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Wstêp

Nareszcie u¿ytkownicy otrzymali tani, dobrze wyposa¿ony sterownik w wersji wewnêtrznej i zewnêtrznej przeznaczony

do u¿ytku zarówno na posesjach jak i ma³ych terenach miejskich.

Firma Hunter Industries z dum¹ przedstawia sterownik Pro-C. Profesjonalne rozwi¹zanie przeznaczone zarówno do

u¿ytku na posesjach jak i terenach miejskich. Zaprojektowany z myœl¹ o potrzebach u¿ytkowników, sterownik Pro-C

charakteryzuje siê prostot¹ programowania za pomoc¹ pokrêt³a steruj¹cego oraz szerokim wachlarzem funkcji.

Sterownik Pro-C to bez w¹tpienia urz¹dzenie profesjonalne. Obudowa oferuje wystarczaj¹co du¿o miejsca na

okablowanie a sam sterownik wyposa¿ony jest w funkcje pozwalaj¹ce spe³niæ wymagania niemal¿e ka¿dego terenu:

czujnik deszczu, uk³ad obejœcia, podstawowa i dodatkowa ochrona przeciwprzepiêciowa, ustawienia

sezonowe/planowanie wydatku wody, programowalna pompa/zawór g³ówny, programowalne opóŸnienie nawadniania,

trzy niezale¿ne programy oferuj¹ce cztery ró¿ne opcje harmonogramu dziennego oraz cztery czasy startu i wiele

innych.

Sterownik Pro-C jest tak prosty w obs³udze, ¿e po zakoñczeniu procesu instalacji niniejsza instrukcja bêdzie

praktycznie zbyteczna. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y skonsultowaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ lub jej

skrócon¹ wersj¹ umieszczon¹ po wewnêtrznej stronie drzwiczek obudowy.

Mo¿esz byæ pewien, ¿e dokona³eœ w³aœciwego wyboru, sterownik Pro-C wykonuje powierzone mu zadania w sposób

skuteczny i ekonomiczny.

Elementy sterownika PRO-C



B. Przyciski i prze³¹czniki sterowania
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

zwiêksza wybran¹, pulsuj¹c¹ wartoœæ.

Zmniejsza wybran¹, pulsuj¹c¹ wartoœæ.

przejœcie do poprzedniej pozycji.
przejœcie do kolejnej pozycji oraz rozpoczêcie cyklu rêcznego.

Wybór programu (A, B lub C) oraz rozpoczêcie programu diagnostycznego.
Obejœcie czujnika deszczu umo¿liwia obejœcie czujnika pogody, je¿eli jest zainstalowany.

i zwiêksza lub zmniejsza opcjê ustawienia sezonowego.
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Poni¿sza sekcja instrukcji zawiera ogólny opis niektórych elementów przedniego panelu sterownika Pro-C. Ka¿dy z nich
zostanie opisany szczegó³owo w dalszej czêœci dokumentu, jednak ta sekcja jest pomocna w zakresie ogólnego zapoznania

A. Wyœwietlacz LCD
1. Program selector

2. Station number
3. Centralna czêœæ wyœwietlacza

4. Year

5. Month

6. Day

7. Dzia³anie

9. Odd/Even

10. Interval
11. Ustawienia sezonowe

12. Start Time

okreœla aktualnie stosowany program: A, B lub C.

okreœla aktualnie wybrany numer sekcji.
.wskazuje ró¿ne czasy, wartoœci oraz zaprogramowane informacje.

aktualny rok kalendarzowy.

aktualny miesi¹c kalendarzowy.

aktualny dzieñ miesi¹ca.

ikona zraszacza informuje o trwaj¹cym nawadnianiu.

nawadnianie w dni nieparzyste lub parzyste.

nawadnianie interwa³owe.
wyœwietla procentow¹ wartoœæ wybranego ustawienia sezonowego z dok³adnoœci¹ do 10%.

wybrany czas startu (widoczny na centralnej czêœci wyœwietlacza LCD wy³¹cznie w przypadku
wybrania funkcji “Set Program Start Times").

8. Dni tygodnia okreœla dni tygodnia, w które system bêdzie lub nie bêdzie nawadnia³. Urz¹dzenie umo¿liwia
równie¿ wybór nawadniania w dni parzyste / nieparzyste lub nawadniania interwa³owego.

Kluczowym elementem sterownika Pro-C jest czytelne i proste w obs³udze pokrêt³o steruj¹ce, które sprawia, ¿e
programowanie urz¹dzenia jest banalnie proste. Wszystkie funkcje s¹ wyraŸnie oznaczone w celu maksymalnego
uproszczenia obs³ugi, która bywa skomplikowana w przypadku konkurencyjnych urz¹dzeñ tego typu.

C. Pokrêt³o steruj¹ce

System Off

Run

Set Current Date/Time
Set Program Start Times

Set Station Run Times
Set Days to Water

Set Pump Operation
Manual Single Station
Manual All Stations

standardowe po³o¿enie pokrêt³a dla pracy w trybie automatycznym i rêcznym.

regulacja daty i godziny.
konfiguracja od 1 do 4 czasów startu dla ka¿dego programu.

konfiguracja czasu trwania cyklu ka¿dej sekcji.
wybór dni nawadniania: poszczególne dni tygodnia, w dni parzyste/nieparzyste lub nawadnianie

interwa³owe.
umo¿liwia wy³¹czenie pompy lub zaworu g³ównego dla poszczególnych sekcji.

umo¿liwia jednorazowe aktywowanie pojedynczej sekcji.
umo¿liwia jednorazowe aktywowanie wszystkich lub kilku sekcji w wybranym programie.

umo¿liwia wstrzymanie wszystkich programów, zatrzymuje nawadnianie do momentu ustawienia pokrêt³a
w po³o¿eniu RUN oraz konfiguracjê programowalnej funkcji rain off.
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Elementy sterownika PRO-C- wnêtrze

D. Wnêtrze
20. 9-woltowa bateria -

21. Przycisk reset

22. Obszar zasilania

23. Transformator

24. Skrzynka przy³¹czowa

25. Modu³y sekcji

Uwaga:

26. Modu³ podstawowy

27. Blokada modu³ów

alkaliczna bateria (sprzedawana osobno) umo¿liwia programowanie sterownika bez
zasilania pr¹dem zmiennym.

umo¿liwia resetowanie sterownika,
wszystkie zaprogramowane dane pozostan¹ niezmienione.

umo¿liwia pod³¹czenie transformatora lub innego systemu do sterownika.

transformator zainstalowany w sterowniku doprowadzaj¹cy pr¹d zmienny od przewodu
zasilaj¹cego do listwy zaciskowej (wy³¹cznie modele zewnêtrzne, modele wewnêtrzne wyposa¿one s¹
w transformator wtykowy).

umo¿liwia pod³¹czenie podstawowego zasilania (wy³¹cznie modele zewnêtrzne).

urz¹dzenie umo¿liwia pod³¹czenie 3 dodatkowych modu³ów. Pod³¹czenie maksymalnie trzech
modu³ów PCM-300 umo¿liwia obs³ugê od 3 do 12 sekcji. Pod³¹czenie 1 modu³u PCM-300 oraz 1 modu³u PCM-
900 (modu³ 9-sekcyjny) umo¿liwia obs³ugê nawet 15 sekcji.

zastosowanie modu³u PCM-900 w celu uzyskania mo¿liwoœci obs³ugi 15 sekcji wymaga pod³¹czenia modu³u
PCM-300 do pierwszego gniazda (sekcje 4-6), natomiast modu³ PCM-900 musi zostaæ pod³¹czony do dwóch
górnych gniazd.

obejmuje zaciski dla sekcji od 1 do 3, zaworu g³ównego (z³¹cze pompy) oraz przewodu
wspólnego.

zwalnia modu³y wy³¹czaj¹c jednoczeœnie zasilanie umo¿liwiaj¹c w ten sposób ich demonta¿.
Po zainstalowaniu modu³ów element ten w³¹cza zasilanie i blokuje modu³y w gniazdach.



Hunter Industries Incorporated - www.HunterIndustries.comThe Irrigation Innovators - Copyright BONITA 2007©

6

PRO-C
Sterownik

Monta¿ sterownika wewnêtrznego na œcianie

Sterownik jest sprzedawany wraz z wszystkimi elementami wymaganymi w przypadku wiêkszoœci instalacji.

UWAGA: model wewnêtrzny sterownika Pro-C nie jest
odporny na dzia³anie wody ani czynników atmosferycznych
i dlatego musi byæ montowany wewn¹trz pomieszczeñ lub
w miejscu zadaszonym. Urz¹dzenie nie jest
przeznaczone do u¿ytku przez dzieci.

1. Wybraæ miejsce po³o¿one mo¿liwie najbli¿ej standardowego gniazdka
elektrycznego, które nie jest sterowane prze³¹cznikiem œwiat³a. Miejsce
powinno byæ zabezpieczone przed wilgoci¹ oraz bezpoœrednim dzia³aniem
promieni s³onecznych. Zalecana odleg³oœæ pomiêdzy sterownikiem
a dowolnym urz¹dzeniem elektrycznym wynosi 15 stóp (w zwi¹zku
z mo¿liwymi zak³óceniami elektrycznymi).

2. Zdj¹æ panel przedni sterownika Pro-C zdejmuj¹c najpierw z³¹cze taœmowe
a nastêpnie poci¹gaj¹c w dó³ zawiasowy mechanizm zwalniaj¹cy. Zdjêcie
przedniego panelu u³atwia monta¿ obudowy sterownika.

3. Umieœciæ sterownik na wysokoœci oczu. Bior¹c otwór w górnej czêœci sterownika
za punkt odniesienia, wkrêciæ jedn¹ œrubê o œrednicy 25 mm (A). Uwaga:
w przypadku monta¿u sterownika na murze suchym lub murze, nale¿y
zastosowaæ ko³ki rozporowe.

4. Ustawiæ sterownik w jednej linii z œrubami a nastêpnie wsun¹æ œrubê przez
otwór w górnej czêœci sterownika (B).

5. Przymocowaæ sterownik wkrêcaj¹c œruby w otwory (C).

UWAGA: nie pod³¹czaæ transformatora do Ÿród³a
zasilania przed zamontowaniem sterownika oraz
pod³¹czeniem wszystkich zaworów.

