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Niniejszym oœwiadczamy, ¿e urz¹dzenie IMAGE, sterownik do automatycznego
zraszania, odpowiada Wytycznym Unii Europejskiej 72/73/CEE i 93/68
dot. bezpieczeñstwa elektrycznego oraz wytycznym 89/336/CEE, 93/31/CEE
i 93/68/CEE odnoœnie zgodnoœci elektromagnetycznej.

Zastosowano nastêpuj¹ce normy zgodne z wymogami technicznymi:
EN 60065dla bezpieczeñstwa elektrycznego
EN 50081-1 ed 92 i EN 50082-1 ed 92 dla odpornoœci na interferencje

Ogólne informacje o sterowniku IMAGE umieszczono na lewej stronie terminalu.

Urz¹dzenie IMAGE wymaga zasilania pr¹dem 230V~, 50 Hz, jedna faza.

Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9002 oraz Aprobatê Techniczn¹,

która dopuszcza powy¿sze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

RAIN BIRD®

Sterowniki

Importer i Dystrybutor w Polsce od 1994:

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:

Producent:



VI. Rêczne uruchamianie pojedynczych stacji

VII. Rêczne uruchamianie cyklu

VIII. W³¹czanie/ wy³¹czanie systemu

DZIA£ANIE PO PRZERWIE W DOP£YWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer stacji pojawia siê w górnym lewym rogu (w przyk³adzie obok: stacja
2). Przy u¿yciu klawisza oznaczonego okr¹g³¹ strza³k¹ wyœwietlamy inne
stacje.
Przyk³ad: Aby rêcznie uruchomiæ stacjê 2, wcisn¹æ klawisz oznaczony
okr¹g³¹ strza³k¹ i trzymaæ do momentu pojawienia siê numeru 2.
Nastêpnie wcisn¹æ +/On. Nawadnianie rozpoczyna siê, wtedy na ekranie
pojawia siê migocz¹cy strumieñ zraszacza. Wyœwietlacz odlicza pozosta³y
czas nawadniania (np. 12 minut) w przedzia³ach, co 1 minutê.
Jeœli chcemy zatrzymaæ nawadnianie przed up³yniêciem zaprogramowanego
czasu, nale¿y wcisn¹æ klawisz -/Off. Migocz¹cy strumieñ zniknie.
UWAGA: Funkcja bud¿etu wodnego nie dzia³a w trybie uruchamiania
pojedynczych stacji.

Na cykl sk³adaj¹ siê kolejno dzia³ania wszystkich stacji przypisanych do tego
samego programu. Przy pomocy klawisza A/B wybieramy program.
Nastêpnie naciskamy klawisz +/On by rozpocz¹æ cykl.
Ikona przedstawiaj¹ca strumieñ zraszacza zaczyna migaæ. Pojawia siê
numer pierwszej stacji programu oraz nastêpuje odliczanie pozosta³ego
czasu nawadniania. Pozosta³e stacje bêd¹ pojawiaæ siê po kolei. Jeœli
funkcja bud¿etu wodnego jest u¿ywana, ikona „%” pojawi siê obok litery „A”
lub „B”. Zwiêkszony lub zmniejszony czas nawadniania równie¿ pojawi siê
na wyœwietlaczu. Aby zatrzymaæ nawadnianie przed zakoñczeniem cyklu,
nale¿y wcisn¹æ klawisz -/Off.
Sterownik powróci do wyœwietlania aktualnego czasu.
UWAGA: Jeœli sterownik jest wy³¹czony, czyli w trybie Off (na wyœwietlaczu
widzimy zraszacz przekreœlony krzy¿ykiem, który nie miga), wtedy nie ma
mo¿liwoœci rêcznego ani automatycznego nawadniania. Patrz: punkt VII.

