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WSTĘP………………………………………………………………………………………………………………………….

Czujnik Flow-Clik firmy Hunter monitoruje przepływ w całym systemie nawadniającym bądź też za
konkretnym elektrozaworem sekcyjnym. Przekroczenie maksymalnego przepływu może być spowodowane
wadliwym działaniem, dewastacją bądź też kradzieżą zraszacza lub innego elementu systemu nawadniającego.
Użycie czujnika przepływu Flow-Clik gwarantuje zmniejszenie kosztów związanych z ilością straconej wody,
zalaniem terenu oraz rekultywacją zniszczonej zieleni. W przypadku wykrycia zwiększonego przepływu czujnik
zatrzymuje proces nawadniania. Czujnik pracuje na zasadzie przełącznika rozłączającego obwód pomiędzy
sterownikiem a cewka zaworu w momencie przekroczenia ustalonego przepływu. Sterownik zgodnie z
programem kontynuuje proces nawadniania natomiast czujnik zamyka konkretny zawór bądź cały system aż do
momentu wykrycia normalnego przepływu.
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BUDOWA: OZNACZENIA …………………………………………………………………………………………………...

W tym rozdziale zawarto zwięzłe informacje o
wszystkich częściach czujnika Flow-Clik. Każdy z
elementów jest opisany szczegółowo w późniejszych
rozdziałach, jednakże poniższy rozdział pozwoli
przybliżyć tematykę zawartą w instrukcji.

A. Czujnik Flow-Clik
1. Wirnik – obraca się w wyniku przepływu wody.
2. O-ringi – podwójna uszczelka typu o-ring w

miejscu mocowania czujnika do obudowy.
3. Przewody – czarny i czerwony przewód łączący

czujnik z panelem Flow-Clik.

B. Obudowa Flow-Clik (modele FCT)
4. Trójnik – montowany w systemie  nawadniającym

bądź instalacji domowej.
5. Korek – montowany w trójniku w przypadku gdy

nie jest zainstalowany czujnik.
6. O-ringi – podwójna uszczelka typu o-ring w

miejscu mocowania czujnika do obudowy.
7. Zakrętka – przytrzymuje korek bądź czujnik w

trójniku.
8. Pokrywka – zakrywa górną część czujnika.

[Uwaga: Obudowa czujnika przepływu Flow-Clik jest
sprzedawana oddzielnie.]
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C. Panel Flow-Clik
9. Startup Delay - pokrętło pozwala ustawić

opóźnienie startu pomiaru.
10. Interrupt Period - pokrętło pozwala ustawić czas

wstrzymania nawadniania.
11.Restart/Calibrate - przycisk pozwala restartować

system oraz skalibrować czujnik podczas
instalacji.

12. System Status Indicator - dioda kontrolna na
panelu, wskazuje status systemu nawadniania.

13. Przewody - czarny i czerwony przewód łączący
czujnik z panelem Flow-Clik.

14. Przewody - para żółtych przewodów AC
łączących panel ze zaciskami zasilania w
sterowniku, para białych przewodów do czujników
lub zacisków sen w sterownik.
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D. Dioda kontrolna na panelu
Panel sterujący czujnika Flow-Clik posiada diodę
kontrolną , która informuje o statusie systemu.

ZIELONY – wskazuje, podłączenie zasilania do
panelu czujnika i brak przepływu.

Migający ZIELONY – wskazuje, że przepływ ma
miejsce a wydatek nie przekracza wartości
maksymalnej.

Migający CZERWONY – wskazuje, że wydatek
przepływu przekracza wartość maksymalną.

CZERWONY – wskazuje znaczne przekroczenie
wydatku dopuszczalnego, zawór sekcyjny lub
główny został zamknięty, system nawadniania
wznowi pracę po minięciu czasu ustawionego na
pokrętle 10.

ŻÓŁTY – wskazuje, że czujnik jest w trakcie
kalibracji.
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ZASTOSOWANIE I MOŻLIWOŚCI …………………………………………………………………………………………

Czujnik przepływu Flow-Clik może być w prosty i
szybki sposób połączony ze standardowym 24-
voltowym sterownikiem. Zestaw zawiera czujnik
montowany na głównej linii rurociągu
nawadniającego lub na rurze zasilającej konkretną
sekcje oraz panel sterujący i kalibracyjny instalowany
w bliskiej odległości od sterownika. Czujnik jest
podłączony bezpośrednio do panelu, monitoruje

przepływ i przesyła dane do panelu. Programowalny
panel Flow-Clik umożliwia współpracę ze wszystkimi
sterownikami firmy Hunter oraz większością
sterowników na rynku. Panel Flow-Clik jest zasilany
ze sterownika co pozwala na ciągła pracę i
natychmiastowe wyłączenie systemu w razie
przekroczenia maksymalnego wydatku.
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Przykład systemu z wykorzystaniem czujnika
Flow-Clik.

