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♦ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
1. Διάρκεια ποτίσµατος ανά στάση: 1 λεπτό έως 2 ώρες (µε βήµα µεταβολής 1 λεπτού) στα 
προγράµµατα Α, Β και C. Μέχρι 12 ώρες στο πρόγραµµα D. Η µεγάλη διάρκεια 
ποτίσµατος στο 4ο πρόγραµµα µπορεί  ικανοποιήσει  ανάγκες άρδευσης σε δίκτυα µε 
σταγόνα. 

2. Χρόνοι έναρξης: 8 ανά ηµέρα και ανά πρόγραµµα. Δυνατότητα µέχρι 32 ενάρξεις ανά 
ηµέρα. 

3. Πρόγραµµα άρδευσης: εβδοµαδιαίο, ή ανά συγκεκριµένο αριθµό ηµερών (µέχρι 31), ή τις 
µονές ή ζυγές ηµέρες του µήνα µε βάση το ετήσιο ηµερολόγιο που διαθέτει στη µνήµη του 
ο προγραµµατιστής. 

Χαρακτηριστικά ισχύος 
1. Ισχύς εισόδου: 230 VAC, 50/60Hz 
2. Ισχύς εξόδου: 25VAC, 1.5 amp. 
3. Ισχύς εξόδου/στάση: 24VAC, 0.56amps  
4. Μέγιστη ισχύς εξόδου: 24VAC, 1.4amps (συµπεριλαµβανοµένης και της βαλβίδας master) 
5. Διατήρηση µνήµης: απαιτείται αλκαλική µπαταρία 9volt η οποία διατηρεί τη τρέχουσα ώρα 
κατά τη διάρκεια των διακοπών ρεύµατος ενώ το κύκλωµα της µη πτητικής µνήµης που 
διαθέτει ο ICC διατηρεί τις υπόλοιπες πληροφορίες των προγραµµάτων. 

Διαστάσεις 

Με πλαστικό κουτί              Mε µεταλλικό κουτί 
Ύψος  : 28cm                      Ύψος   : 40cm 
Πλάτος: 30,5cm                   Πλάτος: 29 cm                     
Bάθος :  9,5 cm                    Bάθος : 11,4 cm 

Πρόγραµµα ασφαλείας 
Όλες οι στάσεις διαθέτουν µηδενικό χρόνο ποτίσµατος και αυτό διότι λόγω της µη πτητικής 
µνήµης που διαθέτει ο προγραµµατιστής όλες οι πληροφορίες διατηρούνται στη µνήµη κατά 
τη διάρκεια διακοπών ρεύµατος ακόµη και εάν δεν έχει τοποθετηθεί µπαταρία. 

♦ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. Χρησιµοποιείστε το χαρτονένιο πλαίσιο που εσωκλείεται στο κουτί συσκευασίας του 
προγραµµατιστή και µαρκάρετε τις τρύπες στήριξης του προγραµµατιστή στον τοίχο. 

2. Στα σηµεία που µαρκάρατε ανοίξετε  τρύπες µεγέθους 6mm. 
3. Toποθετήσετε τα στηρίγµατα γιά τις βίδες (ούπα) στις αντίστοιχες τρύπες. 
4. Αφαιρέστε την πόρτα και την πρόσοψη του προγραµµατιστή. 
5. Αποµακρύνετε µε ένα κατσαβίδι τα πλαστικά προστατευτικά καλύµµατα από τις οπές στο 
πίσω µέρος του κουτιού του προγραµµατιστή. 

6. Τοποθετήστε το κουτί προγραµµατιστή στον τοίχο στην ίδια ευθεία µε τις οπές που κάνατε 
στον τοίχο. 

7. Τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε µε ένα κατσαβίδι. 

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
Απλώστε τα πολύκλωνα καλώδια ελέγχου από τον προγραµµατιστή προς τις βαλβίδες. 

1. Συνδέστε ένα καλώδιο από κάθε βαλβίδα (οποιοδήποτε) µε τον κλώνο που λαµβάνεται ως 
κοινός. Συνδέστε το εναποµείνων καλώδιο από κάθε βαλβίδα µε έναν διαφορετικό κλώνο 
κάθε φορά. Αυτά αποτελούν  τα καλώδια ελέγχου των βαλβίδων.  

2. Ανοίξτε την πρόσοψη του προγραµµατιστή ώστε να  αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο των 
ακροδεκτών σύνδεσης των καλωδίων.  

3. Περάστε τα καλώδια των βαλβίδων µέσα από το µεγάλο στρογγυλό άνοιγµα που βρίσκεται 
στο κάτω δεξί µέρος του προγραµµατιστή. Καλό είναι τα καλώδια να προστατεύονται µέσα 
σε σωλήνα µεταλλικό ή PVC. Για αυτό το λόγο το άνοιγµα είναι στρογγυλό και 
µεταβαλλόµενης διάστασης (1”,1 1/4 “ ή 1 ½”). Γιά τη διεύρυνση του µεγέθους του 
ανοίγµατος µπορείτε µε ένα µαχαίρι να αφαιρέσετε εύκολα το αντίστοιχο πλαστικό τµήµα. 
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4. Συνδέστε το καλώδιο του κοινού στον ακροδέκτη µε την ένδειξη C, σε οποιαδήποτε 
πλακέτα ακροδεκτών και τα καλώδια ελέγχου των βαλβίδων στους αντίστοιχους 
αριθµηµένους ακροδέκτες. (Σχ.1) 

5. Περάστε τα καλώδια τροφοδοσίας µε ρεύµα 220 VAC από το κάτω αριστερό άνοιγµα του 
προγραµµατιστή στους ακροδέκτες AC που βρίσκονται στο κλειστό χώρο κάτω από το 
µετασχηµατιστή.  

