STEROWNIK ZEGAROWY DO SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH TL2C, TL2YC
Instrukcja obsługi

Przeznaczenie:
Sterownik jest przeznaczony do sterowania przepływem bieŜącej, czystej, zimnej wody
zasilającej zraszacze bądź inne odbiorniki wody dla tradycyjnych systemów
zraszających i mikrozraszania. Nie stosować w systemie zraszaczy wynurzalnych ze
względu na moŜliwość powstania zbyt wysokich oporów przepływu w instalacji.
Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 4 bar.
Sterownik działa na zasadzie minutnika tzn. po ręcznym ustawieniu Ŝądanego czasu
nawadniania, sterownik otwiera przepływ wody i zamyka go automatycznie po
zakończeniu pracy.
Sterownik posiada wejście do przyłączenia na kran z gwintami: 1” lub po odkręceniu
redukcji- ¾”. Na wyjście M¾” fabrycznie nakręcono przyłącze kranowe w wersji TL2C
lub rozdzielacz podwójny w wersji TL2YC.
Urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, działa na zasadzie klasycznego
mechanizmu zegarowego ze spręŜyną napędową.
Instalacja:
Sterownik instalować na kranie czerpalnym 1” lub ¾” w pozycji pionowej, przykręcając
za pomocą obrotowej nakrętki. Na wyjście sterownika nałoŜyć szybkozłączkę z węŜem
ogrodniczym.
NaleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie węŜa za pomocą opcjonalnego uchwytu, aby
nie doszło do uszkodzenia sterownika podczas ewentualnego pociągnięcia za wąŜ.
UWAGA! Mechaniczne uszkodzenie urządzenia podczas uŜytkowania nie jest objęte procedurą reklamacyjną!
Obsługa:
Otworzyć kran czerpalny a następnie przekręcić tarczę minutnika w prawo na Ŝądany czas nawadniania
wskazywany przez znacznik. Odmierzanie czasu rozpocznie się a zawór otworzy przepływ wody. Po upływie
Ŝądanego czasu sterownik wyłączy się a tarcza wskaŜe czas „0”.
MoŜliwe jest ustawienie ręcznego otwarcia zaworu poprzez ustawienie tarczy w pozycji „MANUAL ON”. Zawór
pozostanie otwarty do czasu ponownego ustawienia tarczy w pozycji pracy automatycznej lub wyłączenia („0”).
Warunki pracy, konserwacja i zabezpieczenie przed mrozem.
Ten sterownik zaprojektowano do stosowania przy dodatnich temperaturach otoczenia.
Urządzenie musi być umieszczone w miejscu zabezpieczonym przed opadami i skraplającą się
wodą!
Uwaga! Przed nastaniem mrozów naleŜy bezwzględnie otworzyć przepływ, przedmuchać,
wymontować sterownik i przechowywać go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem!
Przed ponowną instalacją sprawdzić stan uszczelki kranowej a w razie zuŜycia- wymienić na nową.
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