REGULATOR POZIOMU CIECZY
FUNKCJA
Regulator poziomu wody jest stosowany w zbiornikach basenów k¹pielowych.
Sk³ada siê z:
– elektronicznego uk³adu sterowania,
– sond do wody.
Sondy s¹ zasilane napiêciem bezpiecznym (5 V). Przewody sond mog¹ byæ
2
przed³u¿one do 50 m przewodem o przekroju 1,5 mm . Regulator poziomu wody
posiada zabezpieczenie czasowe, które nie powoduje przypadkowego prze³¹czenia
uk³adów np. w przypadku falowania wody.
MONTA¯ SOND I ZASADA DZIA£ANIA
Sondy s¹ wykonane z materia³ów odpornych na wodê chlorowan¹ i ozonowan¹.
Przewody sond s¹ wystarczaj¹co mocne, aby sondy by³y bezpoœrednio zawieszone
w zbiorniku. Mocowanie sond dokonuje siê w górnej czêœci zbiornika. Sondy powinny
2
byæ po³¹czone z regulatorem poziomu wody przewodami 5 x 1,5 mm . Zawieszenie
sond w zbiorniku powinno byæ zgodne z numeracj¹. Poziom wody powinien wahaæ siê
pomiêdzy sondami: 4 – MAX zawór EZ (wy³¹czony) a sond¹ 3 – MIN zawór EZ
(za³¹czony), sygnalizacja – diodami zielonymi MIN – MAX. Pompa przestaje pompowaæ
wodê poni¿ej poziomu sondy 1 – SUCHOBIEG, ( sygnalizacja-pulsuj¹c¹ diod¹ ¿ó³t¹,)
a za³¹cza siê po uzyskaniu poziomu sondy 4 – MAX. Po uzyskaniu poziomu wody
sonda 5 mo¿e byæ wykorzystana jako przymusowa praca pompy i sygnalizacja
ALARMU oraz œwiecenie siê diody czerwonej. Regulator posiada dodatkowo wy³¹cznik
elektrozaworu EZ nawet gdy funkcja pracy regulatora wymusza jego za³¹czenie.
ELEKTRYCZNE PO£ACZENIA
Elektryczne po³¹czenia nale¿y wykonaæ zgodnie z planem zacisków regulatora
poziomu cieczy. Zasilanie musi byæ doprowadzone przy zastosowaniu wy³¹cznika
przeciwpora¿eniowego o pr¹dzie 30 mA.
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