Pompa Kontrol Panoları
Pump Controller
Müşter ler m z n ht yaçlarına yönel k yapılan çalışmalar sonucunda tasarlanan yen HP ser s V2 kontrol
panolarımız en kal tel malzemeler kullanılarak üret lmekted r.
Yen eklenen çoklu seç m modu le h drofor veya atık su dalgıç pompa seç m yapıp pompalarınızı 7,5 kW a
kadar tek pano le kolayca çalıştırab l rs n z.

Our new HP ser es V2 control panels, des gned accord ng to the needs of our customers, are
manufactured us ng the h ghest qual ty mater als.
W th the newly added mult -select on mode, you can choose a booster or wastewater submers ble pump
and eas ly operate your pumps w th a s ngle panel up to 7.5 kW.

Pompa Tanıma Modu

Automat c Pump Recogn t on Mode

Tüm panolara eklenen yen pompa
tanıma özell ğ sayes nde pompa akımları
otomat k olarak ayarlanab lmekted r.

W th the new auto pump recogn t on mode,
pump currents are made automat cally.

Manual Çalışma Seçeneğ

Manual Çalışma Seçeneğ

Elektron k devrelerde oluşab lecek arıza
durumlarında s stem n kes nt ye
uğramaması ç n k ve 3 gruplu panolarda
manual çalışma seçeneğ sunulmaktadır.

In case of any fa lure n electron c
c rcu ts, the system cont nues to operate
n manual mode. Th s opt on are ava lable
for DUPLEX and TRIPLEX control panels.
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Genel Özellikler
H-01/H-01M V2 TEK POMPALI
POMPA KONTROL PANOSU
• Pompa s stemler n n kontrol ve korunmalarının
elektron k olarak yapılması ç n tasarlanmıştır.
• Dâh l Ampermetre ve Voltmetre
• Lcd ekran
• Yüksek hassas yetl aşırı akım koruması
• Yüksek hassas yetl düşük akım koruması
• Otomat k pompa tanıma
• Arıza durumlarında sesl kaz
• Sınırlandırılab l r şalt sayısı
• Otomasyon ç n arıza çıkışı
• Ger l m dalgalanmalarına dayanıklı
• Salmastra su kaçağı koruması
• Basınç kontrolü
• Depo sev ye kontrolü
• Term stör koruması
• Faz sırası ve faz hatası koruması
• Taşma sev ye uyarısı
• Arızalarda otomat k reset, (sınırlandırılmış sayıda)
• Stok mal yetler nden tasarruf
(Aynı ürünü 0,37 kW – 7,5 kW arasında kullanab lme
• ABS pol karbonat pano

General Speciﬁcations
H-01/H-01M V2 SIMPLEX
PUMP CONTROL PANEL
• It s des gned for electron c control and protect on of pump
systems.
• Internal Ampermeter and Voltmeter
• LCD Screen
• H gh-prec s on overcurrent protect on
• H gh prec s on low current protect on,
• Automat c pump recogn t on
• L m table pump Start-up
• Buzzer warn ng n case of malfuct on
• Output for automat on
• Res stant to voltage ﬂuctuat ons
• Water leakage protect on
• Pressure control
• Water tank level control
• Therm stor protect on
• Phase sequence and phase fa lure protect on
• Overﬂow level warn ng
• Automat c reset n case of fa lure(l m ted number)
• Sav ngs from nventory costs
(The same product can be used between 0.37 kW - 7.5 kW)
• ABS polycarbonate box
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Genel Özellikler
H-02/H-02M V2 İKİ POMPALI
POMPA KONTROL PANOSU
• Pompa s stemler n n kontrol ve korunmalarının
elektron k olarak yapılması ç n tasarlanmıştır.
• Dâh l Ampermetre ve Voltmetre
• Lcd ekran
• Yüksek hassas yetl aşırı akım koruması
• Yüksek hassas yetl düşük akım koruması
• Otomat k pompa tanıma
• Sınırlandırılab l r şalt sayısı
• Arıza durumlarında sesl kaz
• Sınırlandırılab l r şalt sayısı
• Otomasyon ç n arıza çıkış
• Ger l m dalgalanmalarına dayanıklı
• Salmastra su kaçağı koruması
• Basınç kontrolü
• Depo sev ye kontrolü
• Term stör koruması
• Faz sırası ve faz hatası koruması
• Taşma sev ye uyarısı
• Otomat k- Manuel çalıştırma
• Kapaktan kontrollü emn yet şalter
• Arızalarda otomat k reset, (sınırlandırılmış sayıda)
• Stok mal yetler nden tasarruf
(Aynı ürünü 0,37 kW – 7,5 kW arasında kullanab lme
• ABS pol karbonat pano