Σηµείωση: Αν και συνήθως συστήνεται να γίνονται πρώτα όλες οι συνδέσεις και µετά να 
τροφοδοτείται µε ρεύµα ο προγραµµατιστής στην περίπτωση του ICC κάτι τέτοιο δεν είναι 
απαραίτητο. Αφού τροφοδοτήσετε τον προγραµµατιστή µε ρεύµα συνδέστε τον κοινό των 
βαλβίδων στον ακροδέκτη του κοινού και στη συνέχεια ακουµπήστε ένα - ένα τα καλώδια 
ελέγχου των βαλβίδων στον ακροδέκτη TEST ώστε να διαπιστώσετε  σε ποια βαλβίδα 
αντιστοιχεί το συγκεκριµένο καλώδιο. Κάθε φορά που το καλώδιο κάποιας βαλβίδας ακουµπά 
στη θέση TEST η συγκεκριµένη βαλβίδα ανοίγει. Εφόσον διαπιστώσετε σε ποιες βαλβίδες 
αντιστοιχούν τα καλώδια µπορείτε στη συνέχεια να τα συνδέσετε στους αριθµηµένους 
ακροδέκτες µε τη σειρά που επιθυµείτε. Με τη δυνατότητα της λειτουργίας TEST που σας 
παρέχει ο ICC µπορείτε να έχετε µια λογική ακολουθία στο άνοιγµα των βαλβίδων χωρίς να 
προκαλέστε βλάβη στον προγραµµατιστή από τυχόν σπινθηρισµούς στα καλώδια. 

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο προγραµµατιστής ICC είναι εφοδιασµένος µε µία πλακέτα γιά σύνδεση µέχρι και 8 
ηλεκτροβάνες. Υπάρχουν όµως πλακέτες επέκτασης των στάσεων του προγραµµατιστή σε 
τύπους των τεσσάρων ή οκτώ στάσεων. Με την προσθήκη των πλακετών ο προγραµµατιστής 
µπορεί να φθάσει τις 32 στάσεις ή µέχρι 48 στο  µοντέλο µε µεταλλικό κουτί. 

1. Όταν τοποθετείτε επιπλέον πλακέτες πρέπει να διακόπτετε την παροχή ρεύµατος προς 
τον προγραµµατιστή όπως και να αποσυνδέετε προσωρινά την µπαταρία των 9Volt 
(εφόσον έχει τοποθετηθεί). 

2. Τοποθετήστε τις πλακέτες διαδοχικά και µην αφήνετε κενές θέσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν 
τοποθετήσετε και πλακέτα τεσσάρων στάσεων µαζί µε 8-αρες πρέπει να την  τοποθετείτε 
πάντα στην τελευταία διαθέσιµη θέση (παράδειγµα: όταν χρησιµοποιείτε 20 στάσεις στον 
προγραµµατιστή η πλακέτα των 4 στάσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κατώτερη δεξιά 
θέση του προγραµµατιστή). 

3. Όταν τοποθετήσετε όλες τις πλακέτες στη θέση τους τροφοδοτήστε µε ρεύµα τον 
προγραµµατιστή και συνδέστε ξανά τη µπαταρία. (Η διακοπή της ισχύος στον 
προγραµµατιστή όταν εγκαθιστάτε  τις πλακέτες και  η τροφοδοσία  του στη συνέχεια ξανά 
µε ρεύµα επιτρέπει, στον µικροεπεξεργαστή του να αναγνωρίσει τις επιπρόσθετες 
πλακέτες. 

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Συνδέστε µία µπαταρία 9 Volt  στους αντίστοιχους ακροδέκτες και τοποθετήστε τη στη ειδική 
θέση µέσα στο κουτί του. Η µπαταρία διατηρεί την τρέχουσα ώρα στη µνήµη του 
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προγραµµατιστή κατά τη διάρκεια διακοπών του ρεύµατος και επιτρέπει τον προγραµµατισµό 
προτού ο προγραµµατιστής συνδεθεί µε το ρεύµα. Καθότι ο ICC διαθέτει µη πτητική µνήµη σε 
περίπτωση διακοπής του ρεύµατος το πρόγραµµα διατηρείται στη µνήµη ακόµη και χωρίς 
µπαταρία. 

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MASTER Η ΡΕΛΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον 4,5 µ. µακριά από την αντλία και το 
ρελέ εκκίνησής της. Όταν θέλουµε να εκκινήσουµε την αντλία µέσω του προγραµµατιστή θα 
πρέπει να χρησιµοποιούµε πάντα ρελέ εκκίνησης. 

1. Συνδέστε µε δύο καλώδια το ρελέ ή βαλβίδα master και περάστε τα στο εσωτερικό µέρος 
του προγραµµατιστή από το δεξί άνοιγµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. 

2. Συνδέστε το ένα καλώδιο από τη βαλβίδα ή το ρελέ στον ακροδέκτη µε την ένδειξη P/MV. 
Συνδέστε το άλλο καλώδιο στον ακροδέκτη του κοινού C. 

 

Προσοχή: To ρεύµα συγκράτησης του ρελέ δεν πρέπει να ξεπερνά 0,28 Αmps.  

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ 
Ο ICC µπορεί να συνδεθεί απευθείας µε διακόπτη βροχής. Έτσι µπορείτε να παρακάµψετε 
εφόσον θέλετε την εντολή του διακόπτη χρησιµοποιώντας τον διακόπτη RAIN SENSOR που 
βρίσκεται πάνω αριστερά στην πρόσοψη του προγραµµατιστή (Θέση ΟΝ=έλεγχος 
προγραµµατιστή από τον αισθητήρα, θέση ΟFF=παράκαµψη αισθητήρα . 
1. Περάστε τα δύο καλώδια από το διακόπτη βροχής από το κάτω δεξί άνοιγµα του 
προγραµµατιστή. 

2. Συνδέστε το ένα καλώδιο στον ακροδέκτη µε την ένδειξη SEN και το άλλο στον άλλο 
ακροδέκτη µε την ένδειξη SEN. 

