
BRITA FlowMeter 10-100A 



Definice

1. Snímač
2. Výstup, vnější závit G 3/8"
3. Těsnění 3/8 " 2mm
4. Výstupní hadice
5. Vstup, matice G 3/8"
6. Těsnění 3/8 " 2mm
7. Tlačítko "PROG"
8. Displej
9. Tlačítko "RESET"

10. Elektronický displej
11. Propojovací kabel 1,5 m
12. Šroub na uzavření
13. Zadní kryt
14. Knoflíková baterie 3VDC, CR2032
15. PG těsnění
16. PG kabelová průchodka
17. Kryt elektroniky
18. Připojovací svorka

Provoz a rozsah použití

Průtokoměr BRITA vypočítává zbytkovou kapacitu filtračního systému. Po zadání příslušné 
kapacity filtru a snímání objemového průtoku, vypočítá průtokoměr zbytkovou kapacitu 
filtračního systému. Potravinová nezávadnost průtokoměru BRITA byla testována a 
certifikována nezávislými institucemi.

Instalace přístroje

Instalace přístroje smí být provedena pouze odborným a zaškoleným personálem.
Průtokoměr se instaluje na výstupní přípojku filtru a musí být instalován v horizontální 
poloze. Průtok vody je naznačen šipkou. Průtokoměr měří zbytkovou kapacitu filtru v 
litrech. Po jejím dosažení údaj na displeji bliká a ukazuje zápornou hodnotu. Paralelně s 
ukazatelem kapacity filtru běží také tzv. časová výměna. Maximální doba použití filtrační 
vložky je 12 měsíců. Po překročení této doby začne blikat hodnota zbytkové kapacity. Je 
nutné vyměnit filtrační vložku a nově nastavit průtokoměr.



Programování přístroje

• Krátkým stiskem tl. "PROG" vstupte do programovacího módu. "PRG" nyní bliká na 
displeji.

• Dále krátkým stisknutím tl. "RESET" přejděte k zadávání kapacity v litrech. Nyní bliká 
první číselná pozice z prava. Tlačítkem "RESET" zadejte požadovanou číslici a krátkým 
stiskem tl. "PROG" přejděte na další číselnou pozici. Postup opakujte až do úplného 
zadání kapacity. Po zadání poslední číselné pozice potvrdíte zadanou kapacitu tl. 
"PROG" a vystoupíte tak z programovacího módu.

Bliká "BATT",
když se vybila baterie

Bliká "PRG", když je 
aktivován programovací 

režim

Při čtení z paměti bliká 
"1,2,3,4,5" a ukazuje která 

úroveň paměti je čtená

Obnovení nastavení průtokoměru při výměně filtrační vložky

Po výměně filtrační vložky je nutno průtokoměr resetovat a obnovit tak původní nastavení 
kapacity. K tomuto účelu stiskněte tl. "RESET" a podržte ho min. 3 sekundy. Na displeji 
bliká RESET a poté se zobrazí původně nastavená kapacita. Využití funkce RESET je 
možné jen za předpokladu, že tvrdost vody a typ nové filtrační vložky zůstaly nezměněny.

Čtení záznamů z paměti

Průtokoměr BRITA umožňuje číst data (doba použití a množství přefiltrované vody), z 
posledních 5 filtračních vložek, s údaji z poslední filtrační vložky, které jsou uloženy na 
paměťové úrovni 1.
Poznámka: Stiskněte kdykoliv tlačítko "PROG" (7) k opuštění úrovně paměti.
• Stiskněte tlačítko "PROG" (7) na 5 sekund a displej se změní na režim čtení paměti.
• Na displeji (8) se zobrazí 1. úroveň paměti; toto se projevuje zobrazením 1 v poli "úroveň 

paměti". Údaj o množství filtrované vody před poslední výměnou filtru se zobrazí v 
běžícím textu, střídající se s trváním použití v měsících.

• Chcete-li otevřít další úroveň paměti stiskněte tlačítko "RESET" (9).
• Číslo na displeji zobrazuje aktuální úroveň paměti. Na displeji se zobrazí údaje stejné, 

jak je popsáno pro úroveň paměti 1.

Baterie

Životnost baterie je stanovena přibližně na 7 let. Pokud na displeji začne blikat symbol 
"BATT", je třeba vyměnit baterii. Typ baterie: 3VDC, CR2032.



Technické údaje

Zobrazovací jednotka 62 mm / 50 mm / 17 mm (d / š / v)

Snímač 81,5 mm / 43 mm / 45,5 mm (d / š / v)

Instalační poloha horizontální

Rozsah průtoku 10-100 l / h

Odchylka toku +/- max. 5%

Provozní tlak max. 8 bar

Tlaková stráta při 100 l/h <0.2 bar

Provozní teplota 4 °C až 30 °C

Okolní teplota / skladování / přeprava 0 °C až 60 °C

Knoflíková baterie 3VDC, typ CR2032

Stupeň ochrany zobrazovací jednotky
(pouze při namontování na stěnu) IPX 4

Stupeň ochrany senzoru IPX 8

Délka kabelu  1,5m

Vstupní přípojka 1 x G 3/8 " převlečná matice

Připojení výstupu 1 x G 3/8"


