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PT3002
Décodeur à impulsions pour 
systèmes 2 �ls uniquement. 
Ne pas utiliser avec les 
systèmes Link Satellite 
ou Site Satellite.

Fil 19 AWG PE-39

Grille de mise à la terre

Fil 10 AWG

Fil de terre

Fil de terre

FSSURGEKIT

Grille de mise à la terre

Fil 10 AWG

Décodeur à impulsions

ou

Les boîtiers résistants aux intempéries varient selon les besoins

PT 322

Avertissement - Maxicom uniquement

Rain Bird Corporation recommande fortement l'utilisation 
du kit FSSURGEKIT® de Rain Bird pour protéger votre matériel 
de détection du débit contre les dommages liés à la foudre 
ou aux surtensions.

Pour installer le FSSURGEKIT de Rain Bird, veuillez vous reporter 
directement aux instructions d’installation du FSSURGEKIT 
de Rain Bird a�n de poursuivre le câblage de votre matériel.

AVERTISSEMENT : Le modèle de câblage qui suit (étapes 1-3) 
NE protègera PAS complètement votre matériel de détection 
du débit contre les dommages liés à la foudre ou aux surtensions.

Schéma C : Maxicom2®

Sonde Débit sur té 
(PVC ou cuivre)

Remarque : Vous pouvez acheminer jusqu’à 609,60 m 
de �l 19 AWG PE-39.

Remarque : Pour poursuivre le câblage, veuillez 
consulter les instructions d’installation de l’émetteur 
d’impulsions ou du contrôleur de débit.

Fil 10 AWG

Grille de mise à la terre

Fil de terre

Regard de vanne

Kits de raccords

FSSURGEKIT

Anémomètre WSS

Assurez-vous que la �èche sur 
le té pointe dans le sens du 
débit de l’eau.

AVERTISSEMENT : Si le té est 
installé sur un tuyau horizontal, 
assurez-vous que le té pointe 
droit vers le haut, NON de 
manière inclinée.

Installation du té dans le tuyau

Retirez toutes les bavures des 
extrémités du tuyau et des 
connecteurs du té.

Maintenez ensemble le tuyau 
et le connecteur du té pendant 
au moins 30 secondes.

Appliquez de la colle pour PVC 
et assemblez rapidement les 
pièces. La colle doit être �uide.

Nettoyez les extrémités 
des tuyaux et les connecteurs 
du té avec l'apprêt (nettoyant).

Sens du débit d’eau

Tés en PVC (plastique) 

Déposez la bague fendue et retirez 
la goupille de retenue.

Utilisez un tournevis pour soulever 
la collerette blanche en plastique 
et retirez délicatement la sonde.

Remarque : Placez la sonde sur une surface 
sèche et propre.

2. Rassemblement du matériel 
 d'installation Retrait de la sonde du téChoix d'un emplacement

Remarque : La sonde peut être 
installée sur un tuyau horizontal 
ou vertical.

Prévoyez une distance libre 
non obstruée d’au moins 10 fois 
le diamètre du tuyau en amont 
de la sonde et d'au moins 5 fois 
le diamètre du tuyau en aval 
de la sonde.

Exemple : Pour un tuyau de 5 cm, 
vous aurez besoin d’au moins 50 cm 
de tuyau droit non obstrué en 
amont de la sonde et d'au moins 
25 cm de tuyau droit non obstrué 
en aval de la sonde.

10 fois en amont 5 fois en aval

Pince à dénuder Apprêt (nettoyant)

Coupe-�ls Raccords de tuyauterie 
(selon les besoins)

Tournevis Fil 19 AWG PE-39
Regard de vanne

Clé à tube
Dispositif d’obturation Super 
SERVISEAL® de Preformed Line

Capuchons 
de connexion

Maxicom uniquement

Raccords de �ls 
pleine terre
DBRY20, DBR/Y-6

Mètre ruban

Colle pour PVC Pâte à joints pour tuyau 

Câble PE-39 vers contrôleur

Consultez la notice d'installation 
et d'utilisation LXD pour connaître 
les longueurs de câble maximales.
Si la sonde n'est pas contiguë au 
Décodeur Sonde, ils doivent être 
raccordés au moyen du câble 19 AWG 
PE-39 (longueur max. 137 m).

