблюдением предписанных 
правил, не подлежат гарантийному ремонту.

   Во время эксплуатации контроллера существует риск поражения Внимание!

электрическим током в случае несоблюдения правил техники безопасности.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Эта инструкция содержит принципиальные правила, которых необходимо 
придерживаться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании 
контроллеров торговой марки  Aquatica  (в дальнейшем – контроллер).

    Внимание!  Введение в эксплуатацию, монтаж, техническое обслуживание и 

контрольные осмотры должны проводить специалисты соответствующей 
квалификации. Если эти работы выполнены лицом, которое не имеет 
соответствующей квалификации и разрешения на проведение таких работ, то 
контроллер может быть снят с гарантийного обслуживания.
При выполнении работ нужно придерживаться изложенных в этой инструкции 
правил техники безопасности.
Основные рекомендации по технике безопасности:
1. Не демонтировать на работающем  и/или подключенном к электрической сети 
контроллере крышку электронной схемы, которая обеспечивает защиту от 
поражения электрическим током.
2. Исключить возможность возникновения опасности, которая связана с 
поражением электрическим током (стандартные правила при работе с 
электроприборами).



4. КОНСТРУКЦИЯ
1. Входной патрубок: резьбовое соединение 1".
2. Выходной патрубок: резьбовое соединение 1".
3. Обратный клапан для предотвращения гидравлических ударов.
4. Датчик протока, предотвращающий возможность работы насоса без воды.
5. Манометр (отсутствует у модели 779537).
6. Кнопка принудительного включения RESTART (ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ).
7. Светодиод напряжения POWER (ПИТАНИЕ) – зеленый.
8. Светодиод работы насоса ON (ВКЛЮЧЕНО) – желтый.
9. Светодиод системы безопасности FAILURE (СБОЙ) – красный.
10. Винт регулировки давления включения насоса (отсутствует у модели 779537).
11.  Электронная схема контроллера.
12.  Корпус контроллера.
13.  Крышка электронной схемы контроллера.
Манометр модели 779535 оснащен резиновым уплотнением и  двумя 
крепежными винтами. Манометр может быть установлен на любой стороне 
контроллера путем ввода цилиндрического соединителя с резиновым 
уплотнением в отверстие на корпусе устройства и закрепления его с помощью 
двух винтов, поставляемых с манометром.  Блокировочный винт должен быть 
расположен в отверстии для манометра, но с противоположной стороны по 
отношению к манометру (без резинового уплотнения).
На контроллере модели 779536 манометр установлен стационарно.
На контроллере модели 779537 манометр отсутствует, т.к. контроллер настроен 
на определенную величину давления включения насоса.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение: ~220-240 В.
Максимальный ток: 10(6) А.
Частота: 50 Гц.
Степень защиты: IP65.
Максимальная температура воды: +60°С.
Давление включения насоса: 
779535 – заводская настройка 1,5 бар, пределы регулирования - 1,5÷3,0 бар; 
779536 – заводская настройка 1,5 бар, пределы регулирования - 1,0÷3,5 бар;
 779537 – заводская постоянная настройка 1,5 бар.
Максимальное эксплуатационное давление: 10 бар.

6. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Контроллер модели 779535 монтируется в вертикальном положении (рис. 6.1) 
таким образом, соединяя входной патрубок (резьбовое соединение 1") 
непосредственно с выходным патрубком насоса, и боковой выходной патрубок 
(резьбовое соединение 1”) с трубопроводом.
Контроллер модели 779536 может монтироваться в горизонтальном положении 
(рис. 6.2).
Контроллер модели 779537 монтируется в вертикальном положении (рис. 6.3).
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Не используйте обратные клапаны, установленные на напорной линии. 
Рекомендуется применять следующие приспособления:
- гибкий шланг для соединения с трубопроводом, который можно демонтировать, 
и который защищает всю установку от возможных нагрузок в местах соединений и 
вибраций;
- шаровой кран трубопровода, который позволяет изолировать насос во время 
установки устройства.

  Внимание! Для каждого контроллера столб воды между насосом и самой 

верхней точкой эксплуатации не должен превышать 15 м, при этом насос должен 
обеспечивать минимальную величину давления 2,5 бар (рис. 6.3).
 Регулировка давления включения насоса выполняется винтом 10 (раздел 
«конструкция»):
- расположен на верхней части контроллера 779535 (рис. 6.4);
- расположен под крышкой электронной схемы внутри корпуса контроллера 
779536 (рис. 6.5).
При запуске насоса снимите показание величины давления с манометра и с 
помощью винта выполните регулировку до желаемого значения давления 
(регулировка давления должна выполняться специалистом). 

