Sterownik systemu nawadniającego

Instrukcja dla użytkownika
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Gratulacje! Wybraliście Państwo jeden z najbardziej wyszukanych i
rozwiniętych technologicznie sterowników systemu nawadniającego
dostępnego dla zastosowa ń mieszkaniowyc h i niewielkich zastosowań
przemys łowych.



pamięć trwał a program u – eliminuje baterie

Cechy Państwa nowego modelu sterownika Toro TMC-212:



obrotowy licznik stanowisk od 2 do 12 stanowisk z moduł ami
roz sz erzenia 2-stanowiskowego
moduł y rozszerzenia standardowe oraz wysokiej fali






zamykani e zewnętrznej szafki
automatyczny start pompy/obwód kontrolny gł ównego zaworu
kalendarz 365-dniowy
3 w peł ni niezależne programy nawadni ające
4 czasy uruchomienia na dzień nawadniania
3 opcje programowe dnia nawadniania
7-dniowy kalendarz
7-dniowa przerwa z możliwości ą wył ączania dni
dni nieparzyste/parzyste z możliwości ą wył ączania dnia
cz as stanowiska od 1 minuty do 4 godzin
start pompy/regulator koordynacji gł ównego zaworu
cz as opóźnienia uz upeł nienia studni/stanowi ska






ustawianie pory roku od 10 do 200 %
opóźnianie opadów od 1 do 7 dni
program automatyczny/grupowanie czasów uruchomieni a
gotowy czujnik deszczu
kompatybilny ze wszystkimi typami czujników deszczu
przełącznik obejściowy obwodu czujnika




gotowy regulator zdalny
automatyczna ochrona obwodu – eliminuje bezpieczniki
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TMC-212 posiada kilka wyjątkowych właściwości oraz właściwości
operacyjne. Prosimy poś więcić kilka minut, aby przeglą dnąć niniejsz ą
instrukcję i zapoznać się z cz ęściami sk ładowymi TMC-212,
wymaganiami instalacyjnymi oraz wła ściwościami operacyjnymi.
Niniejszy Podręcznik Użytkownika podzielono na sześć głównych
działów:








Dział pierwszy dostarcz a krótkiego opisu cz ęści sk ładowych
sterownika oraz elementów ek ranu.
Dział drugi przeprowadzi Państwa krok po kroku przez proces
instalacji.
Następny dział opisuje podstawowe działanie systemu
nawadniającego, podstawowe dział anie sterownika, jak również
specyficzne parametry programowania i obs ługi TMC-212.
Cz warty dział prz eprowadzi Państwa krok po kroku przez proces
programowania.
Cz warty dział objaśnia róż norodne met ody obs ługi automatycznej
i ręcznej sterownik a.
Załącznik dostarcza wielu odno śników specyfikacji oraz informacji
na temat gwarancji. Formularz harmonogramu nawadniania
(dołączony do pokrywy szafki modelu zewnętrznego oraz zawarty
na stronie 20 Podręcznik a U żytk ownik a dla modelu
wewnętrznego) dostarcza wy godnego miejsca zanotowania
lokaliz acji każdego obszaru stanowiska nawadniania oraz
konk retne szczegóły automatycznych programów nawadniania.
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Komponenty sterownika
Komponenty sterownika

Komponenty sterownika
Niniejszy zapis jest krótkim opisem cz ęści skł adowych
sterownika oraz elementów ekranu. Każdy z tych elementów
zostani e dokł adniej omówiony w ramach odpowi ednich dział ów
dotycz ących programowania, obsł ugi oraz instalacji niniejszego
podręcznika uż ytkownika.
1–

Ekran LCD

A–

Symbol „Start Time” pojawia się w trakcie ust awiania czasów
uruchomienia programu.

B–

Symbol „Uzupełnianie studni” jest wy świetlany, kiedy u żywany
jest czas opóźnienia uzupełnienia studni.

C–

Numery identyfikacyjne czas u uruc homienia programu 1-4.

D–

Gł ówny ek ran różnych wartości czasowych oraz podpowiedzi
programowe.

E–

Identyfikatory programów A, B oraz C.

F–

Symbol „Nawadnianie Wł.” jest wy świetlany, kiedy stanowisko
nawadniające jest w ruc hu. Symbol miga, kiedy nawadnianie
jest zawiesz one.

2–

Przyciski Kontrolne
+/WŁ. – Wydł uża czas wy ś wietlania, prz ewija do prz odu
informacje o programie oraz wybiera dni nawadniania.
-/WYŁ. – Skraca czas wy ś wietlania, przewija do tyłu
informacje o programie oraz us uwa dni nawadniania.
NEXT – Powoduje przejście do następnej cz ęści informacji.
Wznawia nawadnianie, jeśli został o zawieszone. Przechodzi
przez następne stanowiska ręcznie, w trakcie nawadniania.
MANUAL START – Wybiera i uruchamia ręcz ną obs ługę
nawadniania.

3 – Kontrolna tarcza numerowa – Wy biera wszystkie funkcje
programowania sterownika i kontrolę obs ługi (poza
Roz ruchem Ręcznym).
Pozycje Kontrol nej Tarczy Numerowej
RUCH – Normalna pozycja dla wszystkic h automatycznyc h i
ręcznych dział ań.
AKTUALNY CZAS/DZIEŃ – Umożliwia ustawienie czasu
zegara oraz dnia.

G–

Symbol “Nawadnianie Wy ł.” jest wy ś wietlony, kiedy
uakty wniona jest funkcja Opó źniania Opadów.

DNI NAWADNIANIA – Umożliwia ustawienie harmonogramów
dni nawadniania oraz ich przeglą danie.

H–

Symbol „Perc ent” jest wy świetlany, kiedy funkcja Ustawiania
Pory Roku jest używana.

CZASY URUCHOMIENIA – Umożliwia ustawienie czasów
uruchomienia programu oraz ich przeglądanie.

I–

Numery identyfikacyjne Stanowiska Nawadniania.

J–

Identyfikatory dnia tygodnia.

CZASY STANOWISK – Umo żliwia ustawienie czasu
uruchomienia stanowiska oraz jego przeglądanie.

K–

Symbol „Run Time” pojawia się w trakcie ustawiania czasów
pracy stanowisk a nawadniającego.

(kontynuacja na następnej stronie)

Komponenty sterownika
połączenia z dwoma kontrolnymi zaworami nawadniającymi.
Można zainstalować do 6 modułów z ogólnej licz by 12
stanowisk. Umo żliwia ochronę prz ed prz epięciem 1,3 KV na
każdym wyjściu.

3 – Kontrolna tarcz a numerowa
USTAW. PORY ROKU – Umożliwia jednoczesne przedłużanie lub
skracanie czasu stanowiska wszystkich stanowisk w
programie w 10-procentowych przyrostach.
SPEC. FUNKCJE – Pozwala na zastosowanie dodatkowych funkcji
kontroli i koordynacji przy obs łudze pomp oraz funkcji
opóź niania uzupełnienia studni (well rec ov ery).
OPÓŹN. OPADÓW – Umożliwia opóź nianie wszystkich operacji
nawadniania od 1 do 7 dni.
WYŁ. – Wy łącza i nie pozwala na jakiekolwiek automatyczne, bąd ź też
r ęczne nawadnianie.

