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Irrigamos parcerias 

e colhemos satisfação.

DIGIPRESS
PRESSOSTATO DIGITAL
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DIGIPRESS KREBS
01. Display Numérico: exibe as informações de 

configuração e trabalho.

02. R1: Pressão atingida.

03. R2: Pressão abaixo da mínima.

05. Botão (+) : Aumenta o valor numérico no 
display ou muda para o próximo parâmetro 
a ser configurado.

06. Botão (-) : Diminui o valor numérico ou 
seleciona o parâmetro para a edição.
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Programando o Pressostato

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

01. Leia todo o manual antes de iniciar a configuração;

02. Tenha em mãos a ficha técnica de seu pivô como referência para os 
dados a serem utilizados em alguns dos parâmetros.

COMO ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO
Para iniciar a programação, faça os seguintes procedimentos:

1. Mantenha pressionados os botões (+) e (–) por 10 segundos ou até o 
display exibir P 01. 

3. Quando o display numérico exibir P 01, você está no modo de 
configuração.
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A seguir você deve configurar a pressão e a histerese para o pressostato, 
por exemplo, utilizando valores de Pressão = 4,00 e Histerese = 1,00 você 
terá o relé de saída ligando em 4,00kgF/cm2 e desligando em 3,00kgF/
cm2.

P01 - Histerese (Valor Padrão 0,50)
1. Toque o botão (–) para entrar na configuração da histerese.

2. Utilize os botões  (+) e (–) para escolher o valor desejado.

3. Aguarde 5 segundos e o display volta a exibir P01.

4. Pressione o botão (+) para configurar o próximo parâmetro.

P02 - Pressão (Valor Padrão 4,00)
1. Com o display exibindo P02, toque o botão (–) para entrar na configu-

ração da pressão.

2. Utilize os botões  (+) e (–) para escolher o valor desejado.

3. Aguarde 5 segundos e o display volta a exibir P02.

4. Pressione o botão (+) para salvar as configurações.
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PRESSOSTATO KP-01

ALIMENTAÇÃO: 24VCC / VCA 3,6VA

SAÍDAS RELÉ SPDT (250VCA  @  5A  cosφ = 1)

PRESSÃO 0 A 10,5  kgf/cm2
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Termo de Garantia
É assegurada ao comprador original do Digipress KREBS garantia contra 
defeitos de material e fabricação pelo prazo de 01 (um) ano a partir da 
data de emissão de Nota Fiscal, nas seguintes condições:

1. Por comprador original entende-se o primeiro comprador que tenha 
adquirido o equipamento, diretamente da fábrica ou de representante 
autorizado.

2. Esta garantia é intransferível e válida durante o prazo desde que o 
equipamento seja utilizado de acordo com as instruções constantes 
do MANUAL TÉCNICO.

3. A responsabilidade da KREBSFER durante o período de garantia será 
reparar ou substituir os itens examinados pela fábrica, que apresentem 
defeitos de material ou de fabricação, desde que, desse defeito lhe 
tenha sido dado conhecimento imediatamente após a constatação 
do mesmo. A KREBSFER tem o prazo máximo de 60 dias para o 
cumprimento de sua obrigação. A KREBSFER envidará esforços no 
sentido de atender o cumprimento de sua obrigação, no menor prazo 
possível, respeitado o prazo legal. Com o reparo ou a substituição fica 
plenamente satisfeita a garantia, sem qualquer outra responsabilidade 
para a KREBSFER.

4. As peças ou partes defeituosas serão, depois de cumprida a sua 
substituição, de propriedade exclusiva da KREBSFER.

5. A reparação, modificação ou substituição das peças ou da parte que 
apresentou defeito de fabricação não dará ensejo à prorrogação do 
prazo de garantia.

6. As peças, as partes e demais componentes do equipamento 
adquiridos de terceiros, terão como garantia os prazos e condições 
estipulados pela KREBSFER, exceto materiais elétricos, os quais não 
possuem garantia.

7. O período de garantia fluirá normalmente durante o tempo necessá-
rio para eventuais reparos.

8. Fica, desde já, expresso e pactuado que a responsabilidade da  
KREBSFER está estritamente limitada aos seus funcionários e à qualida-
de do material fornecido.

9. A garantia não cobrirá defeitos que resultem de:

a. variações de energia na rede;

b. acidentes causados por imprudência, imperícia, negligência ou maus 
tratos, tais como: batidas, choques com outros equipamentos ou obstá-
culo que possam prejudicar o perfeito funcionamento do Digilamm®;

c. condições impróprias de armazenagem e estocagem das peças 
do produto, sujeito às agressões ambientais, tais como: influências 
químicas, atmosféricas, elétricas ou outras análogas, não apropriadas à 
preservação das peças;

d. a manobra ou a inobservância das instruções de uso fornecidas ao 
cliente pela KREBSFER;

e. caso fortuito ou de força maior, definidos pela legislação vigente;

f. agregamento de qualquer outro produto ou equipamento ao 
Digilamm®, qualquer alteração, por menor que seja, da configuração 
original do equipamento, bem como, produtos alterados, modificados 
ou desmontados pelo comprador ou por terceiros.

10. A garantia será sempre prestadas nas dependências da fábrica pelo 
representante ou técnico autorizado pela KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.;

11. A KREBSFER INDUSTRIAL LTDA, na busca constante do aperfeiçoa-
mento de seus produtos, reserva-se ao direito de introduzir modifica-
ções ou alterações nos equipamentos de sua fabricação, sem incorrer 
na obrigação de aplicá-los nos produtos anteriormente fabricados.
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