Monta¿ sterownika zewnêtrznego na œcianie

1. Wybraæ miejsce w pobli¿u Ÿród³a zasilania. Zalecana odleg³oœæ pomiêdzy
sterownikiem a dowolnym urz¹dzeniem elektrycznym wynosi 15 stóp
(w zwi¹zku z mo¿liwymi zak³óceniami elektrycznymi).

2. Podczas monta¿u na œcianie zewnêtrznej przestrzegaæ wszelkich
przepisów dotycz¹cych urz¹dzeñ elektrycznych.

3. Zdj¹æ panel przedni sterownika Pro-C zdejmuj¹c najpierw z³¹cze taœmowe
a nastêpnie poci¹gaj¹c w dó³ zawiasowy mechanizm zwalniaj¹cy. Zdjêcie
przedniego panelu u³atwia monta¿ obudowy sterownika.

4. Umieœciæ sterownik na wysokoœci oczu oraz ustawiæ w linii z otworem (A)
w górnej czêœci sterownika, zaznaczyæ miejsce oraz trzy otwory (B)
w dolnej czêœci jednostki.

5. W ka¿dym oznaczonym punkcie wywierciæ otwór o œrednicy 6 mm.

6. W przypadku monta¿u sterownika na murze suchym, murze lub œcianie
gipsowej nale¿y zastosowaæ ko³ki rozporowe (C).

7. Trzymaj¹c obudowê sterownika ustawiæ w linii otwory w obudowie z ko³kami
rozporowymi lub otworami próbnymi.

8. Wkrêciæ œruby w wszystkie otwory, dokrêciæ, ale niezbyt mocno.

W przypadku PC-301-A:

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, musi on zostaæ wymieniony przez
producenta, serwisanta lub innego wykwalifikowanego specjalistê.

UWAGA: model zewnêtrzny jest odporny na dzia³anie
wody i czynników atmosferycznych. Pod³¹czenie
zewnêtrznego sterownika Pro-C do g³ównego Ÿród³a zasilania
powinno zostaæ wykonane przez elektryka posiadaj¹cego
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. Nieprawid³owa instalacja mo¿e byæ przyczyn¹
pora¿enia pr¹dem lub po¿aru. Urz¹dzenie nie jest
przeznaczone do u¿ytku przez dzieci.
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Pod³¹czenie zaworów i zasilania

Przewód wspólny
zaworu

Przewody
zaworów

Zawór 4

Zawór 3

Zawór 2

Zawór 1

Pod³¹czyæ dwa ¿ó³te
przewody transformatora
do zacisków AC a
zielony do zacisku GND

Transformator

3 przewody:
AC2 - ¿ó³ty
AC1 - ¿ó³ty
GND - zielony

Obudowa wewnêtrzna
Poprowadziæ przewód transformatora przez otwór znajduj¹cy siê
w lewej czêœci podstawy sterownika a nastêpnie pod³¹czyæ ¿ó³te
przewody do zacisków oznaczonych AC, natomiast zielone do
zacisków GND. Przed Zamkniêciem obudowy upewniæ siê, ¿e
przewody znajduj¹ siê w odpowiednim miejscu a zamkniêcie
drzwiczek nie spowoduje ich uszkodzenia.

1. Poprowadziæ przewody zaworu od zaworu rozrz¹dczego do sterownika.

2. Przy zaworach pod³¹czyæ przewód wspólny do dowolnego przewodu
cewki wszystkich zaworów. Najczêœciej jest to przewód oznaczony bia³ym
kolorem. Pod³¹czyæ oddzielny przewód steruj¹cy do drugiego przewodu
ka¿dego zaworu. Wszystkie ³¹czenia poprzez splatanie powinny byæ
wykonywane przy zastosowaniu ³¹czek wodoodpornych.

3. Otworzyæ drzwiczki sterownika w celu uzyskania dostêpu do listwy
zaciskowej.

4. Prze³o¿yæ przewody zaworu przez kana³ kablowy a nastêpnie
przymocowaæ go do sterownika przy du¿ym otworze na kana³ kablowy
znajduj¹cym siê po prawej stronie podstawy obudowy. W razie w¹tpliwoœci
zob. Tabela zawieraj¹ca informacje na temat œrednicy kana³ów kablowych
na str. 34 w sekcji poœwiêconej czêsto zadawanym pytaniom.

5. Zdj¹æ izolacjê na koñcach wszystkich przewodów
na odcinku " (13 mm). Przymocowaæ przewód
wspólny zaworu do zacisku "COM" pierwszego
modu³u. Nastêpnie przymocowaæ przewody
steruj¹ce poszczególnych zaworów
do odpowiednich zacisków sekcji.

½

UWAGA: czynnoœci opisane w poni¿szej sekcji
powinny byæ wykonane przez elektryka
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.

Obudowa zewnêtrzna

Poprowadziæ przewód zasilania AC oraz kana³ kablowy przez otwór o
œrednicy 1/2" (13 mm) znajduj¹cy siê po lewej stronie podstawy
obudowy. Pod³¹czyæ przewody do przewodów transformatora
wewn¹trz skrzynki przy³¹czowej. Modele miêdzynarodowe s¹
wyposa¿one w wbudowan¹ listwê zaciskow¹. Po

do przodu) do otworu o œrednicy 1/2"
znajduj¹cego siê w podstawie sterownika w taki sposób, aby wesz³a
do komory okablowania. Za³o¿yæ nakrêtkê na z³¹czkê wewn¹trz
obudowy.

dczas montaýu
okablowania zasilajàcego stosowaã wyùàcznie zùàczkæ kanaùu
przewodowego z gwintem zewnætrznym o úrednicy ½" (13 mm),
posiadajàcà certyfikat bezpieczeñstwa UL. Wprowadziã zùàczkæ
(gwintem zewnætrznym

UWAGA: na rysunku przedstawiono listwê zaciskow¹
modelu miêdzynarodowego. Jednostki przeznaczone na
rynek danego kraju wyposa¿one s¹ w przewody
wymagaj¹ce pod³¹czenia przy zastosowaniu nakrêtek lub
innych ³¹czników zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Zawór 4

Zawór 3

Zawór 2

Zawór 1

Przewód wspólny
zaworu

Przewody
zaworów

230 VAC
(Modele miêdzynarodowe)

½" Kana³ kablowy
dla zasilania AC

110 VA C
(Modele przeznaczone
na rynek danego kraju)



Pod³¹czyæ bateriê alkaliczn¹ 9V (sprzedawana osobno)
do odpowiednich zacisków i umieœciæ w komorze na baterie
znajduj¹cej siê w obudowie sterownika. Bateria umo¿liwia
programowanie sterownika bez zasilania pr¹dem zmiennym.
Bateria nie umo¿liwia nawadniania bez zasilania pr¹dem
zmiennym. Poniewa¿ sterownik Pro-C wyposa¿ony jest
w pamiêæ trwa³¹, program, zegar i kalendarz zostan¹
zachowane podczas awarii zasilania nawet w przypadku
braku baterii.
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Pod³¹czenie modu³ów sekcji

Sterownik Pro-C wyposa¿ony jest w fabrycznie montowany modu³ podstawowy umo¿liwiaj¹cy obs³ugê maksymalnie
3 sekcji. Urz¹dzenie pozwala na pod³¹czenie modu³ów 3-sekcyjnych (PCM-300) lub jednego modu³u 9-sekcyjnego w celu
rozbudowy mo¿liwoœci sterownika w zakresie liczby obs³ugiwanych sekcji (maksymalnie 15). Dodatkowe modu³y s¹
sprzedawane osobno.

zastosowanie modu³u PCM-900 w celu uzyskania mo¿liwoœci obs³ugi 15 sekcji wymaga pod³¹czenia modu³u
PCM-300 do pierwszego gniazda (sekcje 4-6), natomiast modu³ PCM-900 musi zostaæ pod³¹czony do dwóch
górnych gniazd.

Sterownik Pro-C korzysta z oprogramowania zaszytego umo¿liwiaj¹cego automatyczne wykrycie zainstalowanych lub
usuniêtych modu³ów PCM. Dziêki temu sterownik potrafi okreœliæ prawid³ow¹ liczbê sekcji bez koniecznoœci wy³¹czania
i ponownego w³¹czania urz¹dzenia.

Uwaga:

PCM-300 PCM-900 (wymaga monta¿u w gniazdach
sekcji 9-12 oraz zastosowania jednego modu³u PCM-300)

Instalacja modu³ów PCM

Uwaga: sterownik Pro-C umo¿liwia wspó³pracê wy³¹cznie z czarnymi modu³ami PCM.

Sterownik Pro-C wyposa¿ony zosta³ w prost¹ w u¿yciu funkcjê Power Lock, która gwarantuje doprowadzenie zasilania
oraz odpowiednie mocowanie modu³ów w gniazdach sterownika. Rozwi¹zanie to umo¿liwia natychmiastowe zwolnienie
lub zablokowanie wszystkich modu³ów poprzez przesuniêcie suwaka Power Lock.

1. Ustawiæ prze³¹cznik Power Lock w po³o¿eniu “wy³¹czony" (modu³y zwolnione), w³o¿yæ modu³y w odpowiednie gniazda
wewn¹trz obudowy sterownika.

2. Po zainstalowaniu wszystkich modu³ów w odpowiednich
gniazdach, ustawiæ prze³¹cznik Power Lock w po³o¿eniu
“w³¹czony" (modu³y zablokowane) w celu doprowadzenia
zasilania oraz zablokowania modu³ów w gniazdach
sterownika.

3. Sterownik Pro-C automatycznie rozpoznaje prawid³ow¹
liczbê sekcji, w tym celu urz¹dzenie nie wymaga resetowania
lub wy³¹czenia i ponownego w³¹czenia.

Pod³¹czenie baterii umo¿liwiaj¹cej programowanie sterownika przy braku zasilania pr¹dem zmiennym (opcja)

Bateria 9V
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Pod³¹czenie zaworu g³ównego

UWAGA: postêpowaæ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w poni¿szej czêœci instrukcji wy³¹cznie w przypadku
zainstalowanego zaworu g³ównego. Jest to standardowo
zamykany zawór zainstalowany w punkcie odbiorczym
linii g³ównej, który otwiera siê wy³¹cznie w przypadku
aktywnego systemu automatycznego.