Рис. 6.4 Рис. 6.5

Рис. 7.1

Данная операция регулирует только давление включения насоса, но не рабочее 
давление, которое зависит только от характеристик насоса. 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Проверьте, чтобы напряжение электрической сети было в пределах ~220±5% В. 
Снимите крышку электронной схемы и выполните электрические соединения 

Рис. 7.2
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насоса к контроллеру, а контроллера к электрической сети согласно схеме на 
рис. 7.1 (схема подключения приведена и на крышке электронной схемы). 
Установите на место крышку электронной схемы. Только после этого можно 
подключать контроллер к источнику питания.
Контроллер может использоваться для трехфазных или однофазных насосов с 
силой тока больше 10 А с помощью вспомогательного устройства (пускателя). В 
этом случае, электрические соединения необходимо выполнить в соответствии 
со схемой (рис 7.2).

  Внимание! Некачественно выполненные соединения могут повредить 

электронную схему.

8. ПРИНЦИП РАБОТЫ
1. Перед началом работы всего насосного оборудования убедитесь, что 
всасывающая линия и насос заполнены водой, все работы завершены по 
гидравлическим и электрическим соединениям. Откройте кран в системе после 
контроллера.
2. Подключите контроллер к сети электропитания. Загорится зеленый 
светодиод напряжения POWER (ПИТАНИЕ).
3. Автоматически включится насос, загорится желтый светодиод ON 
(ВКЛЮЧЕНО). Из открытого крана должна пойти вода. После закрытия всех 
кранов в течение определенного зависящего от характеристик насоса времени 
показание манометра достигнет максимального значения давления, которое 
обеспечивается насосом.
4. По истечении 10 секунд насос выключится контроллером. Останется 
включенным только зеленый светодиод напряжения POWER (ПИТАНИЕ).
5. Любая неисправность, возникшая вследствие появления воздуха в системе 
и/или недостаточного заполнения насоса водой, вызовет отключение насоса 
контроллером и загорание красного светодиода FAILURE (СБОЙ).
6. Для принудительного включения насоса необходимо нажать кнопку RESTART 
(ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ), предварительно заполнив всасывающую линию и 
насос водой.

9. Неисправности и их устранение 

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Насос не 
включается.

1. Нет электрического 
напряжения в сети.
2. Нет подачи 
напряжения на 
контроллер и/или насос.
3. Сбой в электронной 
схеме.

1. Дождитесь появления напряжения 
в сети и включите оборудование. 
2. Проверьте правильность 
электрического подключения насоса к 
контроллеру, а контроллера к 
электросети.
3. Отключите контроллер от питания 
на 30-40 секунд и подключите снова. 
Если проблема не устранилась, 
обратитесь в сервисный центр.

Насос не 
выключается 
после закрытия 
всех кранов в 
системе.

1.  Неправильное 
подключение на 
электронной схеме 
насоса к контроллеру.
2.  Выход из строя 
электронной платы.
3. Кнопка RESET 
(ПОВТОРНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ) 
заблокирована.
4.  Утечка воды в 
системе.
5. Датчик протока 
заблокирован в верхнем 
положении.
6. Насос не 
обеспечивает 
необходимое давление 
в системе.

1.  Проверьте правильность 
подключения на электронной схеме 
насоса к контроллеру согласно рис. 
7.1.
2. Обратитесь в сервисный центр.
3. Нажмите несколько раз на кнопку 
RESET (ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ). 
Если неисправность не устранится, 
обратитесь в сервисный центр.
4. Проверьте всю систему на наличие 
утечек и устраните их, если таковые 
имеются.
5. Обратиться в сервисный центр на 
предмет устранения неисправности, 
как возможный вариант – засорение 
датчика протока.
6. Проверьте высоту столба воды 
между насосом и самой верхней 
точкой эксплуатации. Подобрать 
насос с характеристиками для 
обеспечения необходимого давления 
в системе.

Насос 
периодически  
выключается и 
включается.

Присутствует 
небольшая утечка воды 
в системе.

Проверить всю систему на 
герметичность и отсутствие утечек.

