
Pompă de ridicare a presiunii pentru panouri solare 

nepresurizate  

Model :  ECOTIS 15WG – 150 

                                    ECOTIS 20WG – 200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici tehnice 
 Putere absorbită: 150W/200W 

 Debit : - 150w - 25 litri /minut , H max 15m 

            - 200w - 38 litri / minut, H max 18m 

 Racord hidraulic: 3/4” 

 Turație: 2860 rot/min 

 Alimentare electrică: 220V/50Hz 

 Materiale folosite: 

o Corpul pompei: alamă 

o Rotor: alamă 

o Corpul motorului: oțel inox 

o Axul pompei: oțel inox 

o Bobinaj: cupru 

 
Montarea și utilizarea pompei 

 
 Pompa este destinată pentru vehicularea de apă curată lipsită de impurități mecanice. 

 La instalarea pompei trebuie să se țină cont de direcția de curgere indicate pe pompă și pe 

întrerupătorul automat. 

 Întrerupătorul automat se va monta după pompă. 

 Conducta de după pompă nu trebuie să prezinte scurgeri; în caz contrar poate exista riscul 

pornirilor și opririlor repetate. 

Această pompă oferă soluția pentru înlăturarea 

problemei legate de lipsa de presiune atunci când 

panoul solar termosifon nepresurizat este montat 

la înălțime mică. Constă dintr-un kit complet de 

ridicare a presiunii apei calde. Este echipată cu 

un întrerupător automat controlat de curgerea 

apei care, la deschiderea robinetului, pornește 

pompa iar la închiderea robinetului oprește 

pompa. Pompa se instalează pe conducta de apă 

caldă între panoul solar și consumator. 

 



 La montarea instalației solare nepresurizate, rezervorul panoului solar trebuie să fie 

amplasat deasupra nivelului robinetului de consum al apei astfel încât, la deschiderea 

acestuia, să se asigure un debit minim care să acționeze întrerupătorul automat și astfel să 

fie pornită pompa. 

 Sensibilitatea întrerupătorului poate fi reglată prin rotirea către stânga sau dreapta a 

șurubului de reglaj. Întrerupătorul va fi lăsat în poziția ”automat”. 

 În situațiile în care debitul este prea mic pentru a se realiza acționarea întrerupătorului 

automat, după deschiderea robinetului se va trece întrerupătorul pe poziția ”manual” iar 

după pornirea pompei se va reveni pe poziția ”automat”.  

 La conectarea electrică a pompei trebuie asigurată împământare și trebuie luate măsuri de 

protecție împotriva șocurilor electrice. Pompa trebuie amplasată astfel încât să se evite 

pătrunderea apei în interiorul pompei.  
 Nu este permisă funcționarea pompei fără apă mai mult de 5 secunde. 

 

Pentru sisteme nepresurizate cu electrovalva 

Pentru sisteme nepresurizate cu flotor 

Electrovalvă 

Pompă ridicare 

presiune 

Supapă sens Fluxostat 


