
KAYTTOOHJE
ELEKTRONINEN PAINE-/VIRTAUSMITTARI
EASYPRESS®on laite joka
kaynnis@i ja pysaytlaa
sankopumpuo, johon se on
asennettu korvaamalla nain
perinteiset painekytkin- I
autoklaavijarjestelmat. Pumppu
kaynnistyy kun hana avataan,
laitteiston paine laskee
"kayntipaineen" (Pm) aile ja
se pysaytetaan kun vaadittu

virtaus nollautuu tai laskee aile
"pysaytysvirtauksen" (Qa).
EASYPRESS®-elektroniikka
suojaa pumppua epatavalllsllta
toimintaolosuhteilta, kuten
kuivakaynti tai toistuvat kayn
nistykset, jotka johtuvat laittei
stossa syntyvisUi vuodoista.

Electronic

Tekniset tiedot
- Jarnlte: -230 Volt AC I 115 Volt AC
- Taajuus: 50-60 Hz
- Maksimivirta: 10 I 16 A
- Suojausaste: IP 65
- Kayntipaine (Pm): 0,8 I 1,5 I 2,2 bar
- Pysaytysvirtaus (Qa): 1 - 2 litraa/min
- Liitannat: 1"M BSP I 1" M NPT
- Tyo-I rajahdyspaine:
10 bar - 40 bar

- Paino: 1450 g
- Suojaus:
- kuivakayntia
(automaattinen uudelleenkytkeytyminen)

- lii~n ti~easti..tapahluva "C-O-O-E.-5-0-0.....66-'-11-5--
kaynnlstyksla vastaan.. ~ V I Hz~ 230 '50 - 60

~ I max: 16A
Ennen asennusta tarkista aina, P start: 1.5 Bar
etta KILVENTIEOOT Year: 2008 B
vastaavat haluttuja arvoja................................................................................................................................
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Kiiyttoehdot
A. Sallitutlei sallitut nesteet
EASYPRESS®-Iaitteessa
voidaan kayttaa puhdasta
vetta ja nesteita, jotka eivat
ole kemiallisesti aggressiivisia.
Jos nesteessa esiintyy
epapuhtauksia, asenna
suodatin ylavirtaan.
B. Ymparistoolosuhteet
EASYPRESS®-Iaitetta ei
ole mahdollista kayttaa
rajahdysvaarallisissa tiloissa.
YmparistOn kayttolampotilan on
oltava 0 °C ja 65°C valilla eika
kosteus saa ylittaa 90 %
C.Virransyotto
Tarkista, etta syottojannite ei

50 100 150 2001/mln

Turvamiiiiriiykset
Ennen EASYPRESS· -Iaitteen
asennusta ja kaytloa, lue tama
opas kaikilta o$in buolella
Asennuksen ja huollon saa
suorittaa ammattitaitoinen!
hydrauli- ja s~hkoliit~n~pi~~2
~?staava henkilo yoimassaol~
vien sovellettavien maaraysten
rTlukaisesti.
PEOROLLO· ei vastaa
vahingoista, jotka johtuvat
tuotteen vaarasta kaytosta
eika epapatevan henkiloston
suorittamista huolloista tai
korjaustoimenpiteista, jQissp
ei ole kaytetty alkuperaisia
varaosia.
Ei alkuperaistyn var~9s!yn
kaytlo, laitteen pl:)ukalointi tai
vaara kaytlo mitatoivat takuun,
jbka on voimassa 24 kuukautta
tuotteen hankintapaivasta
alkaen .

Ensimmaisen asennuksen
yhteydessavarmista, etta:

Pm

r_'~~---'-P~,:::::-,-·-1
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!Punainen = 2,2 bar ',"i Sininen = 1,5 bar ,
iKe~ainen= 0,8 bar ,
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I pysaytysvirtaus

poikkea yli 10 % KILVESsA
ANNETUISTATIEDOISTA.
Erilaiset arvot voivat
vahingoittaa siihen kuuluvia

Virtaus
elektronisia osia.
EASYPRESS®-Iaitetta voidaan
kaytlaa vain pumpuissa, joissa
on yksivaihemoottori.

