
 

във всички версии е електронно устройство, пригодено автоматично да стартира и 

спира действията на ел.помпа, чията максимална мощност е две конски сили. Когато 

налягането се понижи или потока в тръбопровода прекъсне-съответно чрез отваряне и 

затваряне на крановете -BRIO 2000 автоматично управлява започването и 

прекратяването на действията на помпата. Важна функция на BRIO 2000 е 

извършването на действие, прекратяващо работата в случай че липсва вода – помпата 

изключва, за да не работи на празно /сухо/. BRIO 2000 напълно заменя традиционна 

система за водно настройване, състояща се от пресостат и съд за подаване под 

налягане. 

 BRIO 2000-М и BRIO 2000-MT версиите включват манометър, който позволява 

контрол на стартиращото налягане, както и на цялата инсталация. Гамата от  

електронни устройства включва версия със специална функция за автоматично 

връщане в изходно положение /reset/.  BRIO 2000-T и BRIO 2000-MT позволяват на 

помпата която е спряла поради липса на вода да се стартира от време на време, за да 

установи отново наличност на вода в смукателната тръба. В случай, че по време на 

един от тези тестове помпата е успяла да засмуче вода, системата започва наново да 

работи нормално. В противен случай  BRIO 2000-MT продължава да опитва докато 

предварително настроеният брой на тестовете се достигне. Ако тази граница бъде 

достигната, устройството спира помпата и нейния рестарт може да се извърши само 

ръчно чрез натискане на бутона reset. 

 Стандартната версия е настроена да извърши четири теста на автоматично 

връщане/презареждане  в изходно положение /reset/ на интервал от 60 мин. всеки.  

 BRIO 2000 е оптималният избор когато се решава да се инсталира продукт, 

чийто размери са минимални и не изисква поддръжка.   
  BRIO 2000 е произведен в съответствие с СЕ директивите. 

 

ИНСТАЛАЦИЯ 
 Компактността и качеството на плътното свързване са отличителни 

характеристики на  BRIO 2000, които позволяват здрава инсталация. Електрическата 

връзка е лесно осъществима ако се следва диаграмата изобразена на кутията. 

BRIO 2000 може да бъде доставен с вече монтирани кабели за линейно свързване и 

мотор. 

- Инсталирайте  BRIO 2000 към главното водоподаване като спазвате стрелката 
обозначаваща посоката на потока. 

- Свържете ел.кабелите на  BRIO 2000 към мрежата /110-220V AC/ 
- Затворете капака 

 

 
УСТРОЙСТВА ЗА  ВОДА  

 

BRIO 2000 
Ел.устройство за контрол на водна помпа 

 

 
Техническа информация 
 Мощност/Захранване: 110-220V AC ± 10%   50/60 Hz 
 Максимално изчислен ток: 12А 
 Стартиращо налягане: 1-3,5 bar /настройва се/- фабрично настроен 1,5 bar 
 Максимално налягане: 10 bar 
 Степен на защита: IP65 