Domyœlnym trybem jest tryb „w³¹czony”, który pozwala na funkcjonowanie
zaprogramowanego nawadniania. Mo¿na zatrzymaæ nawadnianie (podczas
deszczowej pogody) bez dokonywania zmian w programie nawadniania.
W tym celu nale¿y wywo³aæ na wyœwietlaczu symbol zraszacza
przekreœlonego migaj¹cym krzy¿ykiem. Aby zatrzymaæ nawadnianie, nale¿y
wcisn¹æ klawisz -/Off, wtedy krzy¿yk przestanie migaæ. Podczas poruszania
siê po menu poprzez naciskanie klawisza oznaczonego prost¹ strza³k¹
pojawia siê krzy¿yk (nie migaj¹cy) na wszystkich wyœwietlaczach poza
jednym. W tym momencie nawadnianie (ani rêczne ani automatyczne)
nie bêdzie mieæ miejsca. Aby przywróciæ nawadnianie nale¿y nacisn¹æ
klawisz oznaczony prosta strza³k¹, do chwili, gdy krzy¿yk zacznie migaæ.
Naciœniêcie przycisku +/On spowoduje zanikniêcie krzy¿yka i odblokowanie
wszystkich funkcji.

Jeœli dioda LED siê nie pali, wyœwietlacz LCD jest pusty - taka sytuacja
oznacza brak pr¹du (230 V). Wtedy nawadnianie nie funkcjonuje, jednak
sterownik IMAGE posiada pamiêæ elektroniczn¹, która przechowuje
zaprogramowane dane przez okres co najmniej 24 godzin. Jeœli przerwa
w dop³ywie pr¹du trwa d³u¿ej, programy trzeba bêdzie ustawiaæ od nowa.
Domyœlny program spowoduje, i¿ wszystkie stacje powróc¹ do programu
„A” i do nawadniania przez 10 minut dziennie zaczynaj¹c od 8 godzin po
przywróceniu dop³ywu energii. Trzeba wiêc ponownie zaprogramowaæ
sterownik.

Umieœciæ sterownik w pobli¿u Ÿród³a energii (pr¹du) 230V, 50 Hz.
Sterownik musi byæ pod³¹czony do instalacji elektrycznej odpowiadaj¹cej standardom i chronionej
bezpiecznikiem w panelu elektrycznym.
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II. Nastawianie dni zraszania dla ka¿dego programu (cykl 7-dniowy)

III. Ustawianie godziny rozpoczêcia nawadniania

IV. Ustawianie d³ugoœci nawadniania dla stacji

V. Bud¿et wodny

obu

Wybraæ ¿¹dany program przez naciskanie klawisza A/B.
U¿yæ klawisza oznaczonego okr¹g³¹ strza³k¹, by przesuwaæ kwadratowy
kursor przez dni tygodnia (1-7, 1=poniedzia³ek). Klawisze +/On i -/Off s¹
u¿ywane do ustawienia lub kasowania dni nawadniania. Klawisz -/Off kasuje
dni nawadniania i powoduje znikniêcie kwadracika.
By nastawiæ dni nawadniania, nale¿y umieœciæ kursor na odpowiednim
numerze dnia, nastêpnie nacisn¹æ klawisz +/On. Powtarzaæ powy¿sz¹
procedurê dla ustawienia kolejnego programu.W przyk³adzie obok:
poniedzia³ek, czwartek i pi¹tek s¹ dniami nawadniania w programie A.

Jeœli chcemy mieæ kilka krótkich cykli dziennie, istnieje mo¿liwoœæ 8-krotnego
w³¹czania cyklu nawadniania w ci¹gu dnia. W momencie ka¿dego startu
wszystkie stacje tego samego programu bêd¹ dzia³a³y po kolei przez okres
czasu, który zaprogramowano w punkcie IV. Teraz nale¿y ustawiæ czasy
w³¹czania nawadniania. Wybieramy ¿¹dany program za pomoc¹ klawiszy A/B.
U¿yæ klawiszy +/On i -/Off by ustawiæ pierwszy czas startowy. Nastêpnie
wcisn¹æ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹, by przejœæ do nastêpnego czasu
startowego. Powtarzaæ powy¿sz¹ procedurê. Wcisn¹æ klawisz oznaczony
prost¹ strza³k¹, by zatwierdziæ wprowadzony czas i przejœæ do nastêpnej
funkcji. UWAGA: Nie trzeba u¿ywaæ wszystkich oœmiu czasów startowych!
IMAGE automatycznie uporz¹dkuje ustawione czasy startowe w kolejnoœci
chronologicznej od 0:00 do 23:59. Aby skasowaæ czas startowy nale¿y
wcisn¹æ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹ w celu wyœwietlenia czasów
startowych. Gdy uka¿e siê czas startowy, który chcemy skasowaæ, nale¿y
przytrzymaæ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹, przez co najmniej 2 sekundy.

