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Arad

De Arad Octave is een revolutionaire, nauwkeurige en 
betrouwbare ultrasone watermeter gebaseerd op Dual 
Beam technologie. De Octave heeft een goede hydrau-
lische karakteristiek en geavanceerde mogelijkheden. 
Voor de Octave zijn er twee adapters beschikbaar:  
met dubbele puls (open collector en droog contact)  
en analoog signaal. 

TOEPASSING 
Waterleveringsbedrijven, Irrigatie- en drainsystemen en 
industriële toepassingen

KARAKTERISTIEKEN
 Geen bewegende delen, dus ongevoelig voor  
 vervuild water
 Standaard dubbel puls signaal (open collector) 
 Lange termijn stabiliteit en betrouwbaarheid
 Batterij met 10 jaar levensduur verwachting
 Degelijk mechanisch ontwerp - (IP 68)
 Zeer nauwkeurige meting bij lage doorstroming
 Mogelijkheid voor bi-directionele meting
 Duidelijke uitlezing inclusief stroomrichting, debiet,  
 hoeveelheid en lek detectie
 Groot en programmeerbaar LCD display
 Programmeerbare uitgangen 

Meetprincipe
Het debiet van de watermeter wordt bepaald d.m.v. 
ultrasone techniek: de geluidsgolf die zich beweegt in 
de richting van de waterstroom, verplaatst zich sneller 
dan de geluidsgolf die tegen de waterstroom in beweegt. 
De transitietijd AB en transitietijd BA worden continu 
gemeten door middel van de Dual Beam sensors in de 
watermeter.  
 
Het tijdsverschil tussen deze twee transitietijden is een 
proportionele verhouding t.o.v. de doorstroomsnelheid 
van het water door de watermeter. Het debiet is dan 
het resultaat van een vermenigvuldiging van de door-
stroomsnelheid en de doorsnedeoppervlakte van de 
meetbuis.

Let op: doordat de Octave is ontworpen voor het meten 
van vloeistoffen met dezelfde dichtheid en viscositeit als 
water, is deze meter niet geschikt voor het meten van 
vloeistoffen met een afwijkende dichtheid en viscositeit. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetnauwkeurigheid : +/- 2% tussen Q2 en Q4
    : +/- 5% tussen Q1 en Q2
Aansluiting   : DN50-DN200 (2” - 8”)  
      flensverbindingen 
Minimale druk  : 0,7 bar
Maximale druk   : 16 bar
Maximum capaciteit : 500 m³/uur 
Temperatuurbereik : 0,1 °C tot 50 °C 
Drukverliezen  : zie grafiek
Materiaal  : Gietijzer - epoxy gecoat  
    : zink coating (bij 2”, 3” en 4”) 
Beschermingsklasse : IP68 
Batterij   : Lithiumbatterij*  
      (niet vervangbaar)
Keurmerk/markering : MID, CE, ISO 4064 (2005),  
      AWWA C 750, WRAS, NSF
Display   : Multi line 9 digit LC display
Hoeveelheidsmeting : 1. Netto (stroomrichting -  
      tegenstroomrichting)
    : 2. Stroomrichting alleen
    : 3. Stroomrichting & tegen 
      stroomrichting  

 
    : 4-20 mA (te programmeren) 
    : reverse puls (bidirectioneel)
Adapter (optioneel) : dubbele digitale puls -  
      open collector 
    : SSR dubbele digitale puls
    : 4 - 20 mA (analoog) 
    : ModBUS

*MSDS m.b.t. batterij op aanvraag 
 

 Octave
watermeter
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Nominale doorlaat mm  
inch

DN50 
2”

DN80 
3”

DN100 
4”

DN150 
6”

DN200 
8”

Minimale capaciteit Q1 m³/u 0,080 0,125 0,200 0,500 0,800

Overgangscapaciteit Q2 m³/u 0,125 0,200 0,320 0,800 1,280

Nominale capaciteit Q3 m³/u 40 63 100 250 400

Maximale capaciteit Q4 m³/u 50 80 125 313 500

m³/u 0,025 0,025 0,025 0,200 0,200

 
 

Technische tekeningen en maatvoering

Nominale doorlaat mm  
inch

DN50 
2”

DN80 
3”

DN100 
4”

DN150 
6”

DN200 
8”