Po prawej zilustrowano przykład działki z domem
otoczonym trawnikiem, w skład systemu nawadniania
wchodzi 6 zaworów sekcyjnych oraz zawór główny,
za nim znajduje się czujnik przepływu Flow-Clik,
jeżeli pęknie bądź zostanie przerwana główna rura
doprowadzająca wodę nastąpi natychmiastowe
wyłączenie systemu. 

Czujnik Flow-Clik należy skalibrować w taki sposób
aby zamknął przepływ w momencie przekroczenia
wartości wydatku odpowiadającej wydatkowi
maksymalnemu największej sekcji. W trakcie
instalacji należy wykonać kalibrację, która pozwoli
ustalić wydatek maksymalny jednej z sekcji. Jeżeli
przepływ przekroczy wartość zdefiniowaną podczas
kalibracji panel Flow-Clik zasygnalizuje to diodą
kontrolną.

W przykładzie maksymalny przepływ występuje na
zaworze nr 4, wydatek równy 18,9 gal/min. Oznacza
to że w trakcie kalibracji należy otworzyć zawór nr 4
aby ustalić dopuszczalny wydatek na poziomie 18,9
gal/min. Powyżej tej wartości czujnik Flow-Clik
poprzez panel wyśle sygnał do sterownika aby

przerwać proces nawadniania na określony
pokrętłem Interrupt Period czas.
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Czas opóźnienia pomiaru oraz czas wstrzymania
nawadniania mogą być ustawiane na panelu Flow-
Clik poprzez wybranie odpowiedniej pozycji
pokrętłami regulacyjnymi. Opóźnienie pomiaru to
czas jaki musi upłynąć od włączenia systemu do
stabilizacji ciśnienia i wydatku w systemie
nawadniającym. Można go ustawić w zakresie od 0
do 300 sekund.
Czas wstrzymania nawadniania pozwala
użytkownikowi wybrać określony czas, po którym
system zostanie ponownie włączony a czujnik
sprawdzi czy nadal wydatek przekracza wartość
maksymalną. Czas wstrzymania można wybrać z
zakresu od 5 do 60 minut. Istnieje także opcja
ponownego ręcznego włączenia systemu poprzez
przekręcenie prawego pokrętła w pozycje Restart
Manualny. W tym przypadku system nie rozpocznie
pracy aż do momentu ręcznego restartu z panelu
Flow-Clik.

W powyższym przykładzie czas opóźnienia pomiaru
ustawiony jest na 20 sekund a czas wstrzymania
nawadniania wynosi 10 minut.

Przekroczenie wydatku maksymalnego –
scenariusz 1 – sekcja 3, pęknięcie rury
doprowadzającej wodę do zraszaczy.

W przypadku pęknięcia rury za zaworem nr 3 czujnik
wykryje, że został przekroczony maksymalny
wydatek a następnie wyłączy proces nawadniania po
20 sekundach. Po 10 minutach czujnik ponownie
otworzy zawór i zacznie sprawdzać warunki
przepływu.

Jeżeli czas pracy sekcji nr 3 wynosi 19 minut, a czas
startu ustawiony jest na 6:00 AM bieg wydarzeń
będzie następujący:

6:00 AM – Zawór nr 3 zostaje otwarty, czujnik Flow-
Clik wykrywa przekroczenie maksymalnego wydatku,
system zostaje wyłączony na 10 minut.
6:10 AM – Zawór nr 3 zostaje ponownie otwarty,
czujnik Flow-Clik wykrywa przekroczenie
maksymalnego wydatku, system zostaje wyłączony
na kolejne 10 minut.
6:19 AM – Zawór nr 4 powinien zostać otwarty
zgodnie z programem w sterowniku, czujnik Flow-
Clik nadal wstrzymuje nawadnianie na 1 minutę do
ukończenia 10 minutowego cyklu.
6:20 AM - Czujnik Flow-Clik wznawia proces
nawadniania, zawór nr 4 zostaje otwarty, czujnik nie
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wykrywa zwiększonego wydatku i pozwala na
kontynuowanie procesu nawadniania. Czujnik
monitoruje warunki przepływu aż do zakończenia
pełnego cyklu nawadniania wszystkich sekcji.

