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НОВАТИВНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Garanzia 2 anni
2 години гаранция
2 años de garantía
2 ans de garantie
2 anos de garantia
2 έτη εγγύηση
 שנים2 אחריות
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ИНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ
Новият прораматор I-DIAL на Rain е наличен, както за вътрешен, така и за външен
монтаж с 4, 6 или 8 станции. Подходящ е
за малки жилищни обекти и е лесно програмируем с 3 прости стъпки: стартово
време, продължителност и честота.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМТОР ЗА
ВЪНШЕН МОНТАЖ

• 4 - 6 - 8 станции
• Вътрешен монтаж
• Работи само със соленоиди на 9 (6-40) V прав
ток
• Електроснабдяване 4 х 1,5 волта AA алкални
батерии (не са включени)

• 4 - 6 - 8 станции
• Външен монтаж
• Работи само със соленоиди на 9 (6-40) V прав
ток
• Електроснабдяване 4 х 1,5 волта AA алкални
батерии (не са включени)

• 4 независими програми
• 4 независими стартови времена за програма
(по едно за всяка програма)

• 4 независими програми
• 4 независими стартови времена за програма
(по едно за всяка програма)
• Работно време: От 1 до 240 мин. за станция
• Поливане цикли: от 4 на ден до към 1 път седмично
• График за напояване : 7 календарни дни с индивидуален избор на ден, или от 1 до 19 дневено интервално напояване
• Water Budgeting Mode/Процентно напояване
от 10% до 200%
• Rain Delay / Отлагане на напояването
• Датчик за дъжд–Позволява настройка всяка
индивидуална станция да бъде контролираната от датчика за дъжд
• Freeze-прорамна функция
• Low- състояние на батерията
• Постоянна памет запазва настройките при прекъсване на захранването

• Работно време: От 1 до 240 мин. за станция
• Поливане цикли: от 4 на ден до 1 път седмично
• График за напояване : 7 календарни дни с индивидуален избор на ден, или от 1 до 19 дневено интервално напояване
• Water Budgeting Mode/Процентно напояване
от 10% до 200%
• Rain Delay / Отлагане на напояването
• Датчик за дъжд–Позволява настройка всяка
индивидуална станция да бъде контролираната от датчика за дъжд
• Freeze-програмна функция
• Low- състояние на батерията
• Постоянна памет запазва настройките при прекъсване на захранването
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ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМТОР ЗА
ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
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ИНСТРУКЦИИ

ПРОГРАМАТОР
ИНТЕРФЕЙС И СЪСТАВНИ ЧАСТИ

ВНИМАНИЕ

Програматорът за външен монтаж трябва да се монтира,
така че да е защитен от атмосферните условия.
1 2 3

модел за вътрешен монтаж
LOW
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Контролен диск

17

Предпазител за защита на 1.0 A

Когато контролният диск е в позиция AUTO,програматът работи автоматично, според програмата.

18

Бутона RESET рестартира програматора

D

Допълнителни бутони

SET - настройка на текущата дата и час

MANUAL - позволявава извършването на ръчно напояване, без да се нарушават предварително зададените програми.

При контролен диск в тази позиция можете да
изберете желаното от вас време за започване на
напояването.
При контролен диск в тази позиция можете да изберете желаната от вас продължителност на напояването.

Екран

1

Активен датчик за дъжд

2

Изтощени батерии

3

Функцията не е налична

Бутонът увеличава стойността.

4

Функцията не е налична

Бутонът потвърждава въведените стойностти и позволява понататъчното програмиране (ENTER).

5

Показва следващото стартово време

6

Показва време на стартиране

7

Показва програма

8

Показва, че се извършва напояване

9

Показва, че сезонната настройка
(budget) е активна

10

Часове

11

Дни

12

Покзва времето за напояване

13

Дни от седмицата

14

Показва интервалите за напояване

15

Показва, че се извършва ръчно напояване

Бутони за програмиране.

Бутонът намалява стойността.

