Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor
Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ

Δγθαηάζηαζε
Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ
πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ. Αζθαιίζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή
ζηνλ ηνίρν βηδώλνληαο επηπιένλ βίδεο ζηηο νπέο πνπ βξίζθνληαη από θάησ από ηε ζεηξά ησλ αθξνδεθηώλ
ζύλδεζεο ησλ θαισδίσλ ησλ βαιβίδσλ. Έλα από ηα δύν θαιώδηα ηνπ θάζε πελίνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ
αθξνδέθηε ηνπ θνηλνύ C. Σν άιιν θαιώδην από θάζε πελίν ζα θαηαιήμεη αληίζηνηρα ζε έλα από ηνπο
αξηζκεκέλνπο αθξνδέθηεο. πλδέζηε ηα δύν θαιώδηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζηνπο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε
24VAC. ηνπο αθξνδέθηεο SEN κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηα θαιώδηα ηνπ αηζζεηήξα εάλ ζέιεηε. πλδέζηε κία
κπαηαξία 9Volt ζην θιηπ ζύλδεζεο κπαηαξίαο. Σνπνζεηήζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ζε πξίδα ξεύκαηνο
Δπεμήγεζε νζόλεο

Current Time/Day – ξύζκηζε ηξέρνπζαο εκέξαο θαη ώξαο
Start Times- πξνγξακκαηηζκόο ρξόλσλ έλαξμεο ηνπ πνηίζκαηνο
Run Times-πξνγξακκαηηζκόο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο ζε θάζε ζηάζε, από 1 ιεπηό έσο 4 ώξεο
Water Days –επηινγή εκεξώλ πνπ ζα εθηειείηαη πόηηζκα
Seasonal Adjustment –πνζνζηηαία απμνκείσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαξθεηώλ πνηίζκαηνο ησλ
ζηάζεσλ
System Off- δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνηίζκαηνο
A,B- έλδεημε πξνγξάκκαηνο (Α ή Β)
Δθηνμεπηήξαο πνπ αλαβνζβήλεη- δείρλεη όηη εθηειείηαη πόηηζκα
Οκπξέια- δείρλεη όηη ν αηζζεηήξαο βξνρήο έρεη δηαθόςεη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνηίζκαηνο
Οκπξέια κε απαγνξεπηηθό- δείρλεη όηη ν αηζζεηήξαο βξνρήο έρεη παξαθακθζεί θαη ηα πξνγξάκκαηα
εθηεινύληαη θαλνληθά αλεμάξηεηα από ηελ εληνιή ηνπ
- εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο ηξέρνπζαο εκεξνκελία, ζηε ξύζκηζε ηνπ κήλα
- εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο ηξέρνπζαο εκεξνκελία, ζηε ξύζκηζε ηεο εκέξαο
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ρεηξνθίλεην πόηηζκα ζε ζηάζε- εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε πνηίζκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε κε
ρεηξνθίλεηε εληνιή
ρεηξνθίλεην πόηηζκα ζε όιεο ηηο ζηάζεηο- εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε πνηίζκαηνο ζε όιεο ηηο ζηάζεηο
δηαδνρηθά κε ρεηξνθίλεηε εληνιή
Πιήθηξα
απμάλεη ηελ ηηκή ηεο έλδεημεο πνπ αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε
κεηώλεη ηελ ηηκή ηεο έλδεημεο πνπ αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε
γηα ηελ επηινγή ηεο επόκελεο έλδεημεο ζηελ νζόλε
γηα ηελ επηινγή ηεο πξνεγνύκελεο έλδεημεο ζηελ νζόλε
γηα ηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ Α θαη Β
πιήθηξν δηακόξθσζεο ιεηηνπξγηώλ- γηα ηελ επηινγή ησλ δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πξνγξακκαηηζκνύ
Πξνγξακκαηηζκόο
Έλα πξόγξακκα απνηειείηαη από ηξεηο παξακέηξνπο:
1) Σν ρξόλν έλαξμεο, 2) ηε δηάξθεηα πνηίζκαηνο ζε θάζε ζηάζε μερσξηζηά θαη 3) ηηο εκέξεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ην πόηηζκα. Κάζε πξόγξακκα απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζηάζεσλ νη νπνίεο, όηαλ ε
ηξέρνπζα ώξα γίλεη ίδηα κε ηελ ώξα έλαξμεο, ελεξγνπνηνύληαη δηαδνρηθά (όηαλ ηειεηώλεη ε κία μεθηλά ε επόκελε).
Σα δύν πξνγξάκκαηα είλαη αλεμάξηεηα θαη νη δηαζέζηκεο ζηάζεηο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη ζηα δύν
πξνγξάκκαηα
Πξνγξακκαηηζκόο ηξέρνπζαο εκέξαο θαη ώξαο
1.
Παηήζηε ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηελ έλδεημε CURRENT
TIME/DAY.
2.