Czujnik Flow-Clik zatrzyma każdorazowo proces
nawadniania sekcji za zaworem nr 3 aż do momentu
naprawy bądź wymiany uszkodzonej części lub
elementu systemu.

Przekroczenie wydatku maksymalnego –
scenariusz 2 – przerwanie rury głównej.

W przypadku przerwania głównej rury na odcinku
pomiędzy czujnikiem Flow-Clik a zaworami
sekcyjnymi, zatrzymanie procesu nawadniania

nastąpi w ciągu 20 sekund od momentu rozpoczęcia
cyklu nawadniania i otwarcia zaworu głównego.
Przepływ będzie monitorowany co 10 minut i
każdorazowo po 20 sekundach nastąpi wstrzymanie
procesu nawadniania. Na panelu będzie się palić
czerwona dioda kontrolna. Czujnik będzie
wstrzymywał nawadnianie aż do momentu naprawy
bądź wymiany uszkodzonego fragmentu rury.

W obu powyższych przypadkach czujnik Flow-Clik
poprzez zatrzymanie nawadniania eliminuje koszty
związane z ilością traconej wody oraz zniszczeniem
roślin i trawników w wyniku zalania wodą. Zaletą
takiego rozwiązania jest również możliwość
bezproblemowego nawadniania kolejnych
nieuszkodzonych sekcji.
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MONTAŻ OBUDOWY FLOW-CLIK ………………………………………………………………………………………...

Czujnik Flow-Clik jest dostępny w średnicach od 1 do
3 cali. Montuje się go na rurze głównej lub zasilającej
sekcje. Istotne jest aby czujnik był zamontowany za
zaworem głównym bądź sekcyjnym. Czujnik należy
instalować na odcinku rury o możliwie najmniejszych
turbulencjach spowodowanych przepływem,
ponieważ mogą one powodować zakłócenia pomiaru
wydatku wody.

Poniższa ilustracja obrazuje lokalizację czujnika,
powinien on być umieszczony w odległości minimum

10-krotnej średnicy rury za zaworem bądź za
kolanem, i w odległości minimum 5-krotnej średnicy
rury przed kolankiem, trójnikiem bądź innym
elementem wywołującym zakłócenia przepływu.
Spełnienie powyższych wymagań zapewni czujnikowi
optymalne warunki pracy i pozwoli na prawidłowy
pomiar.

[ Uwaga: W celu maksymalnej ochrony systemu i zieleni
zaleca się stosowanie w instalacji zaworu głównego. ]
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MONTAŻ CZUJNIKA FLOW-CLIK …………………………………………………………………………………………

W zestawie z obudową Flow-Clik znajduje się korek,
umożliwia on montaż samej obudowy bez obawy o
zniszczenie w trakcie instalacji czujnika Flow-Clik.

[ Uwaga: Nie należy wyjmować korka bądź czujnika w
trakcie pracy systemu ze względu na duże ciśnienie. ]

Montaż czujnika:
1. Wyłącz system nawadniania.
2. Odkręć zakrętkę (rys.1).
3. Ostrożnie podważ śrubokrętem i wyjmij korek z

obudowy.

4. Umieść czujnik w obudowie, upewnij się że
uszczelki o-rings są dobrze spasowane z
obudową. Dopasuj płaską ściankę czujnika z
płaską ścianką w otworze obudowy (rys.2).

5. Załóż i ręcznie dokręcić zakrętkę.
6. Przełóż dwa przewody z czujnika przez

pokrywkę i nałóż ją na zakrętkę.
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MONTAŻ PANELU FLOW-CLIK ……………………………………………………………………………………………

Panel Flow-Clik należy montować blisko sterownika
systemu nawadniania. Zamykana obudowa chroni
panel przed wodą i dostępem osób niepowołanych.
Panel posiada dwa otwory montażowe z górnej i
dolnej części. Używając dołączonych śrub należy go
zamocować do ściany, w taki sposób aby otwarta
obudowa sterownika nie kolidowała z otwarta
obudową panelu. 
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PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW Z PANELU DO STEROWNIKA ……………………………………………………
….