- virta ei ole paalla.
- sahkojohdot soveltuvat
maksimaaliseen virtaan.
- kaapelinohjaimet ja
piirikortin kansi on koottu ja
kirist~tty oikein (ks. kappale
~?DkpKY!KeQnat).
- ~ahKovyrKKog~ varustettu
syojauksilla ja maaraysten
mUkaisilla maadoituksilla.

HuOIlOhyhteydessavarmista, etta:
- laitteistossa ei ole painetta
(avaa hana)
- sahkoverkossa ei ole virta
paalla.

Hatapysaytys
H~ta~ys~yty~vQidaan suorittaa
kun pumppy.,.tglmii:
paina nappainta STARTISTOP.

'EASYPRESS·,siirtyy POlS
KAYTOST.A.tilaan.

Ala missaan tapauksessa
p~rahydrauliakkua ,tai
vastaavaa korkkia
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Asennus
Esitarkastukset

Ota EASYPRESS®-Iaite pois
pakkauksesta ja tarkista, etta:
- siina ei esiinny vahinkoja,
- KYLTINTIEDOTvastaavat
tarkoitettuja arvoja,
- kaapelinohjaimet ja ruuvit
ovat pakkauksen sisalia,
- EASYPRESS®-laltteen
sisaanmeno- ja ulostuloaukot
ovat puhtaat eika niita tuki
pakkausmateriaalien jaamat,
- takaiskuventtiili liikkuu
vapaastl,

Hydrauliliitanta

Suuntaus
EASYPRESS®voidaan asentaa
mihin asentoon tahansa
noudattamalla osoitettua
vlrtaussumtaa.

Sijoitus
EASYPRESS®voidaan
asentaa suoraan pumpun
ulostuloaukkoon tai
syottolinjalle mihin tahansa
asentoon,
Pumpun ja EASYPRESS®
-Iaitteen valiin ei saa asentaa
hanoja, Takaiskuventtiileja ei
saa asentaa EASYPRESS®
-Iaitteen ja hanojen valiin,
Takaiskuventtiili on mahdollista
asentaa, vaikka sen asennus
ei kuitenkaan ole tarpeen,
pumpun imuputkeen,

----- -~-]
: Punainen = 18 m
: Sininen = 11 m,
: Keltainen = 5 m,---------~r

.....A\... Varoitus
LllEASYPRESS®

,Iaitteen yUipuolelia
OIEMIV~sipqtsas§l
s~.a~ih~uttaa pUr11pun
kayntipainetta (Pm) ylittavaa
palnetta, Jos EASYPRESS®
on asennetta esimerkiksi
20 metri~ I~itt~iston
kork~irl'1Jl1~~sakogdClssa
olevan nan~n aile, EASY
PRESS·i~laitteen mittaama
p.;alnewastaa nOin.2 baaria,
N~injiolien on tarp§en •.....•
apelltaa malii jon~a Pm =
2,2 bar pumpun oikean
kaynnistymisen takaamiseksi
kun hana avataam

A\ Varoitus.LllPumpun
aikaansaaman

maksimipaineenon. oltaya
vahiotaan 1-1 !§..Qaaria
suur§mpi ~ayntip~ineeseen
(Pm) nanden. Jos pumpun
paine ei ole riittava, EASY
PRESS®pysaytta~ pumpun
ilmoittq~n .~uivakaynnista
syntyvasta.ongelmasta,

r~~~s~~~~~:;mm;mmmm·/tl
piirikorttien kannen sisalia
annettua kaaviota,
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Kaapelin ohjain
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

Varoitus
Jannitteisten osien suojausaste
IP 65 taataan vain jos kaapelin
ohjaimet ja piirikorttien kansi
on koottu oikein ja kiristetty,