Sonde Débit Sonde Débit

Vers �ux « + » sur le Module 
de gestion du débit

Vers �ux « - » sur le Module 
de gestion du débit

Noir Rouge

Kit DBRY20 
Splice

Schéma A : ESP-LXMEF Schéma B : ESP-LXD avec sonde de débit et Décodeur Sonde.

Branchement à 2 �ls

Décodeur Sonde SD210

Piquet de terre

Tous les raccords sont fournis dans le kit DBRY20 Splice

Noir

Noir

Rouge

Rouge

Bleu

1. Choix du schéma de raccordement correspondant à votre modèle

Remarque : Vous pouvez acheminer 
jusqu’à 914,40 m de �l 19 AWG PE-39.

Installation d’une sonde débit sur té

PT3002

Παλμικός αποκωδικοποιητής 
μόνο για συστήματα 
2 συρμάτων. Να μην 
χρησιμοποιείται με 
συστήματα Link Satellite 
ή Site Satellite.

Καλώδιο AWG 19 PE-39

Πλέγμα γείωσης

Καλώδιο AWG 10

Καλώδιο γείωσης

Καλώδιο γείωσης

FSSURGEKIT

Πλέγμα γείωσης

Καλώδιο AWG 10

Παλμικός αποκωδικοποιητής

ή

Τα προστατευτικά από τις καιρικές συνθήκες περιβλήματα ποικίλλουν 
ανάλογα με τις ανάγκες

PT 322

Προειδοποίηση μόνο για Maxicom

Η Rain Bird Corporation συνιστά τη χρήση του 
Rain Bird FSSURGEKIT® για την προστασία του εξοπλισμού 
ανίχνευσης παροχής που διαθέτετε από βλάβες λόγω κεραυνού 
ή υπέρτασης.

Για να τοποθετήσετε το Rain Bird FSSURGEKIT, ανατρέξτε απευθείας 
στις οδηγίες εγκατάστασης του Rain Bird FSSURGEKIT για να 
συνεχίσετε την καλωδίωση του συστήματός σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρακάτω διαμόρφωση καλωδίωσης 
(βήματα 1-3) ΔΕΝ προστατεύει 100% τον εξοπλισμό ανίχνευσης 
παροχής που διαθέτετε από βλάβες λόγω κεραυνού ή υπέρτασης.

Διάγραμμα C: Maxicom2®

Αισθητήρας παροχής τύπου ταφ 
(PVC ή ορείχαλκος)

Σημείωση: Μπορείτε να απλώσετε καλώδιο AWG 19 
PE-39 έως και 609,60 m.

Σημείωση: Για να συνεχίσετε την καλωδίωση, 
ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του Πομπού 
παλμού ή της Οθόνης παροχής.

Καλώδιο AWG 10

Πλέγμα γείωσης

Καλώδιο γείωσης

Φρεάτιο

Κιτ συνδέσεων

FSSURGEKIT

Αισθητήρας ταχύτητας 
ανέμου WSS

Βεβαιωθείτε ότι το βέλος επάνω 
στο ταφ δείχνει προς την 
κατεύθυνση της παροχής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το ταφ 
είναι εγκατεστημένο σε 
οριζόντιο σωλήνα, βεβαιωθείτε 
ότι είναι στραμμένο ευθεία προς 
τα πάνω και ΟΧΙ υπό γωνία.

Εγκατάσταση του ταφ μέσα στο σωλήνα

Αφαιρέστε όλα τα γρέζια από 
τα άκρα των σωλήνων και τις 
υποδοχές του ταφ.