[ Uwaga: Panel jest przystosowany do napięcia 24 V.
Użycie napięcia 110 lub 230 V grozi zniszczeniem. ]

Podłączanie czujnika do panelu Flow-Clik.

Przewód czerwony i czarny z czujnika należy
połączyć z odpowiadającym im kolorem
przewodem z panelu Flow-Clik. Należy użyć
przewodu o przekroju 1.0 mm2 lub większej w

zależności od odległości. Wszystkie połączenia
powinny być wodoodporne. Maksymalna
odległość pomiędzy czujnikiem a panelem
wynosi 300 m.                      

 



Podłączanie panelu Flow-Clik do sterownika.

Czujnik Flow-Clik został zaprojektowany w
wykorzystaniem standardowego przełącznika typu
micro-switch używanego w większości czujników.
Sterowniki firmy Hunter są wyposażone w oddzielne
zaciski do podłączania czujników. Parę żółtych
przewodów podłącza się bezpośrednio do napięcia
24V lub do zacisków AC (24V) w sterowniku firmy
Hunter, parę przewodów białych podłącza się do
zacisków oznaczonych symbolem SEN.

Podłączanie panelu Flow-Clik do sterownika
firmy Hunter:

Model Pro-C i ICC
1. Podłącz dwa żółte przewody do zacisków AC w

sterowniku.
2. Podłącz dwa białe przewody do zacisków SEN

w sterowniku.

Model SRC
1. Podłącz dwa żółte przewody do zacisków AC w

sterowniku.
2. Podłącz jeden z białych przewodów do zacisku

RS w sterowniku.
3. Podłącz pozostały biały przewód do zacisku C

w sterowniku
4. Podłącz przewód wspólny zaworów i

przekaźnika pompy (jeżeli jest używany)do
zacisku RS w sterowniku.



Podłączanie panelu Flow-Clik do sterownika
innej firmy: 

1. Podłącz dwa żółte przewody do zacisków
zasilania 24V (polaryzacja nie ma znaczenia).

2. Niektóre modele sterowników nie posiadają
oddzielnych zacisków na czujnik. Odłącz
przewód wspólny zaworów COMMON od
sterownika. Podłącz do tego samego przycisku
(najczęściej oznaczonego jako C)  jeden z
białych przewodów z panelu Flow-Clik.
Następnie połącz pozostały przewód biały z
przewodem wspólnym zaworów COMMON.

PODŁĄCZENIE KILKU CZUJNIKÓW …………………………………………………………………………………
…...

Istnieje możliwość podłączenia panelu Flow-Clik do
sterownika z zainstalowanym wcześniej innym
czujnikiem działającym na zasadzie przełącznika
micro-switch (np. Rain-Clik’iem bądź Wind-Clik’iem).

 

Należy jedynie pamiętać aby czujniki były połączone
szeregowo.



WYMAGANIA CZUJNIKA FLOW-CLIK ……………………………………………………………………………………

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system
nawadniania zapewni optymalne warunki pracy
czujnikowi Flow-Clik. Czujnik ten został
zaprojektowany aby zatrzymać nawadnianie poprzez
zamknięcie zaworu głównego lub sekcyjnego w
przypadku nagłej awarii któregoś z elementów
systemu nawadniania. Zabezpiecza on także system
przed skutkami wandalizmu lub kradzieży. Poniższe
informacje mogą być przydatne przy optymalizacji
pracy systemu nawadniania.

Odpowiedni projekt systemu nawadniania.

Generalnie czujnik Flow-Clik został zaprojektowany
aby odciąć pobór wody w przypadku wykrycia
zwiększonego przepływu w systemie. Zwiększony
przepływ ma miejsce gdy po otwarciu zaworów
(głównego i sekcyjnego lub tylko sekcyjnego) zostaje
przekroczony maksymalny wydatek zapisany w
panelu sterującym Flow-Clik w trakcie kalibracji.
Jeżeli różnice pomiędzy wydatkiem kolejnych sekcji
są znaczne czujnik monitorując przepływ na
sekcjach o małym wydatku może nie wykryć
przekroczenia maksymalnych wartości. Przykładowo:
jeżeli w systemie nawadniającym pracuje sekcja o

wydatku 18,9 galonów na minutę oraz linia
kroplująca o całkowitym wydatku 5 galonów na
minutę, to w przypadku przerwania linii kropkującej
czujnik nie wykryje przekroczenia wartości
maksymalnej wydatku.