C

Отделение за клеми

24 vac

Вход на електрическите кабели на трансформатора

sensor

Вход за датчик за дъжд

M
1...8
16

BUDGET - Регулирането на водния режим се извършва чрез проценти.

E

При контролен диск в тази позиция можете да изберете желаната от вас честота между 1 поливен
цикъл и следващия.

B

EXTRA - позволява индивидуално стартиране на помпата и сензора.

Извод за управление на помпа или мастър клапан

Изводи за клапани
Бутона CLEAR изчиства програмирането
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ИНСТРУКЦИИ

A
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СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

ИНСТРУКЦИИ

OFF

OFF

SPA

OFF

OFF

Всеки клапан на 9 VDC има черен и червен проводник, червеният определя номерът на зоната и се
свързва към номерираните изводи в кутията с клеми. Черният проводник представлява общата маса,
която ще бъде свързана с извод С в отделението за клеми, заедно с всички подобни (черни) проводници от всеки един електрически клапан. Свържете проводниците на сензора към клемите, обозначени със SENSOR.
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СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ. КЛАПАНИ

OFF

ИНСТРУКЦИИ

има два или повече общи проводника, свържете ги заедно, така че в клемата за общата маса
да е поставен само един кабел. Изолирайте направената свръзка.)

OFF

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ НА КЛАПАНА
КЪМ ПРОГРАМАТОРА

• Ако разстоянието между програматора и клапа2
ните е по-малко от 300 m използвайте 1 mm кабел. За по-голяма сигурност проводниците могат
да бъдат поставени в PVC тръба, които да се заровят под земята. Избявайте местата, където кабелите могат да бъдат повредени от изкопни работи
или прокопаване на канали в бъдеще.
• Всеки клапан има два проводника. Един от проводниците се свързва като общ. Проводниците
от клапаните, които са еднакви могат да се свържат заедно в един общ кабел, отиващ до програматора. Другия проводник трябва да се свърже
със специален кабел, който ще контролира работата на клапана.
(ЗАБЕЛЕЖКА: Във всяка клема може да се монтира само по 1 проводник. Ако във вашата система

• Махнете капака на клемите.
• Оголете около 6mm от изолацията в края на всеки
проводник
• Определете позициите на клапаните и ги свържете към съответния номер (означени от 1 до 6), като
поставите оголения проводник в съотвентата клема.
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ИНСТРУКЦИИ

• Необходимо е да развъртите винта на клемата,
за да поставите или извадите проводник.
За да направите това ви е неоходима малка отверка на марката phillips.
• Свържете общата маса към извода маркиран
с “com”.

ДАТЧИК ЗА ДЪЖД

• Датчик за дъжд или друг вид микро-превключвател
за атмосферни влияния може да бъде свързан към
програматора. Целта на датчика е да спре напояването, при наличие на валежи.
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НАСТРОЙКА ТЕКУЩА ДАТА И ЧАС

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

ИНСТРУКЦИИ

TIME

SPA

Отворете отделението за батериите, като развиете винтовете
в двата края. Поставете две AA
(1.5 V) алкални батерии в отделението, поставете капака и затенете винтовте с отверка.

MO

отделение за батерии
AA 1.5 V
AA 1.5 V
AA 1.5 V
AA 1.5 V

батерии

Завъртете контролния диск в позиция SET, екранът ще започне да премига.
За да промените часа използвайте бутоните
+ или – . Когато достигнете желания час, натиснете ENTER, за да преминете към настройка
на минутите. Повторете, както по-горе и натиснете ENTER, за да потвърдите.
Отново използвайте бутоните + и –, за да изберете деня от седмицата и натиснете ENTER, за да
потвърдите.
Щом датата и часа са въведени завъртете контролния диск на дясно, за да продължите с програмирането или завъртете на ляво за да преминете към режим на автоматично напояване.
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ПЛАНИРАНЕ НА НАПОЯВАНЕТО

ИНСТРУКЦИИ

Програматор I-Dial е проектирана с 4 напълно
независими програми (A, B, C, D). Лесно програмиране, състоящо се от три стъпки. Всяка програма дава възможност за ежеднвено стартиране на повече от един клапан. Началният час
(start time) определя отварянето на първия клапан включен в програмата, следващите клапани
ще се отварят последователно.