Κρατήστε μαζί το σωλήνα και 
την υποδοχή του ταφ για 
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε τσιμέντο PVC και 
συναρμολογήστε γρήγορα τα 
μέρη. Το τσιμέντο πρέπει να 
είναι υγρό.

Καθαρίστε τα άκρα του σωλήνα 
και τις υποδοχές του ταφ με το 
υγρό έκπλυσης (καθαριστικό).

Παροχή νερού

Ταφ από PVC (πλαστικό) 

Αφαιρέστε το δακτύλιο διαχωρισμού 
και τον πείρο συγκράτησης.

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να 
ανοίξετε το λευκό πλαστικό στόμιο και 
αφαιρέστε προσεκτικά τον αισθητήρα.

Σημείωση: Τοποθετήστε τον αισθητήρα 
σε μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

2. Συγκέντρωση υλικών εγκατάστασης Αφαίρεση του αισθητήρα από το ταφΕπιλογή τοποθεσίας

Σημείωση: Ο αισθητήρας μπορεί να 
εγκατασταθεί σε οριζόντιο ή κάθετο 
σωλήνα.

Διασφαλίστε ελεύθερη απόσταση 
χωρίς εμπόδια τουλάχιστον 10πλάσια 
από τη διάμετρο του σωλήνα πάνω 
από τον αισθητήρα και τουλάχιστον 
5πλάσια από τη διάμετρο του 
σωλήνα κάτω από τον αισθητήρα.

Παράδειγμα: Για σωλήνα 5 cm, 
θα χρειαστείτε τουλάχιστον 50 cm 
ευθέος σωλήνα χωρίς εμπόδια πάνω 
από τον αισθητήρα και τουλάχιστον 
25 cm ευθέος σωλήνα χωρίς εμπόδια 
κάτω από τον αισθητήρα.

10πλάσια πάνω 5πλάσια κάτω

Απογυμνωτές καλωδίου Υγρό έκπλυσης 
(καθαριστικό)

Κόφτες καλωδίων
Ενώσεις σωλήνων 
(όπως απαιτείται)

Κατσαβίδι Καλώδιο AWG 19 PE-39
Φρεάτιο

Κλειδί σύσφιξης σωλήνων Preformed Line Products 
Super SERVISEAL®

Κλέμμες

Μόνο Maxicom

Συνδέσεις καλωδίων 
άμεσης ταφής
DBRY20, DBR/Y-6

Μετροταινία

Τσιμέντο PVC Στεγανοποιητικό υλικό 
για σωλήνες 

Καλώδιο PE-39 προς ελεγκτή

Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης 
& λειτουργίας LXD για τα μέγιστα μήκη 
συρμάτων.
Αν ο αισθητήρας δεν βρίσκεται διπλά 
στον αποκωδικοποιητή αισθητήρα, 
θα πρέπει να συνδέονται με καλώδιο 
PE-39 #19 AWG (μέγιστο μήκος 137 m).

Αισθητήρας παροχής Αισθητήρας παροχής

Προς την παροχή «+» στη 
μονάδα Flow Smart

Προς την παροχή «-» στη 
μονάδα Flow Smart

Μαύρο Κόκκινο

Κιτ συνδέσεων 
DBRY20

Διάγραμμα A: ESP-LXMEF Διάγραμμα B: ESP-LXD με αισθητήρα παροχής και αποκωδικοποιητή αισθητήρα.

Διαδρομή καλωδίου 2 συρμάτων

Αποκωδικοποιητής 
αισθητήρα SD210

Ράβδος γείωσης

Όλες οι συνδέσεις είναι Κιτ συνδέσεων DBRY20

Μαύρο

Μαύρο

Κόκκινο

Κόκκινο

Μπλε

 Επιλέξτε το διάγραμμα σύνδεσης που ταιριάζει με το σύστημά σας

Σημείωση: Μπορείτε να απλώσετε καλώδιο 
AWG 19 PE-39 έως και 914,40 m.