Σηµείωση: Εάν ο διακόπτης RAIN SENSOR βρίσκεται σε θέση ΟΝ ενώ δεν έχει συνδεθεί 
αισθητήρας βροχής η οθόνη θα εµφανίζει την ένδειξη “Sen Off” και ο προγραµµατιστής δεν θα 
εκτελεί πότισµα. Γιά να αποφύγετε το πρόβληµα όταν δεν έχει τοποθετηθεί αισθητήρας έχετε 
πάντα το διακόπτη RAIN SENSOR σε θέση OFF ή γεφυρώστε τους δύο ακροδέκτες µε την 
ένδειξη SEN µεταξύ τους µε ένα καλώδιο. 

♦ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ SMARTPORTTM ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ Η΄ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Ο ICC µπορεί να ελέγχεται ασύρµατα µέσω του συστήµατος ασυρµάτου ελέγχου SRR. Το 
σύστηµα αυτό επιτρέπει το χειροκίνητο έλεγχο των στάσεων  ή των προγραµµάτων από 
απόσταση 120 µέτρων.  Ο προγραµµατιστής µπορεί να προγραµµατιστεί από ένα 
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υπολογιστή (PC) µέσω του συστήµατος SRP. Οι πληροφορίες του προγράµµατος 
αποθηκεύονται στη µνήµη του υπολογιστή µέσω της εξόδου SmartPortTM  . 

Kαλωδίωση SmartPortTM  .  
1. Εισάγετε τα τρία καλώδια του συνδέσµου SmartPortTM στον προγραµµατιστή από το 

µεγάλο άνοιγµα. Το SmartPortTM   µπορεί να τοποθετηθεί είτε σε εξωτερικό είτε σε 
εσωτερικό χώρο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. 

2. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του SmartPortTM  στον κατώτερο από τους δύο ακροδέκτες 
µε την ένδειξη AC , το άσπρο καλώδιο στον άλλο ακροδέκτη AC και το µπλε καλώδιο στον 
ακροδέκτη R. Τώρα έχετε έτοιµη τη σύνδεση είτε γιά το σύστηµα ελέγχου SRP είτε γιά το 
σύστηµα SRR. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων. 

Σηµείωση: O σύνδεσµος SmartPortTM   είναι εφοδιασµένος µε καλώδιο τριών µέτρων. Εάν οι 
συνθήκες εγκατάστασης το επιβάλλουν  µπορείτε να συνδέσετε και επιπλέον καλώδιο. 
Υπάρχει περίπτωση να εισάγεται παρεµβολή στο σύστηµα ο οποία διακόπτει την οµαλή 
λειτουργία του προγραµµατιστή και ίσως θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε θωρακισµένο 
καλώδιο. Καµιά φορά εισάγεται ηλεκτρονικός “θόρυβος” στο σύστηµα ανεξάρτητα από το 
µήκος του καλωδίου που χρησιµοποιείται ή το αν είναι θωρακισµένο ή όχι. Σε κάθε περίπτωση 
προσπαθήσετε να αποφύγετε να συνδέσετε επιπλέον καλώδιο. 
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη ERR στην οθόνη αφότου συνδέσετε το σύνδεσµο SmartPortTM 
σηµαίνει ότι υπάρχει  ηλεκτρικός “θόρυβος” στο σύστηµα. Η χρήση θωρακισµένου καλωδίου ή 
η µείωση του µήκους του καλωδίου του συνδέσµου µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. 
Υπάρχει περίπτωση να είναι τέτοιες η συνθήκες στο σηµείο εγκατάστασης ώστε να µην µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί το SmartPortTM λόγω υπερβολικού ηλεκτρονικού θορύβου. 

♦ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος, χάρις την µη πτητική µνήµη που διαθέτει διατηρεί το 
πρόγραµµα στη µνήµη όσο χρόνο και αν κρατήσει η διακοπή. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί 
µπαταρία όταν διακόπτεται το ρεύµα ο προγραµµατιστής κρατά στην µνήµη την ώρα που 
έγινε η διακοπή και όταν επανέλθει το ρεύµα συνεχίζει να µετρά την τρέχουσα ώρα από την 
ώρα που έγινε η διακοπή εποµένως θα χρειαστεί να προγραµµατίσετε την πραγµατική ώρα. 
Εφόσον έχει τοποθετηθεί µπαταρία η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα διατηρούνται στη µνήµη 
µέχρι και τρεις ηµέρες. 

♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Εφόσον ο προγραµµατιστής ICC δεν εκτελεί πρόγραµµα δείχνει την τρέχουσα ηµέρα και ώρα. 
Οι ενδείξεις της οθόνης αλλάζουν όταν ο περιστροφικός διακόπτης τοποθετείται σε κάποια 
θέση γιά προγραµµατισµό. Όταν προγραµµατίζεται ο ICC η τιµή της ένδειξη που αναβοσβήνει  
µπορεί να µεταβληθεί µε  είτε µε το πλήκτρο + είτε µε το - . Γιά να αλλάξετε κάποια ένδειξη 
που δεν αναβοσβήνει ενώ εµφανίζεται στην οθόνη πατήστε είτε το πλήκτρο ! είτε το ➔ 
µέχρις ότου να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη που θέλετε να αλλάξετε. 
Ο προγραµµατιστής ICC διαθέτει 4 προγράµµατα µε 8 χρόνους έναρξης το καθένα. Χάρις το 
ηµερολόγιο 365 ηµερών που διαθέτει µπορείτε να προγραµµατίσετε πότισµα είτε τις µονές 
είτε τις ζυγές ηµέρες του µήνα. Αν θέλετε µπορείτε να προγραµµατίσετε εβδοµαδιαίο πότισµα 
ή πότισµα κάθε 2η,3η κλπ ηµέρα. 
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Σηµείωση: Bασικός κανόνας κατά τη διάρκεια προγραµµατισµού είναι ότι όποια ένδειξη 
αναβοσβήνει  αυτή και µόνο µπορεί να αλλαχθεί. Γιά παράδειγµα όταν ρυθµίζετε την τρέχουσα 
ώρα και αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών µόνο η ένδειξη αυτή µπορεί να αλλαχθεί. 

♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 

1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET CURRENT DATE/
TIME. 