Насос один раз 
включился и 
выключился, 
горит красный 
светодиод 
FAILURE (СБОЙ).

1. Насос не 
обеспечивает давления, 
которое должно быть 
выше давления 
включения.
 2. В системе воздух.

1.  Необходимо подобрать насос с 
характеристиками для обеспечения 
нужного давления.
2. Проверить линию всасывания на 
предмет бесперебойности подачи 
воды и отсутствия воздушной пробки.
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  Увага! Перед тим, як приступити до установки контролера, уважно прочитайте 

цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте її в надійному місці.
У разі виникнення проблем, перш ніж звернутися в сервісний центр, 
переконайтеся, що контролер використовувався правильно, що несправність 
обладнання не є наслідком його неправильної експлуатації.
Після виготовлення контролери ретельно оглядаються і попередньо 
випробовуються.
Пам'ятайте, що пошкодження, які викликані недотриманням запропонованих 
правил, не підлягають гарантійному ремонту.

  У ! Під час експлуатації контролера існує ризик ураження електричним вага

струмом в разі недотримання правил техніки безпеки.

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Ця інструкція містить принципові правила, яких необхідно дотримуватися при 
монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні контролерів торгової марки 
Aquatica (надалі - контролер).

 У ! Введення в експлуатацію, монтаж, технічне обслуговування та вага

контрольні огляди повинні проводити фахівці відповідної кваліфікації. Якщо ці 
роботи виконані особою, яка не має відповідної кваліфікації та дозволу на 
проведення таких робіт, то контролер може бути знятий з гарантійного 
обслуговування.
При виконанні робіт потрібно дотримуватися викладених у цій інструкції правил 
техніки безпеки.
Основні рекомендації по техніці безпеки:
1. Не демонтувати на працюючому і / або підключеному до електричної мережі 
контролері кришку електронної схеми, яка забезпечує захист від ураження 
електричним струмом.
2. Виключити можливість виникнення небезпеки, яка пов'язана з ураженням 

КОНТРОЛЕР ТИСКУ ЕЛЕКТРОННИЙ
електричним струмом (стандартні правила при роботі з електроприладами).
3. При проведенні монтажу або огляду контролер необхідно відключити від мережі 
електропостачання. Після закінчення робіт необхідно встановити на місце кришку 
електронної схеми.
4. Заборонені переобладнання і модифікація контролерів торгової марки Aquatica. 
Оригінальні запасні частини та деталі, а також дозволені для використання 
комплектуючі покликані забезпечити надійність експлуатації. Застосування вузлів 
і деталей інших виробників може призвести до відмови виробника нести 
відповідальність за наслідки, які виникли в результаті цього.

  У ! Експлуатаційна надійність контролера гарантується тільки в разі його вага

використання відповідно до функціонального призначення. У всіх випадках 
необхідно дотримуватися гранично допустимих значень основних технічних 
параметрів контролерів.

  У ! Невиконання правил техніки безпеки може призвести до небезпечних вага

наслідків для здоров'я людини, а також створити небезпеку для навколишнього 
середовища і контролера.
Недотримання цих правил техніки безпеки також може зробити недійсними будь-
які вимоги по відшкодуванню збитків.
Найбільш поширені наслідки недотримання правил техніки безпеки:
- відмова найважливіших функцій контролера;
- недієвість зазначених методів з догляду та технічного обслуговування;
- виникнення небезпечної ситуації для здоров'я і життя споживача внаслідок дії 
електричних або механічних факторів.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ
Автоматичний контролер тиску управляє автоматичним вмиканням і вимиканням 
водяного насоса при відкритті або закритті будь-якого крана системи. Контролер 
підтримує заданий діапазон тиску води в системі.

  У ! Контролер тиску може використовуватися в системах з питною водою.вага

3. ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЛЕРА
1. Вмикає і вимикає насос автоматично.
2. Має захист від «сухого ходу», чим запобігає роботу насоса без води або з 
недостатньою кількістю води для безпечної роботи насоса.
3. Після припинення подачі напруги в мережі автоматично вмикає насос з появою 
подачі напруги в мережі.
4. Має примусове ввімкнення насоса.
5. Має регульований (встановлений для 779537) діапазон тиску вмикання  насоса.

4. КОНСТРУКЦІЯ
1. Вхідний патрубок: різьбове з'єднання 1 ".
2. Вихідний патрубок: різьбове з'єднання 1 ".
3. Зворотний клапан для запобігання гідравлічних ударів.