Ka¿da stacja musi byæ przypisana do programu. Przypisanie stacji do
programu lub odbywa siê przy pomocy klawisza A/B. Wcisn¹æ klawisz
oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹, by przejœæ do nastêpnej stacji. Przy pomocy
klawiszy +/On i -/Off ustawiæ d³ugoœæ nawadniania dla stacji od 1 min do 4
godzin z przyrostem, co 1 min. Czas nawadniania dla stacji poka¿e siê w
godzinach i minutach.
UWAGA: Jeœli programy zachodz¹ na siebie - drugi czas ma wystartowaæ,
kiedy pierwszy jeszcze siê nie skoñczy³ - sterownik „przetrzyma” drugi czas
i opóŸni go do momentu, gdy pierwszy czas siê zakoñczy.

Sterownik posiada funkcjê bud¿etu wodnego u¿ywan¹ w celu nastawienia
czasu nawadniania dla obu programów od 0 do 200% bez ponownego jego
ustawiania dla ka¿dej stacji. Ustawienie 100% oznacza, i¿ wszystkie stacje
bêd¹ pracowaæ zgodnie z zaprogramowanymi dla nich czasami nawadniania.
Funkcja bud¿etu wodnego mo¿e byæ przydatna do ograniczania nawadniania
podczas ch³odnych miesiêcy zimowych lub do zwiêkszania nawadniania
w okresie wielkich upa³ów.
Przy pomocy klawiszy +/On i -/Off mo¿emy zwiêkszaæ lub zmniejszaæ czas
nawadniania w przedzia³ach, co 10%. Przyk³ad: „80” na wyœwietlaczu
oznacza, ¿e czas nawadniania zosta³ ograniczony o 20% na wszystkich
stacjach. Pocz¹tkowo zaprogramowany czas trwania 10 minut zostanie
zmniejszony do 8 minut. Zwiêkszony lub zmniejszony czas nawadniania
poka¿e siê w punkcie IV w postaci symbolu klepsydry. Jednak¿e, w punkcie
I ikona na wyœwietlaczu zamiast zegara poka¿e ikonê „%” by powiadomiæ, i¿
funkcja bud¿etu wodnego jest aktualnie u¿ywana. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ procent,
który zosta³ ustalony odnosi siê do wszystkich stacji w programach.
Aby wy³¹czyæ funkcjê bud¿etu wodnego, nale¿y wywo³aæ na wyœwietlaczu
ikonê „%” i ustawiæ 100 %.

A B

Pod³¹czanie do przewodów elektrycznych
Wyposa¿enie stacji wielozaworowej: 1 zawór
RAIN BIRD na stacjê plus zawór g³ówny lub
przekaŸnik startowy pompy. Nale¿y upewniæ siê
czy wszystkie przewody pomiêdzy sterownikiem
a zaworami s¹ dostosowane do uk³adania pod ziemi¹
i pracy z niskimi napiêciami.
Nale¿y dobraæ odpowiedni przekrój przewodów.
Wszystkie ³¹czniki do zaworów oraz wszystkie
³¹czniki kabli w gruncie musz¹ byæ wodoodporne.
U¿yæ szybkoz³¹cza: DBY.
Poni¿ej zamieszczono schematy okablowania.