2. Η τρέχουσα χρονιά αναβοσβήνει στην οθόνη: Χρησιµοποιείστε τα 
πλήκτρα + ή – για να αλλάξετε τη χρονιά. Εφόσον εισαγάγετε τη 
σωστή χρονιά πατήστε το πλήκτρο ➔ για να προχωρήσετε στην 
αλλαγή του µήνα και της τρέχουσας ηµέρας. 

3. Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις του µήνα και της ηµέρας αλλά 
µόνο η ένδειξη του µήνα αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + 
ή – για να αλλάξετε την ένδειξη του τρέχοντος µήνα. Στη συνέχεια 
πατήστε το πλήκτρο  ➔ για προχωρήσετε στην αλλαγή της 
τρέχουσας ηµέρας. 

4. Η τρέχουσα ηµέρα αναβοσβήνει στην οθόνη: Με τα πλήκτρα + ή  – 
αλλάζετε την τρέχουσα ηµέρα. (Η ηµέρα της εβδοµάδος πχ. 
Δευτ.=ΜΟΝ, Τρίτη=TUE, κλπ) υποδεικνύεται αυτόµατα από ένα 
βέλος στο κάτω µέρος της οθόνης). Πατήστε το πλήκτρο ➔ για να 
προχωρήσετε στην αλλαγή της τρέχουσας ώρας. 

5. Η ώρα εµφανίζεται στην οθόνη: Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + ή  – 
για να επιλέξτε την ένδειξη ΡΜ (προ µεσηµβρίας), ΑΜ (µετά 
µεσηµβρίας) ή το 24ωρο ρολόι. Πατήστε το πλήκτρο ➔ για να 
αλλάξετε την ένδειξη της ώρας. Η ένδειξη των ωρών αναβοσβήνει 
στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα + ή  –  για να αλλάξετε την ένδειξη. 
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο➔ για αλλάξετε τα λεπτά. Με τα 
πλήκτρα + ή  –  αλλάξτε την ένδειξη των λεπτών η οποία 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Μόλις ολοκληρώσατε τον προγραµµατισµό 
της τρέχουσας ηµεροµηνίας και ώρας. 

 
♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET WATERING 
START TIMES. 

2. Eπιλέξτε ένα από τα προγράµµατα Α,Β,C ή D πατώντας το πλήκτρο 
PRG. 

3. Πατήστε τα πλήκτρα + ή  –  για να αλλάξετε το χρόνο έναρξης (το 
βήµα µεταβολής είναι 15 λεπτά). 

4. Πατήστε το πλήκτρο ➔ για επιλέξετε τον επόµενο χρόνο έναρξης, 
εφόσον επιθυµείτε περισσότερους από έναν. Εάν θέλετε να 
προγραµµατίσετε χρόνους έναρξης στα άλλα προγράµµατα πατήστε 
το πλήκτρο PRG. 

Σηµείωση: Ανεξάρτητα της σειράς µε την οποία πραγµατοποιήσατε τον προγραµµατισµό των 
χρόνων έναρξης ο προγραµµατιστής τους τοποθετεί αυτόµατα µε βάση την χρονολογική σειρά 
όταν µετακινήσετε το περιστροφικό διακόπτη από τη θέση SET WATERING START TIMES. 

♦ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ  

Με τον περιστροφικό διακόπτη σε θέση SET WATERING START TIMES πατήστε το 
πλήκτρο + ή το – µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF η οποία βρίσκεται 
µεταξύ 11:45 pm και στις 12:00 τα µεσάνυχτα. 
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Σηµείωση: Εάν κάποιο πρόγραµµα έχει και στους οκτώ χρόνους έναρξης την ένδειξη OFF τότε 
το πρόγραµµα αυτό δεν εκτελείται, όµως οι άλλες ρυθµίσεις του πχ. χρόνοι άρδευσης κλπ 
παραµένουν στη µνήµη του. 

♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
 
1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση SET STATION RUN TIMES. 

2. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιµα προγράµµατα πατώντας το πλήκτρο 
PRG. 

3. Η οθόνη δείχνει τον αριθµό της στάσης και το πρόγραµµα (Α,Β, C ή 
D) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη του χρόνου ποτίσµατος. 

4. Με το πλήκτρο + ή  –  αλλάξτε το χρόνο ποτίσµατος. 
5. Με το πλήκτρο ➔ προχωρήστε στην επόµενη στάση. 
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 για όσες στάσεις προγραµµατίζετε 

για πότισµα. 
7. Μπορείτε να προγραµµατίσετε χρόνους ποτίσµατος από 1 λεπτό έως 

2 ώρες. Εάν χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα D ο χρόνος ποτίσµατος 
µπορεί να φθάσει και τις 12 ώρες. 

8. Μπορείτε ενώ ρυθµίζετε κάποια στάση πατώντας µε το πλήκτρο PRG 
να µετακινήστε και στα άλλα προγράµµατα και να εισάγετε την ίδια 
στάση σε περισσότερα από ένα προγράµµατα µε διαφορετικούς 
χρόνους ποτίσµατος σε κάθε πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση 
προσπαθήστε να µην µετακινήστε σε άλλα προγράµµατα εάν δεν 
έχετε ολοκληρώσει τον προγραµµατισµό σε κάποιο από αυτά διότι 
µπορεί να κάνετε κάποιο λάθος. 

Σηµείωση: Eάν κάποια στάση έχει χρόνο άρδευσης σε κάποια από τα προγράµµατα Α,Β, ή C 
τότε αυτή η στάση δεν µπορεί να προγραµµατιστεί στο πρόγραµµα D. Εάν προσπαθήσετε κάτι 
τέτοιο τότε εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη USED που σηµαίνει ότι η στάση αυτή 
χρησιµοποιείτε σε κάποιο από τα άλλα προγράµµατα. Παροµοίως εάν κάποια στάση 
προγραµµατηστεί  στο πρόγραµµα D τότε δεν µπορεί να εισαχθεί και σε κάποιο από τα 
υπόλοιπα τρία προγράµµατα. Αυτό συµβαίνει ώστε να αποφευχθεί τυχόν προγραµµατισµός 
κάποια στάσης µε εκτοξευτήρες στο πρόγραµµα D όπου λόγω του µεγάλου χρόνου άρδευσης  
οδηγήσει σε   υπερκατανάλωση και απορροή του νερού. 
 
♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση SET DAYS TO WATER. 
2. Επιλέξτε ένα από τα προγράµµατα Α,Β, C ή D πατώντας το πλήκτρο 

PRG. 
3. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση προγραµµατισµού. Από τη 

θέση αυτή έχετε τέσσερις εναλλακτικές δυνατότητες: συγκεκριµένες 
ηµέρες της εβδοµάδας, πότισµα ανά 1,2,3,  κλπ ηµέρες ή πότισµα τις 
µονές ή ζυγές ηµέρες του µήνα. Κάθε πρόγραµµα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µία από αυτές τις δυνατότητες. 

Προγραµµατισµός συγκεκριµένων ηµερών ποτίσµατος 
1. Όταν το βέλος βρεθεί πάνω από την επιθυµητή ηµέρα πατήστε το πλήκτρο + για να 

προγραµµατίσετε την συγκεκριµένη ηµέρα για πότισµα. Πατώντας το πλήκτρο – 
ακυρώνετε το πότισµα από κάποια ηµέρα.(Όταν πατήσετε το πλήκτρο + αυτόµατα η 
µπάρα µετακινείται στην επόµενη ηµέρα), 

2. Επαναλάβετε το βήµα 1 µέχρις ότου όλες οι επιθυµητές ηµέρες προγραµµατιστούν για 
πότισµα. 

Προγραµµατισµός µονών ή ζυγών ηµερών ποτίσµατος 
1. Πατήστε το πλήκτρο ➔ µέχρις ότου το  βέλος βρεθεί πάνω από την 

ένδειξη EVEN ή ODD. 
2. Πατήστε το πλήκτρο + για να επιλέξτε ή το πλήκτρο – για να 

απορρίψετε είτε την ένδειξη ΕVEN(ζυγές ηµέρες) ή την ένδειξη 
ODD(µονές ηµέρες). 

Σηµείωση: Την 31η κάθε µήνα και η 29η ηµέρα του Φεβρουαρίου δεν εκτελείται πότισµα 
εφόσον έχετε προγραµµατίσει πότισµα τις µονές ηµέρες του µήνα. 
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Πότισµα µε ενδιάµεσο κενό 
1. Πατήστε το πλήκτρο ➔ µέχρις ότου το βέλος βρεθεί πάνω από την 

ένδειξη ΙΝΤΕRVAL. 
2. Πατήστε το πλήκτρο +. Η οθόνη δείχνει δύο αριθµούς: o αριστερός 

που αναβοσβήνει σηµαίνει τον αριθµό των καινών ηµερών µεταξύ 
δύο ποτισµάτων και ο δεξιός ο οποίος και βαίνει µειούµενος σηµαίνει 
τον αριθµό των ηµερών µέχρις ότου επαναληφθεί το πότισµα. 

3. Πατώντας το πλήκτρο + ή  –  αλλάζετε τον αριθµό ηµερών µεταξύ 
δύο ποτισµάτων. 

4. Πατήστε το πλήκτρο ➔. Ο αριθµός των ηµερών που πρέπει να περάσουν µέχρι να 
εκτελεστεί το επόµενο πότισµα  αναβοσβήνει στην οθόνη. Με τα πλήκτρα + ή  – επιλέξτε 
τον αριθµό των ηµερών που πρέπει να περάσουν για να εκτελεστεί πότισµα.   

Κύκλωµα παράκαµψης αισθητήρα βροχής 
Όταν έχετε συνδέσει κάποιο αισθητήρα βροχόπτωσης ώστε σε 
περίπτωση βροχής να αναστέλλει την εκτέλεση των προγραµµάτων 
µπορείτε να ακυρώσετε την λειτουργία του τοποθετώντας το διακόπτη 
RAIN SENSOR σε θέση  OFF.  
Εφόσον ο διακόπτης αυτός είναι σε θέση ΟΝ και ο αισθητήρας δώσει 
εντολή αναστολής του ποτίσµατος στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα 
SEN OFF. 

Μόνιµη διακοπή του ποτίσµατος 
Γυρίστε το διακόπτη τον περιστροφικό διακόπτη σε θέση SYSTEM OFF. Εάν κάποιες στάσεις 
ποτίζουν θα σταµατήσουν ύστερα από 2 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθµίσεις και τα 
προγράµµατα παραµένουν στη µνήµη αλλά δεν εκτελούνται. Για να επανέλθει ο 
προγραµµατιστής σε κανονική λειτουργία γυρίστε το διακόπτη σε θέση RUN.  

Χειροκίνητη εντολή ποτίσµατος σε µία στάση  
1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη σε θέση MANUAL-SINGLE 

STATION. 
2. Στην οθόνη αναβοσβήνει ο χρόνος ποτίσµατος της 1ης στάσης .Με το 

πλήκτρο ➔ µπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις επόµενες. Με το 
πλήκτρο + ή  – επιλέγετε τον επιθυµητό χρόνο ποτίσµατος. 

3. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Το πότισµα στη συγκεκριµένη 
στάση ξεκινά και διαρκεί για όσο χρόνο έχετε ρυθµίσει. Μόλις 
ολοκληρωθεί το πότισµα η διάρκεια ποτίσµατος στη στάση αυτή 
επανέρχεται στην αρχική ρύθµιση που προβλέπει το πρόγραµµα. 

Ηµιαυτόµατη λειτουργία 
1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση MANUAL-ALL 

STATIONS. 
2. Eπιλέξτε το πόγραµµα A,B,C, ή D µε το πλήκτρο PRG. 
3. Πατήστε το πλήκτρο ➔ µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη η στάση 

από την οποία θέλετε να ξεκινήσει το πότισµα. 
4. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Το πότισµα ξεκινά από τη στάση 

που έχετε ορίσει και σινεχίζεται στις επόµενες. Με την ολοκλήρωση 
του ποτίσµατος ο προγραµµατιστής επανέρχεται σε αυτόµατη 
λειτουργία. 

