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Instrukcja montażu

Ele
ementy czujjnika Flow-C
Clik:
1. Trójnik - w nim umiesszczony jest czujnik Flow
w-Clik. Trójnik montowan
ny
jest w syste
emie nawadniania.
2. Korek – użżywany jest do
d uszczelnienia korpusu
u w przypadk
ku gdy czujn
nik
nie został zainstalowan
z
ny
3. Pierścień uszczelniający typu O - stosowan
ny do uszcze
elnienia korkka
w obudowie czujnika
4. Nasadka – utrzymuje korek
k
w korp
pusie czujnika
a
5. Zakrętka – unierucham
mia górną czę
ęść czujnika
Mo
ontaż czujnika Flow-Clik:
Wielkość średnicy oferowa
anych czujników wynosi od 1 do 3 cali. Czujn
nik
zosstał zaprojekktowany w ta
aki sposób, aby
a można go
g było zamo
ontować w lin
nii
głó
ównej układu
u nawadniają
ącego lub w przewodzie
e bocznym. Czujnik mu
usi
zosstać zamonttowany za zaworem
z
głó
ównym (w przypadku
p
montażu w lin
nii
głó
ównej) lub za
a zaworem sekcyjnym
s
( w przypadkku montażu w przewodzzie
bocznym). Po
onadto, czujnik musi zostać
z
zamo
ontowany w na odcinkku
cha
arakteryzującym się niskkimi turbulencjami. Monta
ażu czujnika
a na odcinku o
siln
nych turbulen
ncjach może
e skutkować błędnymi odczytami.

oniższy rysun
nek przedsta
awia zalecan
ny sposób montażu
m
czujjnika. Długość odcinka p
przewodu zn
najdującego się
Po
przzed wlotem do czujnika musi wyno
osić przynajjmniej 10x średnica
ś
przzewodu, nato
omiast odleg
głość przewo
odu
zna
ajdującego się
s za wylottem z czujnika musi wyynosić przyn
najmniej 5x średnica przzewodu. Tak
kie rozwiąza
anie
zapewni optym
malną lokaliza
ację czujnika
a w układzie nawadniając
cym.

Minimum
5x średnica
przewodu od
najbliższego
kolanka

Minimum 10x średnica przew
wodu
od najbliższzego kolanka

LINIA GŁÓW
WNA LUB PR
RZEWÓD
BOCZNY

Kierunek
przepływu

ontaż czujnika Flow-Clik:
Mo
Ob
budowa czujjnika wyposażony jest w korek słu
użący do mo
ontażu korpusu w układ
dzie nawadn
niającym przzed
zamontowaniem czujnika Flow-Clik.
F
Um
możliwia to działanie
d
ukła
adu nawadniającego bezz zainstalowa
anego czujnika i
uniemożliwia uszkodzenia czujnika pod
dczas montażżu obudowy..
Uw
waga: Nie wyyjmuj korka lu
ub czujnika z obudowy gdy
g układ zna
ajduje się pod
d ciśnieniem
m.
Mo
ontaż czujnika w obudo
owie:
1. Wyłącz ciśniienie w układ
dzie.
2. Odkręć zakrrętkę w górne
ej części obu
udowy
3. Użyj szczypiiec lub śrubo
okręta, aby ostrożnie
o
pod
dważyć korek
k w obudowie
e.
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4. Włóż czujn
nik do obud
dowy (upew
wnij się, że obydwa do
ołączone pie
erścienie
uszczelniają
ące typu O znajdują się
ę w rowkach
h na spodzie czujnika). Czujnik
posiada pła
aską powierzcchnię, która styka się z gładka
g
powie
erzchnią obud
dowy.
5. Załóż zakrę
ętkę na obudo
owę (nakrętkkę należy do
okręcić ręcznie)

6. Przełóż dwa
a przewody czujnika przez otwór w pokrywie
p
i za
atrzaśnij pokkrywę na
zakrętce.
ENIE! Czujnik można sto
osować wyłą
ącznie w ob
bwodach 24 VAC. Nigdyy nie stosuj czujnika w
OSTRZEŻE
obwodach 11V lub 220V
V.
Po
odłączanie czujnika
c
Flow
w-Clik do je
ednostki sterującej
Po
odłączanie czzujnika Flow--Clik do pane
elu sterujące
ego
Czzujnik Flow-C
Clik został wyyposażony w dwa przew
wody (czerwo
ony i czarny)), które są po
odłączone bezpośrednio
o do
skrrzynki Flow-C
Clik zamonto
owanej blisko
o panelu ste
erującego (pa
atrz Instrukcjja Flow-Clik w celu uzysk
kania informacji
na temat sche
ematu połącczeń). Minim
malna grubo
ość przewod
du służącego
o do podłącczenia czujn
nika do pan
nelu
powinna wynossić 1 mm (ma
aksymalna długość
d
przew
wodu – 300m
m).
Czerwony

Panel ste
erujący

Czzarny

Uwaga:
Maksymalna
odległość – 300m
m
Czujnik Flow-C
Clik

Czerwony

Czarny

Biały

Do ste
erownika

Żółty

odłączanie czujnika
c
do modułu
m
z za
aciskami firm
my Hunter lub panelu sterującego
s
Po
e), które są
Czzujnik Flow-C
Clik-IMMS został
z
wypossażony w 4 przewody (dwa białe i dwa żółte
ą bezpośred
dnio
podłączone do
o modułu z zaciskami fo
ormy Hunter lub panelu
u sterującego (patrz Insstrukcja Czujjnika Flow-C
ClikIMMS, w celu uzyskania informacji na temat sch
hematu połą
ączeń. Minim
malna grubośść przewodu
u służącego do
podłączenia czzujnika do modułu z zaciskami lub pa
anelu sterow
wania powinn
na wynosić 1 mm (maksy
ymalna długo
ość
przzewodu – 30
00m).
Biały
Ż
Żółty
Żółty

Uwaga: Maksy
ymalna
odległość – 300m

Pan
nel
sterujjący
Białyy

Czujnik Flow
w-Clik IMMS

Moduł
M
z zaciskam
mi Panel sterując
cy

Oficjalny Impo
O
orter i Dystrybutor w Pols
sce:
M
MILEX
system
my nawadniiania
Ul. Obrońców Dobrzykowa
a 3, 09-522 Dobrzyków
D
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