12 –

Gniazdko Odbiornika Zdalnego Sterowania – Modułowe
gniazdko dostarczone w celu umoż liwienia podłączenia kabla
opcjonalnego Odbiornika Zdalnego Sterowania firmy
Toro.(Instrukcje dotycz ące instalacji i obs ługi dostarczono
wraz z systemem Zdalnego St erowania firmy Toro.)

13 –

Transformator Zewnętrzny – Wymienny transformator
dostarcza zasilanie 24 VAC dla modeli wewn ętrznych
sterownika.

4–

Prz ełącznik Wyboru Programu – Trójpozycyjny przesuwny
przełącznik, używany do wyboru programów nawadniania A, B
lub C w trakcie proc edur programowania oraz ręcznej obs ługi.

14 –

Transformator Wewnętrzny – Wbudowany transformator
dostarcza zasilanie 24 VAC dla modeli zewnętrznych
sterownika.

5–

Prz ełącznik Kontrolny Obwodu Czujnika Deszczu – Umo żliwia
pominięcie obwodu Czujnik a Deszcz u, w razie konieczności.

15 –

6–

Prz ełącznik Konfiguracji Czujnika Deszczu – Konfiguruje
sterownik do działania ze zwiernym lub rozwiernym
czujnikiem deszczu.

Kostka Ko ńc ówki Zasilania Pobieranego – Ko ńcówki
łącznikowe dla przewodów zasilających AC (prądu
zmiennego).

16 –

Wysoko-przepięciowy 2-stanowiskowy Modu ł Rozszerzający –
Każdy z 2-stanowiskowych modułów rozszerz ających
umo żliwia połączenia z dwoma kont rolnymi zaworami
nawadniającymi. Można zainstalować do 6 modułów z ogólnej
liczby12 stanowisk. Umo żliwia z abezpieczenie przed
przepięciem 6,0 KV na każdym wyjściu.

7–

Końcówki Połączenia Cz ujnika Deszczu – zatrzaskują łączniki
przewodu dla uzyskania bezpoś redniego połączenia Czujnika
Deszczu.

8–

Wspólna Końcówka Łącznikowa Zaworu - zatrzaskuje łącznik
przewodu z ws pólnym przewodem zaworu.

9–

Końcówka Łącznik owa Pompy/Zaworu Głównego Zatrzaskuje łącznik przewodu dla połączenia z prz ekaźnikiem
rozruc hu pompy lub 24 VAC przewodem zasilającym zaworu
gł ównego.

10 –

Końcówki Łącznikowe Transformatora - zatrz askują łączniki z
przewodami transformatora.

11 –

2-stanowiskowy Moduł Rozszerzający – Każ dy z 2stanowiskowyc h moduł ów rozszerzających umożliwia

UWAGA: Model ten może by ć uży wany jedynie w wysokoprzepięciowych zewnętrznych modelach sterownika.

Komponenty sterownika

Instalacja sterownika
UWAGA: Modele wewnę trznych sterowników TMC-212 nie s ą
odporne na warunki atmosferycz ne i musz ą być instalowane we
wnętrzach lub w miejscach bezpiecznych.

Instalacja modelu wewnętrznego
1.

Wy bierz umiejscowienie sterownika w odległ ości do 4’ (1,2 m) od
wyjścia elektrycznego, aby umożliwić przewodom transformatora
łat wy zasięg. Upewnij się, że wyjście nie jest zajęte przez
przełącznik oś wietlenia.

2.

Usuń wspornik montaż owy przy łączony do tylnej cz ęści obudowy
sterownika, poprzez odciągnięcie dolnej kraw ędzi wspornika w dół
z obudowy st erownika.

3.

Umieść ws pornik monta żowy (A) na ścianie zrównując górną
krawę dź na, mniej więcej, poziomie wzroku. Wkr ęć trzy 1” (25 mm)
ś ruby drewniane (B) do ściany prz ez trzy ot wory znajdujące się w
wsporniku.
UWAGA: Jeśli instalujesz ws pornik na suchym tynku lub murz e,
zamontuj kotwy (C) aby uniemożliwić oblu źnianie się ś rub.
Opcjonalnie – W łóż ¾” (19 mm) rurk ę izolacyjn ą PCV (D) dla
ok ablowania zaworu do r ęk awa wspornika (E).

4.
5.

Zrównaj wycięte otwory na tylnej cz ęści obudowy sterownika z
uc hwytami wspornika mont ażowego. Zsuń sterownik w dół, aby
zaczepi ć uc hwyty.

UWAGA: Po zainstalowaniu, włó ż ABC Użytkownika oraz Formularz
Harmonogramu Nawadniania do kieszeni (F) za sterownikiem.

Podłączanie zaworów
1.

2.

3.

4.

5.

Poprowadź przewody kontrolne zaworu pomiędzy zaworami a
sterownikiem.
UWAGA: Moduły stanowisk i łączniki przewodów działają z 14–18
AWG (2,5-1,0 mm2 ) pniowymi przewodami miedzianymi. Zaleca
się użycie kabla łącz nik owego systemu zraszania.
Złącz biały przewód kablowy z jednym przewodem z każ dego
solenoidu zaworu. (Którykolwiek z prz ewodów solenoidu moż e
by ć u żyty do tego połączenia). Nazywa się to wspólnym
przewodem zaworu.
Złącz os obny prz ewód kablowy do pozostałego prz ewodu z
ka żdego solenoidu zaworu. Zanotuj kod koloru przewodu,
u żywanego dla każdego zaworu oraz stanowisko nawadniania,
które on kontroluje. Inf ormacja ta bę dzie potrzebna podczas
podłączania przewodów zaworu do sterownika.
Zabez piecz wszystkie połączenia splatane, używając zakręcanych
łączników przewodów.
Aby zapobiec korozji i ewent ualny m zwarciom, użyj zaślepki ze
smaru lub podobnej metody uszczelniającej, aby izolowa ć każde
połącz enie.
Poprowadź kabel prz ewodów do sterownika poprzez du ży ot wór w
podstawie obudowy, lub przez rurk ę izolacyjną PCV, jeśli została
ona zainstalowana. Zdejmij grz biet iz olacyjny ½” (13 mm) z
wszystkich przewodów kablowych.
UWAGA: Moduł stanowiskowy posiada zatrzaskowe łączniki
przewodów. Aby z łączy ć przewody, po prostu unieś dź wignię i wł óż
nieizolowaną końcówk ę do małego otworu poni żej dź wigni.
Przyciśnij dźwignię w dół, aby zabezpieczy ć prz ewód. Pociągnij
lekko przewód, aby upewnić się, że jest zablok owany w module.

Zawór główny

6.

