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AquaDomus
αυτόματο πιεστικό συγκρότημα

με inverter
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Τι είναι
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Το Aquadomus είναι ένα ενσωματωμένο 
σύστημα «Plug & Play» για τη διαχείριση 

της πίεσης του νερού σε οικιακό 
περιβάλλον, οικιστικής και εμπορικής 

χρήσης

Αποτελείται από πολυβάθμια αντλία Pentax, 
σύγχρονο κινητήρα με μόνιμους μαγνήτες, 

ηλεκτρονικό inverter, πιεστικό δοχείο, 
βαλβίδα αντεπιστροφής και 

αισθητήρα πίεσης. 
Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 

(E-IPFC) διαχειρίζεται τη λειτουργία 
του συστήματος για να διατηρεί την 

πίεση σταθερή σε διαφορετικές 
συνθήκες χρήσης. 

Το Aquadomus λειτουργεί μόνο 
όταν χρειάζεται, αποφεύγοντας 
περιττή σπατάλη ενέργειας και 

παρατείνοντας τη ζωή του
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Πως λειτουργεί
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Το Aquadomus λειτουργεί μόνο όταν 
χρειάζεται, αποφεύγοντας περιττή 

σπατάλη ενέργειας και παρατείνοντας τη 
ζωή του

Η πίεση του συνδεδεμένου συστήματος παρακολουθείται 
συνεχώς από τον αισθητήρα πίεσης που στέλνει το 

σήμα ελέγχου στον μετατροπέα που υπάρχει στο Aqua-
Domus. Σε περίπτωση αιτήματος νερού, ο αισθητήρας 
ανιχνεύει την ταυτόχρονη πτώση πίεσης στο σύστημα 

ενεργοποιώντας την εκκίνηση της αντλίας για την 
αποκατάσταση της πίεσης.

 
Ομοίως, στην περίπτωση μηδενικής ροής, ο μετατροπέας 
ανιχνεύει μια άμεση και με βάση τις ενδείξεις, αύξηση της 

πίεσης επιβραδύνοντάς την προκειμένου να διατηρήσει 
την καθορισμένη πίεση, διαδικασία που, ελλείψει ζήτησης 

παροχής νερού, συνεχίζεται μέχρι να σταματήσει το 
AquaDomus.
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Η εξαιρετική ευελιξία του AquaDomus προσφέρει 
στον χρήστη έναν άπειρο συνδυασμό πιέσεων και 
ροών στο πεδίο εργασίας με μέγιστη πίεση 6 bar και 
5.4mc / ώρα

Προσαρμόσιμη απόδοση

Χάρη στη διαμόρφωση της συχνότητας του 
inverter, το πιεστικό συγκρότημα προσαρμόζεται συνεχώς 
στις προδιαγραφές της ζήτησης νερού που εγγυάται τη 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, πάντα 
στη διαμόρφωση της συχνότητας, το AquaDomus έχει 
ένα όριο ισχύος, όπως για παράδειγμα να μην απορροφά 
ποτέ περισσότερο από 800W

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή σας επιτρέπει την 
εγκατάσταση του σε οποιαδήποτε περιοχή. Η ειδική 
εφαρμογή επιτρέπει εύκολη και άμεση ρύθμιση

Εύκολη εγκατάσταση
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Η αντλία του AquaDomus χάρη στον έλεγχο συχνότητας, 
καταφέρνει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα επιδόσεων με 

χωρητικότητα έως 5,5 mc / h και να φτάσει έως και 6 bar

Απόδοση

Η AquaDomus μπορεί να ελεγχθεί από την ειδική 
εφαρμογή “Pentax IPFC” που διατίθεται για 

Android και IOS και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, 
να προστατεύετε, να προγραμματίζετε (επίσης 
απομακρυσμένο) το AquaDomus ρυθμίζοντας όλες τις 

παραμέτρους 

Εφαρμογή Android & IOS

Μια πολύ απλή ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπει την 
τοποθέτηση πολλών συστημάτων AquaDomus παράλληλα 
(έως και 8 μονάδες) μεταξύ τους για να σχηματίσουν 

ομάδες πιεστικών συγκροτημάτων

Πιεστικά συγκροτήματα 2+
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Τεχνικές πληροφορίες

Περιγραφή συστήματος

1    Είσοδοι καλωδίου ρεύματος
2    E-IPFC πίνακας ελέγχου 
3    Καπάκι γεμίσματος 
4    Καπάκι δεξαμενής διαστολής 
5    Βύσμα εξαερισμού