Χειροκίνητη εντολή έναρξης ποτίσµατος σε όλες τις στάσεις χωρίς τη χρήση 
του περιστροφικού διακόπτη 
Ένας δεύτερος τρόπος ενεργοποίησης των στάσεων µε χειροκίνητη εντολή είναι: 
1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ⇒ για 2 δευτερόλεπτα. 

2. Στην οθόνη εµφανίζεται το πρόγραµµα Α. Με το πλήκτρο PRG επιλέξτε 
κάποιο άλλο πρόγραµµα εάν το επιθυµείτε. 

3. Ο αριθµός της στάσης αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα ⇐ ή ⇒ επιλέγετε τις 
στάσεις και µε τα πλήκτρα + και – µπορείτε να αλλάξετε τις διάρκειές 
τους.(Εάν µετά το βήµα 1 δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο τότε το πότισµα 
ξεκινά µετά από λίγα δευτερόλεπτα). 

4. Πατήστε το πλήκτρο ⇒ για να επιλέξτε την στάση απ΄ όπου θέλετε να 
ξεκινήσει το πότισµα. Μετά από 2 δευτερόλεπτα το πότισµα ξεκινά. 
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Εκτέλεση προσωρινού προγράµµατος 
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να κάνετε προσωρινές αλλαγές στους 
χρόνους ποτίσµατος στις στάσεις και να εκτελέσετε κάποιο έκτακτο 
πρόγραµµα. Αφού κάνετε τις ρυθµίσεις αφήστε στην οθόνη την στάση 
από την οποία θέλετε να ξεκινήσει το πότισµα. 
1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση  MANUAL-ALL STATIONS. 
2. Πατήστε το πλήκτρο ➔ µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη η στάση από την οποία θέλετε 

να ξεκινήσει το πότισµα.  
3. Ο χρόνος ποτίσµατος της στάσης εµφανίζεται στην οθόνη. Με το πλήκτρο + ή  –  για να 

προγραµµατίσετε τη διάρκεια ποτίσµατος. 
4. Πατήστε το πλήκτρο ➔ για κινηθείτε στην επόµενη στάση. 
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να ρυθµίσετε όλες τις στάσεις. 
5. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Το πότισµα ξεκινά  και µε την ολοκλήρωσή του ο 

προγραµµατιστής επανέρχεται σε αυτόµατη λειτουργία και εκτελεί τα προγράµµατα όπως 
τα έχετε ρυθµίσει. 

Ποσοστιαία αυξοµείωση του ποτίσµατος (Budgeting) 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται ώστε να κάνουµε αλλαγές στους χρόνους ποτίσµατος σε 
όλες τις στάσεις και σε όλα τα προγράµµατα χωρίς να επαναπρογραµµατίσουµε . Το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδανικό σε περιπτώσεις όπου αλλαγές του καιρού µας µας 
αναγκάζουν να αλλάξουµε τα προγράµµατα. Έτσι µπορούµε, όταν ο καιρός ζεσταίνει το 
καλοκαίρι, να αυξήσουµε τους χρόνους ποτίσµατος σε όλα τα προγράµµατα ή αντίστοιχα το 
χειµώνα, να τους µειώσουµε µε µία κίνηση. Απλά πατώντας το πλήκτρο µε την ένδειξη 
SEASONAL ADJUST πάνω ή το κάτω αυξοµειώνετε ποσοστιαία όλους τους χρόνους 
ποτίσµατος. Κάθε µπάρα αντιστοιχεί σε µεταβολή 10%. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε στιγµή ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται ο περιστροφικός διακόπτης. Για 
να βλέπετε τις αλλαγές στους χρόνους άρδευσης γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη 
θέση SET RUN TIMES προτού προβείτε στις αλλαγές.  
Σηµείωση: Όταν προγραµµατίζουµε αρχικά τον προγραµµατιστή πρέπει η ένδειξη SEASONAL 
ADJUST να είναι στο 100%. 
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♦ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Διατίθενται 4 επιπλέον λειτουργίες µε τις οποίες µπορούµε να προσαρµόσουµε τη λειτουργία 
του ICC σε πιο απαιτητικές ανάγκες άρδευσης. Δύο από αυτές τις λειτουργίες είναι 
‘’κρυµµένες’’  ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενεργοποίησή τους κατά λάθος. 
Προγραµµατισµός κυκλώµατος έναρξης αντλίας/master valve 
Υπό κανονικές συνθήκες όταν ενεργοποιείται κάποια στάση 
ενεργοποιείται ταυτόχρονα και το κύκλωµα εκκίνησης αντλίας ή master 
valve. Ο ICC όµως διαθέτει τη δυνατότητα προγραµµατισµού του 
κυκλώµατος αυτού ώστε σε όσες στάσεις θέλουµε να µην ενεργοποιείται 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη σε 
περίπτωση που το δίκτυο άρδευσης διαθέτει αντλία αλλά κάποιες στάσεις 
τροφοδοτούνται από άλλο δίκτυο πχ. ΕΥΔΑΠ, και δεν θέλουµε να 
ενεργοποιείται η αντλία κατά τη διάρκεια λειτουργίας των στάσεων αυτών. 
Για τον προγραµµατισµό του κυκλώµατος αυτού: 

1. Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET PUMP 
OPERATION. 

2. Πατήστε το πλήκτρο + ή το – για να ενεργοποιήσετε (ΟΝ) ή να 
απενεργοποιήσετε το κύκλωµα (ΟFF). 

3. Πατήστε το πλήκτρο ➔ ώστε να προχωρήσετε στην επόµενη στάση. 
4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για όσες στάσεις θέλετε. 