УКРАЇНСЬКА



12 13

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА

4. Датчик протоки, що запобігає можливості роботи насоса без води.
5. Манометр (відсутній у моделі 779 537).
6. Кнопка примусового вмикання RESTART (ПОВТОРНЕ ВВІМКНЕННЯ).
7. Світлодіод напруги POWER (ЖИВЛЕННЯ) - зелений.
8. Світлодіод роботи насоса ON (ВВІМКНЕНО) - жовтий.
9. Світлодіод системи безпеки FAILURE (ЗБІЙ) - червоний.
10. Гвинт регулювання тиску ввімкнення насоса (відсутній у моделі 779 537).
11. Електронна схема контролера.
12. Корпус контролера.
13. Кришка електронної схеми контролера.
Манометр моделі 779535 оснащений гумовим ущільненням і двома кріпильними 
гвинтами. Манометр може бути встановлений на будь-якій стороні контролера 
шляхом введення циліндричного з'єднувача з гумовим ущільненням в отвір на 
корпусі пристрою і закріплення його за допомогою двох гвинтів, що поставляються 
з манометром. Блокувальний гвинт повинен бути розташований в отворі для 
манометра, але з протилежного боку по відношенню до манометру (без гумового 
ущільнення).
На контролері моделі 779536 манометр встановлений стаціонарно.
На контролері моделі 779537 манометр відсутній, тому що контролер 
налаштований на певну величину тиску ввімкнення насоса.

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Напруга: ~ 220-240 В.
Максимальний струм: 10 (6) А.
Частота: 50 Гц.
Ступінь захисту: IР65.
Максимальна температура води: +60 ° С.
Тиск ввімкнення насоса:
779535 - заводське налаштування 1,5 бар, межі регулювання - 1,5 ÷ 3,0 бар;
779536 - заводськ  1,5 бар, межі регулювання - 1,0 ÷ 3,5 бар;е налаштування
 779537 - заводськ  1,5 бар.е налаштування
Максимальний експлуатаційний тиск: 10 бар.

6. ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Контролер моделі 779535 монтується у вертикальному положенні (мал. 6.1) таким 
чином, поєднуючи вхідний патрубок (різьбове з'єднання 1 ") безпосередньо з 
вихідним патрубком насоса, і бічний вихідний патрубок (різьбове з'єднання 1") з 
трубопроводом.
Контролер моделі 779536 може монтуватися в горизонтальному положенні 
(мал. 6.2).
Контролер моделі 779537 монтується у вертикальному положенні (мал. 6.3).
Не використовуйте зворотні клапани, встановлені на напірній лінії. 
Рекомендується застосовувати такі пристосування:
- гнучкий шланг для з'єднання з трубопроводом, який можна демонтувати, і який 
захищає всю установку від можливих навантажень в місцях з'єднань і вібрацій;
- кульовий кран трубопроводу, який дозволяє ізолювати насос під час установки 
пристрою. Мал. 6.2 Мал. 6.3

1
5

 м
 (

м
а

кс
.)

Мал. 6.1
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Мал. 6.4 Мал. 6.5

Мал. 7.1

Мал. 7.2

  Увага! Для кожного контролера стовп води між насосом і самою верхньою 

точкою експлуатації не повинен перевищувати 15 м, при цьому насос повинен 
забезпечувати мінімальну величину тиску 2,5 бар (мал. 6.3).
 Регулювання тиску ввімкнення насоса виконується гвинтом  10 (розділ 
«конструкція»):
- розташований на верхній частині контролера 779535 (мал. 6.4);
- розташований під кришкою електронної схеми всередині корпусу контролера 
779536 (рис. 6.5).
При запуску насоса зніміть показання величини тиску з манометра і за допомогою 
гвинта виконайте регулювання до бажаного значення тиску (регулювання тиску 
повинне виконуватися фахівцем). 
Дана операція регулює тільки тиск вмикання насоса, але не робочий тиск, який 
залежить тільки від характеристик насоса. 

7. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Перевірте, щоб напруга електричної мережі було в межах ~ 220 ± 5% В. Зніміть 
кришку електронної схеми і виконайте електричні з'єднання насоса до контролера, 
а контролера до електричної мережі згідно зі схемою на мал.7.1 (схема 
підключення приведена і на кришці електронної схеми). Встановіть на місце 
кришку електронної схеми. Тільки після цього можливо підключати контролер до 
джерела живлення.
Контролер може використовуватися для трифазних або однофазних насосів з 
силою струму більше 10 А за допомогою допоміжного пристрою (пускача). 
В цьому випадку, електричні з'єднання необхідно виконати у відповідності зі 
схемою (мал 7.2).