Wspólny
przewód zaworu

Zawory
stanowiskowe

Stos ując się do opisu Cz ęści Składowyc h Sterownika na str. 5 oraz
powy ższego schematu, zamocuj wspólny przewód zaworu do
końcówki oznacz onej jak o COM (8). Przy łącz poszczególne
przewody z aworu stanowiskowego do odpowiednic h ko ńcówek
modułu stanowiska (11). Przyłącz przewód zaworu głównego (jeśli
taki dostarczono) do ko ńcówki oznaczonej jako PUMP/MV (9).
UWAGA: Podłączenie zaworu gł ównego lub przekaź nika rozruchu
pompy jest opcjonalne i może nie by ć konieczne w Państwa
systemie zraszającym.

Podłączanie przekaźnika startowego pompy

Podłączanie transformatora wymiennego

UWAGA: Nie podł ączaj rozrusznika pompy pomocniczej
bezpośrednio do rozrusznik. Prz ekaźnik A 24 VAC, obliczony na
0.30A maksym alnego poboru prą du, musi zostać zastosowany do
poł ączeni a sterownika z obwodem rozrusz ni ka pompy.

OSTROŻNIE: Nie podłą czaj transformatora do wyjś cia
elektrycznego, dopóki wszystkie procedury dotycz ące
okablowani a nie zostan ą wypeł nione.

1.
2.

1.

Poprowadź parę przewodów z przeka źnika roz ruchu pompy do
obudowy sterownika.
Podłącz jeden przewód do przewody wspólnego zaworu COM (8).
Podłącz poz ostały przewód do PUMP/MV (9), w spos ób
przedstawiony poniż ej.

Poprowad ź kabel od transformatora (13) poprzez mały ot wór
wykonany w podstawie obudowy.
Owi ń kabel wokół i poprzez słupek ograniczający w sposób
przedstawiony poniżej.

Przewód łącznikowy

Przeka źnik rozruchu pompy 24
VAC

Wspólny Przewód

OSTRO ŻNIE: Je śli pompa nie j est wyposażona w autom atyczny
prz ełącznik regulatora ciśnienia, powinno się zapobiegać
uszkodzeniu pompy spowodowanemu przez “ciśnienie zatkania”,
poprzez podłączenie przewodu łącznikowego z którejkolwiek
nieużywanej koń cówki stanowiskowej, do ko ńcówki
stanowiskowej z podłączonym przewodem zaworu.
UWAGA: Odnieś się do działu „Regulator Pompy i „Uz upeł nienie
studni” na stronie 28, w celu zapoznania się z waż nymi informacjami
dotycz ącymi regulatora obwodu pompy.

Podłącz jeden przewód kablowy transformatora do każ dej
końcówki oznacz onej jak o 24 VAC (10). Przewody mogą by ć
podłączone do którejkolwiek z końcówek.
UWAGA: Ekran z acznie migać o 12:00 w południe. Przyciśnij
któryk olwiek z przycisków, aby przerwa ć miganie ekranu.
2.

Instalacja modelu zewnętrznego

Cztery otwory doprowadzające okablowanie zostały wykonane w
podst awie szafki, w nastę pującym celu:

Przygotowywanie szafki do instalacji
1.
2.
3.

Usuń dolną pok rywę obudowy (A), poprzez pocią gnięcie uchwyt u
na zewnątrz.
Usuń dwie śruby krzy ż owe z pok ry wy dostępu do transformatora
(B). Pocią gnij pok rywę na zewnątrz od spodu, w celu jej usunięcia.
Wykonano trzy dolne otwory montaż owe (C). Środkowy otwór jest
otwarty, a zewnętrzne ot wory s ą z aślepione. Jeśli chc ecie Państ wo
przeprowadzić inst alację przy użyciu otworów zewnętrznych,
należy ostro żnie przewiercić przez zaślepki, u żywając 3/16” (5 mm)
koronki wiertniczej.

(D) - ½” (13 mm) dla uziemienia zasilania i sprz ęt u.
(E) - ½” (13 mm) (z aślepione) dla opcjonalnych prz ewodów Czujnika
Deszczu Toro.
(F) - ¾” (19 mm) dla przewodów zaworu zraszacz a.
(G) - ½” (13 mm) (z aślepione) dla opcjonalnego kabla zdalnego
sterowania Toro.
4.

Jeśli planujecie Państwo instalację opcjonalnych komponentów
Toro w razie konieczności, należy usunąć zaślepki.

Instalowanie szafki
1.

Dla bezpiecznego, niezawodnego działania, należy wybrać
miejsce instalacji, które bę dzie spełniał o następujące warunki:
 Oc hrona przed strug ą wody rozpylonej w skutek nawadniania,
wystawieniem na bezpośrednie działanie promieni
s łonecz nych w trakcie największego nas łonecznienia, wiatrem i
śniegiem.
 Dostęp do uziemionego źródła zasilania, które nie jest zajęte
przez przełącznik ś wiatła lub u żytkowane prz ez urz ądzenie
wielkoprądowe, t akie jak lodówk a lub klimatyzat or.
 Dostęp do okablowania zaworu regulat ora z rasz acza i
ok ablowania akcesoriów opcjonalnych.

2.

3.

4.

5.

Wkręć wkręt do drewna (dostarczony) do ściany na poziomie
wzroku (A). Pozost aw koniec śruby, tak by wystawa ł ze ściany na
ok oło ¼” (6.5 mm).
UWAGA: Jeśli instalujesz sterownik na suchym tynku lub murze,
zamontuj kotwy aby uniemożliwi ć luzowanie się śrub. U żyj
wsk azanego rozmiaru, aby wstępnie wywiercić otwory na kotwy.
Zawieś szafk ę na śrubach, używając otworu wielkości dziury od
klucza (B) na tylnym panelu. Upewnij się, że szafka osuwa się
bezpiecznie w dół na śrub ę.
Zainstaluj dolną śrubę(y) montaż ową (e) i dokręć dla
bezpieczeństwa.
UWAGA: Rurka izolacyjna i łączniki nie s ą załączone w zest awie.
Zainstaluj rurk ę iz olacyjną, jeśli wymagają tego lokalne prz episy
dotycz ące elektryczności.
Zainstaluj ½” (13 mm) rurk ę izolacyjną (C) dla zasilających /
sprz ętowych przewodów uziemiających oraz ¾” (19 mm) rurk ę
izolacyjną (D) dla prz ewodów zaworów.
UWAGA: Po dokonaniu instalacji, zawieś Podręcznik U żytkownika
oraz ABC U żytkownika na haku umieszczonym po wewnętrznej
stronie drzwiczek.

Podłączanie zaworów
UWAGA: Zaleca się użycie 16 do 18 AWG (1.5 mm2 do 1 mm2) kabla
do systemów nawadniających. Kabel t en został wykonany specjalnie
dla zastos owania w automatycznych systemach nawadniających i
dostępny w kilk u dł ugo ściac h oraz numeracjach. Zawsze używaj
kabla, mającego przy najmniej po jednym przewodzie na zawór oraz
jeden przewód do ws pólnego połączenia zaworów.
1.
2.

3.

4.

WAŻNE: TMC-212 posiada zatrzaskowe łączniki prz ewodów. Aby
złączy ć prz ewody, po prostu unieś dźwignię, włóż ods łoniętą końcówk ę
przewodu, po czym d źwignię w dół, aby zabezpieczy ć połączenie. Po
zabezpieczeniu przewodu, sprawdź czy na połączeniu widoczny jest
mały odcinek nieizolowanego przewodu, aby upewnić się, że nie ma
izolacji na odcinku połączenia przewodu.

