MC-2 Reverse Osmosis Microprocessor
Οδηγός Εγκαηάζηαζης

Κωδικόρ :
MC 2 Reverse Osmosis Microprocessor / 24 volts dc

Πεπιγπαθή :
Η ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή είλαη έλαο ππνινγηζηήο αληίζηξνθεο όζκσζεο πνπ κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο.
1. Κάλεη απηόκαην θαζαξηζκό κεκβξάλεο γηα 90 δεπηεξόιεπηα , όηαλ αλνίγεη ε
ηξνθνδνζία.
2. Κάλεη απηόκαην θαζαξηζκό κεκβξάλεο όηαλ μεπεξάζεη 12 ώξεο ζπλερόκελεο
ιεηηνπξγίαο.
3. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα manual θαζαξηζκό κεκβξάλεο 90 δεπηεξνιέπησλ , κε ην
πάηεκα ελόο θνπκπηνύ .
4. Έιεγρνο παξνρήο / πξνζηαζία αληιίαο. Δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο
αληιίαο / βαιβίδαο εηζόδνπ ,όηαλ ε παξνρή λεξνύ έρεη πξόβιεκα.
5. Έιεγρνο ζηάζκεο εμόδνπ. Δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο όζκσζεο ,
όηαλ ε ζηάζκε ζην δνρείν αλαπιήξσζεο θηάζεη ην επηζπκεηό ζεκείν , ή γεκίζεη
ην δνρείν απνζήθεπζεο θαζαξνύ λεξνύ.
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Ενδείξειρ :
PUMP : Τν led είλαη θσηεηλό (θόθθηλν) όηαλ ε αληιία είλαη ελεξγή
FLUSH : Τν led είλαη θσηεηλό (θόθθηλν), όηαλ ε όζκσζε είλαη ζε θαηάζηαζε
αυηόκαηνπ θαζαξηζκνύ
SOURCE : Τν led είλαη θσηεηλό , όηαλ ππάξρεη πξόβιεκα παξνρήο λεξνύ
FULL : Τν led είλαη θσηεηλό (πξάζηλν), όηαλ ην δνρείν απνζήθεπζεο είλαη γεκάην
POWER : Τν led είλαη πάληα θσηεηλό (πξάζηλν)

Σςνδεζμολογία :
1. Σην θαιώδην κε ηελ έλδεημε 1 (θίηξηλν) ζπλδένπκε ην δηαθόπηε ρακειήο
πίεζεο (low pressure switch). Ο δηαθόπηεο απηόο κπαίλεη κε ζύλδεζκν Τ ζην
ζσιελάθη παξνρήο ηεο όζκσζεο.
2. Σην θαιώδην κε ηελ έλδεημε 2 (κπιέ) ζπλδένπκε ην δηαθόπηε πςειήο πίεζεο
(high pressure switch) .Ο δηαθόπηεο απηόο κπαίλεη ζε ζεηξά κε ην ζσιελάθη
εμόδνπ ηεο όζκσζεο.
3. Σην θαιώδην κε ηελ έλδεημε 3 (θόθθηλν) ζπλδένπκε ηελ βαιβίδα θαζαξηζκνύ
(flushing solenoid valve) .Ο βαιβίδα απηή κπαίλεη παξάιιεια κε ην flow
resictor.
4. Σην θαιώδην κε ηελ έλδεημε 4 (πξάζηλν-καύξν) ζπλδένπκε ηελ αληιία πίεζεο.
Πξνζνρή ζηελ πνιηθόηεηα . Τν καύξν κε ην καύξν θαη ην πξάζηλν κε ην
θόθθηλν.
5. Σην θαιώδην κε ηελ έλδεημε 5 (πξάζηλν-καύξν) ζπλδένπκε ηελ βαιβίδα
εηζόδνπ (input solenoid valve). Ο βαιβίδα απηή κπαίλεη ζε ζεηξά κε ην
ζσιελάθη εηζόδνπ ηεο όζκσζεο θαη μεηά ην δηαθόπηε ρακειήο πίεζεο.
6. Τν θαιώδην ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο είλαη ρξώκαηνο κπιέ/θαθέ θαη εδώ
ζπλδένπκε ην ηξνθνδνηηθό 24 volts. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δελ αλάςεη
, αιιάδνπκε πνιηθόηεηα.
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