General Speciﬁcations
H-02/H-02M V2 DUPLEX
PUMP CONTROL PANEL
• It s des gned for electron c control and protect on of pump
systems.
• Internal Ampermeter and Voltmeter
• LCD Screen
• H gh-prec s on overcurrent protect on
• H gh prec s on low current protect on,
• Automat c pump recogn t on
• L m table pump Start-up
• Buzzer warn ng n case of malfuct on
• Output for automat on
• Res stant to voltage ﬂuctuat ons
• Water leakage protect on
• Pressure control
• Water tank level control
• Therm stor protect on
• Phase sequence and phase fa lure protect on
• Overﬂow level warn ng
• Auto-Manual start
• Door nterlocked rotary type d sconnect sw tch
• Automat c reset n case of fa lure(l m ted number)
• Sav ngs from nventory costs
(The same product can be used between 0.37 kW - 7.5 kW)
• ABS polycarbonate box
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Genel Özellikler

General Speciﬁcations

H-03/H-03M V2 İKİ POMPALI
POMPA KONTROL PANOSU
• Pompa s stemler n n kontrol ve korunmalarının
elektron k olarak yapılması ç n tasarlanmıştır.
• Dâh l Ampermetre ve Voltmetre
• Lcd ekran
• Yüksek hassas yetl aşırı akım koruması
• Yüksek hassas yetl düşük akım koruması
• Otomat k pompa tanıma
• Sınırlandırılab l r şalt sayısı
• Arıza durumlarında sesl kaz
• Sınırlandırılab l r şalt sayısı
• Otomasyon ç n arıza çıkış
• Ger l m dalgalanmalarına dayanıklı
• Salmastra su kaçağı koruması
• Basınç kontrolü
• Depo sev ye kontrolü
• Term stör koruması
• Faz sırası ve faz hatası koruması
• Taşma sev ye uyarısı
• Otomat k- Manuel çalıştırma
• Kapaktan kontrollü emn yet şalter
• Arızalarda otomat k reset, (sınırlandırılmış sayıda)
• Stok mal yetler nden tasarruf
(Aynı ürünü 0,37 kW – 7,5 kW arasında kullanab lme
• ABS pol karbonat pano

H-03/H-03M V2 DUPLEX
PUMP CONTROL PANEL
• It s des gned for electron c control and protect on of pump
systems.
• Internal Ampermeter and Voltmeter
• LCD Screen
• H gh-prec s on overcurrent protect on
• H gh prec s on low current protect on,
• Automat c pump recogn t on
• L m table pump Start-up
• Buzzer warn ng n case of malfuct on
• Output for automat on
• Res stant to voltage ﬂuctuat ons
• Water leakage protect on
• Pressure control
• Water tank level control
• Therm stor protect on
• Phase sequence and phase fa lure protect on
• Overﬂow level warn ng
• Auto-Manual start
• Door nterlocked rotary type d sconnect sw tch
• Automat c reset n case of fa lure(l m ted number)
• Sav ngs from nventory costs
(The same product can be used between 0.37 kW - 7.5 kW)
• ABS polycarbonate box
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Standart Uygulamalar /Standart Applications

H-01/H-01M V2 TEK POMPALI HİDROFOR
H-01/H-01M V2 SIMPLEX BOOSTER PUMP

H-01/H-01M V2 TEK POMPALI ATIK SU DALGIÇ
H-01/H-01M V2 SIMPLEX SUBMERSIBLE PUMP

Taşma ﬂatörü
Overﬂow ﬂoat sw tch

Basınç Şalter
Pressure Sw tch

Flatör/Float
Start / stop ﬂatörü
Start / stop ﬂoat sw tch

H-02/H-02M V2 İKİ POMPALI ATIK SU DALGIÇ
H-02/H-02M V2 DUPLEX SUBMERSIBLE PUMP

H-02/H-02M V2 İKİ POMPALI HİDROFOR
H-02/H-02M V2 DUPLEX BOOSTER PUMP

Basınç Şalter
Pressure Sw tch

Taşma ﬂatörü
Overﬂow ﬂoat sw tch

Flatör/Float
2.Start / stop ﬂatörü
2.Start / stop ﬂoat sw tch

1.Start / stop ﬂatörü
1.Start / stop ﬂoat sw tch

H-03 V2 ÜÇ POMPALI HİDROFOR
H-03 V2 TRIPLEX BOOSTER PUMP

Basınç Şalter
Pressure Sw tch

Flatör/Float
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Technical Specs
Ebatlar- Dimensions
H-01-V2 Pump Controller

124 mm

240 mm

6,5

226,5 mm

117,9 mm

H-01-V2 Pompa Kontrol Panoları

Ağırlık/We ght: 2,5 Kg

130 mm

130 mm

230 mm

H-02-V2 Pompa Kontrol Panoları H-02-V2 Pump Controller

310 mm
Ağırlık/We ght: 5 Kg

300 mm

130 mm

H-03-V2 Pompa Kontrol Panoları H-03-V2 Pump Controller

400 mm
Ağırlık/We ght: 7 Kg
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