Η έλδεημε ηεο ρξνληάο αλαβνζβήλεη. Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε ηελ έλδεημε ηεο ρξνληάο. Παηήζηε ην
πιήθηξν
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ηνπ κήλα.

3.

Ο κήλαο αλαβνζβήλεη ελώ εκθαλίδεηαη θαη ην ζύκβνιν
. Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε ηελ έλδεημε
ηνπ κήλα. Παηήζηε ην πιήθηξν
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ηεο εκέξαο

4.

Η έλδεημε ηεο εκέξαο αλαβνζβήλεη ελώ εκθαλίδεηαη θαη ην ζύκβνιν
. Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε
ηελ έλδεημε ηεο εκέξαο. Παηήζηε ην πιήθηξν
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ηεο ώξαο.

5.

Η έλδεημε ηεο ώξαο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε ηελ ΑΜ,ΡΜ ή 24ΗR γηα
24 σξν ξνιόη. Παηήζηε
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ησλ σξώλ.

6.

Η έλδεημε ησλ σξώλ αλαβνζβήλεη. Παηήζηε
ή
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ησλ ιεπηώλ.

7.

Παηήζηε

ή

γηα λα αιιάμεηε ηηο ώξεο. Παηήζηε ην πιήθηξν

γηα λα αιιάμεηε ηελ έλδεημε ησλ ιεπηώλ. Σώξα ε ηξέρνπζα ώξα έρεη ξπζκηζηεί.

Προγραμματιςμόσ των χρόνων έναρξησ των προγραμμάτων
! ημείωςη: Ζνασ χρόνοσ ζναρξησ αρκεί για να ενεργοποιηθοφν όλεσ οι βάνεσ διαδοχικά ςε ζνα
πρόγραμμα. Ζτςι δεν είναι απαραίτητο να πξνγξακκαηίζεηε χρόνουσ ζναρξησ για κάθε βάνα
ξεχωριςτά. Περιςςότεροι του ενόσ χρόνοι ζναρξησ ςε ζνα πρόγραμμα απαιτοφνται π.χ όταν πρζπει να
γίνει πότιςμα πρωί, απόγευμα ή βράδυ.
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1.

Παηήζηε ην πιήθηξν

κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηελ έλδεημε START TIMES

.

2.

ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην πξόγξακκα Α. Δάλ ζέιεηε κε ην πιήθηξν
πξόγξακκα.

κπνξείηε λα επηιέμεηε ην Β

3.

Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα έλαξμεο.
Σν βήκα κεηαβνιήο είλαη 15 ιεπηά. Κξαηώληαο ην πιήθηξν παηεκέλν γηα έλα
δεπηεξόιεπην ε ώξα αιιάδεη γξήγνξα.

4.

Παηήζηε ην πιήθηξν
γηα λα επηιέμεηε ηνλ επόκελν ρξόλν έλαξμεο ή παηήζηε ην πιήθηξν
κεηαθηλεζείηε ζην επόκελν πξόγξακκα.

γηα λα

Αθύξσζε ελόο ρξόλνπ έλαξμεο πξνγξάκκαηνο
Με ην βέινο λα δείρλεη ηε ζέζε START TIMES παηήζηε
ή
κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ε έλδεημε 12:00AM.
Παηώληαο ην πιήθηξν
κία κόλν θνξά αθόκε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε OFF θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο έρεη
αθπξσζεί. Κάλεηε ην ίδην γηα θάπνηνλ άιιν ρξόλν αλ ζέιεηε.
Πξνγξακκαηηζκόο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο ησλ ζηάζεσλ
1.
Παηήζηε ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηελ έλδεημε RUN TIMES

.

2.

Παηώληαο ην πιήθηξν

κπνξείηε λα αιιάμεηε πξόγξακκα.

3.
4.
5.