1) Προγραµµατιζόµενη αναστολή των προγραµµάτων 
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να αναστείλετε την εκτέλεση των προγραµµάτων από 1 έως 7 
ηµέρες. Με την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήµατος που έχετε προγραµµατίσει ο ICC 
επανέρχεται σε κανονική λειτουργία. 
1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SYSTEM OFF. 
2. Πατώντας το πλήκτρο + εµφανίζεται η ένδειξη 1 DAYS OFF. H ένδειξη 1 αναβοσβήνει. 
3. Πατήστε το πλήκτρο + τόσες φορές όσες είναι οι ηµέρες που δεν θέλετε να εκτελείται 

πότισµα(µέχρι 7). 
4. Για να επικυρώσετε προγραµµατισµό γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Στη θέση αυτή 

η οθόνη δείχνει τον αριθµό των ηµερών που αποµένουν µέχρι να αρχίσουν να 
ξανατρέχουν τα προγράµµατα και την ένδειξη OFF. 

5. Aφήστε τον διακόπτη στη θέση αυτή. 

Σηµείωση: Κάθε βράδυ τα µεσάνυχτα ο αριθµός των ηµερών µειώνεται κατά 1 µονάδα. Όταν 
φτάσει στο µηδέν η οθόνη επανέρχεται στην κανονική κατάσταση και δείχνει την τρέχουσα 
ώρα και ηµέρα ενώ το πότισµα ξεκινά κατά την επόµενη προγραµµατισµένη ώρα έναρξης. 

ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σηµείωση: Τα κρυµµένα χαρακτηριστικά µπορούν να προγραµµατιστούν µόνο 
ξεκινώντας µε τον περιστροφικό διακόπτη από τη θέση RUN και κρατώντας πατηµένα 
διάφορα άλλα πλήκτρα τοποθετούµε τον περιστροφικό διακόπτη σε διαφορετικές 
θέσεις ανάλογα µε τη ρύθµιση που θέλουµε να κάνουµε . Αυτή η διαδικασία καθιστά 
πρακτικά αδύνατη την εσφαλµένη ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών. 

1) Άρδευση – στράγγιση 
Με τη λειτουργία αυτή µπορούµε να χωρίσουµε το χρόνο ποτίσµατος µίας στάσης σε 
µικρότερα χρονικά διαστήµατα (κλάσµατα). Έτσι σε περιπτώσεις µη απορροφητικών ή 
κεκλιµένων εδαφών η λειτουργία αυτή αποτρέπει την απορροή του νερού. Με τον τρόπο αυτό 
προγραµµατίζετε το χρόνο ποτίσµατος (cycle)  σαν κλάσµα του συνολικού χρόνου άρδευσης 
στη στάση ενώ σαν  χρόνος στράγγισης (soak) είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει µέχρι 
να ξεκινήσει το επόµενο κλάσµα χρόνου στην ίδια στάση Ο συνολικός αριθµός αυτών των 
κλασµάτων υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το συνολικό χρόνο ποτίσµατος στη στάση διά την 
διάρκεια του κλάσµατος . 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ας υποθέσουµε ότι η 1η στάση απαιτεί χρόνο ποτίσµατος 
20λεπτά αλλά µετά από 5 λεπτά παρατηρείται απορροή του νερού. 
Ωστόσο εάν περάσουν 30 λεπτά το νερό απορροφάται από το έδαφος. Η 
λύση στο πρόβληµα είναι να ποτίσει η πρώτη στάση για 5 λεπτά να 
σταµατήσει για 30΄ ώστε να απορροφηθεί το νερό και στη συνέχεια να 
ποτίσει ξανά. Εποµένως αυτό που γίνεται είναι το εξής: ποτίζει η πρώτη 
στάση για 5 λεπτά και στη συνέχεια ποτίζουν οι επόµενες στάσεις. Όταν 
ποτίσουν όλες οι στάσεις ο προγραµµατιστής ελέγχει εάν έχουν περάσει 
30 λεπτά αφότου πότισε η πρώτη στάση. Εάν ναι ξεκινά το πότισµα στη 
πρώτη στάση και διαρκεί 5 λεπτά. Στη συνέχεια διακόπτεται για µισή ώρα 
και µετά ξαναρχίζει µέχρι να συµπληρωθεί συνολικός χρόνος άρδευσης 
20 λεπτών. Δηλαδή έχουµε 4 κλάσµατα του συνολικού χρόνου άρδευσης 
διάρκειας 5 λεπτών µε ενδιάµεσο χρόνο στράγγισης 30 λεπτών. 
1. Γυρίζουµε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση RUN. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο + ενώ ταυτόχρονα 

γυρίστε το διακόπτη στη θέση SET STATION RUN TIMES. 
3. Aπελευθερώστε το πλήκτρο +. Σ΄αυτό το σηµείο η οθόνη δείχνει τον 

αριθµό της στάσης και τη διάρκεια του κλάσµατος άρδευσης η οποία 
αναβοσβήνει(στη αρχή η ένδειξη αυτή είναι OFF). Επίσης 
εµφανίζεται η ένδειξη CYCLE.  

4. Πατήστε το πλήκτρο + ή το – για να αυξήσετε ή να µειώσετε τη 
διάρκεια του κλάσµατος από 1 έως 60 λεπτά. 

5. Πατήστε το πλήκτρο ➔για προχωρήσετε στην επόµενη στάση. 
6. Πατήστε το πλήκτρο ! για πάτε στην προηγούµενη στάση. 
7. Εφόσον προγραµµατίσατε τα κλάσµατα ποτίσµατος γυρίστε το 

κεντρικό διακόπτη σε θέση RUN. 

Προγραµµατισµός χρόνου στράγγισης (soak) 
Εάν αθροιστικά ο χρόνος που κάποια στάση δεν ποτίζει λόγου του ότι 
ποτίζουν οι άλλες στάσεις δεν επαρκεί και απαιτείται επιπλέον χρόνος για 
την στράγγιση του νερού µπορείτε να προγραµµατίσετε επιπλέον χρόνο 
στράγγισης (soak). Για παράδειγµα εάν  ο απαιτούµενος χρόνος για τη 
στράγγιση σε κάποια στάση είναι 20 λεπτά ο δε συνολικός χρόνος 
ποτίσµατος όλων των υπόλοιπων στάσεων είναι 30 λεπτά τότε δεν 
χρειάζεται επιπλέον χρόνος στράγγισης (soak time). Eάν ο χρόνος για τη 
στράγγιση ξεπερνά τα 30 λεπτά πρέπει να προγραµµατιστεί χρόνος 
στράγγισης στις στάσεις εκείνες που απαιτούν µεγαλύτερα χρονικά κενά 
µεταξύ των ποτισµάτων. Ο προγραµµατιστής προβλέπει από το 
εργοστάσιο χρόνο στράγγισης 30λεπτά. 