Εγκατάσταση αισθητήρα παροχής τύπου ταφ
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Tés métalliques

Installation du té dans le tuyau (suite)

Assurez-vous que la �èche 
sur le té pointe dans le sens 
du débit de l’eau.

Sens du débit d’eau

Appliquez de la pâte à joints 
pour tuyau sur les premiers 
�lets du tuyau de 
raccordement. En�lez 
manuellement le tuyau 
dans le té jusqu’à ce que 
le raccord soit serré.

AVERTISSEMENT : si le té 
est installé sur un tuyau 
horizontal, assurez-vous 
que le té pointe droit vers 
le haut, NON de manière 
inclinée.

Serrez d’un  tour et demi 
supplémentaire à l’aide 
d’une clé à tube.

Retirez tout débris de 
l’ouverture destinée à la sonde 
sur le té.

Alignez la sonde de sorte q ue 
la �èche sur le haut de la sonde 
pointe dans le sens du débit de 
l’eau.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous 
que les joints toriques noirs sur 
la sonde soient parfaitement 
lubri�és.

Retirez toute graisse ou saleté 
de la pale d’hélice.

La pale de l’hélice doit être 
visible comme indiqué. 
Remettez la sonde dans le té.

Remettez en place la goupille 
de retenue et la bague fendue.

Remise en place de la sonde

Installez un regard de vanne 
autour de la sonde. En fonction 
de la profondeur, utilisez les 
extensions de regard de vanne 
nécessaires.

Remarque : Rain Bird® Corporation 
recommande un regard de vanne 
d’au moins 35 cm x 23 cm.

Remarque : Il est conseillé de 
disposer au moins 25 cm de gravier 
immédiatement en dessous de la 
sonde et du regard de vanne.

Raccorder les �ls à l'aide de capuchons 
de connexion. Tous les �ls doivent être 
raccordés au moyen de raccords 
étanches. Pour les contrôleurs ESP-LXME 
et ESP-LXD, Rain Bird recommande le kit 
DBRY20 (ou 3M DBR/Y-6). Pour 
Maxicom2®, préférez Serviseal®. Pour le 
câble PE-39, coupez les �ls inutilisés de 
façon à ce qu'ils soient au même niveau 
que la gaine noire du câble. Remarque : 
pour les raccords du PE-39, vous devrez 
mémoriser la couleur des deux �ls 
torsadés que vous utilisez a�n de 
pouvoir e�ectuer un raccord identique 
avec les mêmes �ls ultérieurement.

SERVISEAL®
Protégez le raccord au moyen 
des boîtiers graissés, 
conformément aux 
instructions du fabricant.

DBRY20
Avec les kits de raccords 
DBRY20 et DBR/Y-6, il peut être 
nécessaire d'entortiller les �ls 
gainés entre eux, de sorte 
qu'ils soient su�samment 
raides pour être introduits 
entièrement au bas des tubes 
de graissage.

Installation souterraine Raccordement de tous les �ls

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Téléphone : (520) 741-6100
Fax : (520) 741-6522

Services techniques Rain Bird
(800) RAINBIRD (1-800-724-6247) 
(É.U. et Canada)

Ligne commerciale
800-458-3005 (É.U. et Canada)

The Intelligent Use of Water™
www.rainbird.com

Μεταλλικά ταφ

Εγκατάσταση του ταφ μέσα στο σωλήνα (συνέχεια)

Βεβαιωθείτε ότι το βέλος 
επάνω στο ταφ δείχνει προς 
την κατεύθυνση της παροχής 
νερού.