Παηήζηε
ή
γηα λα αιιάμεηε ηε δηάξθεηα άξδεπζεο ζηε ζηάζε, από 1 ιεπηό έσο 4 ώξεο.
Παηήζηε
γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε ζηάζε.
Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 γηα θάζε ζηάζε.
Μπνξείηε όηαλ ξπζκίδεηε θάπνηα ζηάζε λα κεηαθηλήζηε κεηαμύ ησλ 2 πξνγξακκάησλ αιιά ζπζηήλεηαη λα
νινθιεξώλεηε πξώηα έλα πξόγξακκα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνγξακκαηίδεηε ην άιιν.

Πξνγξακκαηηζκόο εκεξώλ άξδεπζεο
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν

2.

Παηώληαο ην πιήθηξν

3.

Σα βέιε δείρλνπλ ηηο εκέξεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί πόηηζκα. Όηαλ ην βέινο αλαβνζβήλεη δείρλνληαο
κία εκέξα παηήζηε

κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηελ έλδεημε Water Days

.

κπνξείηε λα αιιάμεηε πξόγξακκα.

γηα λα επηιέμεηε πόηηζκα ή

γηα λα κελ εθηειεζηεί πόηηζκα ηελ εκέξα απηή.

Δπηινγή κνλώλ ή δπγώλ εκεξώλ γηα πόηηζκα
Με ην ραξαθηεξηζηηθό απηό επηιέγεηε γηα πόηηζκα είηε ηηο κνλέο (ODD) εκέξεο ηνπ κήλα (1ε, 2ε, 3ε,…,31ε ) είηε
ηηο δπγέο (EVEN) (2ε, 4ε, 6ε,….,30ε).
1.

Δλώ ε νζόλε βξίζθεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ εκεξώλ άξδεπζεο (Water Days) παηήζηε
ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ ν θέξζνξαο βξεζεί πάλσ από ηελ έλδεημε ODD ή EVEN.

2.

Παηήζηε

γηα λα επηιέμεηε ή

γηα λα αθπξώζεηε ηελ έλδεημε ODD ή EVEN.

Δπηινγή ιεηηνπξγίαο interval

Με ηελ ιεηηνπξγία απηή κπνξείηε λα επηιέμεηε πόηηζκα θάζε εκέξα ή θάζε 2 ε, 3ε 4ε θιπ κέρξη θαη θάζε 31
εκέξεο.
1.

Δλώ ε νζόλε βξίζθεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ εκεξώλ άξδεπζεο (Water Days) παηήζηε ην πιήθηξν
όηνπ ν θέξζνξαο βξεζεί πάλσ από ηελ έλδεημε ΙΝΣ.

2.

Παηήζηε

γηα λα εκθαληζηεί ην ζύκβνιν

, ηαπηόρξνλα αλαβνζβήλεη ν αξηζκόο 1.
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3.

Παηήζηε
ή
γηα λα επηιέμεηε ηνλ αξηζκό εκεξώλ κεηαμύ δύν πνηηζκάησλ (από 1 έσο 31 εκέξεο). Ο
πξνγξακκαηηζηήο ζα πνηίζεη ηελ επόκελε ώξα έλαξμεο θαη κεηά ζα πνηίζεη αθόηνπ πεξάζεη ν αξηζκόο ησλ
εκεξώλ πνπ πξνγξακκαηίζαηε.

Πνζνζηηαία απμνκείσζε ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο
Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεηε αιιαγέο ζε όινπο ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξόλνπο άξδεπζεο
ζε όιεο ηηο ζηάζεηο αλαινγηθά ρσξίο λα ηξνπνπνηήζεηε μερσξηζηά θάζε ζηάζε. Σν ραξαθηεξηζηηθό
απηό επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξώλ αιιαγώλ όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
ην επηβάιινπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαβάιιεηε ηα πξνγξάκκαηα από ηελ αξρή.
Γηα παξάδεηγκα όηαλ ν θαηξόο δεζηάλεη κπνξεί λα απμεζεί ν ρξόλνο πνηίζκαηνο αλαινγηθά ζε όιεο ηηο ζηάζεηο ή
αληίζεηα λα κεησζεί όηαλ ν θαηξόο είλαη πην δξνζεξόο. Γηα λα απμνκεηώζεηε ην ρξόλν θάλεηε ηα εμήο:
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν

κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηελ έλδεημε SEASONAL ADJUSTMENT

2.

Παηήζηε
ή
γηα λα ξπζκίζεηε ην πνζνζηό αύμεζεο ή κείσζεο ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο ησλ ζηάζεσλ
από 10% έσο 150%.

.

! εκείσζε: Ο πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη αξρηθά κε ην πνζνζηό λα βξίζθεηαη ζην
100%.

Γηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ- System Off
Παηήζηε ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηε έλδεημε System Off
. Πεξηκέλεηε 2 δεπηεξόιεπηα θαη ε
νζόλε ζα δείμεη OFF. Δάλ θάπνηα ζηάζε πνηίδεη ζα θιείζεη θαη όια ηα πξνγξάκκαηα ζα ζηακαηήζνπλ λα
εθηεινύληαη. Γηα λα επαλέιζεη ν πξνγξακκαηηζηήο ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία παηήζηε ην πιήθηξν
κία θνξά.
Προγραμματιζόμενη αναστολή των προγραμμάτων.
Με ηε δπλαηόηεηα απηή κπνξείηε λα αλαζηείιεηε ηε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα κία πεξίνδν
από 1 έσο 7 εκέξεο.
Με ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαζηνιήο ν πξνγξακκαηηζηήο επαλέξρεηαη απηόκαηα ζηελ θαλνληθή
απηόκαηε ιεηηνπξγία.
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ ην βέινο δείμεη ηε έλδεημε System Off
θαη ε νζόλε ζα δείμεη OFF.

2.

Παηήζηε

. Πεξηκέλεηε 2 δεπηεξόιεπηα

γηα επηιέμεηε από 1 έσο 7 εκέξεο όπνπ δελ ζα εθηειείηαη πόηηζκα.

Απηόκαηε ιεηηνπξγία
Αθόηνπ νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζκόο, παηήζηε ην πιήθηξν
κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε
ηξέρνπζα ώξα ηεο εκέξαο. Απηό ζα πξνθαιέζεη ηελ απηόκαηε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνηίζκαηνο.
Υεηξνθίλεηε εθηέιεζε πνηίζκαηνο ζε όιεο ηηο ζηάζεηο
Η ρεηξνθίλεηε εληνιή ζε όιεο ηηο ζηάζεηο επηηξέπεη ηελ δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ελόο
πξνγξάκκαηνο.
1.

Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γηα ηξία δεπηεξόιεπηα. Σν ζύκβνιν
ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε καδί
κε ην γξάκκα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Α ή Β). Δκθαλίδεηαη επίζεο ε κηθξόηεξε αξηζκεηηθά ζηάζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ην ρξόλν πνηίζκαηνο πνπ έρεηε πξνγξακκαηίζεη.

2.

Δάλ ζέιεηε ην άιιν δηαζέζηκν πξόγξακκα παηήζηε ην πιήθηξν

3.

Με ην πιήθηξν

κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ζηάζε πνπ ζα μεθηλήζεη ην πόηηζκα.

4.

Παηήζηε

γηα λα ξπζκίζεηε δηαθνξεηηθό ρξόλν πνηίζκαηνο από ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν.

ή
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Αλ γηα 2 δεπηεξόιεπηα δελ θάλεηε ηίπνηα ην ρεηξνθίλεην πόηηζκα ζα μεθηλήζεη από ηε ζηάζε πνπ θαίλεηαη ζηελ
νζόλε θαη κόιηο νινθιεξσζεί ζα ζπλερηζηεί δηαδνρηθά ζηηο επόκελεο ζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όηαλ
νινθιεξσζεί ην ρεηξνθίλεην πόηηζκα ν πξνγξακκαηηζηήο ζα επηζηξέςεη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ρσξίο λα
θξαηήζεη θακία αιιαγή από απηέο πνπ πηζαλό λα έγηλαλ θαηά ηε ρεηξνθίλεηε εθθίλεζε.
Υεηξνθίλεηε εθηέιεζε πνηίζκαηνο ζε κία ζηάζε
Η ρεηξνθίλεηε εληνιή ζε ζηάζε επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο
Παξάθακςε αηζζεηήξα
Δθόζνλ έρνπκε ζπλδέζεη αηζζεηήξα ηύπνπ clik θαη ζέινπκε λα εθηειέζνπκε πόηηζκα ελώ ν αηζζεηήξαο έρεη
δώζεη εληνιή αθύξσζεο ηνπ πνηίζκαηνο ππάξρεη ηξόπνο παξάθακςεο ηεο εληνιήο ηνπ.
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν

2.

Παηήζηε
OFF

γηα 2 δεπηεξόιεπηα θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε ΟΝ

.

ώζηε λα γίλεηαη παξάθακςε ησλ εληνιώλ ηνπ αηζζεηήξα. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε

.

