POPIS:
Spin je mechanizmus, který chrání elektročerpadlo a jiné podobné přístroje proti suchému režimu. Lze jej také použít při automatickém spuštění a vypnutí čerpadel, které přečerpávají vodu z
vysokých vodních zásobníků. Při spuštění mechanizmus aktivuje elektročerpadlo a udržuje jej v provozu do okamžiku určitého průtoku vody ve vedení.Když se průtok ve vedení vynuluje, je
aktivován časový spínač, který zpozdí vypnutí čerpadla až po nastavitelném čase uvnitř mechanizmu. Ke spuštění čerpadla dochází také, když vnitřní ventil mechanizmu je aktivován mimovolným
průtokem vody (například pro pokles, kdy se voda přečerpává z přeplněného zásobníku).
DOSTUPNÉ VERZE:
TECHNICKÉ ÚDAJE:

VERZE S
ELEKTRICKOU
ZÁSTRČKOU
SCHUKO S
HORIZONTÁLNÍ
INSTALACÍ

VERZE S ELE.
ZÁSTRČKOU SCHUKO
S VERTIKÁLNÍ
INSTALACÍ

VERZE PRO EVENT.
KABELÁŽ
(ELEKTRICKÉ
KABELY JSOU
OPČNÍ)

Napájení:
230/115V~ ± 10% - 50/60Hz
Maximální proud:
12A
Časové pole seřízení:
10 – 180 vteřin
Výrobní nastavení timer:
10 vteřin
Max. tlak:
10 Bar
Max. Teplota tekutiny:
55°C
Stupeň ochrany: IP44 (verze s elektrickou zásuvkou)
IP 65 (verze bez elektrické zásuvky)
Druh (odkaz EN 60730-1):
1.B
Připojení:
vstup 1” G KUŽEL - ISO 228
výstup 1” G PROTIKUS - ISO 228
(oboustranný konektor protikusu na požádání)
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

K zamezení elektrickým nárazům a nebezpečím požáru postupujte přísně dle níže uvedených rad:
- Mechanizmy se zásuvkou SCHUKO budou instalovány v horizontálním, nebo vertikálním směru nastaveném touto zásuvkou.
- Před jakýmkoliv zákrokem oddělte zařízení od elektrické sítě.
- Ujistěte se, že použité el. kabely mají vhodný průměr pro výkon použitého čerpadla a že el. připojení, zejména vnitřní část protikusu shuko, nejsou dostupné vodě.
- Pokud výkon čerpadla je vyšší než ½ Hp a teplota prostředí vyšší než 25°C, použijte kabely s tepelným odpo rem ne nižším než 99°C.
- Vždy používejte automatický diferenciální vypínač s I∆
∆n=30mA v případě použití v bazénech, fontánách, jezírkách a pod.
PŘÍKLADY POUŽITÍ:
PLNÍCÍ FUNKCE:

VYPRAZDŇOVACÍ FUNKCE:

Instalujte Spin u výstupu od čerpadla pro jeho ochranu proti provozu naprázdno v případě
nedostatku vody v odsávání
POUŽITÍ S CELKY VYROVNÁVAJÍCÍ TLAK, NEBO S AUTOKLÁVOVÝMI SYSTÉMY:

Instalujte Spin u výstupu od čerpadla pro jeho automatické spuštění a zastavení při
otevírání a zavírání kohoutků

115-230V~ 1/N/PE

TLAKOMĚR

Spin

ELEKTROČERPADLO

Instalujte Spin u výstupu celku vyrovnávající tlak pro ochranu zařízení před případným suchým provozem. Elektrické připojení se musí shodovat s následujícím pořadím: Elektrická
linka→Tlakoměr→Spin→Elektročerpadlo. Seřiďte prodlení vypnutí prostřednictvím vnitřního ovladače podle expanzní nádrže tak, aby každé uzavření elektročerpadla mělo čas naplnit zásobník
s vodou a přepnout tlakoměr.
FUNKČNÍ ČÁSTI A VNITŘNÍ KABELY MECHANIZMU:
1. Tlačítko reset (znovu spustí jednotku po
zastavení z nedostatku vody)
2. Kontrolka zastavení za sucha (svítící
ukazuje přerušení průchodu vody, stabilní
ukazuje zastavení z nedostatku vody)
3. Kontrolka napětí sítě
4. Připojení motoru
5. Připojení přívodní linky
6. Připojení uzemnění
7. Zásuvka Schuko opční (jako alternativa je
dostupný druhý chránič kabelu)
8. Vstupní chránič napájení ze sítě
9. Vstupní konektor vody
10. Výstupní konektor vody
11. Seřizovací ovladač prodlevy stop
(minim. 10 vteřin, max. 180 vteřin).
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ČERPADLO

OBJEM ZÁSOBNÍKU
24 litri
50 litri
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115-230V~
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SEŘÍZENÍ PRODLEVY VYPNITÍ:

VNITŘNÍ KABELY:

1
2

~

Pomocí hranatého šroubováku změňte hodnotu prodlevy na vnitřním seřizovacím ovladači; tabulka na straně udává některé indikativní hodnoty pro
seřízení v poměru s čerpadlem a expanzní nádobou, které jsou nainstalovány.
POZOR: neseřizujte silou šroub nad minimální ani maximální bod koncového chodu, jinak jej nenávratně poškodíte. Při seřizování prodlevy vypnutí se
odvolejte na omezení vyjádřené výrobcem elektročerpadla, týkající se maximálního povoleného času provozu za sucha bez nebezpečí poškození čerpadla.
1.0 Hp
2.0 Hp

60 s
20 s

AUTOMATICKÝ RESET:
Spin je vybaven funkcí
po přerušení pro nedostatek
počtem pokusů jsou uvedeny
min. intervaly).

ZÁRUKA:
Výrobek je pokryt zárukou proti
podmínky, že bude
zasaženo.

80 s
40 s

MOŽNÉ ANOMÁLIE:
ANOMÁLIE
Mechanizmus se často
zablokuje a hlásí
nedostatek vody:

ŘEŠENÍ
- Zkontrolujte potrubí a event. Filtry zda nejsou ucpány
- Pokuste se zvýšit prodlení vypnutí mechanizmu

Mechanizmus nezastaví
čerpadlo:

- Zkontrolujte případnou přítomnost cizích těles u vstupu
do mechanizmu
- Obraťte se na prodejce

Čerpadlo nedodává
vodu

- Zkontrolujte sání čerpadla a a řádný směr montáže
Spin
- Udržujte stisknuté tlačítko reset až se čerpadlo
zprovozní nepřetržitě

automatického resetu, který znovu spustí čerpadlo v řádných intervalech
vody. Časový interval mezi automatickými spuštěními a maximálním
na balení a mohou se měnit podle druhu modelů (standard 4 pokusy a 60

případným výrobním vadám po dobu 24 měsíců ode dne nákupu za
zdokumentována a že přístroj nebyl demontován a/nebo do nebylo

