HC مقياس تدفق
Hydrawise™ Ready

دليل التشغيل السريع
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دعم HC

شكرا لك على شراء مقياس تدفق جهاز تحكم  HCمن هنتر .من دليل التشغيل السريع هذا سوف تتمكن من تركيب وضبط مقياس
تدفق  .HCللحصول على الدعم لبرنامج هيدراوايز أو المساعدة في ما يتعلق بحسابك على هيدراوايز ،يرجى زيارة hunter.
direct/hchelp

 قابس/  محولAC  فولت24

مصدر
المياه الرئيسي
توصيالت مقياس

يجب أنzum
التدفق
Dieتكون
Verbindung
Flussmesser
 اإلغالقmuss
محكمةeffektiv
abgedichtet werden

السلك البارد

Hauptventilabschaltung
(optional)
مم حد أدنى300
300 mm (12 Zoll) min.

مقياس
التدفق

Gemeinsame
Drähte

مم حد أدنى150
150 mm (6 Zoll) min.

الحظ سهم إتجاه التدفق على

Durchflussmessgerät
.مقياس التدفق إن أمكن

الماء إلى
المناطق

Richtungspfeil des
Durchflussmessers beachten

إلى المحابس
األخرى

المحابس
الكهربائية

Wasser an
Zonen

3
Magnetventile

المحتويات
مقياس التدفق مكون من جزئين -
1 .1جهاز مقياس التدفق -يحتوي جهاز مقياس التدفق على عداد للقراءة المباشرة كما يلي .مقياس التدفق
يحتوي على ثالثة اسلك خارجة من الجهاز .يجب أن توصل األسالك مع مدخل جهاز االستعار
على جهاز التحكم للقياس عن بعد .في جميع الموديالت يستخدم سلكان فقط (األبيض واألزرق).
2 .2وصالت إضافية  -كل مقياس تدفق يحتاج إلى وصلتين من أجل وصل نظام الري.
القراءة

وحدة القياس

X0.001

 1لتر 0.26 ،جالون

X0.01

 10لتر 2.6 ،جالون

X0.1

 100لتر 26 ،جالون

m3

 1000لتر 260 ،جالون

مالحظة :قراءة مقياس التدفق سوف تكون بالمتر
المكعب (م ،)3ولكنها سوف تحول الى وحدة قياس
جالون أو لتر من خالل التطبيق /البرنامج.
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الخطة
الخطة هي خطوة هامة لنجاح تطبيق مقياس التدفق من هنتر وموثوقية التشغيل في نظام الري.
1 .1مكان تركيب مقياس التدفق -يركب مقياس التدفق بين مصدر المياه والمحبس الرئيسي .لتجنب اإلنذار الخاطئ ،يجب أن ال يكون هناك محابس
مياه لتفادي أية تدفقات جانبية .في حال ربط المحابس الكهربائية بأماكن مختلفة نحتاج إلى تركيب أكثر من قياس تدفق لقراءة مجموع التدفقات
لجهاز التحكم الواحد .يجب مراعاة استمرارية خط الري بمسافة تزيد عن مسافة  12انش ( 300مم) على كال جانبي مقياس التدفق وعدم وجود
انحناءات في الخط.
2 .2الكيبل  -بحاجة إلى كيبل ذو سلكين .سمك الكيبل يحدد بالمسافة بين جهاز التحكم و مقياس التدفق .عند استخدام الكيبل بطول يزيد عن 100انش
( 30م) يرجى استخدام كيبل مقوى.
مخطط طول كيبل مقياس التدفق
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قياس السلك
العيار

مم

20
18

0.5
1.0
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الطول األقصى
قدم

أمتار

240
1000

80
300

التركيب
التعليمات التالية على إعتبار أنك قمت بتركيب جهاز تحكم HC
1 .1جهاز مقياس التدفق
يوجد عالمة على الجهاز تشير إلى إتجاه تدفق المياه.
تركيب جهاز مقياس التدفق يجب أن يكون متوافقا مع إتجاه السهم على الجهاز.
2 .2توصيل أسالك مقياس التدفق
بحاجة إلى كيبل ذو سلكين .عيار كيبل مقياس التدفق سوف يحدد من خالل المجموع النهائي للمسافة بين جهاز التحكم و مقياس التدفق.
القاعدة العامة هنا سلك  0.5مم ( )24GAمناسب لتشغيل حتى  240قدم (  80متر) .وصل األسالك كما يلي إلى جهاز تحكم HC
لون السلك

نقطة التوصيل

أبيض

Common

أزرق

SEN1 or SEN2

أحمر

Not Used

مالحظة :كل توصيالت األسالك
يجب ان تكون باستخدام وصالت
عازلة للمياه.
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الضبط
يتم ضبط مقياس التدفق بإستخدام حسابك على برنامج هيدراوايز
1 .1أدخل على حسابك
2 .2أنشئ مقياس تدفق -من الضروري إختيار مقياس التدفق الصحيح في عملية الضبط من خالل تطبيق هيدراوايز .إختيار الموديل الخاطئ يمكن أن
يجعل جهاز تحكم  HCيقرأ تدفق المياه الخاطئ.
الوصف

نوع الضبط لجهاز اإلستشعار للتطبيق  /البرنامج

الشكل
HC-075-FLOW

مقياس تدفق مع سن NPT ” 3/4

مقياس تدفق مع اتصال  3/4انش

HC-100-FLOW

مقياس تدفق مع سن NPT ” 1

مقياس تدفق مع اتصال  1انش

HC-075-FLOW-B

مقياس تدفق مع سن  20مم BSP

مقياس تدفق مع اتصال  3/4انش

HC-100-FLOW-B

مقياس تدفق مع سن  25مم BSP

مقياس تدفق مع اتصال  1انش

3 .3تحديد مناطق لقياس التدفق -يرجى الرجوع إلى  hunter.direct/hchelpلضبط التطبيق /البرنامج
7

استكشاف األخطاء وإصالحها
أحصل على نصائح حول التركيب ،برمجة جهاز التحكم وأكثر من ذلك.
hunter.direct/hchelp
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