  Увага! Неякісно виконані з'єднання можуть пошкодити електронну схему.
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9. НЕСПРАВНОСТІ TA ЇХНЄ УСУНЕННЯ

Несправність Можлива причина Спосіб усунення

Насос не 
вмикається.

1. Немає електричної 
напруги в мережі.
2. Немає подачі напруги 
на контролер і / або 
насос.
3. Збій в електронній 
схемі.

1. Дочекайтесь появи напруги в 
мережі і ввімкнить обладнання.
2. Перевірте правильність 
електричного підключення насоса до 
контролера, а контролера до 
електромережі.
3. Вимкніть контролер від живлення 
на 30-40 секунд і підключіть знову. 
Якщо проблема не усунулася, 
зверніться в сервісний центр.

Насос не 
вимикається 
після закриття 
всіх кранів в 
системі.

1. Неправильне 
підключення на 
електронній схемі 
насоса до контролера.
2. Вихід з ладу 
електронної плати.
3. Кнопка RESET 
(ПОВТОРНЕ 
ВВІМКНЕННЯ) 
заблокована.
4. Витік води в системі.
5. Датчик протоки 
заблокований у 
верхньому положенні.
6. Насос не забезпечує 
необхідний тиск в 
системі.

1. Перевірте правильність 
підключення на електронній схемі 
насоса до контролера згідно рис. 7.1.
2. Зверніться в сервісний центр.
3. Натисніть кілька разів на кнопку 
RESET (ПОВТОРНЕ ВВІМКНЕННЯ). 
Якщо несправність не усунеться, 
зверніться в сервісний центр.
4. Перевірте всю систему на 
наявність витоків і усуньте їх, якщо 
такі є.
5. Звернутися в сервісний центр на 
предмет усунення несправності, як 
можливий варіант - засмічення 
датчика протоки.
6. Перевірте висоту стовпа води між 
насосом і самої верхньої точкою 
експлуатації. Підібрати насос з 
характеристиками для забезпечення 
необхідного тиску в системі.

Насос періодично 
вимикається і 
вмикається.

Присутній невеликий 
витік води в системі.

Перевірити всю систему на 
герметичність і відсутність витоку.

Насос один раз 
ввімкнувся і 
вимкнувся, 
світиться 
червоний 
світлодіод 
FAILURE (ЗБІЙ).

1. Насос не забезпечує 
тиску, який має бути 
вище тиску ввімкнення.
2. В системі повітря.

1. Необхідно підібрати насос з 
характеристиками для забезпечення 
потрібного тиску.
2. Перевірити лінію всмоктування на 
предмет безперебійності подачі води і 
відсутності повітряної пробки.

8. ПРИНЦИП РОБОТИ
1. Перед початком роботи всього насосного обладнання переконайтеся, що 
всмоктувальна лінія і насос заповнені водою, всі роботи завершені по 
гідравлічним і електричним з'єднанням. Відкрийте кран в системі після 
контролера.
2. Підключіть контролер до мережі електроживлення. Засвітиться зелений 
світлодіод напруги POWER (ЖИВЛЕННЯ).
3. Автоматично ввімкнеться насос, засвітиться жовтий світлодіод ON 
(ВВІМКНЕНО). З відкритого крану повинна піти вода. Після закриття усіх кранів 
протягом певного залежного від характеристик насоса часу показання манометра 
досягне максимального значення тиску, який забезпечується насосом.
4. Після закінчення 10 секунд насос вимкнеться контроллером. Залишиться 
ввімкненим  тільки зелений світлодіод напруги POWER (ЖИВЛЕННЯ).
5. Будь-яка  несправність, що виникла внаслідок появи повітря в системі та / або 
недостатнього заповнення насоса водою, викличе вимкнення насоса 
контролером та світіння  червоного світлодіода FAILURE (ЗБІЙ).
6. Для примусового ввімкнення насоса необхідно натиснути кнопку RESTART 
(ПОВТОРНЕ ВВІМКНЕННЯ), попередньо заповнивши всмоктувальну лінію і насос 
водою.
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