L - Lengte mm 200 225 250 300 350

B - Breedte mm 165 200 220 285 340

H - Hoogte mm 194 210 223 282 332

h - Hoogte mm 40 90 103 140 165

Absolute doorgang mm 38 47 61 91 131

Gewicht kg 9 13 15 32 45

Steekmaat mm 125 160 180 240 295

Boutmaat mm M16x70 M16x80 M16x80 M16x100 M20x120

Aantal bouten mm 2x4 2x8 2x8 2x8 2x12

    
 
 
 
 

 
Display symbolen (versie 4.04)

                                 

±5% nauwkeurigheidsgrens

±2% nauwkeurigheidsgrens
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Principes en meetnauwkeurigheid (Volgens MID2004/22/EC - ISO 4064: 2005)

Diameter Puls #1 Puls #2

DN50 2” 1P/10L 1P/0,1L

DN80 3” 1P/10L 1P/0,1L

DN100 4” 1P/10L 1P/0,1L

DN150 6” 1P/10L 1P/1L

DN200 8” 1P/100L 1P/1L

*Standaard instelling: forward

 Pulsinstellingen (standaard*)
Drukverliezen (bar)
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INSTALLATIE & ONDERHOUD
Installatie: algemeen 
 De meter moet altijd volledig gevuld zijn met water. 
 In verband met lucht- en vacuümvorming adviseren  
 wij de Octave niet in een zuigleiding te monteren. 
 Bouwstandaard 2x Ø ruimte in (bijv. bij knieën,  
 T-stukken, afsluiters) voor en na de Octave water- 
 meter. In geval van een pomp wordt er geadviseerd  
 10x Ø ruimte te hanteren voor de watermeter.  
 Voor de installatie van een 8” Octave is een 

 (77300-000350), deze past op een VDL kraagbus  
 DN200-225 mm (77300-103552) i.c.m. een rubber  
 ring voor kraagbus 225 mm (77300-104735).   
 Raadpleeg altijd de installatie handleiding van de  
 Octave.  
 Netafim kan de watermeter op aanvraag  
 programmeren met de gewenste instellingen.  
 De aarding en potentiaalvereffening moet dermate  
 zijn uitgevoerd dat elektromagnetische signalen uit  
 andere apparatuur dan de Octave het signaal niet  
 kunnen beïnvloeden. 
 De meter kan het beste in de volgende posities  
 gemonteerd worden (met display omhooggericht): 
 
Correcte montageposities (op volgorde van voorkeur)

        

Batterij
De Octave batterij heeft een verwachte levensduur van 
10 jaar. Om deze batterij te vervangen, dient het bescher-
mend vacuüm (en IP68) te worden verbroken, waardoor 
het niet verstandig is deze batterij te vervangen.  
  
Aanslagvorming en mechanische reiniging 
Als de Octave geen meting geeft op het display   
bij normale flow maar het display in z’n algemeenheid 
functioneert: 
 
1. Controleer wat voor vervuiling in de Octave zit. 
2.  Grove vervuiling als zand, modder en gewas-  
 resten kunnen met lauw water en een zachte  
 borstel worden verwijderd. 
3.  Kalkaanslag, ijzer en andere aanslag die vast zit en  
 er niet kan worden afgekrabd, moet chemisch wor- 
 den verwijderd i.p.v. mechanisch omdat anders  
 de coating kan beschadigen. Volg in dit geval het  
 onderstaande reinigingsadvies op. 
 
Chemische reiniging 
Bij chemische reiniging ga je als volgt te werk: 
  
1.  Draai de flensbouten los en demonteer met  
 inbussleutel 4 mm de outputmodule (indien  
 aanwezig) van de Octave. 
2.  Demonteer de gehele Octave uit het (leiding)systeem.  
3.  Zet de Octave rechtop op een rubber afdichtingsring  
 op een platte opvangbak zoals een schaal of lekbak,  
 zodat deze afgedicht is aan de onderzijde. 
4.  Vul van bovenaf de Octave tot aan de rand met  
 onverdund azijnzuur (maximaal 7% concentratie).  
 1 liter moet voldoende zijn.   
5.  Laat de oplossing ca. 12 uur inwerken 
6. Spoel de Octave af met lauw water en verwijder  
 eventuele resten met een zachte borstel,  
 voornamelijk in de 4 sensoropeningen.  
7.  Controleer de werking van de watermeter voor dat 
 deze wordt teruggeplaatst. Door de Octave op  
 een handdoek te plaatsen en te blijven vullen met  
 leidingwater kan voldoende flow worden gecreëerd  
 voor een meting.
8.  Monteer de Octave, sluit de outputmodule aan  
 (indien aanwezig), ontlucht de installatie en stel de 
 installatie weer in bedrijf.

