
HANDLEIDING
Flowswitch2

Stromingsschakelaar
voor BL1xx



VOOR GEBRUIK
Hartelijk dank dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit instrument 
in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u 
contact opnemen met uw leverancier.

è Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn 
producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan tijdens trans-
port. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

è Bewaar de verpakking totdat u zeker weet dat het instrument goed functioneert. Wanneer dit niet 
het geval is dan kunt u het artikel terugsturen in de originele verpakking.

SPECIFICATIES
De FLOWSWITCH van Hanna Instruments is een peddelschakelaar die stromingsdetectie op watercirculatie-
leidingen mogelijk maakt. Deze wordt gemonteerd op buizen met een binnendiameter van 32 tot 63 mm. 
De kunststof peddel kan ingekort worden door middel van een schaalverdeling om de 5 mm.

• Draaibare peddel loodrecht op de stroom gemonteerd activeert de microschakelaar
• Zachte elastomeerafdichting tussen peddel en elektrisch contactsysteem
• Vaste ½” mannelijke cilindrische BSPP-schroefdraad
• PPO-behuizing versterkt met glasvezel, compatibel met drinkwater
• Polypropyleen peddel met santopreen pakking, bestand tegen ozon en waterdesinfectieproducten
• Uitschakelvermogen 5 A resistief, 230 V
• Contact: omschakeling, opening of sluiting door toename van de stroom
• Gebruik in onbeladen water en vloeistoffen die compatibel zijn met PPO en santopreen

Stroomdetectie inkortbare peddel
Behuizing glasvezelversterkt PPO
Peddel polypropyleen
Montage 1/2" BSPP mannelijk
Spanning 250V
Uitschakelvermogen 5 A
Beschermingsklasse IP65
Max. debiet 506 l/min
Min. debiet 23 l/min
Nominale druk  1 MPa (PN10) bij 20 °C
Werktemperatuur 5 tot 80°C
Connectie 3-aderige kabel 0,75 mm2, T80°, H05WF



MONTAGE

Controleer de richting van de peddel: de pijl 'FLOW' op de behuizing moet evenwijdig zijn aan de buis en in 
de stromingsrichting staan. Houd min. 5 mm speling tussen het uiteinde van de peddel en de buiswand.



AANSLUITEN OP BL1XX
Gebruik alleen de bruine (COM) en blauwe (HOLD) draden om de flowswitch op de Hanna Instruments BL1xx 
controller aan te sluiten. Entrées numériques BL121 / BL 122

ACCESSOIRES
BL120-250 aanboorzadel Ø 50 mm, ½" draad
BL120-263 aanboorzadel Ø 63 mm, ½" draad

GARANTIE 
Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is gebruikt 
voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. Schade als gevolg van ongelukken, 
verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud wordt niet gedekt. Als er onderhoud nodig is, 
neem contact op met uw leverancier. Als het instrument binnen de garantietermijn is, vermeld model-
nummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de reparatie niet onder de 
garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de te maken kosten. 
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