1. Przy zaworze g³ównym pod³¹czyæ przewód wspólny do
dowolnego przewodu cewki zaworu. Do drugiego przewodu
cewki pod³¹czyæ oddzielny przewód steruj¹cy.

2. Poprowadziæ przewody do sterownika przez kana³ kablowy.

3. Pod³¹czyæ dowolny kabel wychodz¹cy z zaworu g³ównego do
zacisku natomiast drugi do zaciskuP/MV, "COM". Zawór 1

Zawór 2

Zawór 3

Zawór 4

Przewód wspólny
zaworu

Przewody
zaworów

Przewód zaworu g³ównego

Zawór g³ówny

Pod³¹czenie przekaŸnika pompy

UWAGA: postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi instrukcjami
wy³¹cznie w przypadku systemu wyposa¿onego w przekaŸnik
pompy. Jest to elektroniczne urz¹dzenie wykorzystuj¹ce
sygna³ p³yn¹cy z sterownika systemu nawadniania w celu
w³¹czenia pompy dostarczaj¹cej wodê

Sterownik powinien byæ zamontowany w odleg³oœci przynajmniej
15 stóp (4,5 m) od przekaŸnika pompy jak i samej pompy.
W przypadku obs³ugiwania pompy za poœrednictwem sterownika,
zastosowanie przekaŸnika pompy jest konieczne. Firma Hunter
posiada w swojej ofercie szeroki wybór przekaŸników pomp dla
wiêkszoœci zastosowañ.

PrzekaŸnik pompy PSR

Do pompy

Przewód przekaŸnika pompy

Przewód wspólny przekaŸnika pompy

Pr¹d o wysokim napiêciu do przekaŸnika

15' Minimum (4,5 m.)

1. Poprowadziæ skrêtkê od przekaŸnika pompy do
obudowy sterownika.

2. Pod³¹czyæ przewód wspólny pompy do zacisku
“COM" a pozosta³y do zacisku oznaczonego
P./MV.

Pobór pr¹du pracy przekaŸnika nie mo¿e przekraczaæ
28 Amperów. Nie pod³¹czaæ sterownika bezpoœrednio
do pompy grozi uszkodzeniem sterownika.
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Sterownik

Pod³¹czenie czujnika pogody (sprzedawany osobno)

Sterownik Pro-C mo¿e wspó³pracowaæ z czujnikiem Mini-Clik® firmy Hunter lub innym urz¹dzeniem tego typu opartym na
mikroprze³¹czniku. Urz¹dzenie to wstrzymuje nawadnianie w przypadku wystarczaj¹co intensywnych opadów a bezpoœrednie
po³¹czenie umo¿liwia ³atwe obejœcie czujnika poprzez ustawienie pokrêt³a w po³o¿eniu RUN (BYPASS SENSOR).

1. Po³o¿yæ okablowanie wychodz¹ce z czujnika deszczu w tym samym kanale kablowym, co przewody zaworu.

2. Zdj¹æ zworkê z dwóch zacisków SEN.

3. Pod³¹czyæ obydwa przewody do zacisków SEN.

Dziêki tej wbudowanej funkcji sterownik nie wymaga dodatkowego rêcznego obejœcia w przypadku korzystania z czujnika deszczu
(sterownik Pro-C jest kompatybilny z wszystkimi czujnikami firmy Hunter a tak¿e innymi czujnikami deszczu, wiatru i temperatury
dostêpnymi obecnie na rynku). W przypadku, gdy czujnik niepotrzebnie wstrzymuje nawadnianie wyœwietlacz poka¿e komunikat
SENSOR OFF, wystarczy ustawiæ pokrêt³o steruj¹ce w po³o¿eniu BYPASS, które umo¿liwia obejœcie czujnika.

Obejœcie czujnika deszczu

Czujnik pogody Mini-Clik ®

Przewód czujnika biegn¹cy do zacisku SEN

Przewód czujnika biegn¹cy do zacisku SEN

UWAGA: w przypadku pozostawienia
prze³¹cznika czujnika deszczu w pozycji
“w³¹czony" podczas gdy czujnik nie jest
pod³¹czony a zworka zosta³a usuniêta,
wyœwietlacz poka¿e komunikat SEN OFF
a nawadnianie zostanie zablokowane.
Rozwi¹zaniem tego problem, przy braku
pod³¹czonego czujnika, jest ustawienie
prze³¹cznika w po³o¿eniu BYPASS lub za³o¿enie
zworki pomiêdzy zaciskami czujnika.

Diagnostyka czujnika pogody

Diagnostyka czujnika deszczu

Obejœcie czujnika deszczu

Sterownik Pro-C oferuje uproszczon¹ procedurê diagnostyczn¹ czujnika deszczu pod³¹czonego do obwodu czujnika.
Umo¿liwia tak¿e obejœcie czujnika, je¿eli jest to konieczne w celu przeprowadzenia czynnoœci diagnostycznych systemu
oraz rêcznego uruchomienia nawadniania.

U¿ytkownik mo¿e rêcznie sprawdziæ dzia³anie czujnika deszczu uruchamiaj¹c rêczny cykl dla wszystkich sekcji lub
aktywuj¹c system przy zastosowaniu metody rêcznej obs³ugi za pomoc¹ jednego przycisku (zob. str. 28). Podczas
realizacji cyklu rêcznego wybraæ przycisk diagnostyki na czujniku Mini-Clik®, je¿eli nawadnianie zostanie wstrzymane
oznacza to prawid³owe funkcjonowanie czujnika.

Zastosowanie pilota zdalnego sterowania (wy³¹cznie w przypadku pracy w trybie pojedynczej sekcji, nie podczas
realizacji program A, B lub C) a tak¿e funkcja “manual single station" pozwala na obejœcie czujnika deszczu. Funkcja
ta umo¿liwia nawadnianie po tym, jak czujnik deszczu wstrzyma pracê systemu.
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Sterownik

Pod³¹czenie pilota SRR lub ICR (sprzedawane osobno)

Sterownik Pro-C jest wyposa¿ony w ³¹cze SmartPort pozwalaj¹ce na szybkie i proste zastosowanie pilota SRR lub ICR
firmy Hunter. Systemy zdalnego sterowania umo¿liwiaj¹ obs³ugê instalacji nawadniaj¹cej bez koniecznoœci podchodzenia
do sterownika.

®

Do sterownika

Gwint ½”

Wstêpnie zmontowane Zmontowane

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania SRR lub ICR wymaga
zainstalowania wyjœcia SmartPort (sprzedawanego w zestawie
z sterownikiem PRO-C).

1. Zamontowaæ teownik z gwintem wewnêtrznym ½'' na kanale kablowym
w odleg³oœci ok. 12’’ poni¿ej sterownika PRO-C.

2. Pod³¹czyæ czerwony, bia³y i niebieski przewód do zespo³u przewodów
prowadz¹c je przez podstawê teownika do komory na okablowanie, zgodnie
z rys. 1.

3. Przykrêciæ obudowê zespo³u przewodów gniazda
SmartPort do teownika, zgodnie z rys. 1.

4. Otworzyæ drzwiczki i pod³¹czyæ czerwony przewód
do najni¿ej po³o¿onego zacisku AC, bia³y do górnego
zacisku AC, a niebieski do zacisku oznaczonego REM.

Niebieski

Bia³y

CzerwonyPo wykonaniu powy¿szych czynnoœci gniazdo SmartPort jest gotowe do obs³ugi
pilota. Wiêcej informacji w instrukcji obs³ugi systemu zdalnego sterowania SRR
lub ICR, w celu uzyskania informacji na temat zamawiania nale¿y skontaktowaæ
siê z lokalnym przedstawicielem firmy Hunter.

UWAGA: stosowanie przed³u¿acza w przypadku okablowania ³¹cza
SmartPort mo¿e skutkowaæ pojawieniem siê komunikatów o b³êdach
na wyœwietlaczu sterownika oraz nieprawid³owym dzia³aniem pilota
w zwi¹zku z zak³óceniami fal radiowych. W niektórych przypadkach
stosowanie przed³u¿acza nie powoduje ¿adnych usterek, w innych
uniemo¿liwia stosowanie pilota (jest to zale¿ne od charakterystyki danego
terenu i instalacji). W ka¿dym przypadku przed³u¿enie przewodów
systemu zdalnego sterowania powinno byæ wykonane przy zastosowaniu
kabla ekranowanego w celu zminimalizowania skutków zak³óceñ
elektrycznych. Najprostszym rozwi¹zaniem jest zamówienie zespo³u
przewodów SRR-SCWH SmartPort® firmy Hunter z przewodem
ekranowanym o d³ugoœci 25 stóp.

Instalacja wewnêtrzna Instalacja zewnêtrzna
(po³¹czenie tymczasowe
lub wy³¹cznie odbiornik)

Sterownik

Odbiornik
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Sterownik

Pod³¹czenie do systemu ET

System ET firmy Hunter pozwala na automatyczne opracowywanie
programów nawadniania na podstawie lokalnych warunków
klimatycznych. Program taki jest ³adowany do sterownika
i automatycznie uruchamiany. System ET wykorzystuje czujniki
w celu okreœlenia ewapotranspiracji (ET) gleby i roœlin. W oparciu
o zebrane dane opracowywany jest nowy program nawadniania

ET MODULE

ET SENSOR

POD£¥CZENIE SYSTEMU ZARZ¥DZAJ¥CEGO I MONITORUJ¥CEGO PROCES NAWADNIANIA (IMMS™)

System IMMS™ umo¿liwia programowanie tych funkcji automatycznych systemów nawadniaj¹cych pracuj¹cych w kilku
miejscach lub wielu sterowników pracuj¹cych na danym terenie, które standardowo obs³ugiwane s¹ bezpoœrednio za
poœrednictwem poszczególnych sterowników. Programowanie dni nawadniania, czasu trwania cyklu, czasów startu oraz
dzia³añ zwi¹zanych z cyklami i wsi¹kaniem mo¿e byæ realizowane za poœrednictwem komputera znajduj¹cego siê
dziesi¹tki kilometrów od miejsca u¿ytkowania instalacji.