HUOMAUTUS 1 - KUIVAKAVNTI = virtaus nolla ja paine
aile pumpun kayntipaineen (Pm), Johtuu veden puutteesta, 15
sekunnin k~)utt~a EASYPRESS®pysayttaa pumpun ja ilmoittaa
TOIMINTAHAIRIOSTA.EASYPRESS®suorittaa AUTOMAATIISESTI
ja kasvavalia aikavalilla (15, 3D, 60 minuutin valein ja sen jalkeen
kerran tunnissa) paluuyrityksia NORMAALIINTOIMINTAAN,Jos
EASYPRESS®havaitsee paineen ja/tai virtauksen, se palautuu
NORMAALIINTOIMINTAAN,Muussa tapauksessa se pysayttaa
pumpun uudelleen seuraavaan yrityskertaan asti. Voi kuitenkin
suorittaa MANUAALISESTIpaluuyrityksen normaaliin toimintaan,

HUOMAUTUS2 - TOISTUVATKAVNNISTYKSET = pum-
pun toistuvat pysaytykset ja kaynnistykset, jotka tapahtuvat 2
minuutin valein. Ne johtuvat aile 1-2 litraa/min virtauksesta, Ne
voivat vaarantaa pumpun toimintaa, Jos pienia vuotoja esiintyy

Ensimmainen kaynnistys

Tayta jarjestelma
Viittaa jarjestelman taytossa
(pumppu) pumpun ohiekriaan.

Varoitus
EASYPRESS®on varustettu
takaiskuventtiililla: Ala kayta
EASYPRESS®-Iaitteen
ulostuloaukkoa jarjestelman
tayttamista varten.

Syota virtaa
Punainen led-valo
syttyy (Power);
EASYPRESS®havaitsee
valittomasti, POWER ®
etta paine puuttuu STATUS (]iliI
hydraulijarjestelmasta '
ja kaynnistaa pumpun
(vihrea led-valo Status syttyy
palamaan), ! POWER-(8

! ,1/
, STATUS~-

Jos 15 / I'
minuutin sisalla
kaynnistyksesta EASY
PRESS®eihavaitse oikeaa
tayttymista, pysayta pumppu
kuivakaynnista aiheutuvan
toimintahairion vuoksi.

A\ Varoitus
LllEnsimmalsen
kaynnistyksen yhteydessa
voi olla tarpeen kayttaa
pumppua pidempaan tayton
suorittamiseksi,

Paina nappainta,STAfoJ
START/STOP
kaynnistaaksesi pumpun
uudelleen ja saadaksesi
laitteiston tayton loppuun,

(tiputusta), EASYPRESS®-Iaitteen varaus takaa, etta pumpun
kaynnistys/pysaytys tapahtuu yli 2 minuuti~, valein (aile 30 pumpun
kaynnistystiiltunnissa) eika TOISTUVAANKAYNNISTYKSEENliittyvaa
toimintahairiota synny, Jos laitteistossa syntyy suuria vuotoja tai
kyseessa on pitka kaytto liian alhaiselia virtaukselia (aile 1-2 litraa/
min), kaynti/pysaytys voi tapahtua myos muutaman sekunnin valein
vaarantaen nain pumpun toimintaa, Kyseisessa tapauksessa EASY
PRESS®pysayttaa pumpun noin 30 minuutin kuluttua ja pitaa sita
pysahdyksissa seuraayat ~O rl]inuuttia (sallien sen jaahtymisen)
ilmoittaen TOIMINTAHAIRIOSTA,Jos kaynti-pysaytys -taajuus on
alhaisempi, ja nain ollen vahemman vaaraliinen, EASYPRESS®sal
Iii kayton yli 30 minuutin ajaksi. Jaahdytysjakson lopussa, pumppu
kaynnistetaan AUTOMAATIISESTI, Pumppu voidaan kaynnistaa
MANUAALISESTImilloin tahansa,



Toiminta

D Sahkiivirta puuttuu

EASYPRESS®on samrnutettu

LYHYT painallus
tai PITKA painallus
= ei seuraarnuksla

Virransyiitiin palauttaminen =
EASYPRESS* palautuu normaaliin /J\
toimintaan ja kaynnistaa pumpun ill
(tarvittaessa) ,

NORMAALI TOIMINTA: pumppu pysahtynyt

~------1 POWER. Laitteistossa on hata1ila paalla,
STATUS 0 Ka!,kk!hanat ~vat kiinni.