Παροχή νερού

Απλώστε στεγανοποιητικό 
υλικό για σωλήνες στις 
πρώτες σπείρες του 
αντίστοιχου σωλήνα. 
Βιδώστε σφιχτά το σωλήνα 
στο ταφ με το χέρι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το 
ταφ είναι εγκατεστημένο 
σε οριζόντιο σωλήνα, 
βεβαιωθείτε ότι είναι 
στραμμένο ευθεία προς τα 
πάνω και ΟΧΙ υπό γωνία.

Σφίξτε το σωλήνα για 
1 ½ στροφή ακόμη με ένα 
κλειδί σύσφιξης σωλήνων.

Καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες 
από το άνοιγμα στο ταφ για τον 
αισθητήρα.

Ευθυγραμμίστε τον αισθητήρα 
έτσι ώστε το βέλος στο επάνω 
μέρος του να δείχνει προς την 
κατεύθυνση της παροχής 
νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε 
ότι οι μαύροι δακτύλιοι O 
επάνω στον αισθητήρα έχουν 
λιπανθεί πλήρως.

Αφαιρέστε το γράσο ή τις 
ακαθαρσίες από το πτερύγιο 
της πτερωτής.

Το πτερύγιο της πτερωτής 
θα πρέπει να είναι όπως 
απεικονίζεται. Τοποθετήστε 
τον αισθητήρα πίσω στο ταφ.

Επανατοποθετήστε τον πείρο 
συγκράτησης και το δακτύλιο 
διαχωρισμού.

Αντικατάσταση του αισθητήρα

Εγκαταστήστε ένα φρεάτιο γύρω 
από τον αισθητήρα. Ανάλογα με 
το βάθος, χρησιμοποιήστε 
επεκτάσεις για το φρεάτιο, όπως 
απαιτείται.

Σημείωση: Rain Bird® Corporation 
συνιστά φρεάτιο με ελάχιστες 
διαστάσεις 35 cm x 23 cm.

Σημείωση: Τουλάχιστον 25 cm 
χαλίκι πρέπει να τοποθετηθεί κάτω 
από τον αισθητήρα και το φρεάτιο.

Συνδέστε τα καλώδια με τις κλέμμες. 
Όλες οι συνδέσεις καλωδίωσης πρέπει 
να γίνουν με αδιάβροχα κιτ συνδέσεων. 
Το Rain Bird DBRY20 (ή 3M DBR/Y-6) 
συνιστάται για ελεγκτές ESP-LXME και 
ESP-LXD. Το Serviseal® συνιστάται για το 
Maxicom2®. Για καλώδια PE-39, κόψτε τα 
μη χρησιμοποιημένα σύρματα έτσι ώστε 
να έχουν το ίδιο μήκος με το μαύρο 
προστατευτικό του καλωδίου. 
Σημείωση: για συνδέσεις PE-39, 
θα πρέπει να θυμάστε το χρώμα του 
συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων που 
χρησιμοποιείτε, ώστε να κάνετε την ίδια 
σύνδεση με τα ίδια καλώδια αργότερα.

Προστατεύστε τη σύνδεση με 
τα προστατευτικά γεμάτα 
γράσο σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.

Για τα κιτ σύνδεσης DBRY20 
και DBR/Y-6, μπορεί να 
χρειαστεί να συστρέψετε τα 
επενδεδυμένα καλώδια το ένα 
με το άλλο προκειμένου να 
γίνουν αρκετά σκληρά ώστε να 
φτάσουν μέχρι το κάτω μέρος 
των σωλήνων λίπανσης.

Για υπόγεια εγκατάσταση Σύνδεση όλων των καλωδίων

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Τηλέφωνο: (520) 741-6100
Φαξ: (520) 741-6522

Τεχνικές υπηρεσίες της Rain Bird
(800) RAINBIRD (1-800-724-6247) 
(Η.Π.Α. και Καναδάς)

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για θέματα 
προδιαγραφών
800-458-3005 (Η.Π.Α. και Καναδάς)

The Intelligent Use of Water™
www.rainbird.com