Стъпка 2: Настройка на продължителността
на напояване за всяка зона

PROG
A
DURATION ZONE

SPA

продължителност

Стъпка1: Настройка на началния час
(start time)

PROG
A
START TIME

SPA

начален час

Продължителността е времето, в което се извършава напояване, настроено за всека зона. Завъртете контролния
диска към символа, представляващ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ,
екранът ще започне да премига. Увеличете или намалете
необходимото време, чрез използване на бутоните + и –
(минималната продължителност е 1 минута, а максималната 240 минути). Натиснете бутона ENTER за да потвърдите.
Повторете процедурата за всички зони.
Началния час е времето на започване на поливния цикъл. Завъртете контролния диск към символа, индикиращ начален час, екранът ще започне да премига. Използвайте бутоните + и - , за да промените часа, след
като желаният час е въведен натиснете бутона ENTER,
за да потвърдите. Повторете същите стъпки за промяна на минутите.
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Имайте предвид, че ако продължителността на една
зоната е настроен на 0, клапанът ще остане затворен
и напояването нама да се извърши.
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via Kennedy 38/40
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Честотата е интервала между един поливен цикъл и
следващия.

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ
Програматорът позволява да се извърши ръчно напояване без да се нарушат предварително зададените програми. За да използвате тази функция натиснете бутона MANUAL и думата ALL ще се изпише премигаща на екрана.

PROG
A
START TIME

SPA

поливни
дни

MO TU WE TH FR SA SU

ZONE

ALL

SPA
ALL

ръчно
ALL

Завъртете контролния диска към символа, представляващ
поливните дни, надписа MO ще започне да премига. Натиснете бутона + , за да позволите напояване в премигащия ден, наЧрез натискане на бутона ENTER всички зони ще
тиснете ENTER, за да преминете към следващия ден. За да
се активират последователно за 3 минути.
премахнете отметката на определен ден натиснете “-”. За
да се извършат няколко поливки на ден натиснете бутона
EXTRA и определете желания интервал, чрез бутоните ”+/ -”,
натиснете бутона ENTER, за да потвърдите. Максималната
честота е на всеки 6 часа (до 4 пъти на ден), а минималнаЗаб. в тази функция, не е възможно да се промени парамета е една поливка на всеки 19 дена.
търът от три минути.
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ИНСТРУКЦИИ

Стъпка 3: Честота на поливане
(поливни дни)
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - EXTRA

ИНСТРУКЦИИ

ZONE

SPA
ALL

Функцията BUDGET позволява да променяте едновременно всички поливни времена в проценти. Можете да променяте процентите от минимум 10% до максимум 200%.
ПРИМЕР: Прораматорът е настроен да започне напояване в 7 часа сутринта и всеки поливен кръг
има продължителност на поливка 10 минути. Ако
намалим процентите на напояване (BUDGET) на
70%, програматорът ще изпълни поливния цикъл
в 7 часа сутринта, а времето за поливане ще бъде
7 минути за всеки поливен кръг.

ръчна
зона

%

При натискане на бутона MANUAL надписа ALL ще се
изпише премигащ на екрана, чрез натискане на + може
да настройте желаното от вас време за напояване на зона 1 натиснете ENTER, за да потвърдите , повторете процедурата за да настроите времето за напояване за всички станции.

budget

SPA

%

Заб. За да стартирате ръчното напояване,
продължавайте да натискате ENTER до последната
зона, която може да се програмира, ако не желаете да
се стартира ръчно в зоните, оставете зададено 0.
Заб. Времената, зададени с тази функция не се
запаметяват