Bardziej zrównoważone wydatki sekcji systemu
nawadniania zapewniają większe bezpieczeństwo i
efektywność działania czujnika Flow-Clik. W
przypadku idealnym sekcje powinny posiadać
identyczne wydatki.

Wahania ciśnienia w głównej rurze zasilającej
system nawadniający.

W niektórych systemach  można spotkać źródło
wody charakteryzujące się dużymi wahaniami
ciśnienia w ciągu doby. Taka sytuacja wpływa
bezpośrednio na wzrost lub spadek ciśnienia w
instalacji nawadniającej. Jeżeli kalibracja czujnika
Flow-Clik odbywała się w momencie, w którym
ciśnienie w instalacji było na niskim poziomie wzrost
ciśnienia w trakcie procesu nawadniania może
powodować przekroczenie wydatku maksymalnego
czego wynikiem będzie zatrzymanie nawadniania.



WYMAGANIA CZUJNIKA FLOW-CLIK (ciąg dalszy) …………………………………………………………………

[ Uwaga: Jeżeli wahania ciśnienia na źródle wody
przekraczają wartość 0,7 atm należy zainstalować
regulator ciśnienia na głównej rurze zasilającej instalację
nawadniającą lub na zaworze głównym. ]

Odpowiednie utrzymanie i konserwacja.

Istotną sprawą jest utrzymanie systemu aby
zapewnić jego optymalną wydajność. Należy
uwzględnić możliwość przecieku, pęknięć
elementów, zapchanie się filtrów, sprawdzać
regularnie czy zraszacze działają przy właściwym
ciśnieniu a ich zasięg jest zgodny z danymi
producenta.

PROGRAMOWANIE PANELU FLOW-CLIK ………………………………………………………………………………

Kalibracja czujnika Flow-Clik 

[ Uwaga: Przed kalibracją system nawadniający musi być
sprawny i pracować na optymalnym poziomie. Wszystkie
przecieki, zniszczone zraszacze bądź praca systemu pod
innym ciśnieniem niż zalecanie wpłyną negatywnie na
proces kalibracji.]

Kalibracja czujnika polega na wciśnięciu przycisku
Calibrate w trakcie pracy sekcji o największym
wydatku. W czasie gdy panel sterujący „uczy się”
wydatku przepływu dioda kontrolna świeci się na
żółto. Po 10 sekundach kalibracji czujnik zacznie
monitorować system.

Jeżeli znany jest nr sekcji o największym
przepływie:

1. Ustaw pokrętło Startup Delay w pozycję 0
sekund.

2. Ustaw pokrętło Interrupt Period w pozycję
Sensor Bypass/Calibrat.

3. Włącz sekcję o największym wydatku wody.
4. W trakcie pracy sekcji wciśnij i przytrzymaj

przycisk Calibrate na panelu Flow-Clik. W
trakcie kalibracji dioda kontrolna zaświeci się
na żółto a po jej zakończeniu zacznie migać na
zielono informując o rozpoczęciu pomiaru i
zaistnieniu przepływu.
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5. Wyłącz proces nawadniania i ustaw pokrętłami
opóźnienie pomiar i czas wstrzymania
nawadniania ( patrz str. 21 )

Jeżeli nie jest znany nr sekcji o największym
przepływie:
Wyznaczenie przepływu
Jeżeli nie ma informacji na temat wielkości przepływu
na poszczególnych sekcjach należy wykonać bardzo
proste i uśrednione obliczenia. Ilość zraszaczy
statycznych w sekcji należy pomnożyć przez 2
gal/min, ilość zraszaczy rotacyjnych o średnim
zasięgu w sekcji należy pomnożyć przez wydatek 4
gal/min, a o dużym zasięgu przez 15. W ten sposób
otrzymamy przybliżone wydatki każdej z sekcji
systemu nawadniającego.

Aby otrzymać bardziej szczegółowe dane i
dokładniejsze wartości należy zmierzyć na każdym
zraszaczu ciśnienie i porównać pomiar z wydatkiem
zamieszczonym w tabelach w katalogu producenta.
Po wykonaniu obliczeń można przystąpić do procesu
kalibracji czujnika Flow-Clik.