 
Maat (mm) Steekmaat 

(mm)
Kraagbusmaat 

(mm)
Flensmaat 

(mm)
Boutmaten Aantal  

bouten

2” 120.5 / 124 63 63 M16 x 70 2 x 4

3” 160 90 90 M16 x 80 2 x 8

4”” 180 110 110 M16 x 80 2 x 8

6” 240 160 160 M16 x 100 2 x 8

8” 295 200 / 225* 225* M16 x 120 2 x 8

*Voor de 8” Octave zijn speciale flenzen beschikbaar 

Maatvoering flenzen
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Arad

De Arad Octave is een revolutionaire, nauwkeurige en 
betrouwbare ultrasone watermeter gebaseerd op Dual 
Beam technologie.  
De Octave heeft een goede hydraulische karakteristiek 
en geavanceerde mogelijkheden. Voor de Octave zijn 
er twee adapters beschikbaar: met dubbele puls (open 
collector en droog contact) en analoog signaal. 

TOEPASSING 
Flowmeting zoals in bemestingsunits en drainwater 
ontsmetting
 
KARAKTERISTIEKEN
 Lichtgewicht watermeter (tot 5 keer lichter dan  
 gietijzer), ideaal voor export
 Betrouwbare watermeter zonder bewegende delen,  
 dus ongevoelig voor vervuild water
 Standaard dubbel puls signaal (open collector) 
 Batterij met 10 jaar levensduur
 Degelijk mechanisch ontwerp - (IP68)
 Zeer nauwkeurige meting bij lage doorstroming
 Mogelijkheid voor bi-directionele meting
 Duidelijke uitlezing inclusief stroomrichting, debiet-  
 hoeveelheid en lek detectie
 Groot en programmeerbaar LCD display
 Programmeerbare uitgangen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS
Diameter  : DN40 
Aansluiting   : 1½” en 2” BSP uitwendig
Meetnauwkeurigheid : +/- 2% tussen Q2 en Q4
    : +/- 5% tussen Q1 en Q2 
Minimale druk  : 0,7 bar
Maximale druk   : 16 bar
Maximum capaciteit  : 40 m³/uur 
Temperatuurbereik : 0,1 °C tot 50 °C 

Materiaal  : glasvezel versterkt polymeer 
Beschermingsklasse : IP68 
Batterij   : Lithiumbatterij*  
      (niet vervangbaar)
Keurmerk/markering : MID, CE, ISO 4064 (2005),  
      AWWA C 750, WRAS, NSF
Display   : Multi line 12 digit LC display
Hoeveelheidsmeting : 1. Netto (stroomrichting -  
      tegenstroomrichting)
    : 2. Stroomrichting alleen
    : 3. Stroomrichting &  
      tegenstroomrichting 
Adapter (optioneel) : dubbele digitale puls -  
      open collector 
    : SSR dubbele digitale puls
    : 4 - 20 mA (analoog) 
    : ModBUS 
 
*MSDS m.b.t. batterij op aanvraag 

 Octave kunststof
watermeter
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Nominale doorlaat mm  
inch

DN40 
1½”

Minimale capaciteit Q1 m³/u 0,080

Overgangscapaciteit Q2 m³/u 0,125

Nominale capaciteit Q3 m³/u 40

Maximale capaciteit Q4 m³/u 50

m³/u 0,025

 

Technische tekeningen en maatvoering

Nominale doorlaat mm  
inch

DN40 
1½”

L - Lengte mm 300

B - Breedte mm 113

H - Hoogte mm 155

h - Hoogte mm 35

Absolute doorgang mm 38

Gewicht kg 1,4

 

Drukverliezen (bar) 
 
 
 
 
 

 

 