 6    Βύσμα αποστράγγισης 
 7    Σύνδεση εξαγωγής 
 8    Προσαρμογή αναρρόφησης 
 9    Καλώδιο τροφοδοσίας 
10   Σημεία στερέωσης δαπέδου
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Control Panel 
E-IPFC PENTAX

Κουμπί 
εκκίνησης
διακοπής κινητήρα

Πράσινο
SET LED

Κουμπί 
μείωσης

Κόκκινο led 
stand-by

Πράσινο LED 
κινητήρα

Κίτρινο LED 
συναγερμού

Stand-by κόκκινο led 
Πράσινο LED κινητήρα 
Κίτρινο alarm LED 
Κουμπί εκκίνησης/διακοπής 
Πράσινο SET LED
Κουμπία μείωσης/αύξησης

Κουμπί / Led

Τάση τροφοδοσίας 
Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα
Μεταβλητή συχνότητα με βάση τον τύπο συναγερμού 
Εκκίνηση και διακοπή του κινητήρα 
Δυνατότητα τροποποίησης παραμέτρου λειτουργίας
Αύξηση ή μείωση μιας καθορισμένης τιμής

Ρυθμιζόμενη παράμετρος / Ένδειξη

Κουμπί 
αύξησης
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Data Sheet 
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα παροχής νερού και συμπίεσης που 
αποτελείται από πολυβάθμια αντλία Pentax, 
σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ηλεκτρονικό 
inverter, δοχείο διαστολής, βαλβίδα αντεπιστροφής 
και αισθητήρα πίεσης

Καθαρό νερό χωρίς στερεά σωματίδια
Θερμοκρασία υγρού   -5 ÷ +35 °C

Πίεση λειτουργίας   max 7 bar

Σύγχρονος κινητήρας   4200 RPM
4-πόλων μόνιμου μαγνήτη

Παροχή    1~ 230V-50Hz

Κατηγορία μόνωσης   F

Βαθμός προστασίας   IP44

Περιγραφή

Residential - 
Commercial

Πεδία εφαρμογής

Domestic

Επιτρεπόμενα υγρά Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Συνολικές διαστάσεις (mm)
 A  B  C    D     F      G      H1      H2     DNA   DNM
        166,8   103      377     173        235      280     128     129,5     1” G   1” G      11

Data Sheet 
Διαστάσεις
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Pentax IPFC 
Ειδική εφαρμογή για έλεγχο 
και προγραμματισμό της Aquadomus

Λειτουργίες εφαρμογής
Παρακολούθηση
 

Παρακολούθηση πολλαπλών παραμέτρων 
λειτουργίας ταυτόχρονα. 
Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας 
και ιστορικό συναγερμών.
 
Προγραμματισμός
Δημιουργήστε προγράμματα, αποθηκεύστε 
τα σε αρχείο, αντιγράψτε τα σε άλλες 
συσκευές και μοιραστείτε τα με πολλούς 
χρήστες.
 
Αρχείο
Εξάγετε αναφορές με δυνατότητα 
εισαγωγής σημειώσεων, εικόνων και 
αποστολής μέσω e-mail ή αποθήκευσης 
τους στο ψηφιακό αρχείο. 

Απομακρυσμένος έλεγχος
 

Απομακρυσμένος έλεγχος, μέσω wi-fi ή 
GSM συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα 
smartphone 
τοποθετημένο κοντά ως μόντεμ

Εγχειρίδια
 

Πρόσβαση σε εγχειρίδια και πρόσθετη 
τεχνική τεκμηρίωση 

Υποστήριξη
 

Λάβετε ηλεκτρονική βοήθεια σχετικά με 
παραμέτρους και συναγερμούς
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Company with certifed quality,
environment, health and safety at work systems
ISO 9001: Certifcate No 50 100 3634
ISO 14001: Certifcate No 50 100 12552
OHSAS 18001: Certifcate No 18-104-807

Pentax S.p.a.
Viale dell’Industria, 1

37040 Veronella (VR) - Italy
Tel. +39 0442 489500

pentax-pumps.it

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 162 & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 77
ΤΗΛ.: (210) 24.05.755-6, (210) 24.40.069 - FAX: (210) 24.60.779

www.agem.gr, e-mail: info@agem.gr