Ponadto, system ten umo¿liwia programowanie i monitorowanie pracy innych urz¹dzeñ zainstalowanych na danym
terenie, np.: oœwietlenia na obiektach sportowych, fontann w centrach handlowych a tak¿e pomp i czujników z jednego
centralnego stanowiska.

Kluczow¹ funkcj¹ systemu IMMS jest mo¿liwoœæ monitorowania zmieniaj¹cych siê warunków. Dziêki czujnikom przep³ywu,
deszczu oraz innym czujnikom warunków atmosferycznych, system IMMS mo¿e odbieraæ informacje o aktualnych
warunkach panuj¹cych na dowolnym terenie a nastêpnie reagowaæ wprowadzaj¹c odpowiednie korekty w przypadku,
gdy jakiekolwiek warunki wykrocz¹ poza okreœlone granice.

¯aden inny system tego typu nie przewy¿sza systemu IMMS, je¿eli chodzi o stosunek ceny do mo¿liwoœci. Jest to
niedrogi system oferuj¹cy wszystkie niezbêdnie funkcje wymagane w przypadku zarz¹dzania prac¹ systemu
nawadniaj¹cego. Ponadto, jest to system tani i prosty w rozbudowie, dziêki czemu mo¿e obs³ugiwaæ rozwijaj¹c¹ siê sieæ
sterowników. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oprogramowania systemu IMMS nale¿y skontaktowaæ
siê z lokalnym przedstawicielem firmy Hunter.

AWARIE ZASILANIA

Poniewa¿ istnieje mo¿liwoœæ wyst¹pienia awarii zasilania, sterownik zosta³ wyposa¿ony w pamiêæ trwa³¹ umo¿liwiaj¹c¹
przechowywanie danych programu. Brak jest okreœlonego programu domyœlnego.

W przypadku d³ugotrwa³ego braku zasilania sterownik Pro-C zapamiêtuje równie¿ aktualn¹ godzinê i datê.
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Sterownik

Podstawy systemu nawadniaj¹cego

Ka¿dy nowoczesny automatyczny system nawadniaj¹cy sk³ada siê z trzech podstawowych elementów: ,
i .

jest odpowiedzialny za sprawn¹ pracê ca³ego systemu. Z technicznego punktu widzenia jest to mózg ca³ej
instalacji. Informuje zawory o koniecznoœci podawania wody do zraszaczy oraz reguluje czas, przez jaki pozostaj¹ otwarte.

z kolei kieruj¹ wodê na otaczaj¹ce je roœliny i trawê.

steruje prac¹ grupy zraszaczy zwanych . Sekcje s¹ rozmieszczane w zale¿noœci od gatunków roœlin na
danym terenie, ich lokalizacji oraz maksymalnej iloœci wody, jak¹ mo¿e wch³on¹æ gleba.

Ka¿dy zawór jest pod³¹czony przewodem do zacisku wewn¹trz sterownika. Przewód ten jest pod³¹czony do numeru
odpowiadaj¹cego numerowi sekcji zaworu.

Sterownik obs³uguje zawory w danej kolejnoœci, jeden w danym momencie. Kiedy zawór zakoñczy nawadnianie,
sterownik automatycznie prze³¹czy siê na kolejn¹ zaprogramowan¹ sekcjê. Proces ten nazywamy cyklem nawadniania.
Informacje dotycz¹ce czasów nawadniania dla poszczególnych sekcji oraz sposobu nawadniania nazywamy .

sterownika
zaworów zraszaczy

Sterownik

Zraszacze

Zawór sekcj¹

programem

Zawór 1

Zawór 2

Zawór 3

Zawór 4

Zawór 5

Zawór 6

aktywuje sekcjê 1 - zraszacze
rotacyjne nawadniaj¹ trawnik przed domem

aktywuje sekcjê 2 - zraszacze
statyczne nawadniaj¹ trawnik boczny a
zraszacze typu bubbler podlewaj¹ kwiaty

aktywuje sekcjê 3 - zraszacze
rotacyjne nawadniaj¹ trawnik z ty³u domu

aktywuje sekcjê 4 - zraszacze typu
bubbler nawadniaj¹ ogród

aktywuje sekcjê 5 - zraszacze
statyczne nawadniaj¹ trawnik boczny a
zraszacze typu bubbler podlewaj¹ kwiaty

aktywuje sekcjê 6 - zraszacze
statyczne nawadniaj¹ trawnik znajduj¹cy siê
w rogu

STEROWNIK PRO-C

ZAWÓR 1 ZAWÓR 2 ZAWÓR 3

ZAWÓR 6 ZAWÓR 5
ZAWÓR 4

SEKCJA 4

SEKCJA 3

SEKCJA 2

SEKCJA1

SEKCJA 6 SEKCJA 5

TWORZENIE HARMONOGRAMU NAWADNIANIA

Dla wiêkszoœci u¿ytkowników zaprogramowanie sterownika
jest ³atwiejsze, je¿eli wczeœniej sporz¹dz¹ oni harmonogram
nawadniania na papierze. Pisemna wersja harmonogramu jest
równie¿ przydatna ze wzglêdu na ³atwoœæ odnalezienia
¿¹danych informacji.

Przy okreœlaniu godzin oraz czasu trwania cyklu nawadniania
nale¿y wzi¹æ pod uwagê kilka czynników: typ gleby, rodzaj terenu,
warunki atmosferyczne oraz typ zastosowanych zraszaczy.
Zwa¿ywszy na liczbê zmiennych maj¹cych wp³yw na wybór
optymalnego planu nawadniania, niemo¿liwe jest podanie
precyzyjnego i jednoczeœnie uniwersalnego harmonogramu.
Niemniej jednak, niniejsza instrukcja zawiera pewne wskazówki
pomocne w szczególnoœci dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników.

UWAGA:

.

UWAGA:

Dobrym rozwi¹zaniem jest podlewanie na
godzinê lub dwie przed wschodem s³oñca. Wczeœnie
rano ciœnienie wody ma optymaln¹ wartoœæ a woda
skuteczniej dociera do korzeni roœlin dziêki
minimalnemu parowaniu. W przypadku wiêkszoœci
roœlin podlewanie w godzinach po³udniowych lub
wieczornych mo¿e spowodowaæ ich zniszczenie lub
pleœñ

Zwracaæ uwagê na objawy niedostatecznego
lub nadmiernego nawadniania. O nadmiernym
nawadnianiu œwiadcz¹ najczêœciej ka³u¿e, które powoli
wsi¹kaj¹ w glebê lub wyparowuj¹. Zbyt ma³a iloœæ wody
objawia siê odbarwieniami oraz przesuszon¹
roœlinnoœci¹. W przypadku zaobserwowania wy¿ej
opisanych symptomów nale¿y bezzw³ocznie
wprowadziæ zmiany w programie nawadniani.
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Sterownik

WYPE£NIANIE FORMULARZA HARMONOGRAMU NAWADNIANIA

Formularz wype³niaæ o³ówkiem. Dziêki przyk³adowemu egzemplarzowi oraz poni¿szych instrukcji, u¿ytkownik otrzymuje
wszystkie informacje potrzebne do przygotowania harmonogramu nawadniania dostosowanego do jego potrzeb. Na
nastêpnej stronie zamieszczono przyk³adowy formularz.

okreœliæ numer i lokalizacjê sekcji, a tak¿e rodzaj roœlin.

wybraæ harmonogram oparty o dni kalendarza, przerwy w nawadnianiu lub dni parzyste/nieparzyste.
W pierwszym przypadku nale¿y zakreœliæ dzieñ tygodnia, w którym ma nast¹piæ nawadnianie. W przypadku przerw
w nawadnianiu podaæ czêstotliwoœæ.

okreœliæ godzinê rozpoczêcia programu. Dla ka¿dego programu mo¿na ustawiæ od 1 do 4
czasów startu, przy czym jeden czas startu mo¿e aktywuje ca³y program. Przy niewykorzystywanych czasach startu
pompy napisaæ "Wy³¹czone".

okreœliæ czas trwania cyklu sekcji (od 1 minuty do 6 godzin). Przy sekcjach, które maj¹ pozostaæ wy³¹czone
podczas programu wpisaæ “0:00".

Przechowywaæ harmonogram w bezpiecznym miejscu, umo¿liwia on du¿o ³atwiejszy dostêp do informacji ni¿
przeszukiwanie menu sterownika.

Numer oraz lokalizacja sekcji

Dzieñ nawadniania

Czas startu programu

Cykl sekcji

PRZYK£ADOWY FORMULARZ HARMONOGRAMU NAWADNIANIA

DZIEÑ TYGODNIA
PRZERWA, DNI PARZYSTE/NIEPARZYSTE

CZASY STARTU
PROGRAMU

SEKCJA LOKALIZACJA

Trawnik przed domem

Trawnik z boku

Trawnik za domem

Roœliny jednoroczne

Krzewy przed domem

Krzewy za domem

Drzewa

Co 1 dzieñ Co 3 dni Co 20 dni

CZAS TRWANIA CYKLU SEKCJICZAS TRWANIA CYKLU SEKCJICZAS TRWANIA CYKLU SEKCJI

UWAGI:
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HARMONOGRAM NAWADNIANIA

DZIEÑ TYGODNIA
Przerwa (od 1 do 31 dni)

CZASY STARTU
PROGRAMU

SEKCJA LOKALIZACJA CZAS TRWANIA CYKLU SEKCJI CZAS TRWANIA CYKLU SEKCJI CZAS TRWANIA CYKLU SEKCJI

UWAGI:

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Program nawadniania pozwala na obs³ugê zaworów w kolejnoœci numerycznej, po jednym w danym momencie.
W celu opracowania programu nawadniania:

1. Wybraæ program ( , ) przy pomocy przycisku (zaleca siê rozpoczêcie od ).

2. Okreœliæ czas startu programu (aktywowanie programu nawadniania wymaga podania jednego czasu startu).

3. Ustawiæ czas trwania cyklu dla ka¿dego zaworu przypisanego do programu.
4. Okreœliæ dni, w które program nawadniania ma zostaæ aktywowany. Dzia³anie programu najlepiej wyjaœni

poni¿szy przyk³ad.