Vetta el pyydeta,
~~~'r-'rEA:-:SY PRESS* havaitsee

kayntipaineeseen (Pm) nanden
korkeamman paineen ja virtauksen
puuttumlsen

LYHYT painallus = pumpun
kaynnistysta pakotetaan joka iSTART
kytkeytyy paalle muutamaksi L ST~

sekunniksi jonka jalkeen se
pysa~!yy,
PITKA paitJall~s = pumppu kytketaan
POlS KAYTOSTA.Toiminnan palauttamista
varten, katso kohta 3,
Hanan avaaminen = kun paine
laskee aile kayntipaineen (Pm), pumppu
kaynnistyy,

................................................................................................................................m NORMAALI TOIMINTA: pumppu kaynnissa

LYHYT palnallus
tai PITKA painallus
= pumppu pysay1etaan ja
se siirtyy POlS KAYTOSTA
-tllaan.
Toiminnan palauttamista varten, katso
kohta 3,

START
STOP

Hanojen sulkeminen = Jos virtausta ei
esiinny muutamaan sekuntiin, pumppu
pysaytetaan,

II POlS KAYTOSTA

Pumppu on pysaytetty
manuaalisesti. Se jaa kyseiseen
tilaan, kunnes uusi ohjaus

sy6tetaan,

LYHYT painallus STA~
= ei seuaarruksla.
PITKA painallus
= pumpun NORMAALITOIMINNAN
palauttamlnen.
Katso kohdat 2a - 2b,

Em TOIMINTAHAIRIO:Valiaikainen pysaytys KUIVAKAYNNINwoksi

r--:=------ll POWER -.-:; (ks, HUOMAUTUS1)
<, /1

STATU~~ EASYPRESS®on havainnut, ettam~~1 pumppu kay kuivakaynoilia ja on nain
ollen pysayttanyt sen VALIAIKAISESTI

LYHYT painallus = pumppu
kaynnistetaan ja se palautuu
NORMAALIINTOIMINTAAN,
Katso kohdat 2a - 2b,

PITKA painallus
= ilman sen uudeileenkaYQnistyst~,
pumppu kytketaan POlS KAYTOSTA.
Toiminnan palauttamista varten, katso
kohta 3,

m TQIMINTAHAIRIO: valiaikainen pysaytys TOISTUVIEN
~ KAYNNISTYSTEN vuoksi

(ks, HUOMAUTUS2)

EASYPRESS* on havainnut, etta
~~~T--:'pu~~mppu kaynnistyy liiaQusein ja on nam

ollen pysayttanyt sen VALIAIKAISESTI

LYHYT painallus
= = pumppu kaynnistetaan ja se
palautuu NORMAALIINTOIMINTAAN,
Katso kohdat 2a - 2b,

PITKA painallus
= ilman sen
uudelle~nk~yn8,istysta, pumppu kytketaan
POlS KAYTOSTA,
Toiminnan palauttamista varten, katso
kohta 3,

o = Sammutettu ., = Paalla
,,1/
-8-~• • • • =Vilkkuu
/1"

",/_.- •• .,. •• = Vilkkuu
/1"



Pumppu ei
kaynnisty kun
hana avataan

Pumpun
aikaansaama
virtaus on nolla
tai alhainen
Pumppu pysahtyy
ja kaynnistyy
jatkuvasti

Pumppu ei
pysahdy

,"POWER It i
( STATU'Sf/f l1li> • • • l1li>
'...---_.(-~"

Virransy6tt6 puuttuu

Laita EASYPRESS· uudelieen kiiyntiin (ks. Kappale
",UVI.lUIU - toiminta kohta 3).