Καζαξηζκόο κλήκεο/επαλεθθίλεζε πξνγξακκαηηζηή
Δάλ λνκίδεηε όηη έρεηε θάλεη ιάζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ή εάλ παξνπζηάδνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζηή ππάξρεη δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο κλήκεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη επαλαθνξά
ηνπ ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο.
1. Κξαηήζηε παηεκέλα ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα

θαη

,

.

2. Υσξίο λα αθήζεηε ηα 3 πιήθηξα παηήζηε γηα 2 δεπηεξόιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα αθήζηε ην πιήθηξν reset πνπ
βξίζθεηαη πάλσ από ηνπο αθξνδέθηεο ζύλδεζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή.
3. Πεξηκέλεηε 2 δεπηεξόιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξώζηε ηα πιήθηξα , θαη
. Δθόζνλ πέηπρε ε
δηαδηθαζία ε νζόλε πξέπεη λα δείρλεη 12:00am. Δάλ όρη επαλαιάβεηε πξνζεθηηθά ηε δηαδηθαζία μαλά. Όιεο
νη πιεξνθνξίεο έρνλ δηαγξαθεί θαη ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί από ηελ αξρή
Γηαγλσζηηθόο έιεγρνο
1. Παηήζηε ηα πιήθηξα

,

,

ηαπηόρξνλα. Η νζόλε ζα δείμεη θάπνηεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο.

,

2. Παηήζηε κία θνξά ην πιήθηξν
γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ ε νπνία ςάρλεη
δηαδνρηθά όιεο ηηο ζηάζεηο γηα ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα. ε πεξίπησζε πνπ απηό ζπκβεί ηόηε ζα εκθαληζηεί
ζηελ νζόλε ε έλδεημε ERR καδί κε ηνλ αξηζκό ηεο ζηάζεο πνπ παξνπζίαζε ην πξόβιεκα.
Καλνληθή/Πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ
Ο πξνγξακκαηηζηήο δηαζέηεη δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ δπλαηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ. Απηό γίλεηαη σο
εμήο:
1.

Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν

2.

Αθήζηε ειεύζεξα ηα πιήθηξα

3.

Με ηα πιήθηξα ηα πιήθηξα

θαη
ή

. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν

.
επηιέμηε ηε δηακόξθσζε πξνγξακκαηηζκνύ:

Normal mode ( 2 πξνγξάκκαηα/4 ρξόλνη έλαξμεο αλά πξόγξακκα)
Limited mode (1 πξόγξακκα/1 ρξόλνο έλαξμεο)
Advanced mode (3 πξνγξάκκαηα/4 ρξόλνη έλαξμεο αλά πξόγξακκα)
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Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
 Μεταςχηματιςτήσ : είςοδοσ 230 VAC, 50Hz, ζξοδοσ 24VAC, 0.625 Amps
 Έξοδοσ ςτισ ςτάςη: 24VAC, 0.56Amps ανά ςτάςη
 Μπαταρία 9volts για τον προγραμματιςμό εκτόσ ρεφματοσ και τη διατήρηςη τησ τρζχουςασ ώρασ ςτη
μνήμη.
 Ηλεκτρονική αςφάλεια
 Μη πτητική μνήμη
 Έγκριςη CE

ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΙΣΙΑ
ΛΤΗ

Η νζόλε δείρλεη όηη
εθηειείηαη πόηηζκα
ρσξίο λα γίλεηαη θάηη
ηέηνην

Υαιαζκέλε ειεθηξνβαιβίδα

Διέγμηε ην πελίν ηεο βαιβίδαο θαη ηηο
θαισδηώζεηο.

Υαιαζκέλε αληιία ή ξειέ εθθίλεζεο αληιίαο
Διέγμηε ηελ αληιία ή ην ξειέ εθθίλεζεο αληιίαο
Με επαξθήο πίεζε λεξνύ ζην δίθηπν
Διέγμηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ ζην δίθηπν

ηελ νζόλε
αλαβνζβήλεη ε ώξα ηεο
εκέξαο

Ο πξνγξακκαηηζηήο ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα γηα
πξώηε θνξά
Δθηεηακέλε δηαθνπή ξεύκαηνο εμαζζέλεζε ηελ
κπαηαξία

Κάπνηα βαιβίδα δελ
αλνίγεη

Ρπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα ώξα/εκεξνκελία.

