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AUTOMATYCZNY W£¥CZNIK POMPY model

W OPAKOWANIU:
- stycznik
- sonda
- instrukcja, deklaracja CE

8HR2

Stycznik ~230V z wbudowanym czujnikiem wilgoci (zalania).

opis dzia³ania

Je¿eli w kontrolowanym miejscu czujnik
wykryje obecnoœæ wody, nastêpuje w³¹czenie
zasilania pompy na ustawiony czas T.

Wysoka czu³oœæ gwarantuje wykrycie niewielkich zawilgoceñ powierzchni.
Czas za³¹czenia regulowany potencjometrem (dostêp do potencjometru
po wyci¹gniêciu czarnego korka z boku obudowy). Zakres regulacji mo¿na
(fabrycznie ust. 0-1min) zmieniæ prze³¹cznikiem SW, po otwarciu obudowy.

kontrolowana powierzchnia

u¿ytkowanie
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sonda

CZUJNIK
WILGOCI

REGULACJA
CZASU T

T - jest to czas potrzebny na wypompowanie
studzienki lub innego zbiornika, regulacja
potencjometrem.

- Urz¹dzenie nale¿y umieœciæ bezpoœrednio w naœciennym gnieŸdzie sieciowym ~230V . Wpi¹æ wtyczkê pompy .

OSTRZEENIE: bezwzglêdnie gniazdo sieciowe i w³¹cznik powinny znajdowaæ siê
w pomieszczeniu zamkniêtym oraz miejscu wykluczaj¹cym ich zalanie.
- Sondê umieœciæ tu¿ nad kontrolowan¹ powierzchni¹ . Kabel prowadziæ powy¿ej sondy (nie bêdzie wtedy zalewany).
Dopudzcza siê przed³u¿enie kabla sondy do 50m. Na kablu sondy napiêcie nie wystêpuje (jest odseparowany ).
- Kontrolna : do sondy przytkn¹æ zmoczon¹ w wodzie tkaninê - powinno nast¹piæ w³¹czenie pompy na ustawiony czas.
.

zasilanie wejœcie ~230V , pobór mocy < 1W (stan czuwania)
zasilanie wyjœcie ~230V, max moc za³¹czana 2KW
klasa szczelnoœæi: IP21
wymiary(d³ugoœæ, szerokoœæ, wysokoœæ) : 120 x 70x 80
temperatura pracy: -20/+60 st.C

ON

PRACA

SW
GNIAZDO SONDY

TABLICZKA ZNAMIONOWA
TIME RELAY WITH MOISTURE SENSOR
model ................................ 8HR2
producer ........................... ASE
supply ................... 230V ~50Hz
max output power ............... 8A
R

parametry:

ALARM

REG. T

2 i 3 sekcja SW: ustawienie zakresu regulacji czasu T
2 ON
3 ON zakres reg. 0 - 1min (ustawienie fabryczne)
2 OFF 3 ON zakres reg. 0 - 2min
2 ON
3 OFF zakres reg. 0 - 4min
2 OFF 3 OFF zakres reg. 0 - 8min

ZASILANIE

sonda, d³ugoœæ kabla: 3m

IP21

Uwaga: produkt nie zawiera elementów szkodliwych, jednak po jego zu¿yciu
zaleca siê zwrot do producenta lub dystrybutora..
aktualizacja : 04.2017

-

1 sekcja SW : wybór trybu pracy (fabrycznie ustawione ON)
ON - pompa pracuje gdy sonda jest zalana + ustawiony czas T
OFF - pompa pracuje tylko ustawiony czas T po wykryciu zalania
(funkcja OFF uniemo¿liwia przegrzanie pompy po zablokowaniu odp³ywu
zalecane np gdy mo¿e wyst¹piæ zamarzanie wê¿a odprowadzaj¹cego).

TRAFO

SW- prze³¹cznik serwisowy (dostêpny po zdjêciu pokrywy)

+ regulowaæ 3/4 obrotu

WIDOK PO ZDJÊCIU POKRYWY

PK

LED zielony - zasilanie
LED ¿ó³ty - wykryta woda
LED czerwony - w³¹czona pompa

1 2 3

kontrola
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