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APSAUGOS NUO SAUSOS EIGOS „HYDROSTOP-S“ MONTAVIMO IR 
APTARNAVIMO INSTRUKCIJA 

 
                                                                     

1 Taikymo sritis 
Įrenginys HYDROSTOP-S skirtas vienfazių siurblių iki 2000 W apsaugai nuo 

sausos eigos. 

 

 

2 Techniniai duomenys  
Darbin÷ įtampa - 230V / 50Hz 

Maksimali galia  prijungtas prie siurblio – 2000 W 

Maksimali vandens temperatūra - + 35°C 

Maksimalus darbinis vandens sl÷gis - 6,0 barai 

Minimalus vandens sl÷gis - 0,8 barai 

Pajungimo srieg io dydis - 1 " 

 

 

  
3 Pagrindin÷s dalys 
1 Sriegin÷s 33,3 mm (1“) sujungimai 

2 Valdymo jungiklis 

3 Korpusas 

4 Trišakis 

5 Pajungimo lizdas 

6 Kištukas 

  

 

 

 
 
4 Įrengimas 

1. Įrengin io trišakis montuojamas ant siurblio vandens iš÷jimo angos. Srauto 

kryptis nesvarbi. 

2. Įrenginys tur÷tų būti sumontuotas kiek įmanoma arčiau siurblio. 

3. Tarp siurblio ir apsaugos nuo sausos eigos negali būti sumontota jokia vandens 

išleid imo jungti ar ventilis. 

4. Apsauga užsukama ant trišakio. 

5. Siu rblio kištukas sujungiamas su įrenginio pajungimo lizdu. 

6. Įrengin io kištukas prijungiama prie 230V įtampos. 

 

 

 

5 Paleidimas ir ekspluatacija 

Traukdami valdymo jungiklį (2) į viršų įjukite siurblį. Valdymo jungiklį paleiskite 

tik tuomet kai sistemoje susidarys pakankamas vandens sl÷gis ir jungiklis pasiliks 

tokioje pad÷tyje. 

Minimalus darbinis sl÷gis įrengin io korpuso viduje yra 0,8 barai. Jei sl÷gis yra 

mažesnis, apsauga išjungs siurblį. Jei siurblys sustojo, visą paleidimo procesą 

prad÷kite iš naujo.  

Įrenginys yra nesuderinamas su mažo sl÷gio vandens siurbliais kurie nesukelia 

didesnio nei 0,8 barų  (8 metrų vandens stulpas) vandens sl÷gio pvz .  drenažin iai 

panardinami siurbliai  

 

 

 

 
 

GARANTIJOS SĄLYGOS 

 Šių įrenginių garantinis laikotarpis 24 m÷n. skaičiuojant nuo pardavimo dienos. Garantija suteikiama visiems 
gamybos defektams ir medžiagoms. Gedimai atsiradę d÷l  eksplotacijos reikalavimų nesilaikimo, d÷l neteisingo 
montavimo arba naudojimo ne pagal paskirtį nelaikomi garantiniais. Garantija netaikoma, kai įrenginys nors ir 
dalinai išmontuotas. Pardav÷jas neatsako už žalą padaryta neteisingai eksplotuojant įrenginį. Jei garantiniu 
laikotarpiu reikalinga technin÷ apžiūra arba remontas, pirk÷jas privalo kreiptis į pardav÷ją. Garantinis 
aptarnavimas suteikiamas  tik tuo atveju, jei pateikiamas Garantinis liudijimas, pirkimo kvitas ar kiti prek÷s 
įsigijimą liudijantys dokumentai. 
 
Pardavimo data: 
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