W³¹czanie pompy lub zaworu g³ównego
Zacisk oznaczony liter¹ „P” u¿ywany jest do automatycznego w³¹czania pompy za pomoc¹
przekaŸnika do otwierania zaworu g³ównego. Na zacisku „P” napiêcie pojawia siê w chwili
w³¹czenia pierwszej stacji. Zalecane przekaŸniki: FINDER 55-1, HAGER E123-01 lub odpowiednik.

lub

A - skrzynka elektrozaworu
B - przekaŸnik w³¹czaj¹cy pompê
C - przekaŸnik zasilania
D - pompa
E - transformator
F - zawór g³ówny

Przy³¹czone
w jednym kanale
kablowym
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kablowym
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kablowym



UWAGA:
Je¿eli nie s¹ u¿ywane wszystkie stacje a przekaŸnik w³¹czaj¹cy pompê jest pod³¹czony
do sterownika, niepracuj¹ce stacje musz¹ byæ przy³¹czone (³¹czenie na krzy¿) do stacji aktualnie
pracuj¹cej. Jeœli niepracuj¹ce stacje nie s¹ pod³¹czone i kontroler podejmuje pracê z programem
domyœlnym po d³ugim okresie przerwy w dop³ywie energii elektrycznej, pompa mo¿e pracowaæ na
sucho, czego efektem mo¿e byæ jej uszkodzenie.

OPCJA LPVK - 12E

Teraz zdj¹æ przedni¹ klapkê na skrzynce.

S£OWNICZEK:

- urz¹dzenie u¿ywane do automatycznego uruchamiania i zamykania
elektrycznych zaworów nawadniaj¹cych.

- ponumerowane zakoñczenia na pasku zaciskowym sterownika.
Zawór elektryczny jest pod³¹czony do zacisku.

- urz¹dzenie, które otwiera i zamyka dop³yw wody do zraszaczy zgodnie
z przyjêtym programem.

- tygodniowy plan nawadniania obejmuj¹cy dni nawadniania i czasy startowe
nawadniania.

- dni w tygodniu, w których zaplanowaliœmy nawadnianie.

- grupa stacji dzia³aj¹cych jedna po drugiej.

- moment w ci¹gu dnia, w którym planujemy rozpoczêcie cyklu nawadniania.
Jeœli wprowadzimy kilka czasów startowych, cykl rozpocznie siê kilka razy.

stosowany przy dwóch ró¿nych czêstotliwoœciach nawadniania.
Przyk³ad: Program A do nawadniania trawników w ka¿dy

poniedzia³ek, czwartek i sobotê o 22:00. Program B do nawadniania
kwiatów codziennie o 9:00.

Stacja jest przypisana albo do programu A albo do programu B.

STEROWNIK

STACJA

ZAWÓR ELEKTRYCZNY

PROGRAM

DNI NAWADNIANIA

CYKL

CZAS STARTOWY

PROGRAM PODWÓJNY
A/B)

-

(

PROGRAMOWANIE

Sterownik posiada okrê¿ne menu, czyli kolejne funkcje wywo³ywane s¹ cyklicznie po naciœniêciu
przycisku oznaczonego strza³k¹, co powoduje wywo³ywanie 8 ekranów z menu.
Wprowadzone dane programowe s¹ automatycznie zachowywane w momencie przechodzenia
z jednego ekranu na drugi, co odbywa siê po przyciœniêciu przycisku oznaczonego strza³k¹.
Ikony oznaczaj¹ ró¿ne funkcje i wskazuj¹, które elementy harmonogramu nawodnieñ s¹ w trakcie
programowania. Aby wywo³aæ wybran¹ funkcje nale¿y wielokrotnie przyciskaæ klawisz oznaczony
strza³k¹ do momentu pojawienia siê ikony po¿¹danej funkcji na wyœwietlaczu.
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czasu i daty

ustawianie dni
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PROGRAMOWANIE

I. Ustawianie zegara

A - Ustawianie aktualnego czasu.

B - Ustawianie aktualnego dnia tygodnia.

Ustawianie czasu odbywa siê przy pomocy klawiszy +/On i -/Off.
Naciœniêcie i przytrzymanie pierwszego z nich spowoduje w³¹czenie szybkiego
przewijania godzin i minut do przodu, a drugiego do ty³u.

Naciskaæ klawisz oznakowany zakrêcon¹ strza³k¹ aby przemieszczaæ kwadratowy
kursor przez dni tygodnia ponumerowane od 1 do 7 (1 poniedzia³ek, 2 - wtorek, itd.).
Nale¿y umieœciæ kursor na aktualnym dniu tygodnia.
Przyk³ad: Dziœ jest œroda. Umieszczamy kursor na „3”.
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