INSTALLATIE & ONDERHOUD
 De meter moet altijd volledig gevuld met water zijn 
 Bouw standaard 2x Ø ruimte in (bijv. bij knieën,  
 T-stukken, afsluiters) voor en na de Octave water- 
 meter. In geval van een pomp wordt er geadviseerd  
 10x Ø ruimte te hanteren voor de watermeter.  
 Raadpleeg altijd de installatie handleiding van de  
 Octave.  
 Netafim kan de watermeter op aanvraag  
 programmeren met de gewenste instellingen.  
 De aarding en potentiaalvereffening moet dermate  
 zijn uitgevoerd dat elektromagnetische signalen uit  
 andere apparatuur dan de Octave het signaal niet  
 kunnen beïnvloeden.
 De 1½“ Octave is voorzien van 2” schroefdraad,  
 daarvoor adviseren wij de volgende verbindings- 
 koppelingen: tot 18,0 m³/u = 2/3 koppeling 50 mm  
 (77300-103870) en tot 28,5 m³/u = 2/3 koppeling 63  
 mm (77300-103874)
 

Batterij
De Octave batterij heeft een verwachte levensduur 
van 10 jaar. Om deze batterij te vervangen, dient het 
beschermend vacuüm (en IP68) te worden verbroken, 
waardoor het niet verstandig is deze batterij te vervan-
gen.   
 
Dichtheid en viscositeit 
Doordat de Octave is ontworpen voor het meten van 
vloeistoffen met dezelfde dichtheid en viscositeit als 
water, is deze meter niet geschikt voor het meten van 
vloeistoffen met een afwijkende dichtheid en viscosi-
teit.

±5% nauwkeurigheidsgrens

±2% nauwkeurigheidsgrens
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0

0
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-10

Principes en meetnauwkeurigheid Volgens MID2004/22/EC - ISO 4064: 2005)
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De Arad Sonata is net als de Arad Octave een nauwkeu-
rige en betrouwbare ultrasone watermeter. De Sonata 
heeft een goede hydraulische karakteristiek en geavan-
ceerde mogelijkheden. De Sonata heeft een ingebouwd 
dubbel puls output signaal met gescheiden contacten 
(SSR). De stromingsrichting voor de Sonata kan bi- 
directioneel worden ingesteld en de Sonata kan in elk 
gewenste positie worden gemonteerd. Er gelden dan ook 
geen installatie richtlijnen voor Sonata. De speciale sen-
sor inrichting maakt de Sonata daarmee ook veel minder 
gevoelig voor het meten van lucht. Vanwege de grote 
doorstroomopening is de Sonata bij uitstek geschikt voor 
het meten van vervuild/drain water.
Let op: doordat de Sonata is ontworpen voor het meten 
van vloeistoffen met dezelfde dichtheid en viscositeit als 
water, is deze meter niet geschikt voor het meten van 
vloeistoffen met een afwijkende dichtheid en viscositeit.

TOEPASSING
Irrigatie- en drainsysteem toepassingen

KARAKTERISTIEKEN
• Geen bewegende delen, dus minder gevoelig voor  
 vervuild water
• Verkrijgbaar in 2 modellen: dubbel puls signaal  
 (SSR) of zonder puls 
• De Sonata geeft een langdurige en betrouwbare  
 volumemeting 
• Batterij tot 15 jaar levensduur verwachting
• Zeer nauwkeurige meting bij lage doorstroming
• Bi-directioneel
• Programmeerbare uitgangen

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetnauwkeurigheid : +/- 1% tussen Q2 en Q4
 : +/- 2% tussen Q1 en Q2
Doorgang : DN25 (1”)   
Aansluiting  : 1¼” BSP draadverbinding 
Output (default) : #1 (rood+oranje) 1P=1L forward  
   #2 (zwart+bruin)1P=0,1L forward
 : zonder puls
Pulsresolutie : 1 puls per 0,1-1-10-100-1000  
   liter instelbaar
Stromingsrichting : vooruit/achteruit per contact
   instelbaar 
Max. stroom : 120 mA (AC/DC)
Max. spanning : 36 volt (AC/DC) 
Min werkdruk : 0,7 bar
Max. werkdruk  : 16 bar
Startflow : 3 l/u
Min. capaciteit : 20 l/u
Max. capaciteit  : 12,5 m³/uur
Temperatuurbereik : 0,1 °C tot 50 °C
Drukverlies : zie grafiek 
Gewicht : 0,9 kg
Materiaal : PPS versterkt
Afmetingen : 260 mm (lengte)
 : 121 mm (hoogte) 
 : 80 mm (breedte) 
Keur : MID, CE, ISO 4064 (2005),   
   AWWA C 750, WRAS, KTW
Beschermingsklasse : IP68
Kabellengte : 1,3 meter

