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- Instruc�iuni de utilizare - 
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P�r�ile componente 
1 Buton de RESET 6 Conexiune de ie�ire 1” FE 

2 Led indicator lips� ap� 7 Leg�tur� la tensiunea de 
alimentare 

3 Led indicator tensiune 8 Conexiune de intrare 1” FE 

4 Leg�tura la pomp� 9 Manometru 

5 �urub de reglare a 
presiunii de lucru 

  

  
 
 
 

1. Caracteristici 
 Rolul Brio2000MT este de  automatizare a unei pompe electrice (opera�ii de pornire �i oprire) în func�ie de 
presiunea din re�ea. Astfel c� Brio2000MT opre�te pompa atunci când nu sunt c�deri de presiune în re�ea, adic� când 
nici un robinet nu este deschis sau nu sunt pierderi pe la fitinguri. 
Mai mult, datorit� timer-ului încorporat, acesta porne�te pompa automat în cazul în care este nevoie de cantitate 
nou� de ap� pe partea de aspira�ie. 
Apa din sistem nu trebuie s� con�in� sedimente, de aceea este necesar instalarea unui filtru înaintea acestui 
dispozitiv. 
Manometrul verific� valoarea presiunii de pornire a pompei �i presiunea din instala�ie. Mai mult detecteaz� 
posibilele pierderi de ap� din instala�ie. 
 

CITI�I CU ATEN�IE ACESTE INSTRUC�IUNI ÎNAINTE DE INSTALAREA �I PUNEREA 
ÎN FUNC�IUNE A DISPOZITIVULUI. 
LEG�TURILE ELECTRICE SE VOR FACE DE PERSONAL AUTORIZAT! 

 
2. Reguli de siguran�� 
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 Pentru a evita riscul de electrocutare, citi�i cu aten�ie urm�toarele instruc�iuni: 

� A nu se conecta dispozitivul la tensiunea de alimentare înainte de instalare. 
� Cablurile electrice atât de la alimentarea electric� cât �i cele pentru pomp� trebuie s� aib� diametru corespunz�tor �i 

s� nu aib� contact cu nici o surs� de ap�. 
� Când Brio2000MT este folosit la piscine, fântâni, se va folosi o protec�ie automat� RCD cu Idn=30mA. 

Aten�ie: când pompa se opre�te instala�ia este sub presiune �i recomand�m deschiderea unui robinet pentru a se 
desc�rca sistemul îninte de a începe lucrul. 

 
3. Instruc�iuni de utilizare 
Comutatorul porneste pompa pentru 15 secunde dup� ce toate cablurile sunt legate. Apoi pompa va porni la fiecarea 
deschidere a unui robinet din instala�ie pân� va ajunge la presiunea prestabilit�. În instala�iile de ap� care sunt echipate 
cu presostat �i bazin sub presiune, pompa se va opri când se atinge presiunea stabilit�. Brio2000MT a fost proiectat s� 
opreasc� pompa atunci când scade debitul. 
Timpul de întârziere la oprirea pompei este între 7 pân� la 15 secunde: acest� func�ie este pentru a reduce num�rul de 
porniri pentru pomp� în cazul în care se ating condi�ii de debit sc�zut. 
 
4. Instalarea 

1. Instalare dispozitivului se face urm�rind s�geata de pe carcas�, ce indic� sensul de curegere a apei. Se verific� 
etan�eitatea tuturor fingurilor din instala�ie. Dac� se folose�te pomp� cu presiune mai mare de 10 bar, se va instala 
la înainte de Brio2000MT un regulator de presiune. 

2. Legarea cablurilor electrice se face respectând desenul de pe spatele capacului superior a dispozitivului. În plus, 
dac� folosi�i pompe de putere mai mare decât 1/2Hp �i temperatura mediului este mai mare de 250C, este necesar 
folosirea de cabluri cu rezisten�� termic� mai de 990C. 

3. Presiunea de lucru stabilit� de produc�tor este de 1,5 bar, valoare optim� în majoritatea aplica�iilor. Presiunea 
minim� de lucru poate fi reglat� prin rotirea �urubului situat în interiorul dispozitivului marcat cu + si -. 

ATEN�IE: ventilul de sens montat între pomp� �i Brio2000MT poate afecta func�ionarea de aceea e de preferat ca 
acesta s� nu fie folosit. 