Za³ó¿my, ¿e czas startu programu zosta³ ustawiony na 6:00. Sekcja 1 i 2 bêd¹ pracowaæ przez 15 minut a sekcja 3 przez
20 minut. Stacje 4,5, itd., nie zosta³y uwzglêdnione w programie strefy te zostan¹ nawodnione w ramach innych
programów.
O 6:00 sterownik rozpocznie cykl nawadniania. Zraszacze sekcji 1 bêd¹ pracowa³y przez 15 minut a nastêpnie zostan¹
automatycznie wy³¹czone. Sterownik automatycznie przejdzie do zraszaczy sekcji 2. Te równie¿ bêd¹ pracowa³y przez
15 minut, a po up³ywie tego czasu zostan¹ wy³¹czone. Nastêpnie uruchomione zostan¹ zraszacze sekcji 3, które
nawadniaæ bêd¹ przez 20 minut, po up³ywie tego czasu zostan¹ wy³¹czone. Sterownik uruchomi wszystkie sekcje
i program nawadniania zakoñczy siê o godz. 6:50.

Zgodnie z powy¿szym opisem, uruchomienie trzech ró¿nych sekcji wymaga jednego czasu startu programu. Sterownik
automatycznie przechodzi do kolejnej sekcji bez koniecznoœci wprowadzania dodatkowych czasów startu.

Ze wzglêdu na zró¿nicowane potrzeby klientów, firma Hunter wyposa¿y³a sterownik Pro-C w trzy ró¿ne programy: A, B
i C. Programy te s¹ od siebie ca³kowicie niezale¿ne, jednak dwa ró¿ne programy nie mog¹ byæ wykonywane
równoczeœnie. Sterownik Pro-C automatycznie przesunie programy, których czasy bêd¹ siê na siebie nak³ada³y.
Programy zaplanowane na tê sam¹ godzinê bêd¹ uruchamiane w kolejnoœci alfabetycznej.

A B lub C Programu A
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PODSTAWY PROGRAMOWANIA - PRZYK£AD

DZIEÑ TYGODNIA
PRZERWA, DNI PARZYSTE/NIEPARZYSTE

CZASY STARTU
PROGRAMU

SEKCJA LOKALIZACJA

Krzewy

Trawnik z boku

Trawnik przed domem

Co 1 dzieñ

CZAS TRWANIA CYKLU SEKCJI

UWAGI:

£¹czny czas trwania programu A = 50 minut

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Zraszacze sekcji 1
rozpoczynaj¹
nawadnianie o 6:00

Zraszacze sekcji 1
koñcz¹
nawadnianie o 6:15

Automatyczne
przejœcie
do kolejnej sekcji

Automatyczne
przejœcie
do kolejnej sekcjiZraszacze sekcji 2

rozpoczynaj¹
nawadnianie o 6:15

Zraszacze sekcji 2
koñcz¹ nawadnianie o 6:30

1. czas startu
prog. o 6:00

Cykl zakoñczony
o 6:50

Zraszacze sekcji 3
rozpoczynaj¹ nawadnianie o 6:30 Zraszacze sekcji 3

koñcz¹ nawadnianie o 6:50

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Dwie kluczowe cechy sterownika Pro-C sprawiaj¹, ¿e programowanie jest bardzo ³atwe: du¿y wyœwietlacz LCD oraz ³atwe
w obs³udze pokrêt³o.

Je¿eli sterownik Pro-C znajduje siê w stanie spoczynku, wyœwietlacz pokazuje godzinê i datê. Wskazania wyœwietlacza
zmieniaj¹ siê w momencie zmiany po³o¿enia pokrêt³a w celu wprowadzenia okreœlonych danych programowych. Podczas
programowania wartoœci pulsuj¹ce mog¹ zostaæ zmienione poprzez wybranie przycisków .
W celu zmiany pozosta³ych wartoœci nale¿y wybraæ przycisk lub który spowoduje pulsowanie kolejnych pozycji.
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Trzy programy, ka¿dy z maksymalnie 4 czasami startu w ci¹gu dnia, umo¿liwiaj¹ przypisanie roœlin o zró¿nicowanych
potrzebach nawadniania do ró¿nych dni harmonogramu nawadniania. Mo¿liwoœæ zaprogramowania kilku czasów startu
umo¿liwia podlewanie o ró¿nych porach dnia - jest to idealne rozwi¹zanie w przypadku zak³adania nowych trawników
oraz roœlin jednorocznych wymagaj¹cych intensywnego nawadniania. Wbudowany 365-dniowy zegar kalendarzowy
pozwala uwzglêdniæ ograniczenia wynikaj¹ce z wyboru nawadniania w dni parzyste/nieparzyste bez
przeprogramowywania harmonogramu miesiêcznego. U¿ytkownik mo¿e równie¿ okreœliæ dni tygodnia, w których system
ma pracowaæ lub skorzystaæ z funkcji nawadniania interwa³owego.

UWAGA: Podstawow¹ zasad¹ programowania jest to, ¿e w danym momencie
programowana jest aktualnie pulsuj¹ca pozycja. Na przyk³ad, je¿eli podczas
konfiguracji godziny pulsuje wartoœæ okreœlaj¹ca godzinê, oznacza to, ¿e mo¿liwa
jest zmiana wartoœci odpowiadaj¹cej godzinie. Dla lepszej czytelnoœci opisu,
pulsuj¹ce pozycje zosta³y oznaczone kolorem czcionki.szarym

W celu aktywowania programu sterownika, nale¿y wprowadziæ nastêpuj¹ce informacje:

1. Ustawiæ bie¿¹c¹ godzinê i czas - ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
2. Ustawiæ godzinê, o której ma zostaæ uruchomiony program ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
3. Okreœliæ czas nawadniania dla ka¿dego zaworu ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
4. Okreœliæ dni, w których program ma byæ aktywowany ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

SET CURRENT DATE/TIME
SET PROGRAM START TIMES

SET STATION RUN TIMES
SET DAYS TO WATER

UWAGA: wszystkie sekcje dzia³aj¹ w porz¹dku numerycznym.
Aktywowanie programu wymaga wprowadzenia jednego czasu

Ustawienie bie¿¹cej daty i godziny

SET CURRENT DATE/TIME1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
2. Wartoœæ przedstawiaj¹ca aktualny rok bêdzie pulsowaæ.

Przyciskami i ustawiæ rok. Wybraæ przycisk , aby
przejœæ do ustawienia miesi¹ca.

3. Na wyœwietlaczu pojawi siê miesi¹c i dzieñ. Wartoœæ miesi¹ca
bêdzie pulsowaæ. Przyciskami i ustawiæ miesi¹c.
Wybraæ przycisk , aby przejœæ do ustawienia dnia.

4. Wartoœæ dnia bêdzie pulsowaæ. Przyciskami i ustawiæ
dzieñ. Dzieñ tygodnia jest wskazywany automatycznie
strza³k¹ w dolnej czêœci wyœwietlacza. Wybraæ przycisk , aby
przejœæ do ustawiania godziny.

5. Na wyœwietlaczu pojawi siê godzina. Przyciskami i ustawiæ
czas przed po³udniem, po po³udniu lub zegar 24-godzinny.
Wybraæ , aby przejœæ do ustawiania godziny. Wartoœæ godziny
bêdzie pulsowaæ. Przyciskami i ustawiæ godzinê. Wybraæ
przycisk , aby przejœæ do ustawienia minut. Wartoœci minut
bêd¹ pulsowa³y. Przyciskami i ustawiæ minuty. Data, dzieñ
i godzina zosta³a ustawiona.
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Ustawienie czasów startu programu

SET PROGRAM START TIMES

A
B C

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

2. Fabrycznym ustawieniem jest program . Przyciskiem mo¿na
wybraæ program lub .

3. Wybraæ lub w celu zmiany czasu startu (regulacja
z dok³adnoœci¹ do 15 minut).

Mo¿liwoœæ konfiguracji kilku czasów
startu w ciagu dnia pozwala na zaprogramowanie oddzielnych cykli
nawadniania rano, po po³udniu i wieczorem. Nie trzeba wprowadzaæ
czasu startu dla ka¿dej sekcji osobno.

4. Wybraæ w celu przejœcia do kolejnego czasu startu lub w celu
przejœcia do kolejnego programu.

Jeden czas startu aktywuje kolejno
wszystkie sekcje danego programu.

UWAGA: Niezale¿nie od kolejnoœci, w jakiej wprowadzane s¹
czasy startu, sterownik Pro-C ustawi je w kolejnoœci
chronologicznej kiedy pokrêt³o zostanie ustawione
w pozycji SET PROGRAM START TIMES.

Ustawienie czasu startu programu

SET PROGRAM START TIMESUstawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu , a nastêpnie
wybraæ lub do momentu ustawienia wartoœci 24 (pó³noc).
Nacisn¹æ jeden raz, w celu wy³¹czenia czasu startu.

UWAGA: Wy³¹czenie wszystkich czterech czasów startu
programu powoduje jego wy³¹czenie (Pozosta³e szczegó³y
programu zostaj¹ zachowane). Wy³¹czenie wszystkich
czasów startu programu sprawi, ¿e nawadnianie w ramach
tego programu nie zostanie aktywowane. Jest to wygodna
metoda wy³¹czenia pojedynczego programu bez
koniecznoœci ustawiania pokrêt³a w po³o¿eniu OFF.

Ustawianie czasu trwania cyklu nawadniania dla ka¿dej sekcji

SET STATION RUN TIMES

A B C

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

2. Na wyœwietlaczu pojawi siê ostatni wybrany program ( , lub ).
Aby przejœæ do kolejnego programu nacisn¹æ przycisk .

3. Przyciskami i zmieniaæ wyœwietlany czas trwania cyklu sekcji.

4. Nacisn¹æ , aby przejœæ do kolejnej sekcji.

5. Powtórzyæ czynnoœci opisane w punkcie 4 i 5 dla ka¿dej sekcji.

6. Czas trwania cyklu dla danej sekcji mo¿na regulowaæ w zakresie od
1 minuty do 6 godzin.

7. U¿ytkownik mo¿e przechodziæ od programu do programu w obrêbie
jednej sekcji. Niemniej jednak, zaleca siê zakoñczenie ustawiania
jednego programu przed przejœciem do kolejnego. Przeskakiwanie
pomiêdzy programami mo¿e prowadziæ do b³êdów we wprowadzaniu
danych programowych.
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Ustawianie dni nawadniania

SET DAYS TO WATER

A B C

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

2. Wyœwietlacz poka¿e ostatni wybrany program ( , lub ).
Aby przejœæ do innego programu nacisn¹æ .

3. Sterownik wyœwietli zaprogramowane informacje na temat aktywnego
dnia harmonogramu. Pokrêt³o umo¿liwia wybór ró¿nych opcji
nawadniania: w wybrane dni tygodnia, w dni parzyste/ nieparzyste lub
nawadnianie interwa³owe. Ka¿dy program mo¿e dzia³aæ przy
zastosowaniu tylko jednej opcji dnia nawadniania.