Prestaties  

Nominale doorlaat mm  
inch

DN25 
1”

Minimale capaciteit Q1 m³/u 0,020

Overgangscapaciteit Q2 m³/u 0,032

Nominale capaciteit Q3 m³/u 10

Maximale capaciteit Q4 m³/u 12,5

 

 Sonata 
watermeter

 Arad
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INSTALLATIE EN ONDERHOUD
 De aansluiting van de Sonata is uit te voeren met  
 een 2/3 koppeling (32 of 40 mm). 
• De signaalkabels van de Sonata moeten altijd   
 gescheiden van eventuele voedingskabels worden  
 geplaatst.
 Raadpleeg eventueel het reinigingsadvies voor de  
 Octave watermeter bij interne vervuiling of aanslag.

Drukverlies Sonata ultrasone watermeter

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D
ru

k 
[b

ar
]

Flow [m³/u]

Versie 21.1



11.9

 Arad

Dubbel puls connector (open collector) voor de Arad 
Octave waarbij puls #1 standaard ingesteld is op 10 liter/
puls en puls #2 is 0,1 liter/puls. Inclusief inbussleuteltje. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Zwarte kabel  : rood (puls # 1)
    : groen (puls # 2) 
    : zwart (common) 
    : blank (afscherming)
Signaal   : blokpuls (digitaal)
Stroomsterkte   : tot 120 mA
Spanning  : 5 - 30 VDC
Kabel lengte  : 1,5 meter
Installatie  : zie schema
Advies voeding  : gestabiliseerd / dedicated
Pull-up weerstand : zie ‘Fotodiode EF’ 

Aansluitschema 

Connector Octave 
Dubbel Puls
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 Arad

Analoge 4-20 mA connector waarbij de 4 mA  
standaard “0” is, en de 20 mA ingesteld kan worden  
op de maximale doorlaat van de watermeter of een  
andere gekozen waarde. Inclusief inbussleuteltje. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Zwarte kabel  : rood (+)
    : zwart (-) 
    : blank (afscherming)
Signaal   : 4 - 20 mA (analoog)
Spanning  : 12 - 24 VDC 
Kabellengte  : 1,5 meter

Aansluitschema 

Connector Octave 
Analoog

ELGEF+
 Modular, all polymeric, automatic

cleaning backwash mechanism

ELGEF+
 Modular, all polymeric, automatic

cleaning backwash mechanism

Connector Octave 
Analoog + SSR

Analoge 4-20mA en SSR connector gecombineerd in een 
module. De connector is uitstekend geschikt voor toe-
passingen waar het belangrijk is om een analoog signaal 
aan de tuinbouwcomputer of PLC aan te bieden en een 
puls signaal aan bijvoorbeeld een doseerpompje.

TECHNISCHE GEGEVENS
4-20 mA kabel : rood (+)
   : zwart (-)
   : blank (afscherming)
Signaal  : 4 - 20 mA (analoog)
Spanning : 12 - 24 VDC
SSR kabel : rood + oranje
   : blank (afscherming)
Signaal  : blokpuls (fysiek contact)
Spanning : 400 V (max. 120 mA)
Kabellengte : 3m

Aansluitschema 

 
Voor verdere specificaties raadpleeg het infoblad van de 
Connector Octave Analoog en/of SSR.

 Arad
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 Arad

Voor de Arad Octave watermetermeter levert Netafim 
een connector welke beschikt over twee stuks gescheiden, 
solid state contacten. Deze potentiaalvrije contacten 
kunnen in de meeste gevallen direct worden aangesloten 
op diverse meet- of registratie apparatuur.  
 
Beide contacten zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar 
voor bijvoorbeeld stromingsrichting of pulsverhouding. 
Hierdoor is het zeer eenvoudig om het meetsignaal van 
één Octave aan te bieden op twee verschillende syste-
men. Bruikbaar voor bijvoorbeeld: een irrigatiecomputer 
en doseerpomp, zonder dat daarvoor extra apparatuur  
benodigd is zoals pulsdelers e.d. Deze outputmodule 
beschikt over een batterij die een verwachte levensduur 
heeft van 10 jaar, maar kan ook op een externe voeding 
(5-35VDC) worden aangesloten.