Tarkista sahk6kytkennat

Malli EASYPRESS· kayntipaine (Pm) Muuta EASYPRESS· -Iaitteen asentoa
ei sovellu asennustyyppiin. Asenna malli jossa on suurempi kayntipaine (Pm)

Vioittuneet sahk6kytkennat Tarkista EASYPRESS· ja pumpun valiset
sahk6kytkennat

EASYPRESS· tilassa "POlS
KAYTOST.A."
EASYPRESS· valiaikaisessa
pysaytyksessa "KUIVAKAYNNIN"
vuoksi, joka johtuu veden

Pumpun maksimipaine ei ole riittava
Vaihda pumppu toiseen jossa on
tarkoituksenmukaiset ominaisuudet

EASYPRESS· valiaikalsessa
py'saytyksessa "TOISTUVIEN•• ®. KAYNNISTYSTEN"vuoksi

Suodattimien tai putkistojen
osittainen tukkeutuminen

Asenna malli jossa on alempi kiiynti
Odota automaattista uudelleenkaynnistysta tai
kaynnista manuaalisesti painamalla START(ks.
Kappale Kayttaja - toiminta kohta 4b) Poista
laitteistossa mahdoliisesti esiintyvat vuodot tai
asenna isuntasaili6

Tarkista hydraulilaitteisto

EASYPRESS· -venttiili ei aukea
kokonaan

Tarkista, etta venttiili liikkuu vapaasti ja puhdista se
tarvittaessa

Paikalla on pysaytysvirtaukseen (Oa)
nabden suu

Laitteistossa esiintyvat hydrauliset
vuodot ovat pysaytysvirtaukseen
nahden alhaisempia

EASYPRESS· -takaiskuventtiili jaa
auki

Tarkista hydraulikytkennat ja poista vuodot.
Jos vuotoa ei ole mahdollista poistaa, asenna
paisuntasaili6

CODE: 50066/115
V/ Hz: 230 I 50 - 60
Imax: 16A
P start: 1.5 Bar B
Year: 2008

1

Versio 5

Tarkista, etta kaikki kayt6t ovat kiinni eika
laitteistossa esi
Tarkista, etta vieraat esineet eivat lukitse venttiilia
. puhdista se tarvittaessa
,,1/o = Sammutettu • = Paalla ' ~.. @ • = Vilkkuu _.- •• •• = Vilkkuu

........................................................................................................................................................................!.J..-::: .

Varaosien rajahdyskuva

Varoitus: Varaosia varten anna
aina seuraavassa kaaviossa
osoitettu nro ja tuotekoodi,
joka on annettu hankitun
virtausmittarin teknsessa
taulukossa.

1 - Piirikortin kansi
2 - Painemittari
3 - Piirikortti
4 - Kaapelinohjaimet
5 -Ventiiliyksikk6

Havittaminen
EASYPRESS· -Iaitteeseen
kuuluvien osien havittamiseksi,
noudata taman laitteen
kaytt6maassa voimassa olevia
ITlaarayksia ja lakeja.R
Ala paasta
saastuttavaa
materiaalia
ymparist66n.

Mitat

174

Made in Italy byVaatimuksenmukaisuusvakuutus .
Vakuutamme yksinomaiselia vastuuliamme, etta taman
vakuutuksen alainen tuote on seuraavien eurooppalaisten
direktiivien ja valtakunnallisten taytant60npanolakien r:nukainell: .

2006/951ETY -.firieojannitedirelqiivi
2002l951ETY (RoH~)
2002/96/ETY - ~OQ~/10§1ETY.·.(MEE)
2004/1 OSlEYSahK6rnagoeettiotlll
yhteensopivuus (EMC)
EN 60730-2-6
EN 610006-3

_ pEiJilOU.O®
... the spring of life

Via Enrico Fermi,7
37047 San Bonifacio (Verona)ITALY
Tel+39 045 6136311
Fax+39 045 7614663
sales@pedrollo.com
www.pedrollo.com

San Bonifacio 24.02.14
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