Nawadnianie w wybrane dni tygodnia

1. Podczas gdy kursor wskazuje na okreœlony dzieñ tygodnia (na pocz¹tku
zawsze wskazuje niedzielê), wybraæ przycisk w celu aktywowania
nawadniania w dany dzieñ tygodnia. Wybraæ przycisk w celu
anulowania nawadniania w danym dniu tygodnia. Po wybraniu przycisku
kursor automatycznie przechodzi do nastêpnego dnia. Symbol
oznacza dzieñ nawadniania, a symbol dzieñ bez nawadniania.

2. Powtórzyæ procedurê opisan¹ w punkcie 1 do wybrania wszystkich
¿¹danych dni. Po zakoñczeniu programowania ustawiæ pokrêt³o
w po³o¿eniu RUN w celu automatycznego wykonania wybranych
programów i czasów startu.

Nawadnianie interwa³owe

Funkcja ta pozwala na stworzenie w³asnego harmonogramu nawadniania bez wzglêdu na datê lub dzieñ tygodnia.
U¿ytkownik mo¿e ustawiæ przerwê (interwa³) w nawadnianiu. Na przyk³ad, je¿eli przerwa zostanie ustawiona na trzy dni,
nawadnianie bêdzie siê odbywa³o co trzeci dzieñ. Na wyœwietlaczu pokazana zostanie równie¿ liczba dni, jaka zosta³a do
rozpoczêcia nawadniania.

Na przyk³ad, je¿eli u¿ytkownik wybierze przerwê w nawadnianiu wynosz¹c¹ 3 dni i 1 dzieñ pozosta³y do w³¹czenia
nawadniania, nawadnianie rozpocznie siê nastêpnego dnia o zaprogramowanej godzinie.

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu . Nad poniedzia³kiem
powinien siê pojawiæ pulsuj¹cy symbol kropli deszczu.

1. Przyciskiem przesun¹æ ten symbol nad niedzielê. Nastêpnie jeszcze raz
nacisn¹æ . Wyœwietlacz prze³¹czy siê na tryb nawadniania interwa³owego.
Liczba dni przerwy bêdzie pulsowa³a.

3. Przyciskami i wybraæ liczbê dni, jaka ma up³yn¹æ pomiêdzy cyklami
nawadniania.

4. Nacisn¹æ , aby przejœæ do ustawiania liczby dni pozosta³ych do
rozpoczêcia nawadniania.

5. Nacisn¹æ lub , aby ustawiæ liczbê dni, jaka ma up³yn¹æ do kolejnego
nawadniania (wartoœæ 0 oznacza dzieñ nawadniania i aktywowanie czasu
startu).

6. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

SET DAYS TO WATER

RUN

UWAGA: Je¿eli u¿ytkownik wybra³ niektóre dni jak dni bez
nawadniania (symbol na dole wyœwietlacza, program nawadniania
interwa³owego pominie te dni. Na przyk³ad, je¿eli przerwa w nawadnianiu
zostanie ustawiona na 5 dni a poniedzia³ek jest dniem bez nawadniania,
sterownik bêdzie nawadnia³ co 5 dni, ale nigdy w poniedzia³ek. Je¿eli dzieñ
przerwy w nawadnianiu przypadnie na poniedzia³ek i poniedzia³ek bêdzie
dniem bez nawadniania, program nie bêdzie nawadnia³ przez kolejne 5 dni
(co daje w sumie 10 dni bez nawadniania)
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Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste

Ta funkcja umo¿liwia wybór nawadniania w parzyste lub nieparzyste
dni miesi¹ca zamiast w okreœlone dni tygodnia
(dni nieparzyste: 1, 3, 5, itd.; dni parzyste: 2, 4, 6, itd.).

1. Korzystaj¹c z instrukcji zwi¹zanych z nawadnianiem interwa³owym,
ustawiæ przerwê w nawadnianiu na 1 dzieñ.

2. W trybie nawadniania interwa³owego w dolnej czêœci wyœwietlacza zaznaczone s¹ dni bez nawadniania.
Symbol oznacza, ¿e w danym dniu system nie bêdzie nawadnia³. Przyciskiem przesun¹æ kursor nad pozycjê
ODD (dni nieparzyste) lub EVEN (dni parzyste). Przyciskiem zaznaczyæ dni parzyste lub nieparzyste jako dni bez
nawadniania. Je¿eli jako dni bez nawadniania zosta³y wybrane dni nieparzyste (ODD), sterownik bêdzie nawadnia³
tylko w dni parzyste. Natomiast, je¿eli dniami bez nawadniania s¹ dni parzyste, sterownik bêdzie nawadnia³ tylko w dni
nieparzyste.

nawadnianie w dni parzyste nawadnianie w dni nieparzyste

Funkcja ta pozwala równie¿ na zaprogramowanie poszczególnych dni tygodnia jako dni bez nawadniania (patrz Funkcje
zaawansowane na str. 22)

3. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu RUN w celu aktywowania automatycznego nawadniania.

UWAGA: W przypadku nawadniania w dni nieparzyste
31 dzieñ dowolnego miesi¹ca oraz 29 lutego s¹ zawsze
wy³¹czone.

Po³o¿enie Run

Po zakoñczeniu programowania ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu w celu
automatycznego wykonania wybranych programów i czasów startu.

RUN

Po³o¿enie System Off

Ustawienie pokrêt³a w po³o¿eniu SYSTEM OFF i pozostawienie go w tej pozycji
przez 2 sekundy spowoduje wy³¹czenie aktualnie nawadniaj¹cych zaworów.
Wszystkie aktywne programy zostan¹ wstrzymane. W celu przywrócenia normalnej
pracy sterownika w trybie automatycznym nale¿y ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu RUN.

Rêczne uruchamianie jednej sekcji

MANUAL-SINGLE STATION

RUN

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

2. Wartoœæ czasu trwania cyklu sekcji bêdzie pulsowaæ. Wybraæ w celu przejœcia
do kolejnej sekcji. Wybraæ przycisk lub w celu wybrania d³ugoœci cyklu sekcji.

3. Przekrêciæ pokrêt³o na pozycjê w celu uruchomienia sekcji (nawadniaæ bêdzie
tylko wybrana sekcja; nastêpnie sterownik przejdzie do trybu automatycznego,
uprzednio ustawione programy nie zostan¹ zmienione.

UWAGA: Ta funkcja jest nadrzêdna w stosunku do
czujnika.
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Rêczne uruchamianie wszystkich sekcji

MANUAL-ALL STATIONS

A B C

RUN

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

2. Przyciskiem wybrac program , lub .

3. Wybraæ w celu wyœwietlania ¿¹danej sekcji pocz¹tkowej.

4. Wartoœæ cyklu sekcji bêdzie pulsowaæ. Wybraæ lub w celu
ustawienia czasu trwania cyklu dla danej sekcji (je¿eli ma byæ
inny od czasu na wyœwietlaczu).

5. Wybraæ w celu przejœcia do kolejnej sekcji.

6. Powtórzyæ procedurê opisan¹ w punkcie 3 i 4 w celu ustawienia
wszystkich sekcji.

7. Wybraæ w celu przejœcia do ¿¹danej sekcji, od której
rozpocznie siê nawadnianie.

8. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu (zrealizowany zostanie
program indywidualny a nastêpnie sterownik powróci do pracy
w trybie automatycznym; uprzednio ustawione programy nie
ulegn¹ zmianie).

UWAGA: sekcja wyœwietlana w momencie przestawienia pokrêt³a
do po³o¿enia RUN bêdzie sekcja pocz¹tkow¹. Nastêpnie
sterownik przejdzie do nawadniania kolejnych sekcji, poprzednie
sekcje nie bêd¹ nawadniane.

Sterowanie za pomoc¹ jednego przycisku

A
B C

A

U¿ytkownik mo¿e aktywowaæ nawadnianie wszystkich sekcji bez korzystania
z pokrêt³a.

1. Przytrzymaæ przez 2 sekundy.

2. Funkcja ta spowoduje domyœlne wybranie programu . Wybranie przycisku
umo¿liwia ustawienie programu lub .

3. Numer sekcji bêdzie pulsowa³ na wyœwietlaczu. Wybraæ lub w celu
przejœcia do kolejnych sekcji. Wybraæ lub w celu ustawienia cykli sekcji
(je¿eli u¿ytkownik nie wybierze ¿adnego przycisku podczas wykonywania
czynnoœci opisanych w punkcie 2 lub 3, sterownik automatycznie rozpocznie
program ).

4. Wybraæ w celu przejœcia do ¿¹danej sekcji pocz¹tkowej. Realizacja programu
rozpocznie siê po 2 sekundach.

Funkcja ta jest idealnym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym na szybkie uruchomienie cyklu
w przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe nawadnianie. Umo¿liwia tak¿e przegl¹d
wszystkich sekcji w celu sprawdzenia systemu.

Ustawienia sezonowe

Funkcja ta jest pomocna, je¿eli u¿ytkownik chce wprowadziæ zmiany w czasach
cyklu bez przeprogramowywania ca³ego sterownika. Przydaje siê równie¿ wtedy,
kiedy trzeba wprowadziæ niewielkie zmiany dostosowuj¹c prace systemu do
zmieniaj¹cej siê pogody bez przeprogramowywania ca³ego sterownika.
Na przyk³ad w cieplejszych okresach nawadnianie musi byæ intensywniejsze.
Dziêki ustawieniom sezonowym mo¿na zwiêkszyæ czas nawadniania
poszczególne sekcje bêd¹ nawadnia³y d³u¿ej ni¿ zosta³o to zaprogramowane.
W okresie jesiennym natomiast mo¿na odpowiednio skróciæ czas nawadniania,
gdy¿ gleba nie wymaga ju¿ du¿ych iloœci wody.

