
  INSTRUCTIUNI -CERTIFICAT DE GARANTIE AUTOMATIZARE VAS HIDROFOR STH24-STH50-STH80 

Denumirea produsului___________________________________________ Cod __________________________________  

Cumpărător ___________________________________ Numărul si data facturii___________________________________ 

Durata garanţiei este de 24 de luni  pentru persoane fizice cat si 12 luni pentru persoane fizice,de la data facturii emise de ENSYCO RO SRL. 

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani. 

Condiţii de acordare a garanţiei: 

- Garanţia se acordă numai după prezentarea Certificatului de Garanţie , completat la toate rubricile, semnat şi ştampilat, însoţit de 

originalul/copia facturii sau a bonului fiscal cu care s-a achiziţionat produsul. 

Garantia nu va acoperii : 

a.rezervoarele/vasele hidrofor ,presostatele mecanice,manometrele sau supapele de sens care prezinta deteriorări mecanice şi modificări de 

construcţie cauzate de factori externi inde pendenţi de ENSYCO RO SRL. 

b.Automatizarile exploatate la parametri ce depăşesc parametrii prevăzuţi pe plăcuţa de identificare a vasului, vasele cu presiune a aerului 

reglată inadecvat,automatizarile exploatate şi depozitate în aer liber  ce sunt expuse la condiţiile atmosferice şi exploatate în medii agresive, 

depozitate in incinte unde apare fenomenul de condens. 

c.Automatizarile deteriorate din cauza incendiilor, inghetului ,condensului, a apei calcaroase si dure,a nerespectării regulilor de montaj şi 

întreţinere,contrare recomandărilor,automatizari asupra carora s-au facut interventii neautorizate de catre personal neautorizat/necalificat. 

d.deteriorările stratului exterior de acoperire cat si a peretilor de otel ai vasului  cauzate de folosirea de agenţi abrazivi sau de frecare, 

solvenţi, lacuri,curenti eletcrici de dispersie ( curenti vagabonzi )etc. 

e.vasele cu plăcuţă de identificare ilizibilă, distrusă si/sau modificată,presostatele la care s-au facut reglaje ale presiunii gresit ,altele fata de 

cele din fabrica ce duc la deterioarea membrane/vasului,defectarea presostatului mecanic,membrana din vasul/rezervorul hidrofor. 

 

Reclamațiile se fac catre ENSYCO RO SRL- Soseaua de Centura nr1B Chiajna,jud.Ilfov office@ensyco.ro  0730-091.090 sau Revanzator si 

trebuie sa conţina tipul produsului, descrierea defecţiunii, datele de contact ale Cumparatorului .Termen solutionarea 15 zile lucratoare . 

In caz de înlocuire, perioada noua de garanţie ce se calculează de la data livrării noului produs va fi de 24 luni sau 12 luni. 

Instructiuni de montaj si intretinere 

Este interzisa ca Automatizare sa poate fi folosit într-o instalaţie unde parametrii de funcţionare nu corespund domeniului scris pe plăcuţa de 

identificare a vasului cum ar fi alegere greşită a pompei,sau o setare diferită a presiunii de pre-încărcare  decât cea folosită în exploatare. 

Automatizarea cu rezervoare/vase orizontale este proiectate pentru functionare orizontala, trebuie montata pe o suprafaţă plană ferite de 

apa, pamant,namol. 

Presostatul mecanic are din fabrica setata presiunea de start 1.4 bari si presiunea de stop 2.8 bari.Pentru a schimba parametrii de presiune 

in primul rand se va face deconectarea de la reteaua electrica.Pericol de electrocutare major ! 

Cu ajutorul unei surubelnite late se desface surubul din plastic aflat in partea superioara a capacului(poza 1). Dupa indepartarea capacului 

vom observa doua arcuri(poza2) ,unul matre si unul mic.Arcul mare(poza3) regleaza valoarea presiunii de pornire .Prin rotirea in sensul acelor 

de ceasornic valoarea presiunii va creste iar prin rotirea in sens invers acelor de ceasornic valoarea presiunii va scadea. Arcul mic (poza4) 

regleaza diferenta de presiune dintre presinea de stop si presiunea de pronire .Pentru marirea diferentei de presiune se va roti piulita in 

sensul acelor de ceasornic iar pentru a micsora diferenta de presiune se roteste in sens   invers acelor de ceasornic.Se va utiliza o cheie nr.8. 

 

 

 

 

 

Automatizarile trebuie controlate periodic de persoane calificate. Instalaţiile în care apare o acumulare de depuneri calcaroase trebuie 

protejate prin sistemele de dedurizare a apei.Inainte de montaj trebuie să verificaţi dacă vasul/rezervorul hidrofor nu are avarii care pot să 

ducă la funcţionare inadecvată şi după montare trebuie verificată etanşeitatea conexiunilor hidraulice. Dacă parametrii de funcţionare a 

instalaţiei solicitate şi presiunea iniţială a preîncărcării gazului s-au modificat faţă de valoarea prestabilită, noua valoare de preîncărcare 

trebuie înscrisă pe plăcuţa de identificare a vasului ,lizibil . Este interzis să se folosească Automatizarea  pentru alte scopuri decât cele pentru 

care a fost proiectata. Se interzice folosirea automatizarii în cazurile în care membrana vasului este deteriorată ,spartă ,sau orice alta 

componentă a automatizarii .Se va proceda la inlocuirea componentelor defecte ( inlocuire vasului sau a  membrananei, inlocuirea 

presostatului, a manometrului ,a supapei de sens).Inainte de a schimba orice componenta a Automatizarii se va decupla de la reteaua 

electrica presostatul si pompa.Vasul va trebuie să fie demontat,lichidul trebuie evacuat ,şuruburile de fixare trebuie demontate de la flanşă si 

flanşa trebuie scoasă. Scoateţi orice impuritati din interiorul rezervorului, introduceţi o nouă membrană prin deschidere, lăsaţi membrana pe 

flanşa rezervorului, apăsaţi cu flanşa demontată anterior şi înşurubaţi şuruburile de fixare şi piuliţa care fixează membrana de pe partea opusă 

a vasului . Se va verifica etanşeitatea îmbinărilor si presiunea de pre- încărcare a gazului. Schimbarea presostatului mecanic , efectuarea 

legaturilor la pompa electrica, trebuie sa se realizeze numai de personal calificat pentru a se evita posibilitatea oricarui risc de 

electrocutare! Pentru montarea şi punerea în funcţiune se recomandă să apelaţi la personal calificat şi autorizat. Inainte de utilizarea 

produsului este obligatorie citirea şi însuşirea tuturor recomandărilor cuprinse în Instrucţiunile de Utilizare. 

 

IMPORTATOR/VANZATOR           CUMPARATOR 

 

 



 

 
     

 
 

 

 

FISA TEHNICA AUTOMATIZARE 

 
Variante  de automatizare a unei pompe in regim de hidrofor: 

 
Vasele de hidorfor sunt echipate cu membrane EPDM interschimbabile. 

Membrabnele nu fac obiectul garantiei. 

 

 

     -Presiune lucru : 6 bar 

     -Presiune maxima perioada limitata: 8 bar 

     -Presiune preincarcare vas : 1.5 bar 

     -Conexiune flansa : 1’’ 

     -Culoare Albastru  

     -Temperatura maxima lichid : 35°C 

 

 

COPONENTELE  

Presostat electromecanic       Conector 5 cai        Supapa de sens              Manometru            Cablu electric  

  

 

 

 

 

 

Automatizarile NU au in componenta racordul flexibil. 