Οποιαδήποτε στιγµή κάνετε τις ρυθµίσεις για την κλασµατοποίηση του χρόνου άρδευσης 
κάποιας στάσης (βλέπε βήµατα 1 έως 7 σελ12 ) πατήστε το πλήκτρο PRG. Με τα πλήκτρα + 
ή -  µπορείτε να προγραµµατίσετε το χρόνο στράγγισης για την συγκεκριµένη στάση. 
Πατώντας το πλήκτρο PRG  ξαναγυρίζετε στη διαµόρφωση ρύθµισης των κλασµάτων χρόνου 
άρδευσης των στάσεων. 
Σηµείωση: Eάν ο περιστροφικός διακόπτης µετακινηθεί από τη θέση SET STATION RUN 
TIMES τότε σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε κάποιους χρόνους των κλασµάτων ή το 
χρόνο στράγγισης σε κάποιες στάσεις η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. 
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2) Προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση µεταξύ των στάσεων 
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να προγραµµατίσετε χρόνο 
καθυστέρησης της έναρξης µίας στάσης αφότου έχει κλείσει η 
προηγούµενη. 
1. Ξεκινήστε µε τον περιστροφικό διακόπτη σε θέση RUN. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο – ενώ ταυτόχρονα 

γυρίστε το διακόπτη στη θέση SET STATION RUN TIME. 
3. Ελευθερώστε το πλήκτρο - . Σ΄αυτό το σηµείο η οθόνη δείχνει τον 

χρόνο καθυστέρησης  για όλες τις στάσεις σε δευτερόλεπτα. Επίσης 
εµφανίζεται και η ένδειξη DELAY. 

4. Πατήστε το πλήκτρο + ή  – για να αυξήσετε ή να µειώσετε τη διάρκεια 
καθυστέρησης από 0 έως 40 δευτερόλεπτα µε βήµα µεταβολής τα 5 
δευτερόλεπτα. 

5. Γυρίστε το διακόπτη σε θέση RUN. 

Σηµείωση: Το κύκλωµα εκκίνησης αντλίας/master valve λειτουργεί τα 
πρώτα 20 δευτερόλεπτα της καθυστέρησης ώστε να µπορέσει να κλείσει η 
βαλβίδα ή να αποτραπεί σε περίπτωση που έχει επιλεγεί µικρότερη 
καθυστέρηση η συνεχής επανεκκίνηση της. Συστήνεται να τοποθετείται σε 
αυτές της περιπτώσεις βαλβίδα ασφαλείας εάν τα 20 δευτερόλεπτα είναι 
αρκετά για το συγκεκριµένο σύστηµα και ενδέχεται να αναπτυχθεί 
υπερπίεση στο δίκτυο. 
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♦ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

                                                                                                                

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΛΥΣΗ

1 Η οθόνη είναι σβηστή Ελέγξτε την τροφοδοσία του 
ρεύµατος. Τοποθετήστε και- 
νούρια αλκαλική µπαταρία

2 Εάν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ‘’ERR’’,  
σηµαίνει ότι κάποια ηλεκτρονική παρεµβολή 
επηρεάζει το σύστηµα

Ελέγξτε τις καλωδιώσεις του  
S m a r t P o r t T M . Εάν τα 
κα λώδ ι α ε ί ν α ι µα κ ρ ι ά 
α ν τ ι κ α τ ασ τ ήσ τ ε τ α µ ε 
θωρακισµένα καλώδια

3 Εάν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ‘’P ERR’’ 
σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα στην καλωδίωση 
προς το ρελέ εκκίνησης αντλίας ή master valve

Ε λ έ γ ξ τ ε γ ι α τ υ χ ό ν 
διακοπές,κοψίµατα κλπ. στα 
καλώδια καθώς και αν όλες 
οι συνδέσεις είναι σωστές και 
αδιαβροχοποιηµένες

4 Εάν η οθόνη δείχνει τον αριθµό κάποιας στάσης και 
την ένδειξη ERR πχ ‘’2 ERR’’ , υπάρχει πρόβληµα 
στο καλώδιο της 2ης στάσης

Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν 
διακοπές,κοψίµατα κλπ στα 
καλώδια καθώς και αν όλες 
οι συνδέσεις είναι σωστές και 
αδιαβροχοποιηµένες

5 Η οθόνη δείχνει ‘’ΝΟ ΑC’’ O προγραµµατιστής δεν 
τροφοδοτείται µε ρεύµα. 
Ελέγξτε εάν υπάρχει ρεύµα 
σ τ ο δ ί κ τ υ ο κ α ι α ν ο 
µ ε τασχηµα τ ι σ τή ς ε ί να ι 
εντάξει ή αν είναι σωστά 
συνδεδεµένος 

6 Η οθόνη δείχνει ‘’SEN OFF’’ O διακόπτης βροχής έχει 
διακόψει το πότισµα ή δεν 
έχει εγκατασταθεί αλλά ο 
διακόπτης Rain Sensor είναι 
σε θέση ΟΝ. Γυρίστε το 
διακόπτη στη θέση OFF για 
να παρακάµψετε το κύκλωµα 

7 ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ:O προγραµµατιστής δεν 
ανταποκρίνεται σε όλες τις στάσεις. Για παράδειγµα 
ο προγραµµατιστής έχει 24 στάσεις αλλά 
ανταποκρίνεται µόνο στις 16

Διακόψτε το ρεύµα προς τον 
προγραµµατιστή και από-
συνδέστε την µπαταρία. 
Ελέγξτε τις συνδέσεις των 
πλακετών στον προγραµ-
µατιστή. Ξανατροφοδοτήστε 
µε ρεύµα.
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