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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu 
 

Produkty:  MicroTrac; Wieża chłodnicza MicroVision; Regulator czasowy MicroVision; Kontrolery kotłów MicroVision 

Nr modeli  Modele kontrolerów wież chłodniczych:  MVS1YZ-X lub MVS2YZ-X, gdzie w miejscu Y może znajdować się P 

lub X; gdzie w miejscu Z może znajdować się A, B, C, D, F lub X, gdzie X jest końcówką kodową i może być 

dowolnym znakiem alfanumerycznym, łącznie do 11 znaków alfanumerycznych;  Modele regulatorów czasowych 

MicroVision: MVT1YZ-X lub MVT2YZ-X, gdzie w miejscu Y może znajdować się P lub X; gdzie w miejscu Z może 

znajdować się A, B, C, D, F lub X, gdzie X jest końcówką kodową i może być dowolnym znakiem 

alfanumerycznym, łącznie do 9 znaków alfanumerycznych;  Modele kontrolerów kotłów: MVBX Y E Z O L X lub 

MVBX Y E Z O L X, gdzie w miejscu Y może znajdować się P lub C; gdzie w miejscu E może znajdować się H lub 

znak pusty; gdzie w miejscu Z może znajdować się A, B, C, D, E, F lub X; gdzie w miejscu O może znajdować się X 

lub S; gdzie L może oznaczać 3-cyfrową długość kabla; gdzie X jest końcówką kodową i może być dowolnym 

znakiem alfanumerycznym, łącznie do 9 znaków alfanumerycznych;  Modele MicroTrac:  MTC 1 Y S Z X lub MTC 

2 Y S Z X, gdzie w miejscu Y może znajdować się X, L lub P; gdzie w miejscu S może znajdować się X lub T; gdzie 

w miejscu Z może znajdować się A, B, F, L lub X; gdzie X jest końcówką kodową i może być dowolnym znakiem 

alfanumerycznym, łącznie do 11 znaków alfanumerycznych, nie dotyczy bezpieczeństwa. 

 

 
Przed otwarciem obudowy produktu należy odłączyć przewód zasilania od źródła zasilania. 

 

Produkt należy podłączyć zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych. 

 
Zasilanie wejściowe powinno wynosić 230 V AC (jednofazowe). 

 

Wymagane jest, aby wszystkie połączenia elektryczne były wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy, 
zgodnie z miejscowymi przepisami.  Żadna z części produktu nie jest przeznaczona do serwisowania przez operatora. 

 

Urządzenia podłączone do któregokolwiek złącza przekaźnika muszą być urządzeniami jednofazowymi, 
których napięcie znamionowe jest zgodne z napięciem wejściowym produktu.  (np. do przekaźnika 230 V AC 
można podłączać wyłącznie urządzenia 230 V AC). 

 

Przed otwarciem obudowy produktu i wykonaniem połączeń elektrycznych należy odłączyć przewód 
zasilania od źródła zasilania. 

 

Wymieniane bezpieczniki muszą spełniać poniższe klasyfikacje.   Modele bezpieczników: typ F1 i F2: 5 A, 
IEC 60127-2 250 V AC • bezpiecznik zwłoczny T powinien być legalizowany i być tego samego typu co 
bezpiecznik oryginalny. 

 
Produkt powinien być podłączony do osobnej gałęzi zasilającej (tj. osobne okablowanie, wyłącznik itd.). 

 

Instalacja powinna obejmować wyłącznik obwodu oznaczony jako wyłącznik urządzenia napędowego. Powinien 
się on znajdować w bliskiej odległości od urządzenia, w miejscu, do którego użytkownik ma łatwy dostęp. 

 

Wyposażenie do montażu ramki powinno wytrzymać obciążenie 25 funtów (11,36 kg).  Rozmieszczenie 
otworów mocujących zawiera wzornik w instrukcji obsługi produktu. 

 
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony sprzętu zalecane jest użycie ogranicznika przepięciowego.   
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Niestandardowe projekty 

techniczne —  

Układy wstępnie 

zaprojektowane 

Seria C 

Dane techniczne 

Dostępne materiały głowicy pompy: GFPPL 

    PCW 

    PVDF 

    SN 316 

Membrana:   Przód PTFE, tył Hypalon 

Dostępne materiały zaworów jednokierunkowych: 

 Gniazda/pierścienie typu „O”:  PTFE 

    Hypalon 

    Viton 

 Kule:   Ceramiczne 

    PTFE 

    SN 316 

    Stop C 

Dostępne materiały armatury:  GFPPL 

    PCW  

    PVDF 

Zawór upustowy: Tak samo jak wybrana armatura 

i zawór jednokierunkowy z 

wyjątkiem SN316 

Zespół zaworu zasysania i zaworu stopowego: Tak samo jak 

wybrana armatura i zawór 

jednokierunkowy  

Przewody:    Czysty PCW 

    Biały PE 

Ważne: Kod materiału: GFPPL = polipropylen wypełniony włóknem 

szklanym, PCW = polichlorek winylu, PE = polietylen, PVDF = polifluorek 

winylidenu, H = materiał typu Hypalon. Viton jest zarejestrowanym 

znakiem handlowym firmy E.I. DuPont Company. Do podchlorynu sodu 

zaleca się PCW typu wettend.   

 

Układy wstępnie zaprojektowane  

Wstępnie zaprojektowane układy firmy 

Pulsafeeder stanowią kompletne 

rozwiązania w zakresie dozowania 

substancji chemicznych we wszystkich 

aplikacjach dozowania elektronicznego. 

Te wytrzymałe zestawy charakteryzują się 

prostotą gotowych rozwiązań oraz 

trwałością wymaganą w przemyśle: od 

prostych zastosowań kontroli pH po 

złożone systemy nadmiarowego 

dozowania dezynfekującego podchlorynu 

sodu. 

Rama z wysokiej jakości HDPE o 

zwiększonej odporności na 

promieniowanie UV zapewnia 

kompatybilność chemiczną oraz trwałość 

strukturalną. Każda instalacja jest 

fabrycznie montowana i testowana 

hydrostatycznie przed wysyłką. 
 

Charakterystyka i wybór modeli 

72-910-PL-A Rev A 

Unia Europejska (UE)  

Pompy dozujące OBL  

Via Kennedy, 12 - 20090 

Segrate - Mediolan - Włochy 