Poprowadź kabel prz ewodów od zaworu do szafki sterownika.
Złącz biały kodowany prz ewód kablowy z jednym prz ewodem z
ka żdego solenoidu zaworu. Nazywa się to ws pólnym przewodem
zaworu.
UWAGA: Solenoid nie charakteryzuje się ok reśloną
biegunowo ścią, tak więc mo żna u ży ć któregok olwiek z przewodów
do wspólnego połącz enia przewodów).
Podłącz pojedynczy, kodowany kolorowy prz ewód kablowy do
pozostałego przewodu solenoidu każdego z zaworów. Zanot uj
kolor izolacji przewodu, używany do każdego po łączenia zaworów
i strefy zraszacza, obs ługiwanej przez dany zawór.
WAŻNE: Izoluj odpowiednio i uszczelnij wszystkie połączenia
przewodów solenoidu oraz połączenia splatane przewodów
kablowyc h, aby uniknąć zwarcia.
Usuń ½” (13 mm) iz olacji z końca wszystkich przewodów
kablowyc h, które mają zostać podłączone do sterownika.

Czas stanowiska
20 min.

5.

Wspólny
przewód zaworów

Zawory
stanowiskowe

Stos ując się do opisu Cz ęści Składowyc h Sterownika na str. 5 oraz
powy ższego schematu, zamocuj wspólny przewód zaworu do
końcówki oznacz onej jak o COM (8). Przy łącz poszczególne
przewody z aworu do odpowiednich końcówek modułu
rozszerzającego (11). Stanowiska s ą ponumerowane od lewej do
prawej, od 1 do 12. Podłącz przewód zaworu głównego (jeśli
istnieje odpowiedni) do końcówki oz naczonej jako PUMP/MV (9).

Podłączanie przekaźnika startowego pompy
OSTRO ŻNIE: Aby unikn ąć uszkodz enia sterownika, nigdy nie
podłączaj rozrusz nika pompy pomocniczej bezpośrednio do 24
VAC wyjścia sterownika. Przekaźnik A 24 VAC 0.30A, musi zostać
uż yty do poł ączenia sterownika z obwodem rozrusz nika pompy.
1.
2.

Poprowadź parę przewodów z przeka źnika pompy do obudowy
sterownika.
Podłącz jeden przewód do końcówki oznaczonej jak o COM (8).
Podłącz poz ostały przewód do końc ówki oznaczonej jako

Podłączanie źródła zasilania
OSTRZEŻENIE
Okablowanie AC (pr ądu zmiennego) może zostać zainstalowane
i podłączone wyłą cznie przez wykwalifikowany personel.
Wszystkie elektryczne cz ęści skł adowe oraz procedury
instalacyjne musz ą być zgodne z wszelkimi lokalnymi j ak i
ogólnokrajowymi, obowiązującymi przepisami dotycz ą cymi
elektrycznoś ci. Niektóre przepi sy mogą wymagać jakiegoś
sposobu odł ączenia od źródł a zasilania AC (pr ądu zmiennego)
zainstalowanego w z am ocowanym okablowaniu i posiadają cego
odseparowania rz ędu, przy najmniej, 0.120” (3 mm) w linii oraz
biegunów zerowych.
Upewnij się, że źródł o zasilani a jest WYŁ ĄCZONE prz ed
podł ączeniem sterownika.

Przewód łącznikowy

1.

2.
3.
Przeka źnik rozruchu pompy

Wspólny przewód zaworu

PUMP/MV (9), w sposób wskazany poniż ej.
OSTRO ŻNIE: Aby unikn ąć uszkodz enia pompy spowodowanego
prz edł użonym ciśnieni em zatkani a, podł ącz przewód łącznikowy z
nieużywanej koń cówki stanowiskowej, do ko ńcówki
podłączonym zaworem.
UWAGA: Odnieś się do działu „Regulator Pompy i uzupełnienie studni” na
stronie 28, w celu zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi
regulatora obwodu pompy.

4.
5.

Poprowad ź zasilanie oraz przewody uziemiające z źródła
zasilania, poprz ez rurk ę iz olacyjną, do komory transformat ora
sterownika.
UWAGA: Kostka ko ńcówki sterownika obs ługuje prz ewody o
rozmiarze rz ędu do 12 AWG (4 mm2 ).
Usuń 3/ 8” (10 mm) izolacji z końcówek przewodów.
Używając małego płaskiego śrubokręta, zamocuj prz ewody tak, jak
wskazano, do kostki końcówek, w następujący sposób:
Linia lub Linia elektryczna (L1) do L, Zerowy lub Linia
geometryczna (L2) do N i Uziemienia sprz ętu do (╧ )\G.
Zainstaluj i zabezpiecz pokryw ę komory transformatora.
Podłącz zasilanie do sterownika.
UWAGA: Ekran zacznie migać oznaczeniem “12: 00 AM.” Naciś nij
któryk olwiek z przycisków, aby przerwa ć miganie ekranu.

Podłączanie ź ródła zasilania (cd.)
Bezprzewodowy czujnik
deszczu Toro

1.

Podłączanie czujnika deszczu (opcjonalne)
Czujnik Deszczu to opcjonalne urz ądzenie kontrolne, łączące się
bezpo średnio z TMC-212, w celu automatycznego przerwania
działania sterownika aut omatycznego podczas opadów deszczu.
Prz ełącznik obejściowy czujnika został dostarczony wraz ze sprz ętem,
w celu umo żliwienia wy łączenia działania cz ujnika w razie potrzeby.

2.

3.

4.

Prz ełącznik konfiguracyjny czujnik a, umożliwia sterownikowi działanie
ze zwiernym lub rozwiernym czujnikiem deszczu.
Kiedy czujnik deszczu wchłania wilgoć, przesy ła sygnał do TMC-212,
aby ten zawiesił działanie automatycznego nawadniania.
Wy ś wietla się symbol „No Watering”, do momentu, w którym czujnik
wysycha i aut omatycznie się reset uje.
Kiedy symbol „No Watering” znik a, działanie sterownika ulega
wznowieniu, zgodnie z wprowadz onym programem.

5.

Poprowad ź przewody czujnika z urz ądzenia do obudowy
sterownika, prz ez umieszczony tam otwór wlotowy.
Usuń plastikowy wk ład z łączników ko ńcówki czujnika.
Podłącz przewody czujnika zgodnie z instrukcją dost arczona wraz
z urz ądzeniem.
Ustaw Przełącznik Konfiguracji Czujnika (5) na działanie NC
(rozwierny) lub NO (zwierny) zależnie od wymaga ń danego ty pu
podłączonego czujnika.
Ustaw Przełącznik Kontrolny Czujnika (6), w wymagany sposób:
ENB (uakty wnij) pozwala czujnikowi deszczu na przerwanie
nawadniania; DIS (dezaktywuj) omija wejście czujnika deszczu.
WAŻNE: Nie u ży waj położenia przełącz nik a ENB z poł ożeniem
przełącznika NC, jeśli nie podłącz ono rozwiernego czujnika
deszcz u. Dział anie nawadniania zostanie zawieszone, jeśli
wystą pią tego rodzaju warunki.
Odnieś się do instrukcji dostarczonych wraz z czujnikiem deszczu
dla uzyskania informacji dotycz ących działania.