4. Aten�ie:  
Pentru modificarea presiunii de reglaj este necesar demontarea capacului superior al dispozitivului. Acest lucru se 
va face de personal autorizat pentru a se evita riscul de electrocutare. 
Astfel c� presiunea de reglaj modific� presiunea limit� de pornire a pompei. Presiunea de ie�ire a dispozitivului nu 
va scade. Diferen�a de presiune dintre valoarea presiunii de lucru – valoarea setat� pe dispozitiv – �i presiunea 
maxim� pe care o poate oferi pompa, trebuie s� fie mai mare de 0,6 bar. 
Când este necesar� reglarea: 

1. Când în�l�imea coloanei de ap� de la Brio2000MT pân� la punctul cel mai înalt al instala�iei este mai mare 
de 15m (coloana de ap� maxim�: 30m) 
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2. Pentru aplica�ii în care la presiunea de sarcin� se adaug� �i presiunea pompei (maxim 10 bar). 

  

 
 

ATEN�IE: PENTRU O FUNC�IONARE CORESPUNZ�TOARE A BRIO2000MT, PRESIUNEA 
MAXIM� A POMPEI TREBUIE S� FIE CU CEL PU�IN 0,6 BAR MAI MARE DECÂT 
PRESIUNEA DE FUNC�IONARE A BRIO2000MT 
 

5. Pornirea dispozitivului Brio2000MT 
Aten�ie: atunci când pompa nu este sumersibil�, pe linia de absorb�ie se va monta un ventil de sens. Acest 
ventil de sens nu va permite golirea liniei de absorb�ie atunci când pompa este oprit�. 
1. Înainte de pornirea pompei se va umple pompa �i linia de absorb�ie cu ap� �i apoi conect�m Brio2000MT la 

sursa de curent; când pompa se opre�te se va deschide robinetul aflat la cel mai înalt punct din instala�iei. 

2. Instalarea este corect� atunci când debitul este constant. În cazul în care sursa de ap� este epuizat�, se 
deconecteaz� Brio2000MT de la sursa de curent �i se va repeta procedura de la punctul 1. 

 
6. Oprire lips� ap� 
Ledul ro�u se aprinde atunci când s-a epuizat sursa de ap� �i opre�te pompa. Pentru a reporni sistemul se verific� dac� 
avem ap� pe linia de absorb�ie, apoi se apas� butonul RESET. 
În cazul în care nu este nici o persoan� care s� apese butonul RESET, Brio2000MT începe porniri automate de test (între 
2 pân� la 4 porniri de test) la intervale pre-reglate de timp (30 sau 60 de minute) pân� când linia de absorb�ie se va umple 
cu ap�. 
 
7. Condi�ii de garan�ie 
Garan�ia se pierde atunci când apar modific�ri în structura dispozitivului �i nu se respect� instruc�iunile de instalare �i 
folosire. 
 
8. Probleme posibile 
Probleme Cauze Solu�ii 

Pompa porne�te �i se opre�te 
continuu. 

Sc�pari în instala�ie. Se verific� etan�eitatea îmbin�rilor. 

Aprindere led lips� ap�, chiar Presiunea de lucru este prea mare. Roti�i �urubul 5 invers sensului acelor 
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dac� este ap� în �eava de 
absorb�ie. 

de ceasornic (spre -). Ap�sa�i butonul 
RESET �i asigura�iv�  c� ledul ro�u este 
stins când pompa se opre�te. 

Pompa nu mai reporne�te. 1. Tensiunea de alimentare. 
2. C�derea de presiune dintre 

Brio2000MT �i unul din robine�i 
este prea mare. 

3. Pompa s-a defectat. 
4. Brio2000MT nu func�ioneaz� 

corespunz�tor. 

1. Verifica�i leg�turile electrice. 
2. Roti�i �urubul 5 în sensul acelor de 

ceasornic (spre +) pentru marirea 
presiunii de lucru. 

3. Consulta�i un electrician. 
4. Consulta�i furnizorul. 

Pompa nu se opre�te. 1. Pierderi mari în instala�ie. 
2. Brio2000MT nu func�ioneaz� 

corespunz�tor. 

1. Verifica�i instala�ia. 
5. Consulta�i furnizorul. 

 
 
9. Date tehnice 

Sursa de alimentare: 110-230 VAC +/-10%    50/60 Hz 

Curent maxim: 12A 

Presiunea de lucru: 1 – 3,5 bar / 14,5 – 50,65 psi 

Presiunea maxim� de lucru: 10 bar / 145 psi 

Temperatura maxim� a apei: 55oC / 130oF 

Conexiuni: 1” FE 

Nivel de protec�ie: IP65 

Tip (conform EN 60730-1): 1.B 

Manometru: Ø 40mm  0:12 bar / 0:170 psi  1/8” 
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