GP 8 a AnalogFlowmaster

Sud 50 l.
Sud 120 l.

Sud 200 l.

Návod k obsluze
Děkujeme vám za důvěru, kterou dáváte naší firmě tím, že jste si zakoupili DP Flowmaster.
Náš výrobek splńuje nejpřísnější předpisy.
Dokonalou funkci a životnost docílíte správnou montáží a údržbou.
Kontrolní jednotka se může také ovládat za pomoci dálkového ovládání. ”Remote Control” funkce dovoluje
automatickou kontrolu a může se používat ve spojitosti se sběracími vozy, balíkovými lisy, sekačkami, ale také
v průmyslu, všude kde je potřeba dávkování konzervačních látek.
Sensor namontovaný na stroji (stačí mechnický brzdový spínač )automaticky spíná a vypíná pumpu. Jediné na
co je potřeba dávat pozor je výmněna sudů, nebo kanystrů.
Přesné dávkování zajišťuje průtokoměr dodaný spolu s čerpadlem.

Upozornění—bezpečnost
především!

Pumpa je testována a CE-označena
Řídící jednotka a elektronika je v rámci
EMC-norem.

Při použití kyselin a jiných agresivních látek
platí platné bezpečnostní předpisy.
Abychom zachovali bezpečnost, vyprázdňuje
pumpa hadice při vypnutí pokud se používá
elektronická řídící jednotka.
Toto zabraňuje možnost úrazů popálením
např. při inspekci, nebo údržbě stroje

(EN50081-1,-2,
EN50011B, EN50082-1)
(EN61000-4-2, -3, -4, úroveň 3)
Tento výrobek je vyroben, testován a
označen podle platných bezpečnostních
předpisů
EU-předpis 89/392/EØF.
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Analog Flowmaster

Kabel s konektorem
pro připojení čerpadla

Kabel pro připojení 12
V. Hnědý kabel je +

Pokud chcete spínat čerpadlo za pomoci externího spinače,
použijte kabel pro dálkové ovládání.
Pokud spojíte oba kabely, čerpadlo se rozběhne. Pří přerušení, se
zastaví. Použijte mechanický, nebo magnetický spinač.
Pokud je na stroji signál 12V, připojte 12 V na modrý kabel. Pokud
je přiveden na modý kabel 12 V, čerpadlo se rozběhne, pokud se
přívod přeruší, čerpadlo se zastaví.

Volba trysek
Důležité:
Zvolte správnou velikost trysek pro vaši potřebu.
Tabulka dole ukazuje dodávané množství při použití jednotlivých typů trysek.
Tato tabulka je jen orientační.
Dbejte prosím na základní pravidlo:
Volte trysky tak, abyste nepřetěžovali čerpadlo. Znamá
to, že volíme trysky tak, aby čerpadlo nemuselo pracovat
na plný výkon.
Výkon čerpadla snižuje délka hadic. Použijte proto jen
potřebnou délku hadic

Výpočet:
Váha( Tuny) x Doporučené dávkování (litrů na tunu)
Doba zpracování

= litrů / min
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Průtokoměr
Průtokoměr se montuje na hadici mezi čerpadlem a tryskami.
Typ - 0,66 - 6,66 l/min

Montuje se ve svislé poloze.
Průtokoměr odolává kyselinám.
Při použití biologických konzervantů s vyšší hustotou je potřeba kompenzovat
hodnoty. Čím větší hustota, tím je větší plusová odchylka.
To znamená, že průtokoměr ukazuje více, než je skutečně dodávané množství.
Doporučujeme provést kalibraci načerpáním konkretního množství kapaliny za
určitý čas a vypočítat skutečně dodané množství.
V takovém případě musíme počítat s touto odchylkou a korigovat srávné množství
vzhledem
ke stupnici.

Schema zapojení

trysky

+12V
hnědá
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