
Modelo:  PS 1100 / 1100M

PRESSOSTATO ELETRÔNICO
SEM E COM MANÔMETRO

MANUAL DE INSTALAÇÃO



INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o pressostato da KOMECO, desenvolvida para oferecer maior conforto e 
bem-estar. Trabalhamos com produtos que possuem alta tecnologia garantido mais durabilidade e 
segurança.

Para sua maior comodidade, disponibilizamos técnicos credenciados em diversas regiões do Brasil 
amplamente qualificados a prestar serviços de instalação e manutenção nos produtos KOMECO.

Oferecemos também um serviço exclusivo de atendimento gratuito ao consumidor para esclareci-
mento de dúvidas, informações sobre as nossas assistências, instaladores e ouvidoria:

Seu pressostato possui diversas características que tornarão seu trabalho mais rápido e fácil. 
Segurança, conforto e confiabilidade foram nosso alvo como prioridade para o projeto deste 
equipamento, bem como a fácil manutenção e operação.

O pressostato é um equipamento que trabalha com um pressostato interligado a um fluxostato. 
Mantém a rede sempre pressurizada, ligando a bomba quando abrimos qualquer ponto de 
consumo de água (queda de pressão na rede hidráulica) e desligando a mesma quando fechamos o 
consumo de água (baixo de fluxo).

Este produto deve ser instalado em acordo 
com as normas vigentes e manual do usuário. 
Se o aparelho for instalado fora das normas 
exigidas, o cliente perde o direito da garantia 
KOMECO.

A garantia estendida somente é concedida 
através das nossas assistências técnicas 
credenciadas.

Esse manual está sujeito a alterações sem aviso 
prévio. Para ter acesso a novas versões acesse 
o site www.komeco.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão: 110V - 220V Bivolt Máxima pressão de trabalho: 10bar

Frequência: 60Hz Máxima temperatura da água: 90°C

Corrente máxima: 10A Conexões: 1'' (entrada e saída)

Proteção IP 65 Máxima operação: 1.1Kw

Temp. ambiente: 4°C a 90°C 
(local de instalação)

Pressão de acionamento: 8mca
(configuração de fábrica)

Pressão para desligar: 16mca

PS 1100 PS 1100M

Dimensões Embalagem
230x167x179mm

Peso Líquido
1,18kg

Peso Bruto
1,38kg

Dimensões Produto
167x170x220mm

Código Comercial
0100032446

Dimensões Embalagem
152x145x187mm

Peso Líquido
1,135kg

Peso Bruto
1,26kg

Dimensões Produto
143x173x175mm

Código Comercial
0100032445
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Não exceder a altura de 15 metros entre o pressostato e o ponto de consumo. Caso ultrapasse 
esta altura, o pressostato pode ser instalado até 5 metros de altura da bomba.

Caso o pressostato seja instalado a 5 metros de altura da bomba, instalar abaixo do pressostato 
válvula de retenção, evitando retorno de água.

Verificar se a bomba de água ao ser instalado o pressostato, atende as caracterizas do 
pressostato.

Produto equipado com válvula de segurança para evitar o rompimento do diafragma.

Não instalar o pressostato com as setas de indicação do fluxo de água voltados para baixo.

O pressostato pode ser instalado diretamente na saída da bomba ou entre a bomba e o ponto 
de armazenamento de água.

2. INSTALANDO O APARELHO

Nota:
Bombas com boia de nível
devem estar na posição ligado.

Tomada adaptada 
ao cabo elétrico.
(não acompanha o produto)
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Diagrama elétrico para conexão de bombas monofásicas 110-220V de até 1,5CV.