Przykład. Na następnej stronie znajduje się
ilustracja sekcji zraszaczy I-20 oraz sposób
prowadzenia obliczeń wydatku wody.

1. Wyznacz ciśnienie dynamiczne wody na każdej
sekcji. Na ilustrowanym przykładzie wynosi ono
50 psi dla sekcji nr 4.

2. Zidentyfikuj każdy model zraszacza i dyszy na
danej sekcji. Dla przykładu w sekcji nr 4
pracują zraszacze Hunter I-20 o
zróżnicowanych dyszach i kątach zraszania.
Na załączonej ilustracji zostały one dokładnie
zdefiniowane.

3. Wyznacz wydatek każdego zraszacza bazując
na informacjach zawartych w katalogu firmy
Hunter.

4. Wyznacz całkowity wydatek sekcji poprzez
zsumowanie wydatków poszczególnych
zraszaczy. W przykładzie całkowity wydatek
sekcji nr 4 wynosi 18.9 gal/min.
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Metoda manualna

Istnieje także metoda, która pozwala na kalibracje
sterownika bez znajomości wielkości wydatku na
poszczególnych sekcjach. Metoda ta pozwala na
ominięcie obliczeń. Proces kalibracji  prowadzony
jest dla każdej sekcji, czyli całego cyklu pracy
systemu nawadniającego.

Kalibracja czujnika Flow-Clik metodą manualną:
1. Ustaw pokrętło Startup Delay w pozycję 0

sekund.
2. Ustaw pokrętło Interrupt Period w pozycję

Sensor Bypass/Calibrate.
3. Uruchom na sterowniku ręcznie wszystkie

sekcje.
4. Przyciśnij i przytrzymaj na 5 sekund przycisk

Calibrate na panelu Flow-Clik. Dioda kontrolna
zmieni kolor na żółty informując, że trwa proces
kalibracji. Puść przycisk po pojawieniu się
żółtego światła na diodzie. Po zakończeniu
kalibracji dioda zacznie migać na zielono.
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5. Włącz kolejną sekcje. Poczekaj kilka sekund
na zmianę statusu diody kontrolnej na panelu.
Jeżeli dioda kontrolna zacznie migać na
czerwono powtórz krok nr 4. Jeżeli dioda
będzie świecić na zielono włącz następną
sekcje.

6. Powtarzaj powyższe czynności aż do
zakończenia pełnego cyklu nawadniania.

7. Wyłącz proces nawadniania i ustaw pokrętłami
opóźnienie pomiar i czas wstrzymania
nawadniania ( patrz str. 21 )

[ Uwaga: Jeżeli sterownik jest zaprogramowany by
włączać 2 sekcje w tym samym czasie, podczas
kalibracji należy je również włączyć jednocześnie.]

USTAWIENIE OPÓŹNIENIA POMIARU …………………………………………………………………………………...

Duża prędkość wody po otwarciu zaworu, w trakcie
wypełniania się instalacji nawadniającej może
powodować błędny odczyt czujnika Flow-Clik.
Powietrze wypychane z instalacji powoduje znaczny
wzrost prędkości cieczy w instalacji a tym samym
chwilowy wzrost wydatku, w wyniku czego czujnik
może wstrzymać proces nawadniania już na samym
początku cyklu. Rozwiązano ten problem
możliwością regulacji czasu między startem
nawadniania a momentem rozpoczęcia pomiaru. W
ciągu tego czasu przepływ w instalacji stabilizuje się i
możliwy jest poprawny odczyt wydatku. Obracając
pokrętło Startup Delay ustawiamy czas opóźnienia w
przedziale od 20 do 300 sekund.

[ Uwaga: Pozycja pokrętła 0 sekund używana jest jedynie
w celu kalibracji czujnika. ]

[ Uwaga: Należy ustawić maksymalny potrzebny czas
opóźnienia dla sekcji, której przepływ stabilizuje się
najdłużej. ]
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USTAWIENIE CZASU WSTRZYMANIA NAWADNIANIA ………………………………………………………………

Czujnik Flow-Clik monitoruje prace systemu oraz
wyłącza cały system bądź też konkretną sekcję w
przypadku przekroczenia maksymalnego
dopuszczalnego przepływu.
System ponownie włączy się po określonym czasie.
W zależności od długości przerwy sterownik włączy
nawadnianie na kolejnej sekcji w cyklu lub ponownie
wyłączy nawadnianie na uszkodzonej sekcji
ponieważ czas jej pracy jeszcze nie minął. Obracając
pokrętło Interrupt Period ustawiamy czas
wstrzymania w przedziale od 5 do 60 minut.

