sonda 7

impulsní magnetické sondy _7x

Trubka 50mm
sonda 6

min. 10cm
Sepnutá sonda(relé) je pouze ta, u které se nachází magnetický plovák.
Sepnutí sondy signalizuje červená LED dioda.
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Jednotlivé sondy musí být umítněny od sebe v dostatečné
vzdálenosti!
Pokud by se sepnuly dvě sondy naráz dojde k
vyblokování zařízení!

Autom. hlídání hladiny - impulsní magnetické sondy

impulse sensors

Trubka 50mm

Bazénový blok
Vyblokování filtrace
pokud v jímce není voda
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Aktivace filtrace pro možné
zapnutí v ručním nebo autom. režimu

Přednostní zapnutí
filtrace
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ručně

Výstup na elektroventil
pro dopouštění vody
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Přečerpávání z akum. nádrže
Dopouštění
Přednostně spíná filtrační
spíná el. Ventil
čerpadlo.
Blokace filtrace
Při nedostatku vody se
filtrace nedá zapnout!
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Dopouštění zapnuto
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Pokud je voda pod sondou 1spíná dopouštění vody a filtrace je
trvale vyblokována. (svítí Led “Dop.”)
Překročí-li voda sondu 2 dopouštění vypíná a filtrace se uvede do aktivačního
stavu pro její možné zapnutí (svíti led “V5” zhasne LED “Dop.”)
Při přetečení bazénu na sondu 4 přednostně spíná filtrace.(svítí LED “Filtr”)
Při přečerpání vody pod sondu 3 filtrace vypíná.(zhasne LED “Filtr”)

Jednotlivé sondy musí být umítněny od sebe v dostatečné
vzdálenosti!
Pokud by se sepnuly dvě sondy naráz dojde k
vyblokování zařízení!