Αληηθαηαζηήζηε ηε κπαηαξία θαη πξνγξακκαηίζηε
μαλά ηνλ πξνγξακκαηηζηή

Βξαρπθύθισκα ζηηο θαισδηώζεηο.

Διέγμηε ηηο θαισδηώζεηο.

Βιάβε ζην πελίν ηεο βαιβίδαο.

Αιιάμηε ην πελίν.

Η νζόλε δείρλεη ηελ
έλδεημε ΄΄ΔRR΄΄ κε έλα
λνύκεξν (από 1 έσο 6)

Βιάβε ζην πελίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαιβίδαο ή
ζηελ θαισδίσζε ηεο.

Διέγμηε ην πελίν ηεο βαιβίδαο θαη ηηο
θαισδηώζεηο. Παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα λα
θύγεη ε έλδεημε ΄΄ΔRR΄΄ από ηελ νζόλε.

Η νζόλε δείρλεη ηελ
έλδεημε ΄΄Ρ ΔRR΄΄.

Βιάβε ζην πελίν ηεο βαιβίδαο master ή ζηελ
θαισδίσζε ηεο.

Διέγμηε ην πελίν ηεο βαιβίδαο master ή ην ξειέ
θαη ηηο θαισδηώζεηο ηνπο. Παηήζηε νπνηνδήπνηε
πιήθηξν γηα λα θύγεη ε έλδεημε ΄΄Ρ ΔRR΄΄ από ηελ
νζόλε.

Βιάβε ζην ξειέ ηεο αληιίαο ή αθαηαιιειόηεηα
ηνπ ξειέ.

Διέγμηε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξειέ
ώζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ
πξνγξακκαηηζηή.
Αιιάμηε ηελ θαισδίσζε ηνπ ξειέ ή ηνπ πελίνπ ηεο
βαιβίδαο master κε κεγαιύηεξν.

Η νζόλε δείρλεη ‘’ΝΟ
ΑC’’

O πξνγξακκαηηζηήο δελ ηξνθνδνηείηαη κε
ξεύκα.

Διέγμηε εάλ ππάξρεη ξεύκα ζην δίθηπν θαη αλ
ν κεηαζρεκαηηζηήο είλαη εληάμεη ή αλ είλαη
ζσζηά ζπλδεδεκέλνο.

Ο αηζζεηήξαο βξνρήο
δελ δηαθόπηεη ην
πόηηζκα

Ο αηζζεηήξαο έρεη ζπλδεζεί ιάζνο ή έρεη
ραιάζεη.

Διέγμηε ηνλ αηζζεηήξα θαη ηελ θαισδίσζή
ηνπ.

Η γέθπξα βξαρπθύθισζεο δελ έρεη
απνκαθξπλζεί από ηνπο αθξνδέθηεο

Απνκαθξύλεηε ηε γέθπξα βξαρπθύθισζεο
από ηνπο αθξνδέθηεο
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Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor
Η νζόλε έρεη παγώζεη ή
δείρλεη ιάζνο ελδείμεηο

Τπέξηαζε

Πξνβείηε ζε θαζαξηζκό ηεο κλήκεο κε ηε
δηαδηθαζία reset πνπ πεξηγξάθεθε ζηε ζειίδα 5

Σν πόηηζκα δελ μεθηλά
απηόκαηα ηελ ώξα πνπ
πξνβιέπεη ην
πξόγξακκα παξόηη ν
πξνγξακκαηηζηήο
βξίζθεηαη ζε απηόκαηε
ιεηηνπξγία.

Η ξύζκηζε ΑΜ/ΡΜ ηεο ηξέρνπζαο ώξαο ή ηεο
ώξαο έλαξμεο δελ είλαη ε ζσζηή.

Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ ηεο ηξέρνπζαο
ώξαο ή ηεο ώξαο έλαξμεο.

Οη ρξόλνη έλαξμεο βξίζθνληαη ζε ζέζε ΟFF ή
έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ιάζνο νη ελδείμεηο ΑΜ/ΡΜ.
Διέγμηε όινπο ηνπο ρξόλνπο έλαξμεο.

Ο πξνγξακκαηηζηήο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα.
Διέγμηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο.
Ο προγραμματιςτήσ
εκτελεί πότιςμα
ςυνεχώσ

Πολλοί χρόνοι ζναρξησ ςτο πρόγραμμα
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Για να ενεργοποιηθοφν μία φορά οι ηλεκτροβάνεσ
που ανήκουν ςε ζνα πρόγραμμα απαιτείται ζνασ
μόνον χρόνοσ ζναρξησ