TOEPASSING
Installaties waar twee gescheiden, contacten nood- 
zakelijk zijn

KARAKTERISTIEKEN 
 Toepasbaar op alle modellen Octave watermeters.  
 Solid state contact met interne batterij  
 Direct aan te sluiten op Hoogendoorn Datapoint  
 countermodule
 Direct aan te sluiten op Priva Connext high-speed  
 digitale ingang
 Geen pulsdeler of andere schakel elektronica  
 noodzakelijk

 
 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Lange kabel (150 cm) : rood & oranje (puls # 1)     :  
      zwart & bruin (puls # 2)  
Korte kabel (25 cm)    : rood (+5-35VDC)       
    : zwart (0V)       
    : geel (afscherming)  

Connector 
Batterij   : Interne batterij met 10 jaar  
      verwachte levensduur  
Voedingsspanning    : 5 - 35 VDC voeding  
      (optioneel)   
    : gescheiden en gestabiliseerd  
 
Contacten 
Signaal       : blokpuls (fysiek contact)  
Minimale pulslengte  : 10 ms  
Minimale pulsresolutie : 1:0,1 liter (1:0,0001m³) 
Spanning max.     : 400V max. piekstroom      
    : tot 120 mA 

INSTALLATIE & ONDERHOUD
 Voor aanpassing van de pulsinstellingen zijn een  
 programmeerkabel en software nodig. Neem hier- 
 voor contact op met Netafim.  
 Bij het verlengen van de kabel dient altijd een  
 afgeschermde kabel te worden toegepast, voor  
 zowel voeding  als schakeldraad, zoals Teldor PN  
 8005003101 of soortgelijke kabel.  
  Als een contact uitgang niet gebruikt wordt,  
 adviseren wij om deze uit te zetten. Hiervoor is een  
 programmeerkabel en software noodzakelijk.

Aansluitschema

Connector Octave 
 Dubbel Puls SSR
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Voor het programmeren van Octave watermeters (alle 
versies) levert Netafim een seriële programmeerkabel. 
Deze programmeerkabel wordt aangesloten op de  
outputmodule aansluiting van de Octave. 

Naast de programmeerkabel is ook de juiste software 
benodigd. Deze kan worden opgevraagd bij Netafim. 
Voor het programmeren van Arad Octave watermeters 
geeft Netafim trainingen. We adviseren u een training te 
volgen voor het programmeren van een watermeter als u 
de standaard instellingen wilt gaan wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Aansluiting PC    : serieel (DB9 connector)  
Lengte     : 1,5 meter  
Beschermingsklasse   : IP65  
Toepassing    : geschikt voor alle versies

Indien u gebruik maakt van een USB naar serieel verloop 
voor het aansluiten van de programmeerkabel op uw 
PC/Laptop, bestaat er een risico dat er geen optimale 
communicatie tot stand komt. Doorgaans wordt dit 
veroorzaakt door het gebruik van de standaard Windows 

drivers voor de USB naar serieel verloop connector. 
 

Octave
Programmeer-

ELGEF+
 Modular, all polymeric, automatic

cleaning backwash mechanism

ELGEF+
 Modular, all polymeric, automatic

cleaning backwash mechanism

 Octave 
Programmeer- 
kabel NFC

Voor het programmeren van Octave en Sonata waterme-
ters (vanaf versie 4.xxxx) levert Netafim een NFC program-
meerkabel. Deze Near Field Communication program-
meerkabel hoeft niet te worden aangesloten op de module 
uitgang maar wordt eenvoudig op de bovenkant van het 
display gelegd/ bevestigd met bijgeleverde 'bracket'. Hier-
door hoeft de output module niet te worden verwijderd om 
de instellingen aan te passen.  

Naast de programmeerkabel is ook de juiste software  
benodigd. Deze kan worden opgevraagd bij Netafim.  
Voor het programmeren van Arad Octave watermeters 
geeft Netafim trainingen. We adviseren u een training te 
volgen voor het programmeren van een watermeter als u 
de standaard instellingen wenst te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Aansluiting PC    : USB 2.0 of hoger  
Lengte      : 1,5 meter  
Beschermingsklasse  : IP68  
Toepassing  : vanaf versie 4.xxxx (begin 2017)
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