Rozruch - podstawy systemu nawadniającego
Trzema podstawowymi częściami składowy mi każ dego
automatycznego systemu zraszającego s ą: sterownik, zawory
kontrolne oraz zraszacze/emitery.
Sterownik stanowi mózg systemu, sygnalizując każdy zawór kontrolny,
kiedy i na jak długo ma się otworzy ć. Zawory są podłączone do
ponumerowanych końc ówek w sterowniku, oznaczone jako
Stanowisko 1, Stanowisko 2, itp. Ka żde stanowisko steruje grupą
zrasz aczy rozmieszczonych na okre ślonej cz ęści terenu, zwanej
“Strefą” nawadniania. Strefy s ą zazwyczaj rozmieszczone w zależności
od typu materiału roślinnego, który jest nawadniany oraz typu i
wydatku wody zraszaczy używanych do jej rozprowadz ania.
Aut omatyczne “Programy” kontrolne s ą używane dla ustalenia oraz
organizowania ró żnych harmonogramów nawadniania. TMC-212
dysponuje trzema niezależ nymi programami nawadniania,
oz naczonymi A, B i C, a s ą one ustalane poprzez określenie: w jaki
dzień (dni) tygodnia nawadniać – zwane dniami nawadniania, o
której rozpocząć nawadnianie – zwane czasem uruchomienia oraz
jak długo każ de stanowisko działa – zwane cz asem stanowiska.

Sterownik

Zawór 1

Zawór 2

Zawór 3

Zawór 4

Każde stanowisko moż e zostać przypisane do każ dego programu i
mieć przypisan ą różn ą d ługość czasu dział ania w każdym programie.
Kiedy automatyczny program ulega włączeniu, każ de stanowisko z
przypisanym w programie czasem działania, b ędzie działać jedno po
drugim, w sekwencji numerycznej od najmniejszego do największego
numeru stacji.

Zawór 5

Zaw. 1 – Stanowisko 1 – Trawnik na podjeź dzie – Ustawiony Natrysk
Zaw. 2 – Stanowisko 2 – Trawnik frontowy – Ustawiony Natrysk
Zaw. 3 – Stanowisko 3 – Krzewy Frontowe – Fontanna Typu Kaskada
Zaw. 4 – Stanowisko 4 – Trawnik tylny – Wirnik Przekładniowy
Zaw. 5 – Stanowisko 5 – Ogród – Nawadnianie Kropelkowe

Podstawy programu nawadniającego
Następujący przykład ilustruje, jak typowy program nawadniający
mógłby zostać ust awiony, dla systemu zraszania prz edstawionego na
poprzedniej stronie.
Schematu po prawej, przedstawia program nawadniający w aktualny m
formacie.
Przykł ad: Cz asu uruchomienia programu jest ustawiony na 3:00
rano.

Schemat programu nawadniania
Program zaczyna się
o 3:00 rano.
Stanowisko 1
Czas stanowiska:
10 minut.

Stanowiska trawnika 1 oraz 2 mają ust awiony czas działania 10 minut
ka żdy, a stanowisko 4 jest ustawione na działanie przez 20 minut.
Zauważ, że stanowiska 3 i 5 nawadniają krzewy i kwiaty, a zostały
wyłączone z tego programu. (Stanowisk a te zostaną ustawione na
inny program).
Jak prz edstawiono na schemacie programu nawadniania, o 3:00 rano
sterownik załącza cykl nawadniania programu.
Zraszacze stanowiska 1 działają przez 10 minut, po czym zostają
wyłączone. Następnie, zraszacze stanowiska 2 zostają włączone,
działają przez 10 minut, po czym zost ają wy łączone. Sterownik pomija
stanowisko 3, a załącza stanowisko 4, które działa przez 20 minut i
zostaje wy łączone. Stanowisko 5 zostaje pominięte i cykl nawadniania
zostaje zako ńczony o 3:40 rano.
Jak widać na niniejszym przykładzie, tylko jeden zaprogramowany
czas uruc homienia by ł pot rz ebny do uruc homienia trzech różnych
stanowisk.
U życie, dla przyk ładu, więcej ni ż jednego programu, umożliwiłoby
nawadnianie stref trawnika codziennie na programie A, działanie st ref
krzewów w poniedziałek, środ ę i piątek na programie B oraz
nawadnianie kropelkowe w celu namocz enia grz ądek kwiatowych co
trzeci dzień na programie C.
UWAGA: Mimo, że TMC-212 oferuje funkcję programu wielokrot nego,
możecie Pa ństwo chcieć używać jednego programu, jeśli tylko sprostał
on Państwa ocz ekiwaniom. Pozostałe programy mog ą zostać
wyłączone i w łączone, kiedy tylko zaistnieje pot rzeba ich użycia.

Stanowisko 2
Czas stanowiska:
10 minut

Stanowisko 4
Czas stanowiska:
20 minut
Program zostaje zakończony
o 3:40 rano.

Szczegóły programu nawadniaj ącego
Niniejszy dział omawia w szczegółach każ dą z trzech części programu
nawadniającego: dni nawadniania, czasy uruchomienia programu oraz
czasy stanowisk.

Niniejsza ilustracja ukazuje, jak wyglą dałoby
wy świetlenie harmonogramu przerwy. W tym
przyk ładzie, program B ma ust awiony
harmonogram 3-dniowej przerwy, mający się
rozpocząć w poniedział ek.

Wybór harmonogramu dnia nawadniania

Format Nieparzyste/Parz yste

TMC-212 dysponuje trzema opcjonalnymi formatami, umo żliwiającymi
rozplanowanie dni nawadniania: Kalendarz, Przerwa oraz
Nieparzyste/Parzyste.

Format Nieparzyste/Parzyste, poz wala na wy bór wszystkich
nieparzystych lub wszystkich parzystych dni miesiąca, jak o dni
nawadniania.

Format Kalendarza

Niniejsza ilustracja ukazuje, jak
harmonogram dni nieparzystych zostałby
wy świetlony.

Format kalendarza jest powtarz ającym się 7-dniowym
harmonogramem, który roz poczy na się w niedzielę i umo żliwia wybór
ok reślonych dni tygodnia do przeprowadzenia nawadniania.
Niniejsza ilustracja ukazuje, jak
harmonogram Kalendarza zostałby
wy świetlony, kiedy tarcza numerowa
regulatora jest ust awiona na pozycję DNI
NAWADNIANI A.
W tym przyk ładzie, program A ma ustawione dni nawadniania na
poniedziałek (P ON), środę ( ŚR ) i pi ąt ek (PT ).
Format Przerwy
Format przerwy pozwala na okres owy schemat dni nawadniania,
rz ę du od 1 (każdego dnia) do 7 (co siódmy dzień) w przyrostac h 1dniowych. Dla przyk ładu, aby nawadniać co trzeci dzień, należał oby
wybrać 3-dniową przerwę.
Jako, że harmonogram prz erw nie jest przypisany do określonych dni
tygodnia, bę dzie trzeba ok reślić, kiedy przerwa rozpocz nie się,
poprzez wybranie pocz ątkowego dnia nawadniania.
Na przyk ład, jeśli wybrano 3-dniową przerwę, a dziś jest niedziela, jako
pierwszy dzień przerwy moż na wybrać niedzielę, poniedziałek lub
wtorek. Od tego momentu, dwa dni będą wy łączone, a trzeci dzień
b ędzie dniem nawadniania.