Przycisk ustawieñ
sezonowych

Wyœwietlacz
ustawieñ sezonowych
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Aby skorzystaæ z funkcji ustawieñ sezonowych wybraæ lub (przyciski ustawieñ sezonowych) w celu ustawienia
¿¹danej wartoœci procentowej. Czas nawadniania mo¿na regulowaæ w zakresie od 10% do 150% w stosunku do
pierwotnego programu. Ustawienia sezonowe mo¿na zmieniaæ w dowolnej chwili, niezale¿nie od po³o¿enia pokrêt³a do
programowania. Aby sprawdziæ nowe ustawienia wystarczy przekrêciæ pokrêt³o w po³o¿enie .
Wyœwietlane czasy trwania cyklu zostan¹ zaktualizowane zgodnie z ustawieniami sezonowymi. Ustawienie sezonowe
powoduje zmianê zaprogramowanych czasów nawadniania wszystkich sekcji.

góra dó³

SET RUN TIMES

UWAGA: Pocz¹tkowo sterownik powinien byæ
zaprogramowany w pozycji 100%.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Sterownik Pro-C posiada trzy zaawansowane funkcje pozwalaj¹ce na dostosowanie
go do bardziej z³o¿onych wymagañ zwi¹zanych z nawadnianiem. Jedna z nich jest
“ukryta", aby uniemo¿liwiæ przypadkowe zaprogramowanie.

1) Ustawianie pracy pompy/ zaworu g³ównego

ON OFF

SET PUMP OPERATION

Domyœlnie obwód pompy/ zaworów g³ównego jest w³¹czony. Zawór g³ówny/ pompê
mo¿na ustawiæ jako w³¹czon¹ ( ) lub wy³¹czon¹ ( ) wed³ug sekcji, niezale¿nie
od tego, do którego programu dana sekcja jest przypisana.

Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystywana w systemach, w których dzia³anie pompy
wspomagaj¹cej w niektórych strefach nie jest po¿¹dane.

Aby zaprogramowaæ prace pompy:

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
2. Wybraæ lub w celu w³¹czenia (ON) lub wy³¹czenia (OFF) startu zaworu

g³ównego/ pompy dla danej stacji.
3. Wybraæ , aby przejœæ do kolejnej sekcji.
4. Powtórzyæ czynnoœci opisane w punkcie 2 i 3 w celu zaprogramowania innych

sekcji.

2) Programowanie przerwy w nawadnianiu

SYSTEM OFF
DAYS

LEFT

RUN
OFF

DAYS
RUN

Funkcja ta pozwala na zatrzymanie zaprogramowanego nawadniania przez okres od
1 do 7 dni. Po przerwie ca³y system automatycznie powróci do pracy.

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
2. Nacisn¹æ - na wyœwietlaczu pojawi siê cyfra 1 i zaœwieci siê ikona

. Cyfra 1 bêdzie pulsowa³a.
3. Przyciskiem ustawiæ liczbê dni przerwy w nawadnianiu (do 7).
4. Aby zatwierdziæ ustawienia (i upewniæ siê, ¿e sterownik po przerwie powróci do

normalnej pracy), przekrêciæ pokrêt³o w po³o¿enie . Na wyœwietlaczu pojawi
siê komunikat , ustawiona liczba dni przerwy w nawadnianiu oraz ikona

.
5. Pozostawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu . Wyœwietlana liczba dni przerwy

w nawadnianiu zmniejsza siê ka¿dego dnia o pó³nocy. Je¿eli osi¹gnie zero,
wyœwietlacz zacznie pokazywaæ bie¿¹cy czas, a sterownik powróci do normalnego
trybu pracy.



Hunter Industries Incorporated - www.HunterIndustries.comThe Irrigation Innovators - Copyright BONITA 2007©

23

PRO-C
Sterownik

3) Ustawianie dni bez nawadniania

DAYS TO WATER

MON

Programowanie dni bez nawadniania jest przydatne, kiedy u¿ytkownik chce,
aby w danym dniu tygodnia teren nie by³ nawadniany, na przyk³ad w dniu,
kiedy koszona jest trawa. Na przyk³ad, kiedy trawa jest zawsze koszona
w soboty, mo¿na zaprogramowaæ ten dzieñ jako dzieñ bez nawadniania,
u¿ytkownik nie bêdzie wtedy kosi³ mokrej trawy.

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .
2. Wprowadziæ harmonogram nawadniania interwa³owego zgodnie

z instrukcjami na stronie 19.
3. W momencie kiedy pulsuje liczba dni pozosta³ych do rozpoczêcia

nawadniania wybraæ , aby wyœwietliæ dni tygodnia.
(Poniedzia³ek) bêdzie pulsowaæ.

4. Przyciskiem ustawiæ kursor przy dniu, w którym system nawadniaj¹cy
ma nie pracowaæ.

5. Wybraæ , aby zaprogramowaæ ten dzieñ jako dzieñ bez nawadniania.
Nad wybranym dniem pojawi siê symbol .

6. Powtórzyæ czynnoœci opisane w punkcie 4 i 5, aby zaprogramowaæ inne
dni, jako dni bez nawadniania.

FUNKCJE UKRYTE

1) Programowanie opóŸnieñ pomiêdzy sekcjami

RUN.

SET STATION RUN TIMES

DELAY

Hr

RUN

Funkcja ta pozwala u¿ytkownikowi na ustawianie przerwy pomiêdzy
zakoñczeniem nawadniania jednej sekcji a w³¹czeniem nawadniania
kolejnej sekcji. Funkcja ta jest bardzo przydatna w systemach z wolno
zamykaj¹cymi siê zaworami lub pompami pracuj¹cymi przy prawie
maksymalnym przep³ywie.

1. Ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk obracaj¹c jednoczeœnie pokrêt³o

w po³o¿enie .
3. Zwolniæ . Na wyœwietlaczu pojawi siê pulsuj¹cy czas opóŸnienia dla

wszystkich sekcji (w sekundach) i komunikat .
4. Przyciskami i ustawiæ czas opóŸnienia w zakresie od 0 do 59

sekund w 1-sekundowych odstêpach a nastêpnie 1-minutowych
odstêpach do czterech godzin. Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat

[godz.], kiedy wartoœæ opóŸnienia bêdzie siê zmienia³a z sekund na
minuty i godziny.

5. Ponownie ustawiæ pokrêt³o w po³o¿eniu .

UWAGA: Zawór g³ówny/ pompa bêdzie dzia³a³a przez pierwsze 15
sekund zaprogramowanego opóŸnienia, u³atwiaj¹c w ten sposób
zamykanie zaworu i zabezpieczaj¹c pompê. je¿eli jednominutowe
opóŸnienie jest zbyt d³ugie, zaleca siê zamontowanie w systemie
zaworu bezpieczeñstwa. W celu uzyskania bardziej szczegó³owych
informacji nale¿y skontaktowaæ siê z instalatorem lub dostawc¹
pompy.

2) Program testuj¹cy

Sterownik PRO-C pozwala na bardzo ³atwe sprawdzanie systemu. Program testuj¹cy sprawdza ka¿d¹ sekcjê w kolejnoœci
numerycznej, od sekcji oznaczonej najmniejsz¹ cyfr¹ do sekcji oznaczonej cyfr¹ najwiêksz¹. Mo¿na zacz¹æ od dowolnej
sekcji. Jest to bardzo wygodny sposób sprawdzania poprawnego dzia³ania systemu nawadniaj¹cego.

Aby aktywowaæ program testuj¹cy:

1. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk . Numer sekcji zacznie pulsowaæ.
2. Nacisn¹æ lub , aby wybraæ sekcjê, od której program testuj¹cy ma zacz¹æ sprawdzanie systemu.

Przyciskami i ustawiæ czas testu w zakresie do 15 minut. Czas ten nale¿y wprowadziæ tylko raz.
3. Po 2 sekundach uruchomi siê program testuj¹cy.
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3) Funkcja Quick Check™

4) Kasowanie pamiêci sterownika / resetowanie

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO ZIMY

UWAGA! STOSOWAÆ SPRZÊT OCHRANIAJ¥CY OCZY POSIADAJ¥CY CERTYFIKAT ANSI!

NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEÑ
MO¯E DOPROWADZIÆ DO GRO�NYCH URAZÓW.

In¿ynierowie zaanga¿owani w opracowywanie systemów nawadniaj¹cych nieustannie d¹¿¹ do opracowania
skuteczniejszych metod diagnostycznych dla zainstalowanych programów. Zamiast fizycznej kontroli ka¿dego obwodu
zainstalowanego systemu, wystarczy skorzystaæ z procedury diagnostycznej Hunter Quick Check™. Jest to niezwykle
przydatna funkcja, poniewa¿ pozwala na szybk¹ identyfikacjê zwaræ,, których najczêstsz¹ przyczyn¹ s¹ wadliwe cewki
elektromagnetyczne lub nieos³oniêty przewód wspólny dotykaj¹cy nieos³oniêtego przewodu steruj¹cego.

Aby aktywowaæ procedurê testow¹ Quick Check przycisn¹æ równoczeœnie , , i . W trybie oczekiwania
wyœwietlacz LCD pokazuje wszystkie segmenty, co jest pomocne w przypadku rozwi¹zywania problemów technicznych
zwi¹zanych z wyœwietlaczem.

Wybraæ przycisk , w celu rozpoczêcia procedury diagnostycznej Quick Check. System b³yskawicznie sprawdza
wszystkie sekcje w celu wykrycia drogi pr¹du wysokiego napiêcia p³yn¹cego przez zaciski sekcji. W przypadku wykrycia
zwarcia w okablowaniu instalacji, wyœwietlony zostaje pulsuj¹cy symbol ERR poprzedzony numerem sekcji.
Po zakoñczeniu procedury diagnostycznej Hunter Quick Check, sterownik powraca do pracy w trybie automatycznym.

Je¿eli u¿ytkownik uzna, ¿e Ÿle zaprogramowa³ sterownik, mo¿e przywróciæ ustawienia domyœlne i wykasowaæ wszystkie
programy i dane wprowadzone do pamiêci sterownika. Nacisn¹æ i przytrzymaæ równoczeœnie trzy przyciski: ,

I . Przytrzymuj¹c te trzy przyciski nacisn¹æ i zwolniæ przycisk reset znajduj¹cy siê z ty³u przedniego panelu. Zwolniæ
przyciski . Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ 12:00. Ca³a pamiêæ zosta³a wykasowana i mo¿na ponownie
przyst¹piæ do programowania sterownika.