Przykład:

Sekcje systemu opartego w głównej mierze na
zraszaczach statycznych pracują około 10 minut
czyli ustawiając czas wstrzymania nawadniania na
10 minut mamy pewność, że oprócz sekcji

uszkodzonej wszystkie pozostałe zostaną włączone
zgodnie z cyklem nawadniania.
 
Funkcja ręcznego restartu jest także dostępna. Po
ustawieniu pokrętła Interrupt Period w pozycji Restart
Manualny w przypadku przekroczenia
maksymalnego wydatku system zostanie zatrzymany
aż do momentu gdy użytkownik ręcznie wznowi
pracę czujnika.

Ręczny restart:

Wciśnij raz przycisk Restart System na panelu Flow-
Clik. Dioda kontrolna z czerwonej zacznie świecić lub
migać na zielono.

Pominięcie sensora:

Ustawienie pokrętła w pozycji  Sensor Bypass
pozwala na pominięcie wskazań czujnika Flow-Clik.
Funkcja ta przydaje się w przypadku usuwania wody
z instalacji sprężonym powietrzem przed zimą,
czyszczenia lub też otwierania kilku zaworów
jednocześnie.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ………………………………………………………………………………………

Problem Przyczyna Rozwiazanie

Dioda kontrolna nie
świeci się Brak zasilania panelu Flow-Clik a) Sprawdź czy żółte przewody zasilające są podłączone do sterownika.

b) Sprawdź czy sterownik jest podłączony do zasilania.

Dioda kontrolna miga
na czerowno.

W systemie nawadniającym
przekroczony został przepływ
maksymalny.

Normalny stan w przypadku przekroczenia przepływu maksymalnego. Czujnik wykrył zwiększony
wydatek i za chwile zatrzyma pracę systemu.

Dioda kontrolna świeci
się na czerowno.

W systemie nawadniającym
przekroczony został przepływ
maksymaly.

Normalny stan w przypadku przekroczenia przepływu maksymalnego.
a) Czujnik wykrył zwiększony wydatek i zatrzymał pracę systemu.
b) Ustawiona jest opcja Reset Manual, dopóki użytkownik nie włączy ponownie pomiaru czujnika
system będzie zatrzymany.

Czujnik nie wyłącza
systemu nawadniania.

Brak zasilania w panelu Flow-
Clik.
Defekt obwodów łączących
czujnik z panelem.
W systemie nie został
przekroczony wydatek
maksymalny.  System ma status
Startup Delay.

Sprawdź czy świeci się dioda kontrolna( jeżeli nie, patrz wyżej).
Sprawdź czy przewody czujnika Flow-Clik są poprawnie podłączone.
a) Stan normalny.
b) System nie jest zrównoważony. Zbyt duże różnice wydatków kolejnych sekcji. Czujnik nie
wykrywa uszkodzenia sekcji o małym wydatku.    
Poczekaj aż minie czas ustawiony na pokrętle Startup Delay.
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Czujnik każdorazowo
wyłącza nawadnianie
na jednej sekcji.

Zła kalibracja czujnika.
Duże wahania ciśnienia w
instalacji nawadniającej.

Ponownie wykonaj kalibację czujnika.
Wykonaj kalibrację o tej samej porze dnia o której będzie się odbywac nawadnianie.
W przypadku dużych wahań ciśnienia zastosuj regulator ciśnienia.

Dioda kontrolna nie
miga na zielono w
trakcie pracy systemu.

Defekt obwodów łączących
czujnik z panelem.
Brak zasilania panelu Flow-Clik.
Wirnik czujnika został
zablokowany.

Sprawdź czy przewody czujnika Flow-Clik są poprawnie podłączone.
Sprawdź czy przewody od sterownika do panelu Flow-Clik są poprawnie podlączone.
Sprawdź czy system nawadniania jest wyłączony i w instalacji nie ma wody pod ciśnieniem.
Odkręć zakrętkę, wymij czujnik i sprawdź jego stan, ewentualne uszkodzenia wirnika.

PYTANIA ……………………………………………………………………………………………………………………
….