Funkcja Wył ączenia Dnia
Jako, ż e formaty dni nawadniania Przerwa i Nieparzyste/Parzyste nie
s ą przy pis ane faktycznym dniom kalendarz owym, funkcja Wy łączenia
Dnia poz wala na pominięcie nawadniania ok reślonych dni tygodnia.
Dla przykładu, z powodu ograniczeń zużycia wody, nawadnianie jest
niedozwolone w poniedziałek. Również trawnik jest koszony w pi ątek,
tak wi ęc piątek jest również wy łączony.
Niniejszy przyk ład ukazuje, iż dniami
wy łączonymi (dE) s ą poniedział ek i piątek,
w programie nawadniania A.
Program Wyłączony
Wybór funkcji WYŁ. , zawiesza działanie programu kiedy nie jest on
potrz ebny. Włączenie programu nie zmienia, ani nie wykasowuje
informacji z programu.
Niniejsza ilustracja ukazuje, jak program
by łby wy świetlany, gdyby by ł wy łączony. W
niniejszym przyk ładzie, program C jest
wy łączony.

Wybieranie czasów uruchomienia programu

Ustawianie czasu stanowiska

Program czasu uruchomienia jest porą dnia, na któr ą został
ustawiony automatyczny cykl programowanego nawadniania. Czasem
konieczny jest załączanie programu nawadniania wi ęc ej niż raz
dziennie, na przyk ład, kiedy zakładamy nowy trawnik.

Czas st anowisk a jest to okres czasu, w ciągu którego zawór kontrolny
stanowisk a pozostaje otwarty w trakcie cyklu nawadniania. Czas
stanowisk a można ustawić od 1 minuty do 4 godzin (w przyrostach 1minutowych).

TMC-212 umoż liwia ka żdemu programowi nawadniania (A, B i C)
korzystanie z czterech niez ależnych czasów uruchomienia.

W przypadku ustawiania czas u stanowiska, pierwszym k rokiem jest
wybór programu nawadniającego. Kiedy danej stacji podaje się czas
przy najmniej 1 minuty, zostaje to przypisane do programu. Czas
stanowisk a jest usuwany z programu poprzez ustawianie tegoż czas u
na opcję „Wy ł.”

Prosimy o wzięcie pod uwagę następujących warunk ów dotycz ących
czasów uruc homienia:
Program nawadniania wy maga tylko jednego czas u uruchomienia,
aby działać automatycznie.
Czas uruchomienia jest przy pis any do programu nawadniania, a nie
do poszczególnego stanowiska.
Kiedy pojawia się czas uruchomienia, stanowiska z czasami dział ania
przypisanymi w programie, będą obs ługiwane jedno na raz (na ic h
ustawiony czas t rwania), w sekwencji numerycznej.
Jeśli czas uruc homienia programu pojawi się, gdy sterownik już
wprawił w ruch cykl nawadniania, rozruc h zostanie opóźniony, a ż do
zako ńczenia aktualnego cyklu nawadniania (jest to znane pod nazwą
„Stacking”).
Czasy uruchomienia programu są wy świetlane jako 1 do 4. Te numery
zostają wy świetlone w lewym górnym rogu ekranu, obok symbolu
„Czas uruchomienia”, kiedy tarcza numerowa regulatora jest
ustawiona na pozycję CZAS URUCHO MIE NIA.
Niniejsza ilustracja ukazuje, jak
wy świetlony jest program czasu
uruchomienia. W tym przyk ładzie,
program A ma jeden czas uruchomienia
(czas uruchomienia numer 1),
ustawiony na 3:00 rano.

Każde stanowisk o może zostać przypisane do każdego programu.
Dla przykładu, stanowisk o 1 mogłoby by ć ustawione na działanie
przez 15 minut w programie A, 10 minut w programie B i na opcję
“Wy ł.” W programie C.
Wszystkie stacje przypisane do programu uk azane w dolnej cz ęści
ekranu, kiedy tarcza numerowa regulatora znajduje się w pozycji CZAS Y
STANO WISK.

Symbol „Czas uruchomienia” zostaje wy świetlony, kiedy czas
stanowisk a jest ustawiany. Wy świetlony czas jest przypisany do
migającego numeru stanowiska.
Niniejszy przyk ład ukazuje, jak
wy świetlany jest czas stanowiska.
Stanowiska 1, 2 i 4 s ą przydzielone do
programu A.. Stanowisk a 1 i 2 są
ustawione na 10 minut, a stanowisko
4 jest ustawione na 20 minut.
Stanowiska 3, 5 i 6 nie s ą wy ś wietlane,
ponieważ nie mają czas u przypisania
w programie A.

Miga

Miga

Miga

Planowanie Harmonogramu Nawadniania

Wypełnianie formularza harmonogramu nawadniania

Zawsze pomocnym jest posiadanie swojego pocz ątkowego
harmonogramu nawadniania zaplanowanego wcześ niej na papierze,
przed rozpocz ęciem programowania poszczególnych kroków.
Informację tą mo żna zapisać na formularzu Harmonogramu
Nawadniania, umieszczonego wewnątrz pokry wy zewnętrznego
sterownika lub na pustym formularzu znajdującym się na stronie 20.



Poł oż enie – Ustal część terenu nawadnianą przez każde
stanowisko.
UWAGA: Wprowadź następujące informacje dla każ dego programu
(A, B oraz C). Jeśli program nie jest pot rzebny, zostaw jego
kolumnę informacyjną pustą.



Harmonogram dnia nawadniania – W przypadku harmonogramu
„Kalendarz”, zakreśl dzie ń (dni) tygodnia, w których nawadnianie
jest wymagane. W przypadk u harmonogramu “Przerwa”, zakreśl
pożą dan ą liczbę Przerwy.
W przypadku Dni Nieparzystyc h lub Parzystych, po prostu zaznacz
odpowiedni kwadracik. J eśli chcesz ograniczy ć nawadnianie do
określonych dni, zakreśl dni wy łączone.



Czas stanowiska – Określ ilość cz as u działania (1 minuta do 4
godzin) dla każdego stanowiska. Wpisz “Wy ł.” dla któregokolwiek
stanowiska, którego nie chcesz przypisać do programu.



Czas Opóźnienia uzupełnienia studni jest oz naczany właś nie tu.
Odnieś się do działu “Regulator Pompy i uzupełnienia studni” na
stronie 28 i 29 w celu uzyskania szczegółowych informacji.



