
UNITATE DE CONTROL ȘI 
MONITORIZARE A CAPACITĂȚII DE 
FILTRARE A CARTUȘULUI

Instrucțiuni de operare și 
instalare AQA Monitor





1 x Unitate de contorizare AQA Monitor

1x Suport pentru instalarea pe perete

1x Senzor de debit

2 x Garnituri

2 x Baterii AA

Tastă “DISPLAY/RESET”

Tastă “PROG”

Ecran

Capac compartiment baterii

Racord intrare

Racord ieșire



     Norme de siguranță
 » Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Efectuați toți pașii exact așa cum 
este indicat în instrucțiuni.

 » Respectați toate instrucțiunile și ilustrațiile.

 » Utilizați numai baterii standard tip AA.

 » Asigurați-vă că bateriile sunt poziționate corespunzător și capacul este închis corect. În caz contrar ar 
putea pătrunde umezeala, praf sau resturile.

 » În următoarele cazuri, sursa de alimentare trebuie deconectată imediat (scoateți bateria și apelați la un 
tehnician: 

• Apa sau alte lichide au pătruns în aparat;

• Aparatul nu funționează corect, chiar dacă toate instrucțiunile furnizate în aceste instrucțiuni de 
utilizare au fost respectate exact;

• Aparatul a cazut și carcasa este deterioarată;

• Indicatorul aparatului nu funcționează;

• Butoanele PROG sau RESET nu funcționează;

 » Nu încercați să reparați nimic dvs. sau să apăsați în mod aleatoriu butoanele PROG sau RESET.

 » Dacă nu există sursă de alimentare, ansamblul electronic instalat nu va funcționa. Dacă aparatul 
funcționează fără bateria sau cu bateria descărcată nu poate realiza nici un fel de măsurare. 

Informații despre instalare
 » Se vor respecta dimensiunile instalației Monitorului AQA și raza de îndoire a furtunelor.

 » Se va respecta direcția de curgere ( indicată pe capul filtrului).

 » Unitatea de măsurare se instalează orizontal.

 » Aparatul nu este expus la nici o solicitare mecanică.

 » Fără stimuli exteriori pulsatorii.

 » Nu trebuie să existe aer în sistem.

 » Luați în considerare poziția de instalare a Monitorului AQA.

 » Debitul min./max.trebuie să se încadreze în monitorul AQA în limitele de capacitate menționate.

 » Curățare adecvată și periodică.

 » Bateria și contactele electrice trebuie protejate de umezeală.

 » Numărul de impulsuri per litru poate varia în funcție de mediu și instalare.

 » Recomandăm calibrarea valorii impulsului/litru după instalarea completă a tuturor componentelor kit-ului 
de filtrare.



Garanție
În cazul unei defecțiuni în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să contactați partenerul contractant.

Îndatoririle Operatorului
 » Ați achiziționat un produs durabil și ușor de întreținut. Cu toate acestea, fiecare aparat tehnic necesită 

lucrări periodice de întreținere pentru a menține o funcționare corectă.

 » Unitatea senzor: verificați zilnic dacă există scurgeri.

 » Baterii: dacă bateriile trebuie înlocuite, acest lucru va fi indicat pe ecran

Date Tehnice

Racord (IN/OUT): piuliță 3/8 “ filet exterior 3/8

Presiune alimentare (min/max): 2 - 8 bar

Domeniu de măsurare debit: 0.8 - 15 l/ min

Abateri ale debitului: +/-5%

Temperatura apei (min/max): +4 - +40 °C

Temperatura ambientală (min/max): +4 - +30 °C

Dimensiuni (L x l x H): 80 x 47 x 30 mm

Poziție de instalare: orizontală



2.



 În timpul instalării, alimentarea cu apă trebuie oprită. După instalare verificați dacă există scurgeri. 
Dacă există scurgeri verificați racordurile și strângeți bine.



Setarea unității de contorizare AQA MOonitor

Capacitatea de filtrare a cartușului se poate afla din instrucțiunile sale de instalare și operare.
pasul 4: Setați valoarea dorită apăsând butonul “DISPLAY/RESET”
pasul 5: Apăsați butonul “PROG” o dată pentru a trece la următoarea cifră. Repetați pașii 4 și 5 până 
când toate cifrele au fost setate.
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