Jaka jest najlepsza lokalizacja czujnika Flow-
Clik ?
Jeżeli system nawadniania jest zbalansowany, czyli
wydatki sekcji są w przybliżeniu równe czujnik należy
zamontować za zaworem głównym w minimalnej
odległość 10 średnic rury od niego.
Czy zawór główny jest potrzebny ?
Czujnik Flow-Clik można montować w systemach
nawadniających bez zaworów głównych, stanowią
one jednak dodatkową ochronę w przypadku awarii
głównej rury zasilającej system.

Mój sterownik włącza dwa zawory jednocześnie.
Czy stanowi to jakiś problem ?
Nie. Czujnik jest kalibrowany na największy wydatek,
ilość połączonych sekcji nie ma znaczenia. W trakcie
kalibracji należy włączyć obie sekcje jednocześnie.
Czy usuwanie wody przed zimą sprężonym
powietrzem stanowi jakiś problem ?
Nie. Należy jedynie skorzystać z funkcji Sensor
Bypass, która pozwala pominąć wskazania czujnika
przepływu Flow-Clik lub też pominąć sygnał z
czujnika odpowiednio ustawiając funkcje sterownika .
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Czy mogę użyć jednego czujnika Flow-Clik
współpracującego z dwoma sterownikami ?
Nie. Czujnik poprzez panel ma możliwość
współpracy jedynie z jednym sterownikiem. 
Czy mogę użyć kilku czujników Flow-Clik w
jednym systemie nawadniającym ?
Tak. Można instalować czujniki przepływu na
kolejnych sekcjach. Każdy czujnik musi być
wyposażony w oddzielny panel sterujący. Czujniki
należy połączyć szeregowo.
Jak długo czujnik będzie wstrzymywał
nawadnianie po awarii jakiegoś elementu
systemu ?

Panel sterujący Flow-Clik pozwala na regulację
czasu wstrzymania nawadniania w przedziale od 5
do 60 minut. Istnieje także opcja ręcznego
wznowienia pracy systemu i czujnika.
Skąd wiem że czujnik pracuje ?
Na panelu sterującym Flow-Clik znajduje się dioda
kontrolna, która informuje o statusie systemu ( patrz
str. 5 ).
Czy stracę ustawienia sterownika w momencie
gdy czujnik Flow-Clik wyłączy system
nawadniania ?
Nie. Czujnik rozłącza jedynie obwody cewek
zaworów w przypadku przekroczenia maksymalnego
wydatku wody w instalacji. Po upłynięciu
ustawionego na panelu Flow-Clik czasu wstrzymania
nawadniania, zawór bądź zawory zostaną otwarte i
proces nawadniania będzie kontynuowany.
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DANE TECHNICZNE …………………………………………………………………………………………………………

Warunki pracy

Temperatura: od 0 do 150 stopni F
Ciśnienie:      do 200 psi
Wilgotność:   do 100%

Dane użytkowe

Programowalne opóźnienie pomiaru(od 0 do 300 sekund).
Programowalny czas wstrzymania nawadniania(od 5 do 60
minut).
Dioda kontrolna informująca o statusie systemu.
Kalibracja jednym przyciskiem. 

Dopuszczalne wydatki przypływu

Średnica
czujnika

Wydatek [gal/min]
minimalny* optymalny** maksymalny

1" 6 17 50
1 1/2" 13 35 100
2" 20 55 200
3" 50 120 300

* minimalny wydatek przepływu dla sekcji o największym
wydatku
** w dobrze zaprojektowanym systemie prędkość przepływu
nie przekracza 1,5 m/s

Dane elektryczne

Zasilanie:  24 VAC, 0.025 A
Przełącznik: 2.0 A
Maksymalna odległość panelu od czujnika: 300 m

Wymiary:
Panel Flow-Clik: wysokość 11,4 cm

     szerokość 14,0 cm
     grubość      3,8 cm

Czujnik Flow-Clik [cm]:
Model 100 (12,2Hx5,8Sx11,4D)
Model 150 (13,7 Hx5,8Sx11,7D)
Model 158 (13,7Hx5,8Sx13,0D)
Model 200 (15,0Hx6,8Sx12,0D)
Model 208 (15,2Hx7,4Sx13,7D)
Model 300(17,8Hx10,2Sx15,7D)
Model 308 (17,8Hx10,7Sx16,3D)

Hunter Polska 2006 ©

26