Czasy uruchomienia programu – Wyznaczają porę dnia, w kt órej
program zaczyna działać. Każdy z programów moż e mieć do 4
osobnyc h czasów uruc homienia.

Wytyczne Dotycz ą ce Nawadniani a
Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu
ilości nawadniania. Dla przyk ładu, sk ład gleby, typ trawnika i roślin,
wystawienie na działanie promieni s łonecznyc h oraz cień oraz tempo,
w którym zrasz acz dostarcza wodę.
Z powodu tych zmiennych, nie da się stworzy ć dokł adnego
harmonogramu. Wymagana bę dzie metoda prób i błędów, aby znaleźć
najlepszy harmonogram nawadniania, jednak że oto kilka ogólnych
wytycznych dotycz ących nawadniania, aby pomóc w rozpocz ęciu
pracy.
 Nawadniaj dwie albo trzy godziny przed wschodem sło ńc a. O tej
porze b ędziesz dysponował najlepszym ciśnieniem nawadniania,
a parowanie będzie minimalne.
 W przypadku nowego trawnik a, nawadniaj często przez krótki
ok res czasu by utrzymać glebę i rośliny w wilgoci przez cały czas,
a ż do otrzymania konkretnych ustaleń. Ogranicz nawadnianie, jeśli
wystąpi spływ.
 Mając ustalone ukształtowanie terenu, nawadniaj w ilości
pozwalającej na nasyc enie roślin i gleby, bez powodowania spływu.
Stopniowo ogranicz nawadnianie prz ez ok reślony czas, aż
zauwa żysz ślady zmęczenia roślin. Zwiększ nawadnianie
stopniowo, na tyle, by pozwolić roślinom odzyskać zdrowie i
żywotno ść. Ta metoda nawadniania pozwala na utrzymanie
zdrowego terenu, przy użyciu najmniejszej ilości wody.

UWAGA: TMC-212 mo że obs ługiwać tylko jeden program na raz.
W ramach tegoż programu, może by ć obs ł ugiwana tylko jedno
stanowisko na raz. Stą d, w przypadk u używania więcej niż jednego
programu, lub używania więcej niż jednego czasu uruc homienia w
programie, upewnij się, że każ dy cykl nawadniania może dział ać aż
do jego zakończenia, zanim rozpocznie się kolejny cykl
nawadniania. Czas uruchomienia, który pojawi się, w czasie, gdy
jakiś cykl nawadniania jest już w trakcie, zostanie opó źniony, aż do
ukończenia aktualnie działającego cyklu nawadniania. Jeśli czas
nawadniania jest opó źniony aż do przekroczenia północy i
zachodzi na następny dzień, roz ruch zostanie zignorowany, jeśli
ten dzień nie został wpisany w harmonogram, jako aktywny dzień
nawadniania.

(Przykł ad)
Formularz Harmonogramu Nawadniania
HARMONOGRAM
DNI NAWADNI ANIA

PROGRAM A

PROGRAM B

PROGRAM C

KALENDARZ

N

P

W

S

C

P

S

N

P

W

S

C

P

S

N

P

W

S

C

P

S

PRZERWA

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

NP  P

NIEPARZYSTE/PARZYSTE
WYŁ ĄCZANIE

STANOWISKO

N

MIEJSCE

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENIA
STANOWISKA
10

NP
N

P

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENI A
STANOWISKA
WYŁ.

NP
N

P

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENIA
STANOWISKA
WYŁ.

1

Trawnik na podjeździe

2

Trawnik z przodu

10

WYŁ.

WYŁ.

3

Krzewy z przodu

WYŁ.

20

WYŁ.

4

Trawnik z tyłu

25

WYŁ.

WYŁ.

5

Ogród

WYŁ

WYŁ.

1 GODZ.

6
7
8
9
10
11
12
CZAS OPÓŹNIENIA UZUPEŁNIENIA STUDNI
CZASY
URUCHOMIENIA
PROGRAMU

10

1

02:30

04:00

05:00

2

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

3

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

4

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Formularz Harmonogramu Nawadniania
HARMONOGRAM
DNI NAWADNI ANIA

PROGRAM A

PROGRAM B

PROGRAM C

KALENDARZ

N

P

W

S

C

P

S

N

P

W

S

C

P

S

N

P

W

S

C

P

S

PRZERWA

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

NIEPARZYSTE/PARZYSTE
WYŁ ĄCZANIE

STANOWISKO

N

MIEJSCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CZAS OPÓŹNIENIA UZUPEŁNIENIA STUDNI
1
CZASY
URUCHOMIENIA
PROGRAMU

NP

2
3
4

P

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENIA
STANOWISKA

NP
N

P

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENI A
STANOWISKA

NP
N

P

P W S C P S
CZAS URUCHOMIENIA
STANOWISKA

Programowanie Sterownika

Ustawianie aktualnego czasu i daty

Pami ęć programu nawadniania
Po zaprogramowaniu, pamięć TMC-212 będzie zachowana na kilka
lat, bez zasilania. Jedynie informacje dotycz ące aktualnego czasu i
daty zostaną utracone i b ędą musiały z ostać zres etowane, jeśli nie
b ędzie dopływu zasilania z sterownika przez okres ponad 24 godzin.
TMC-212 posiada stały (wartość domy ślna) program nawadniania,
który automatycznie kontroluje system zraszania, w razie odcięcia
zasilania.
Ust awienia domy ślne s ą następujące:
 Program A ma harmonogram nawadniania „Kalendarz” ustawiony
na codzienne nawadnianie. Programy B i C s ą wy łączone.
 Jeden czas uruc homienia programu jest ustawiony na 5:00 rano.
 Cz as stanowiska ustawiony na 10 minut na dane stanowisko

1.

 Start obwodu Pompy/Zaworu Głównego jest włączony.
 Start Pompy/ opóźnienie obwodu Zaworu Gł ównego wynosi 2
sekundy.
 Cz as uz upeł nienia studni wynosi 0 sekund.
 Start obwodu Pompy/Zaworu Głównego jest uaktywniony w trakcie
czasu uzupełnienia studni.

2.

 Ust awianie Pory Roku wy nosi 100%
Jeśli nie chcecie Pań stwo programowa ć sterownika, można użyć
ustawień domyślnych. Aby uaktywnić sterownik TMC-212 do
dział ania Autom atycznego w czasie rzeczywistym, ustaw
aktualny czas, dzie ń i dat ę.

3.

Uwaga: Programowalna pamięć sterownika może zostać zreset owana
do ustawień domy ślnych, w ka żdym czasie. Patrz “Czyszczenie
Pamięci Programu” na stronie 36 dla uzyskania szczegó łowych
informacji.

5.

4.

