Tam otomatik filtre temizleme
için ters yıkama motoru
Ürün spesifikasyonu
Uygulama
Z74S ters yıkamalı motor, tüm Honeywell Braukman
ters tıkamalı filtreler için tam otomatik filtre temizleme,
filtre kombinasyonları ve pim bağlantılı su tedarik
ünitelerini sağlar. Süngü bağlantısı alet kullanmadan
Z74S’e takılmayı sağlar. Ters yıkama aralığı 45 güne
ayarlıdır.
Z74S ters yıkamalı motorun, bataryanın düşük seviyede
olduğu zamanlarda küresel vananın açılmasını
engelleyen ve iki gün boyunca bunu akustik sinyal
vasıtası ile haber veren bir emniyet işlevi vardır.
Özellikleri
* Süngü bağlantısı alet kullanmadan takılmasını sağlar
* Kapanmayı sağlamak için bataryanın düşükse, küresel
vananın açılmasını engelleyen kilit mekanizması ile
* Fabrika çıkışında 45 güne ayarlanır
* Bataryanın çalışması
* Entegre elektrik parazit önleme ile üretilmiştir
Uygulama Alanları
Honeywell Braukman filtrelerinin tam otomatik
ters yıkaması, filtre kombinasyonları, su tedarik ve
dağıtım üniteleri için.
Teknik Veriler
Malzemeler

Batarya

* Yüksek kalitede sentetik malzeme yuvası PA66,
siyah/mavi
Ters durulama
Ters durulama süresi= Yaklaşık 30 sn.
4.0 bar çalışma basıncındaki ters durulama miktarı=

Filtre boyutu
½” + ¾”
1” + 1 ¼”
1 ½” + 2”

Suyolu
bağlantısı
DN 50
DN 50
DN 70

Ters yıkama
miktarı(litre)
12
15
18

: Üç LR6-1.5 Mignon/AA alkali
manganez batarya
Batarya ömrü : Yaklaşık 1 yıl
Su sıcaklığı
: Maksimum 40 0
Zaman aralığı : 45 gün
Ortam şartları : 5...80% nispi nem= 0.. 400
Koruma tipi
: IP 40/VDE 047/EM 60529

Z74STers yıkamalı motor

Çalışma Prensibi
Belirlenen zaman aralığının sonunda, Z74S küresel
vanayı açar. Küresel vananın açılışı, ters yıkama
fonksiyonunu harekete geçiren filtre içinde basınç
farkına neden olur. Küresel vana, ters yıkama süresinin
sonunda tekrar kapanır. Ek bir emniyet fonksiyonu
küresel vananın açılmasını engeller ve böylece
istenmeyen su kaybını engeller. Bir zil sesi 2 gün süreli
pil ömrünün sonunu işaretle bildirir.
Opsiyonlar
Z74S-A = süngü bağlantılı
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