OIL WATCHMAN PLUS.
Opis produktu
OIL WATCHMAN PLUS jest elektronicznym przyrz dem pomiarowym do sta ego
monitorowania poziomu oleju opa owego lub nap dowego w zbiorniku. Sk ada si on z trzech
elementów:
- nadajnika umieszczonego na zbiorniku (sk ada si w przypadku zbiorników dwup aszczowych z
dwóch cz ci po czonych czarnym przewodem, jedna cz
znajduje si na sondzie poziomu,
druga wyposa ona w anten nadawcz , umieszczona jest w przestrzeni miedzy zbiornikiem
wewn trznym i zewn trznym lub w skrzyni dystrybutora),
- sondy poziomu (rura z czarnego tworzywa umieszczona w zbiorniku),
- czujnika przecieku (znajduje si na dnie zbiornika w przestrzeni pomi dzy jednym zbiornikiem
drugim. Po czona jest bia ym przewodem z jedn z cz ci nadajnika).
Nadajnik i odbiornik stanowi komplet i nie s zamienne, tzn., e dany nadajnik wspó pracuje
tylko z jednym okre lonym odbiornikiem. W przypadku trwa ego uszkodzenia lub utraty jednego
z tych elementów nie mo na zast pi go elementem z innego kompletu.
Sondy mog wspó pracowa z ró nymi kompletami nadajnik – odbiornik.
ugo sondy jest dobrana do wysoko ci danego zbiornika. Nadajnik i sondy dokonuj pomiaru
poziomu paliwa w zbiorniku, sprawdzaj obecno przecieku. Informacja ta jest wysy ana droga
radiow do odbiornika OIL WATCHMANA. Odbiornik w postaci wtyczki z anten
i wy wietlaczem, mo e by umieszczany w jakimkolwiek gniazdku elektrycznym na 230V
w odleg ci do 1000m od zbiornika. Odleg
ta mo e ulec znacznemu zmniejszeniu, gdy
pomi dzy nadajnikiem i odbiornikiem znajduj si przeszkody np. nasypy ziemne, budynki,
przewody i urz dzenia elektryczne.
Informacje o poziomie oleju s przesy ane drog radiow i wy wietlane na wy wietlaczu
odbiornika. Wynik pomiaru jest aktualizowany, co oko o pi tna cie minut.
Poziom oleju (niezale nie od obj to ci zbiornika) przedstawiany jest w postaci cyfr:
„0”- od 0 do 10% obj to ci ca kowitej
…
„9”- od 90% do 100% obj to ci ca kowitej
Wskazywany poziom obarczony jest znacznym b dem (do 10%) i dostarcza jedynie przybli on
informacj o ilo ci oleju w zbiorniku.

Instalacja WATCHMANA PLUS.
W zbiornikach dwup aszczowych firmy TITAN EKO standartowo instalowane s czujniki
WATCHMAN PLUS. Procedura uruchamiania czujnika jest nast puj ca:
1. W
odbiornik do normalnego gniazdka 230V, znajduj cego si mo liwie blisko zbiornika.
Najlepiej wybra pojedyncze gniazdo, w którym mo na zostawi go na sta e. Nale y unika
umieszczania odbiornika w pobli u sprz tu elektrycznego, takiego jak kuchenki mikrofalowe,
lodówki czy pralki, poniewa mo e to wp ywa na jego zdolno do odbierania sygna ów
radiowych. Anten odbiornika nale y umie ci w taki sposób, aby by a ustawiona jak
najbardziej pionowo i aby niczego nie dotyka a. Na wy wietlaczu pojawi si numer seryjny
czujnika a nast pnie „r” lub „L” oznaczaj ce, e odbiornik oczekuje na sygna z nadajnika.
2. Po dwóch minutach nale y ostro nie wkr ci bateri (miedziana rurka ze z czem gwintowym)
do nadajnika w zbiorniku.
3. Po kilku minutach odbiornik b dzie pokazywa aktualny poziom oleju w zbiorniku.

Tempo zu ycia baterii zale y od odleg ci mi dzy zbiornikiem a gniazdem, do którego
pod czony jest odbiornik Oil Watchmana, a tak e od rodzaju materia ów, przez które musz
przej sygna y radiowe.
Odczyty WATCHMANA
„L”
MIGA CZERWONA
DIODA razem z
wy wietlanymi cyframi
„0” i „1”
MIGA CZERWONA
DIODA i na wy wietlaczu
wy wietlana jest co 5s
litera „r”

CZERWONA DIODA
PALI SI CI GLE

BAT LOW

Miganie wy wietlanego
poziomu oleju
„F”

„C”- du e

„c” – ma e wy wietlany na
przemian z poziomem

OPIS
Odbiornik jest stanie oczekiwania na sygna z nadajnika na zbiorniku.
Oznacza, e w zbiorniku jest niski poziom oleju i nale y zamówi now
dostaw .

Miganie diody razem z „r” oznacza, e odbiornik od momentu ostatniego
za czenia nie odbiera sygna u z nadajnika na zbiorniku.
Je eli nast pi a przerwa w dop ywie energii lub w pobli u korzystano z
urz dzenia elektrycznego (radia, suszarki do w osów, miksera), mog o to
by przyczyn takiego odczytu. Odbiornik zacznie pokazywa poziom
oleju po nast pnej aktualizacji danych z nadajnika. Je li stan b dzie si
utrzymywa nale y przeprowadzi procedur resetowania systemu:
1. Wyj odbiornik z gniazdka.
2. Wykr ci bateri z nadajnika na zbiorniku.
3. Sprawdzi kabel cz cy obie cz ci nadajnika na zbiorniku
(oczy ci i dokr ci koncentryczne ko cówki kabla).
4. W
odbiornik do gniazdka 230 V.
5. Poczeka 2 min. Ostro nie wkr ci bateri do nadajnika.
Je li stan nie ulegnie zmianie nale y wezwa serwis.
Nast pi przeciek – w zbiorniku zewn trznym znajduje si olej (lub inna
ciecz).
Nale y zweryfikowa , czy ciecz znajduj ca si pomi dzy p aszczami to
olej, jaki jest poziom cieczy (np. za pomoc elastycznej miarki
budowlanej) a nast pnie wezwa serwis.
Informacja ta wy wietlana jest zamiast odczytu poziomu. Wskazuje ona,
e nast pi o obni enie napi cia z baterii w nadajniku. Przy niskich
temperaturach napi cie z baterii b dzie spada o. Gdy temperatura baterii
znowu wzro nie, wzro nie te napi cie i informacja ta zniknie.
Oil Watchman b dzie dalej normalnie pracowa w warunkach niskiego
napi cia z baterii nadajnika przez okres kilku tygodni bez konieczno ci
zmiany baterii.
Bateria jest ca kowicie wyczerpana – nale y j wymieni .
Zbiornik jest ca kowicie pe en.
Je li „F” jest wy wietlane, a zbiornik w rzeczywisto ci nie jest pe en
oznacza to, e w górnej cz ci sondy jest ciecz. Nale y zdemontowa
nadajnik, wyj i dok adnie oczy ci sond .
Symbol ten wskazuje b d po czenia pomi dzy nadajnikiem a sond .
Nale y sprawdzi po czenie pomi dzy nadajnikiem a sond - je eli jest
prawid owe, konieczna b dzie wymiana sondy.
Uszkodzony czujnik przecieku. Nale y sprawdzi czujnik znajduj cy si
na ko cu bia ego kabla wychodz cego z ko cówki na sondzie.

Na ten produkt udzielana jest gwarancja na okres 12 miesi cy od daty zakupu.
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