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Παηείζηε ΝΔΥΣ γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηηο ώξεο θαη ηα ιεπηά. Παηείζηε + ε - γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΥΡΟΝΧΝ ΔΝΑΡΞΖ

   1, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SET WATERING START TIMES .

   2, Δπηιέμηε ην πξόγξακκα Α,Β,ε C παηώληαο ην πιήθηξν PRG.

   3, Με ηα πιήθηξα + ε - πξνγξακκαηίζηε ην ρξόλν έλαξμεο (ην βήκα κεηαβνιήο είλαη 15 ιεπηά.)

   4, Παηείζηε ην πιήθηξν ΝΔΥΣ γηα λα επηιέμεηε ηνλ επόκελν ρξόλν έλαξμεο.

Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμή 11:45 θαη κεζάλπρηα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΠΟΣΗΜΑΣΟ

1, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SET STATION RUN TIMES.

πνηίζκαηνο ηεο ζηάζεο.

4, Με ηα πιήθηξα + ε - πξνγξακκαηίζηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν πνηίζκαηνο ζηε ζηάζε.

6, Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4 θαη 5 γηα θάζε ζηάζε.

7, Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ρξόλνπο πνηίζκαηνο απν 1 έσο 99 ιεπηά γηα θάζε ζηάζε.

1, Σνπνζεηείζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SET DAYS TO WATER.

3, Mπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε πόηηζκα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο είηε ηηο κνλέο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ.

2, Παηείζηε ην πιήθηξν + ε - γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ε λα αθπξώζεηε πόηηζκα ηηο λνλέο ε δπγέο εκέξεο ηνπ κήλα.

Με βάζε ην εκεξνιόγην πνπ δηαζέηεη ν SRC ππνινγίδεη ηηο δπγέο ε κνλέο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ θαη ελεξγεί αλάινγα.

εβδνκάδαο, πνπ είραηε πξνγξακκαηίζεη πξνεγνύκελα.

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN-BYPASS SENCOR.

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΖΣΖΜΑΣΟ

 Με ηα πιήθηξα + ε - πξνγξακκαηίζηε ηελ έλδεημε ΑΜ γηα ηηο πξό κεζεκβξίαο ώξεο θαη ΡΜ γηα ηηο κεηά κεζεκβξίαο ώξεο ε ην 24σξν ξνιόη.

ΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟΤ ΔΝΑΡΞΖ

1, Mε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε SET WATERING START TIMES  παηείζηε ηα πιήθηξα +ε - κέρξηο όηνπ ε νζόλε δείμε OFF.

2, Δάλ έλα πξόγξακκα έρεη όινπο ηνπο ρξόλνπο έλαξμεο ζην OFF δέλ εθηειείηαη αιιά όια ηα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη ζηε κλήκε.

2, Γηαιέμηε έλα απν ηα πξνγξάκκαηα Α,Β ε C κε ην πιήθηξν PRG.

3, Η νζόλε δείρλεη ηνλ αξηζκό ηεο ζηάζεο θαη ην πξόγξακκα (Α,Β η C) ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ελώ ηαπηόρξνλα αλαβνζβύλεη ν ρξόλνο

5, Παηείζηε ΝΔΥΣ γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε ζηάζε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΖΜΔΡΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΣΔΛΔΣΔΗ ΠΟΣΗΜΑ

2, Δπηιέμηε ην πξόγξακκα (Α,Β η C) κε ην πιήθηξν PRG.

ΠΟΣΗΜΑ Δ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΖΜΔΡΔ ΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

1, Παηώληαο ην πιήθηξν + πξνγξακκαηίδεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηεο εβδνκάδαο γηα λα πνηίζε.

Παηώληαο ην - αθπξώλεηε ην πόηηζκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα.

ε θάζε πεξίπησζε κε ην πάηεκα ηνπ ελόο ε ηνπ άιινπ πιήθηξνπ ε κπάξα κεηαθηλείηαη ζηελ επόκελε εκέξα.

2, Δπαλαιάβεηε ην βήκα 1 κέρξηο όηνπ πξνγξακκαηίζεηε όιεο ηηο εκέξεο πνπ ζέιεηε λα εθηειεζηεί πόηηζκα.

ε όζεο εκέξεο πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί πόηηζκα έρεη θαηαρσξεζεί έλα βέινο.

ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΕΤΓΔ Ζ ΜΟΝΔ ΖΜΔΡΔ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

1, Παηείζηε ην πιήθηξν ΝΔΥΣ κέρξηο όηνπ ην βέινο αξρίζεη λα αλαβνζβύλεη πάλσ απν ηελ έλδεημε EVEN η ODD (EVEN=ζυγός ODD=μονός).

Δθόζνλ αθπξώζεηε ην πόηηζκα ηηο κνλέο ε δπγέο εκέξεο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηα βέιε πάλσ απν ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο

ημείωση : Δθόζνλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί πόηηζκα ηηο κνλέο εκέξεο, ηελ 31η εκέξα ηνπ κήλα ε ηελ 29η Φεβξνπαξίνπ δελ εθηειείηαη.

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπνζεηείζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN ώζηε λα μεθηλήζεη ε απηόκαηε

ιεηηνπξγία θαη λα εθηεινύληαη θαλνληθά ηα πξνγξάκκαηα.

ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ

Με ηελ ηδηόηεηα απηή ν πξνγξακκαηηζηήο SRC κπνξεί λα παξαθάκςεη ηνλ αηζζεηήξα βξνρήο (εθόζνλ έρεη ηνπνζεηεζεί) θαη λα

εθηειέζεη πόηηζκα όηαλ ν αηζζεηήξαο δίλεη εληνιήδηαθνπήο ηνπ πνηίζκαηνο.

Θέηνληαο ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SYSTEM OFF δηαθόπηεηε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πνηίζκαηνο πνπ πηζαλόλ

λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN.
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ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΣΗΜΑΣΟ Δ ΜΗΑ ΣΑΖ ΜΔ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ΔΛΔΓΥΟ

1, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζε ζέζε MANUAL-SINGLE STATION.

2, O ρξόλνο πνηίζκαηνο ηεο ζηάζεο αλαβνζβύλεη ζηελ νζόλε. Παηώληαο ην πιήθηξν  ΝΔΥΣ κεηαθηλείζηε ζηε ζηάζε πνπ ζέιεηε λα

πνηίζεη. Με ηα πιήθηξα + ε - επηιέγεηε ηνλ επηζεκεηό ρξόλν πνηίζκαηνο.

3, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN ώζηε λα μεθηλήζεη ην πόηηζκα ζηε ζηάζε.

ΠΟΣΗΜΑ ΜΔ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ΔΛΔΓΥΟ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΣΑΔΗ

2, Eπηιέμηε πξόγξακκα Α,Β η C κε ην πιήθηξν PRG.

1, O δηαθόπηεο ζε ζέζε MANUAL-ALL STATION.

3, Παηείζηε ην πιήθηξν ΝΔΥΣ κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ε ζηάζε πνπ επηζπκείηε λα μεθηλήζεη ην πόηηζκα.

ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

2, Με ηα πιήθηξα ΝΔΥΣ θαη + ε - εηζάγεηε πξνζσξηλό πξόγξακκα πνπ ζα εθηειεζηεί κηα θνξά.

1, Σνπνζεηείζηε ην δηαθόπηε ζε ζέζε MANUAL-ALL STATION.

3, Παηείζηε ΝΔΥΣ κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ν αξηζκόο ηεο ζηάζεο πνπ ζέιεηε λα μεθηλήζεη ην πόηηζκα.

4, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN ην πξνζσξηλό πξόγξακκα ζα εθηειεζζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ν πξνγξακκαηηζηήο ζα επηζηξέςεη