Systemy pracuj¹ce w regionach, w których gleba zamarza na g³êbokoœci poni¿ej zainstalowanych przewodów rurowych
musz¹ zostaæ przygotowane do zimy. Jest kilka sposobów na usuniêcie wody z systemu. Jednym z nich jest
przedmuchiwanie systemu, które powinno byæ przeprowadzane przez osobê posiadaj¹c¹ stosowne kwalifikacje.

Podczas
przedmuchiwania systemu przy pomocy sprê¿onego powietrza nale¿y zastosowaæ wszelkie mo¿liwe œrodki ostro¿noœci.
Sprê¿one powietrze mo¿e doprowadziæ do powa¿nych urazów, w tym groŸnych urazów narz¹du wzroku powodowanych
zanieczyszczeniami wydmuchiwanymi z systemu. Stosowaæ sprzêt ochraniaj¹cy oczy posiadaj¹cy certyfikat ANSI.
Podczas przedmuchiwania systemu nie staæ nad rurami, zraszaczami ani zaworami.

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Dana sekcja jest podlewana wielokrotnie,
sterownik powtarza dany cykl lub nawadnia
chocia¿ nie powinien.

Wyœwietlacz nie dzia³a.

Komunikat “ERR" na wyœwietlaczu.

Komunikat na wyœwietlaczu.“P ERR”

Wyœwietlacz pokazuje numer sekcji
oraz komunikat ERR, np. “2 ERR".

Komunikat brak zasilania]
na wyœwietlaczu.

“NO AC" [

Zbyt du¿a liczba czasów startu
wprowadzona do programu
(b³¹d u¿ytkownika).

Sprawdziæ przewody zasilania.

System odbiera zak³ócenia elektryczne.

Zwarcie w przewodzie po³¹czonym
z pomp¹ lub zaworem g³ównym.

Zwarcie w przewodzie prowadz¹cym
do tej sekcji.

Brak zasilania.

Jeden czas startu aktywuje ca³y cykl.
Zob. “Ustawianie czasów startu" (str. 24).

Usun¹æ ewentualne b³êdy.

Sprawdziæ wi¹zkê kablow¹ systemu SmartPort .
W przypadku stosowania przed³u¿acza,
wymieniæ przewody na ekranowane

®

. Wiêcej
informacji na ten temat udzieli lokalny
przedstawiciel firmy Hunter.

Sprawdziæ przewód ³¹cz¹cy sterownik
z zaworem g³ównym lub pomp¹.
Wymieniæ lub naprawiæ uszkodzony
przewód. Sprawdziæ poprawnoœæ
i szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ.
Sprawdziæ przewód ³¹cz¹cy sterownik
z sekcj¹. Wymieniæ lub naprawiæ uszkodzony
przewód. Sprawdziæ poprawnoœæ
i szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ.

Sprawdziæ, czy transformator jest
prawid³owo zainstalowany.
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Komunikat
na wyœwietlaczu.

“SEN OFF"

Czujnik deszczu nie wstrzymuje
nawadniania.

Nie ma czasu startu dla ka¿dej
sekcji.

Zawór nie zostaje w³¹czony.

Czujnik deszczu przerywa nawadnianie
lub zworka czujnika nie jest zamontowana.

Zastosowano niew³aœciwy czujnik lub
nie usuniêto zworki podczas instalacji
czujnika.

B³¹d programowania, pokrêt³o
w niew³aœciwym po³o¿eniu.

Zwarcie przewodów.

Wadliwa cewka elektromagnetyczna.

Power-Lock w po³o¿eniu “Power OFF".

Przestawiæ prze³¹cznik czujnika deszczu
znajduj¹cy siê na przednim panelu sterownika
w po³o¿enie BYPASS, aby pomin¹æ czujnik
lub zamontowaæ zworkê czujnika.

Sprawdziæ, czy zastosowano czujnik
z mikroprze³¹cznikiem, np. Mini-Clik .
(czujniki

®

®Rain Check firmy Rain Bird
nie s¹ kompatybilne ze sterownikiem
i nie bêd¹ dzia³a³y).Sprawdziæ, czy
z zacisków usuniêto zworki.
Sprawdziæ dzia³anie czujnika
(patrz "Testowanie czujnika pogody"
na stronie 14).

SEN

Sprawdziæ, czy pokrêt³o znajduje siê we
w³aœciwym po³o¿eniu. £¹czn¹ liczbê sekcji
mo¿na bardzo ³atwo sprawdziæ umieszczaj¹c
pokrêt³o w po³o¿eniu

i przyciskaj¹c strza³kê
SET STATION RUN

TIMES .

Sprawdziæ przewody.

Wymieniæ.
Ustawiæ Power-Lock w po³o¿eniu
“Power ON" (patrz str. 10).

NAJCZÊŒCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki kana³ kablowy powinienem wybraæ?

ZnaleŸæ w tabeli rozmiar kana³u kablowego (w kolumnie poziomej) i rozmiar przewodów (w kolumnie pionowej po lewej
stronie tabeli) - w miejscu przeciêcia kolumn odczytaæ przybli¿on¹ liczbê przewodów, jaka zmieœci siê w kanale.

ROZMIARY
KANA£ÓW

KABLOWYCH
Rozmiar
przewodu

¾" (19 mm) 1" (25 mm)

18 AWG 12 20
16 AWG 10 16
14 AWG 6 10
12 AWG 5 7

Najczêœciej zadawane pytania i odpowiedzi na takie pytania mo¿na znaleŸæ na stronie www.HunterIndustries.com

SPECYFIKACJA

Dane u¿ytkowe

Dane elektryczne
•

• Czas trwania cyklu sekcji: od 1 minuty do 6 godzin
(program A, B i C).

• Czas startu: 4 na dzieñ, na program, do 12 w ci¹gu jednego dnia.
• Harmonogram nawadniania: oparty na 7-dniowym kalendarzu,
programowaniu dni parzystych/ nieparzystych lub programowaniu
przerwy w nawadnianiu do 31 dni; system wyposa¿ony
w 365-dniowy zegar/ kalendarz.

Moc wejœciowa transformatora: 120VAC, 60 Hz (230VAC,
50/60 Hz Model Miêdzynarodowy)

• Transformer Output: 25 VAC, 1.0 amp.
• Moc wyjœciowa transformatora: 24 VAC, 0,56 ampera
• Maksymalne obci¹¿enie: 24 VAC, 0,84 amp (³¹cznie z zaworem

Wymiary

Obudowa modelu wew: Obudowa modelu zew.
Wysokoœæ: 8,25’’
Szerokoœæ: 9,5’’
G³êbokoœæ: 3,75’’

Wysokoœæ: 9’’
Szerokoœæ: 10’’
G³êbokoœæ: 4,5’’

Czasy trwania cykli wszystkich sekcji ustawione s¹
domyœlnie na zero. Sterownik wyposa¿ony jest
w trwa³¹ pamiêæ, która zachowuje wszystkie
wprowadzone dane programowe nawet podczas
przerw w dostawie pr¹du, nie jest do tego potrzebna
bateria.

Ustawienia domyœlne
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INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU NAWADNIAJ¥CEGO

Data monta¿u: ________________________________________________________________

Monter: ________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Nr tel.: ________________________________________________________________

Lokalizacja zaworów steruj¹cych: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Lokalizacja czujnika deszczu: ________________________________________________________

________________________________________________________________

Lokalizacja g³ównego zaworu odcinaj¹cego dop³yw wody: __________________________________

________________________________________________________________

Informacje na temat mo¿liwych zak³óceñ w odbiorze programów radiowych i telewizyjnych

Informacje na temat mo¿liwych zak³óceñ w odbiorze programów radiowych i telewizyjnych. Urz¹dzenie zosta³o
zbadane w pe³nym zakresie badañ typu, spe³nia normy dla urz¹dzeñ informatycznych klasy B, zgodnie z specyfikacj¹
w Podsekcji J, Czêœci 15 Regulaminu FCC (Federalnej Komisji ds. Komunikacji), który zosta³ opracowany w celu
zagwarantowania odpowiedniej ochrony przed zak³óceniami tego typu w przypadku systemów montowanych na posesjach.
Niemniej jednak, nie ma gwarancji, ¿e zak³ócenia takie nie wyst¹pi¹ w przypadku danej instalacji. W przypadku, gdy
urz¹dzenie powoduje zak³ócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co mo¿na ustaliæ wy³¹czaj¹c
i w³¹czaj¹c urz¹dzenie, u¿ytkownik powinien podj¹æ próby wyeliminowania zak³óceñ stosuj¹c jedn¹ z poni¿szych metod:

• Zmieniæ po³o¿enie anteny odbiorczej

• Zwiêkszyæ odleg³oœæ pomiêdzy sterownikiem a odbiornikiem

• Pod³¹czyæ sterownik do innego gniazdka, aby korzysta³ on z innego obwodu odga³êzionego ni¿ odbiornik

Je¿eli jest to konieczne, nale¿y skontaktowaæ siê z sprzedawc¹ lub specjalist¹ w zakresie odbiorników
radiowych/telewizyjnych. Zaleca siê zapoznanie siê z treœci¹ broszury opracowanej przez Federaln¹ Komisjê
ds. Komunikacji "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (“Rozwi¹zywanie problemów
technicznych zwi¹zanych z zak³óceniami w odbiorze programów radiowych i telewizyjnych). Broszura ta jest dostêpna
w amerykañskiej drukarni rz¹dowej w Washington, D.C., Nr 004-000-00345-4 (cena $2.00 zwolnione od op³aty
pocztowej).
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Producent:

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl

http://www.bonita.com.plinternet:

Hunter Industries Incorporated - www.HunterIndustries.comThe Irrigation Innovators - Copyright BONITA 2007©

Sterownik PRO-C to tylko jeden z wielu produktów firmy Hunter Industries Inc.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo :
zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

elementy systemu nawadniaj¹cego

www.bonita.com.pl

Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobatê Techniczn¹, która dopuszcza powy¿sze produkty
do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

Hunter


