
 

              

 

                 Διακόπτησ Στάθμησ  Νερού (WaterSwitch) 

Με ηελ ζπζθεπή απηή κπνξνύκε λα έρνπκε κηα νπηηθή//αθνπζηηθή έλδεημε όηαλ ε ζηάζκε ηνπ 
λεξνύ θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν. 
Επίζεο κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηελ ζηάζκε λεξνύ ζε θάπνην δνρείν ή ζε ελπδξείν. 
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεζεί κε έλα απιό ηξνθνδνηηθό 9-12 volts /  300 ma. 
Ιδαληθή ηξνθνδνζία είλαη ηα 9 volts θαη max 12 volts. 
Η θαηαλάιωζε ηεο ζπζθεπήο είλαη max 90 ma ζηα 9 volts (stand-by) 
Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζύλδεζε ηεο πνιηθόηεηαο (+,-) . 
Σε πεξίπηωζε πνπ ζπλδέζνπκε αλάζηξνθα ηελ ηξνθνδνζία, ππάξρεη  
πηζαλόηεηα θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο. 
 
Γηα ην έιεγρν ηεο ζηάζκεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθό θινηέξ (float switch). 
To float switch ηεο εηαηξείαο καο κπνξεί λα αιιάδεη ηηο επαθέο ηνπ, από normally closed ζε 
normally open αιιάδνληαο ηελ θνξά ηνπ θηλνύκελνπ κέξνπο, βγάδνληαο κε πξνζνρή ηελ 
αζθάιεηα πνπ ην ζπγθξαηεί.     
Mπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα float switch ή δύν float switches γηα πεξηζζόηεξε 
αζθάιεηα. 
Σηελ ζπζθεπή εμπεπιέσεηαι θαη ππθλωηήο ν νπνίνο ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ην αηζζεηήξην  
θαη πξνζθέξεη σπονοκαθςζηέπηζη 2-4 δεπηεξνιέπηωλ ,  γηα πεξηπηώζεηο κε αλαηάξαμε 
επηθάλεηαο λεξνύ (ζρήκα 3 )  
 
Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε δύν float switches , ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζε ζεηξά (ζρήκα 2) 
Τν κήθνο ηνπ θαιωδίνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 5 κέηξα , εθηόο θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 
θαιώδην κε κόλωζε, πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 100 κέηξα.  
 
Η ζπζθεπή ειέγρεη ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνύ , θιείλνληαο  έλα δηαθόπηε (relay) 
Σην δηαθόπηε απηόλ κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε θάπνην ιακπηήξα (θωηεηλή έλδεημε) ή κηα 
αληιία 12 volts , ώζηε λα αλαπιεξώζεη ην λεξό πνπ εμαηκίζηεθε. 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ  

Βάδνπκε ηνλ επηινγέα ηάζεο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ ζηα 9 volts. 
Γηα ηηο ζπλδέζεηο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απιή ειεθηξνινγηθή κηθξνύ κεγέζνπο 
θιέκα  θαη θαιώδην 0,50 mm. 
Τνλ άθξν ηνπ ηξνθνδνηηθνύ κε ηελ έλδεημε (+) ηνλ ζπλδένπκε ζην (+) ηεο ζπζθεπήο. Σην ίδην 
άθξν (+) ηνπ ηξνθνδνηηθνύ, κε έλα κηθξό θαιώδην ζπλδένπκε θαη ην έλα πόδη ηνπ relay  ηεο 
ζπζθεπήο . 
Τνλ άθξν ηνπ ηξνθνδνηηθνύ κε ηελ έλδεημε  (-)  ηνλ ζπλδένπκε ζην (-)  ηεο ζπζθεπήο. Σην ίδην 
άθξν (-) ζπλδένπκε θαη ην έλα πόδη ηεο αληιίαο 12 volts (όρη απηό πνπ γξάθεη +). 
Τνλ άθξν ηεο αληιίαο  κε ηελ έλδεημε (+) ηνλ ζπλδένπκε ζην άιιν άθξν ηνπ relay ηεο 
ζπζθεπήο.  
Tν δύν θαιώδηα ηνπ float switch ηα ζπλδένπκε ζηε ζέζε water sensor ηεο ζπζθεπήο. 
Αλ επηιέμνπκε λα βάινπκε 2 float switches ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζε ζεηξά (ζρήκα 2). 
Η αλαπιήξωζε είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. 

Διαζηάζειρ ζςζκεςήρ  59 x 44 x 20 mm 

 

http://www.waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29867
http://waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29966


Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία κε αληιία 12 volts θαη κνλό float switch 

 

ΧΗΜΑ 1  

 

Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία κε αληιία 12 volts θαη δηπιό float switch 

 

ΧΗΜΑ 2  

http://waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29966
http://waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29867
http://waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29966
http://waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29867


 

Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ ππθλωηή ζην αηζζεηήξην γηα ηελ 
σπονοκαθςζηέπηζη ζε πεξηπηώζεηο αλαηάξαμεο επηθάλεηαο λεξνύ.  

 

ΧΗΜΑ 3  

Σημειώςεισ  

Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε 9-12 volts πνπ είλαη απόιπηα αζθαιήο ρακειή ηάζε. 

Ωζηόζν δελ απεπζύλεηαη ζε άηνκα θάηω ηεο ειηθίαο ηωλ 10 εηώλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. 

Η  ζωζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο , πξνϋπνζέηεη ηε ζωζηή ζύνδεζη και εγκαηάζηαζη 

όιωλ ηωλ εμαξηεκάηωλ από ην ρξήζηε.  

Επίζεο απαηηείηαη ζωζηή επηηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (πρ δηαζθάιηζε πωο ην δνρείν 

αλαπιήξωζεο ζα είλαη πάληα γεκάην κε λεξό ώζηε λα μην ξενεπίζει η ανηλία θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ζαο, έιεγρνο ηωλ θινηέξ όηη παξακέλνπλ ζηεπεώρ αναπηημένα 

ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε ζην ελπδξείν/ζακπ , πεξηνδηθή απομάκπςνζη επικαθίζεων από ηα 

θινηέξ - εηδηθά ζε reef ελπδξεηα , θιπ). 