Натиснете бутона BUDGET, надписа 100% ще започне да
премигва на екрана, сменете стойностите с помощта на
бутоните + и - . Натиснете ENTER за потвърждение и връщане към основния екран.
ВНИМАНИЕ: Когато стойностите на функцията BUDGET са променени, на основния екран ще се появи символа %. Само когато
стойностите на процентите са 100%, символът % няма да се появи. Ако процентите са променени във функцията BUDGET, времето за поливане ще се промени във фунцията Продължителност на
напояване.
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ИНСТРУКЦИИ

SPA

Натиснете бутона EXTRA два пъти и надписа SEnS ще започне да премига, натиснете enter, за да позволите функцията, променете премигащите ON/OFF с бутоните + и -. Натиснете ENTER, за да потвърдите и преминете към следващата зона. За да се върнете към началния екран натиснете отново EXTRA.
Заб. Като изберете ON във функция PUmP изходът pump на
клемната кутия ще остане под напрежение за цялата продължителност на напояването на зоната, като захранва релето,
свързано с помпата.
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ПРОБЛЕМИ

ИНСТРУКЦИИ

Проблем

Причини

Дефектен или неправилно свързан
датчик.
Датчикът за дъжд не
прекъсва напояването. Станциите не са програмирани да
отчитат действието на датчика.

Решение
Проверете сензора и се уверете,
че проводниците са свързани правилно
Препрограмирайте станциите

Екранът е блокирал
или показва грешна
информация.

Токов удър

Нулиране на програматора и
препрограмиране.

Програматора не прекратява напояването.

Прекалено много стартови времена
(грешка на потребителя).

Програмирайте отново.

ВНИМАНИЕ: Неупълномощени промени върху
устройството, без одобренито на производителя,
може да доведат до прекратяване на правото за
ползване или анулиране на гаранцията.
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Оборудването създава, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не се изпо
лзва и инсталира в съответствие с инструкциите,може да причини смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че такива намеси няма да се случват.
Ако това оборудване причинява смущения в
радио или телевизионното приемане, което може да се установи, чрез включване и изключване на оборудването, потребителят трябва да
предприеме следните мерки, за отстраняване:
• Преориентиране или преместване на антената
на приемника.
• Увеличаване на разстоянието между програматора и приемника.
• Включване на програматора към друг контакт,
така че той и приемникът да са на различни електрически вериги.
• Посъветвайте се с доставчика или с опитен
радио / TV техник.

ВНИМАНИЕ: Това устройство не е предназначено да се използва от деца или хора с увреждания без надзор.

ИНСТРУКЦИИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство е тествано и декларирано с наложени ограничения за клас B,
Част 15 цифрови устройства, предвидени в
Правилника на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита
срещу вредни смущения в населените места.

ВНИМАНИЕ: Реле задейства помпата и главния
клапан.
Програматорът позволява управление на главния клапан или попмпата, повреме на работа на
всяка станция.
Свържете кабела на релето* (или главния клапан)
към “pump”, а другия кабел към изходът “common”
на програматора.
* Активирането на помпата, чрез реле се продава
отделно.
ГАРАНЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ

RAIN spa, дава гаранция за качеството на продуктите си в продължение на две години от дата на
закупуването. В този период се извършва напълно безплатна замяна на дефектни части или компоненти, които са повредени при нормални условия на употреба и поддръжка (изисква се касова
бележка).
RAIN си запазва правото да провери дефектната
част преди замяната й.
RAIN не поема, каквито и да било разходи, аксесоари или закономерни щети, причинени от дефект на
продукта. Отговорността на RAIN по тази гаранция
се ограничава само до замяната на дефектни компоненти.
За да използвате гаранцията, трябва да върнете устройството на дистрибутора с касовата бележка.
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DESIGNED and TESTED
IN ITALY

MADE IN CHINA

INPUT AC 24 V 800 mA
OUTPUT AC 24 V
FOR INDOOR USE ONLY
USE ONLY WITH APPROVED TRANSFORMER

