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Rain Check automatycznie wy³¹cza zraszacze, gdy woda w zbiorniku na wodê deszczow¹
osi¹gnie wyznaczony poziom. Gdy woda wyparuje, system zraszania bêdzie pracowa³ normalnie.
(Uwaga: Woda w zbiorniku odparowuje równie szybko lub szybciej ni¿ z gleby.)
Rain Check mo¿e byæ stosowany z ka¿dym sterownikiem systemów zraszaj¹cych 24V AC i mo¿e
byæ równoczeœnie pod³¹czony do 3 zaworów elektromagnetycznych (max 1 A).

NIE u¿ywaæ tego urz¹dzenia jeœli system ma bezpoœrednie po³¹czenie z pomp¹ (bez wy³¹cznika
przep³ywu), a tylko przekaŸnik uruchamiania pompy.

1. Zbiornik na wodê deszczow¹
2. Bezpiecznik (3 A)
3. Œruba ³¹cz¹ca przewody
4. Otwory mocuj¹ce
5. Przewody 2 × 1.5 mm
6. Regulowana podstawka mocuj¹ca
7. Œruba do usuwania górnej przykrywki
8. Suwak regulacji wysokoœci opadu
9. Sensorowy czujnik pomiarowy

1. Rain Check instaluje siê na otwartej przestrzeni,
gdzie istnieje mo¿liwoœæ zebrania opadu
deszczowego w sposób naturalny.
Umieszczaæ urz¹dzenie na wysokoœci
niedostêpnej dla osób nieupowa¿nionych.

2. NIE instalowaæ Rain Check w miejscu,
gdzie istnieje prawdopodobieñstwo,
¿e do zbiornika bêdzie dostawaæ siê
dodatkowa woda ze zraszaczy, rynien
deszczowych, drzew itp.

3. NIE instalowaæ Rain Check w miejscu, gdzie mog¹ dostawaæ siê do zbiornika zanieczyszczenia
(gruz, liœcie drzew).

4. NIE instalowaæ Rain Check w obszarze o zwiêkszonej cyrkulacji powietrzna.

1. Wyci¹gn¹æ zbiornik wody deszczowej.
2. Trzymaj¹c Rain Check w pozycji pionowej

usun¹æ œrubê ze spodu.
3. Zdj¹æ górn¹ pokrywkê.
4. Za pomoc¹ ³¹cz¹cej œruby zamocowaæ

dwa przewody 1.5 mm , odpowiednie
do stosowania pod ziemi¹.
Przewód musi byæ na tyle d³ugi,
aby nie tylko siêga³ do wspólnego
przewodu zaworu, ale równie¿ móg³
byæ przy³¹czony do wspólnego zacisku
na kontrolerze.

5. Za³o¿yæ przykrywkê.
6. Przykrêciæ przykrywkê œrub¹.
7. Za³o¿yæ zbiornik wody deszczowej.

A. CZÊŒCI

B. LOKALIZACJA

C. INSTALACJA
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D. PRZYK£ADY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

E. OBS£UGA

F. TEST

1. U¿ywaæ wodoodporne ³¹czniki , takie jak „King”, DBY, DBM, DBR.
Schematy instalacji elektrycznej narysowano dla:

2. Sterowników bez zacisków czujników pomiarowych
3. Sterowników RAIN BIRDa typu ESP-LX
4. Sterowników RAIN BIRDa typu E Class

Przesun¹æ suwak regulatora opadu aby nastawiæ poziom czujników pomiarowych.
Regulator wyznacza ile wody musi byæ w zbiorniku na wodê deszczow¹, aby nie dopuœciæ
do automatycznego nawadniania.

- skrajnie prawe nastawienie = minimalny poziom 3.2 mm
- skrajnie lewe ustawienie = minimalny poziom 12.6 mm

- Upewniæ siê ¿e zbiornik na wodê deszczow¹ jest suchy.
- Rêcznie uruchomiæ cykl nawadniania.
- Nalaæ wody do zbiornika na wodê deszczow¹ podczas dzia³ania systemu.
- Jeœli Rain Check pracuje prawid³owo, system zostanie wy³¹czony.

SENSOROWY CZUJNIK OPADU