Η αζθάιεηα RESSET δηαθόπηε ζπρλά

ην ξεύκα

1 Βξαρπθύθισκα ζηελ θαισδίσζε

ησλ βαιβίδσλ

2 Χαιαζκέλν πελίν

1 Κάληε έιεγρν ζηηο θαισδηώζεηο

2 Διέμηε όια ηα πελία θαη

αληηθαηαζηήζηε ηα ραιαζκέλα

Η βαιβίδα δελ αλνίγεη
1 βξαρπθύθισκα ζηελ θαισδίσζε

2 Κακέλν πελίν

1 Διέμηε ηελ θαισδίσζε

2 Αληηθαηαζηήζηε ην πελίν

Σν πόηηζκα δελ μεθηλά ηελ ώξα πνπ

πξνβιέπεηαη θαη ν πξνγξακκαηηζηήο

δελ είλαη ζηε ζέζε OFF

1 Η έλδεημε ΑΜ/ΡΜ δελ είλαη ζσζηή

2 Η έλδεημε ΑΜ/ΡΜ ηνπ ρξόλνπ δελ

είλαη ε ζσζηή

3 Ο ρξόλνο έλαξμεο έρεη

πξνγξακκαηηζηή γηα ηηο 0:00

1 Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ

2 Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ

γηα ηνλ ρξόλν έλαξμεο

3 Γηνξζώζηε ην ρξόλν έλαξμεο

ηνπ πνηίζκαηνο

Η νζόλε έρεη παγώζεη Πξόβιεκα απν ππέξηαζε

Απνζπλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή

αιιάμηε κπαηαξία, πεξηκέλεηε κεξηθά

δεπηεξόιεπηα.

Δπαλαθέξεηε ηελ ηξνθνδνζία ηζρύνο

θαη επαλαπξνγξακκαηίζηε

Η έλδεημε ηεο ηξέρνπζαο ώξαο

αλαβνζβύλεη ζηελ νζόλε

1 Ο πξνγξακκαηηζηήο ηξνθνδνηείηαη κε

ξεύκα γηα πξώηε θνξά

2 Δθηεηακέλε δηαθνπή ξεύκαηνο

πξνθάιεζε ηελ εμαζζέληζε ηεο

κπαηαξίαο

1 Πξνγξακκαηίζηε εκέξα θαη ώξα

2 Αιιάμηε κπαηαξία θαη

επαλαπξνγξακκαηίζηε

Η νζόλε δείρλεη όηη θάπνηα ζηάζε

πνηίδεη αιιά ε βαιβίδα είλαη θιεηζηή.

1 Κακέλε αζθάιεηα

2 Χαιαζκέλν πελίν βαιβίδαο ε δηαθνπή

ζηελ θαισδίσζε.

3 Βιάβε ζηελ αληιία (εθόζνλ ππάξρεη)

ε πξόβιεκα ζην ξειέ ηεο

1 Παηήζηε κε έλα αηρκηξό αληηθήκελν

ηελ αζθάιεηα RESSET

2 Διέμηε ηε βαιβίδα θαη ηηο θαισδηώζεηο

3 Διέμηε ηελ αληιία θαη ην ξειέ

Η νζόλε είλαη ζβεζηή
Γηαθνπήλ ζηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη

εμαζζέληζε ε απνπζία κπαηαξίαο

Δπαλαθέξεηε ηελ παξνρή ηζρύνο θαη

ηνπνζεηείζηε θαηλνύξγηα κπαηαξία

4, Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN. Όιεο νη ζηάζεηο ζην πξόγξακκα πνπ έρεη επηιεγεί ζα πνηίζνπλ, γηα ηνπο ρξόλνπο πνπ

πξνβιέπνληαη απν ην πξόγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα ν πξνγξακκαηηζηήο ζα επαλέιζεη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία.

ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία.

ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΑΗΣΗΑ ΛΤΔΗ
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O πξνγξακκαηηζηήο ελεξγνπνηεί ηελ 

ίδηα ζηάζε πεξηζζόηεξε απν κηα 

θνξά

Διέμηε ηνπο ρξόλνπο έλαξμεο
Πνιινί ρξόλνη έλαξμεο ζην 

πξόγξακκα

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ SRC

Μεηαζρεκαηηζηήο : είζνδνο 230 VAC,50 HZ έμνδνο 26 VAC 0,625 Amps

Έμνδνο ζηε ζηάζε: 24 VAC 0,28 Amps αλά ζηάζε

Μέγηζηε έμνδνο: 24 VAC 0,56 Amps

Έμνδνο ζην θύθισκα master valve 24 VAC 0,28 Amps

Ηιεθηξνληθή αζθάιεηα

Κύθισκα MOV γηα πξνζηαζία από ππέξηαζε

Με πηεηηθή κλήκε

      Ο πξνγξακκαηηζηήο παξαθνινπζή ηελ ηξέρνπζα ώξα κεηά απν δηαθνπή ξεύκαηνο αθόκε 

      θαη ρσξίο κπαηαξία γηα 4 εβδνκάδεο
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