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1. Lastnosti 

Tlačno stikalo je namenjeno za avtomatski vklop in izklop črpalke. Ko odpremo pipo za vodo, tlak 

upade in vklopi črpalko, ko pa pipo zapremo, se tlak v stikalu poveča na maksimalno vrednost in 

avtomatsko izklopi črpalko. V primeru, da črpalka deluje brez vode, stikalo varnostno izklopi 

delovanje. Tlačno stikalo se uporablja le za čisto vodo, v nasprotnem primeru je obvezno potrebno 

namestiti filter na sesalni cevi. Za pravilno delovanje  je potrebna namestitev nepovratnega ventila na 

sesalno cev, da ob izklopu črpalke voda ne steče nazaj v črpališče. Tlačno stikalo doseže največji tlak 

10 barov. 

 

2. Varnostni ukrepi 

- Pred poseganjem v napravo je potrebno obvezno izklopiti napravo iz električnega omrežja. 

- Pazite da kabli ne pridejo v stik z vodo. 

- Če se sistem uporablja v bazenih, na vrtu in podobno, je zaradi varnosti obvezno pred priklopom 

črpalke potrebno namestiti RCD varovalo IDn=30mA (FID). 

 

OPOZORILO: 

Pred kakršnim koli posegom, napravo obvezno izklopite in odprite pipo, da sprostite tlak v 

vodovodni napeljavi.  

 

3. Montaža: 

1.) Avtomatsko tlačno stikalo je običajno nameščeno direktno na črpalki, če ne gre drugače, 
naj bo le ta čim bližje. Obvezna je pravilna namestitev stikala, glede na smer pretoka vode. Na samem 
stikalu imamo označeno pravilno smer pretoka. Preverite, da vsi spoji dobro tesnijo. Obvezno je 
potrebna namestitev varnostnega ventila pred tlačno stikalo, če je vhodni tlak večji od 10 barov. 
 
2.) Če je črpalka nameščena višje od zajetja vode, je potrebno obvezno namestiti nepovratni ventil na 

konec sesalne cevi, da preprečimo uhajanje vode, ko se črpalka ustavi. 

 
3.) Tlačno stikalo je v osnovi nastavljeno na začetni tlak 1,5 bara (0,15 MPa). Običajno mora biti tlak, 

katerega ustvari črpalka, za 1 bar (0,1 MPa) večji, kot ja nastavljeno tlačno stikalo. 

 

 

4.) Vsi vijaki na stikalu morajo biti dobro zategnjeni, prav tako pazimo na mestih, kjer vstopata kabla v 

stikalo, da dobro tesni. S tem preprečimo nevarnost vdora vode v ohišje tlačnega stikala in s tem stik 

z električno napetostjo. 
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4. UPORABA: 

1.) Med delovanjem, na avtomatskem tlačnem stikalu sveti zelena led lučka ˝Power˝ in rumena led 
lučka ˝On˝. Črpalka deluje toliko časa, da najprej napolni vso napeljavo, nato pa še doseže 
maksimalen tlak, pri katerem izklopi črpalko. Če črpalka ne preneha delovati, se vklopi rdeča led lučka 
˝Failure˝ (Napaka). V tem primeru odprite pipo in držite pritisnjen gumb ˝Restart˝ dokler se rdeča 
lučka ne ugasne. Ko se rdeča lučka ˝Failure˝ ugasne in imamo zaprto pipo, se črpalka ustavi pri 
doseženem maksimalnem tlaku. 
 
2.) Če nam voda normalno teče iz pipe, smo pravilno namestili in nastavili vse potrebno. 
 
3.) Če vode zmanjka, tlačno stikalo to zazna in po krajšem delovanju izklopi črpalko, prižge se rdeča 
led lučka ˝Failure˝ (napaka). Ko vodo zopet imamo, lahko črpalko kadarkoli spet vklopimo s pritiskom 
na gumb ˝Restart˝. 
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GARANCIJSKI LIST 

 

Izdelek:________________________ 

 Kat. št.: _______________________ 

 

Garancijska Izjava:   

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 

začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 

Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.   

Deli, ki se pri obratovanju predmet obrabe, niso zajeti v garancijo (tesnila, filtri, sredstva za podmazovanje in 

podobno). 

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 

popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 

neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 

izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 

izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 

blagu. 

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 5 let 

po preteku garancije. 

Pooblaščeni servis: 

Omega air d.o.o., Ljubljana, Cesta 

Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana.  

Pokvarjen izdelek pošljete na zgornji naslov skupaj z izpolnjenim garancijskim listom. 

 

Prodajalec: ___________________________________________________________ 

 

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:________________ 

Serijska številka naprave: __________________ 

 

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 

izpolnjenim garancijskim listom. 

 

‐  Garancija velja na območju Republike Slovenije. 

‐  Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti 

prodajalca za napake na blagu. 

 