2. INSTALANDO O APARELHO

DIAGRAMA E CONEXÕES ELÉTRICAS
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LIGAÇÃO
REDE ELÉTRICA

LIGAÇÃO
BOMBA

ENERGIZADO
BOMBA LIGADA
FALHA

REINICIAR
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FUNCIONAMENTO E DETALHES

2. INSTALANDO O APARELHO

Ao desparafusar a tampa frontal, o diagrama elétrico estará disponível na parte traseira da 
tampa frontal. Utilizar cabos para ligação do produto de no mínimo 6mm e no máximo 9mm 
de espessura externa, a fim de garantir uma boa vedação e estanque do produto em seus 
prensa cabos.

Após efetuado a ligação dos cabos nos conectores e fixar a tampa frontal, verificar se os 
parafusos centrais estão com aperto suficiente para vedação completa da tampa frontal.



08 Manual do Usuário

3. INICIANDO

INDICAÇÕES DE LED

> LED verde “energizado”, pressostato está energizado;

> LED amarelo “bomba ligada”, pressostato em funcionamento e sistema funcionando 
normalmente;

> LED vermelho “falha”, pressostato não detecta água na rede e não atinge a pressão 
necessária de funcionamento correto.

> Botão vermelho “reiniciar”, reinicia o pressostato caso apresente falha, desta forma o 
pressostato reinicia novamente afim de normalizar o funcionamento do sistema.

Após concluir a instalação do pressostato na bomba de água, o pressostato pode ser 
energizado a rede elétrica. O pressostato entra em funcionamento e permanece ligado por 
alguns segundos até a rede hidráulica atingir a pressão máxima de acordo com a capacidade 
da bomba de água.

Caso o pressostato apresente LED vermelho “falha”, deve ser realizado a reinicialização do 
pressostato pressionando o botão vermelho “reiniciar”.
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4. FUNCIONAMENTO

5. POSSÍVEIS CAUSAS E FALHAS

A operação inicial e reconhecida pelo pressostato, o produto está em perfeitas condições 
para funcionamento.

Quando ocorrem avarias operacionais como, falta de água e obstruções nas tubulações, o 
pressostato reconhece a avaria e aciona o LED vermelho “falha”, ao mesmo tempo bloqueia 
o funcionamento da bomba de água, evitando a queima da motor da bomba e funcionamen-
tos a seco.

Caso aconteça qualquer parada do sistema por avaria, o pressostato deve ser reiniciado 
novamente somente após a realização dos reparos.

TIPO/DEFEITO

Bomba não funciona

Bomba funciona
constantemente

Bomba funciona
intermitente

Bomba travada

POSSÍVEIS CAUSAS NO PRESSOSTATO POSSÍVEIS CAUSAS NA MOTOBOMBA

Placa principal danificada
Falha na tensão
Bomba travada
Cabos de ligação invertidos

Presença de vazamento superior ao
fluxo minimo de 0,6 l/min

Placa principal danificada
Detector de fluxo está travado na saida
Botão reiniciar está travado
Bomba não fornece pressão suficiente

Presença de vazamento inferior tao
fluxo minimo de 0,6 l/min

Placa principal danificada
Bomba não fornece pressão suficiente

Falta de água
Problema na sucção

Placa principal danificada
Bomba não fornece pressão suficiente
Reiniciar o pressostato
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6. TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Caso o 

rasuradas, alteradas ou preenchidas 

concedida. 

Para a instalação dos produtos KOMECO, 
com ASSISTÊNCIA CREDENCIADA 
KOMECO, entre em contato com SAC ou 
acesse o site: www.komeco.com.br 

FABRICAÇÃO.

A GARANTIA KOMECO NÃO COBRE:

emissão da Nota Fiscal de Compra do 
praduto e tem prazo legal de 90 (noventa) 

de Defesa da Consumidor. 

Códi&Q de Defesa do Consumidor. 

tenha em mãos:
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6. TERMO DE GARANTIA

manual. compromissos em nome da KOMLOG 
IMPORTAÇÃO LTDA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
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7. AUTENTICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

de obra Credenciada KOMECO.



www.komeco.com.br

SAC
4007 1806
(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)