Przekręć regulator tarczy numerowej na pozycję AKTUALNY
CZAS/DZIEŃ (cyf ry godziny zaczną migać).
Uwaga: Czas danego dnia zostanie wy ś wietlony w godzinach i
minutac h (format 12-godzinny). Aby wybrać format 24-godzinny,
naciśnij przycisk next kilkakrotnie, a ż do ukazania się 12 H.
Przyciśnij przycisk +/WŁ, aby wy świetlić 24 H. Naciśnij przycisk
next jeden raz (cyfry godziny zaczną miga ć).
Aby z większy ć wartość wy świetlaną, naciśnij przycisk +/ WŁ; aby
zmniejszyć, naciśnij przycisk -/WYŁ.
Uwaga: Wy świetlane cyfry zmieniają się bardz o szybko w
przypadku przytrzymania przycisków +/WŁ lub -/WYŁ prz ez
ponad dwie sek undy.
Naciś nij przycisk NEXT aby wybrać następną cz ęść wy świetlanych
komunik atów.
Powtórz kroki 2 i 3, aby ustawić następujące aktualne informacje:
minuty, rok, miesiąc i dzień.
Kiedy aktualny czas i dzień s ą wy świetlone, przekręć regulator
tarczy numerowej do pozycji RUCH.

Ustawianie harmonogramu dni nawadniania
Uwaga: Dla każ dego programu, można wybrać Kalendarz, Prz erwę
Nieparzyste, Parzyste lub Wy ł. Aby ustawić harmonogram
Kalendarz a, patrz ciąg dalszy w tym dziale. Aby ustawić harmonogram
Prz erwy, patrz strona 23. Aby ustawić harmonogram Nieparzyste lub
Parzyste, patrz strona 24. Aby wy łączy ć program, patrz strona 26.

Ustawianie Harmonogram kalendarza
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Prz ekręć regulator tarczy numerowej do pozycji DNI NAWADNIANIA.
Sprawdź ustawienie PRZEŁĄCZNIKA PROGRAMÓW. Jeśli to
konieczne, zmień poł ożenie prz ełącznika, w celu wybrania
pożądanego programu.
Zost anie wy ś wietlony aktualny harmonogram nawadniania. Jeśli
CAL (Kalendarz) nie jest wy ś wietlony, naciśnij przyciski +/WŁ lub
-/WYŁ wedle potrzeby, aby wybrać CAL.
Naciśnij przycisk next. Dni nawadniania aktualnie ustawione dla
danego programu, zostaną wy świetlone na ek ranie. Oz naczenie
ND (niedziela) będzie migać.
Aby wybrać niedzielę na dzień nawadniania, naciśnij przycisk
+/WŁ. Aby us unąć niedzielę z harmonogramu, naciś nij przycisk
-/WYŁ.; oznacz enie PON (poniedziałek) bę dzie teraz migać.
Kontynuuj wybieranie lub us uwanie każ dego dnia ty godnia, aż do
uk azania się tylko pożądanyc h dni nawadniania.
Aby ustawić harmonogram Kalendarz a na inny program, powt órz
wszystkie kroki, poczynając od krok u 2.
Po zako ńczeniu ustawiania harmonogramu Kalendarza dla
ka żdego programu (wedle potrz eby), zawróć regulator tarczy
numerowej do pozycji RUCH.

Uwaga: Każdy z programów moż e posiadać swój własny
harmonogram Kalendarz a, Przerwy lub Nieparzyste/Parzyste,
jednak że tylk o jeden harmonogram na raz mo że by ć akty wny dla
danego programu. Wy ś wietlenie harmonogramu dni nawadniania lub
funkcji WYŁ. na ekranie, podczas gdy regulator tarczy numerowej jest
ustawiony na pozycji DNI NAWADNIANIA, będzie aktualnym
harmonogramem dla tego programu.

Ustawianie harmonogramu przerwy
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Prz ekręć regulator tarczy numerowej do pozycji DNI
NAWADNIANI A.
Sprawdź ustawienie PRZEŁĄCZNIKA PROGRAMÓW . Jeśli to
konieczne, zmień poł ożenie prz ełącznika, w celu wybrania
pożądanego programu.
Zost anie wy ś wietlony aktualny harmonogram nawadniania. Jeśli
Int (Przerwa) nie jest wy ś wietlony, naciśnij przyciski +/WŁ. lub
-/WYŁ. wedle pot rz eby, aby wybrać Int.
Naciśnij przycisk next. Aktualny numer Przerwy (1-7) zacznie
migać. Dzie ń tygodnia, w który m rozpocznie się Przerwa, zostanie
wy świetlony na ekranie.
Aby zmieni ć numer Przerwy, nacisk aj przycisk +/WŁ., lub -/WYŁ.,
do czas u a ż pożądany numer zacznie migota ć.
Naciśnij przycisk next. Dzień rozpocz ęcia Przerwy zacznie migać.
Aby zmieni ć dzień roz pocz ęcia Przerwy, naciskaj przycisk +/WŁ.,
lub -/WYŁ., do czasu aż pożądany numer zacznie migać.
Aby ustawić harmonogram Prz erwy na inny program, powtórz
wszystkie kroki, poczynając od krok u 2.
Po zako ńczeniu ustawiania harmonogramu Przerwy dla każ dego
programu (wedle potrzeby), zawró ć regulator tarczy numerowej
do pozycji RUCH.
Uwaga: Funkcja Wy łączenia Dnia umożliwi Ci wybór
jakiegokolwiek dnia (dni) tygodnia do wy łączenia oraz do
pozostania w pozycji „wy ł.” w czasie wykorzystywania
harmonogramu nawadniania Przerwa lub Nieparzyste/Parzyste.
Pat rz strona 25 dla uzyskania szczegółowych informacji.

Ustawianie harmonogramu nieparzyste lub parzyste
1.
2.

3.

4.
5.

Prz ekręć regulator tarczy numerowej do pozycji DNI
NAWADNIANI A.
Sprawdź ustawienie przełącznika programów. Jeśli to koniecz ne,
zmie ń położ enie przełącznika, w celu wybrania po żądanego
programu.
Zost anie wy ś wietlony aktualny harmonogram nawadniania. Jeśli
Nieparzyste lub Parzyste nie s ą wy ś wietlone, naciśnij przyciski
+/WŁ. lub -/WYŁ. wedle potrz eby, aby wybrać Nieparzyste lub
Parzyste.
Uwaga: Jeśli został wybrany komunikat Nieparzyste, 31 dzień
miesiąca oraz 29 luty rok u przestępnego, nie będą aktywnymi
dniami nawadniania.
Aby ustawić harmonogram Nieparzyste lub Parzyste na inny
program, powtórz kroki 2 i 3, wedle potrz eby.
Po zako ńczeniu ustawiania harmonogramu Nieparzyste lub
Parzyste dla ka żdego programu (wedle potrz eby), zawróć
regulator tarczy numerowej do pozycji RUCH.
Uwaga: Funkcja Wy łączenia Dnia umożliwi Ci wybór jakiegokolwiek
dnia (dni) tygodnia do wy łączenia oraz do pozostania w pozycji „wy ł.”
w czasie wykorzystywania harmonogramu nawadniania Przerwa lub
Nieparzyste/Parzyste.
Patrz strona 25 dla uzyskania szczegółowych informacji.

Zastosowanie funkcji wyłączenia dnia
Harmonogram Kalendarza jest, ogólnie rz ecz biorąc, uży wany do
wyeliminowania lub wybrania określonych dni tygodnia do
przeprowadzenia nawadniania. Jednak że, jeśli harmonogram
nawadniania Przerwa lub Nieparzyste/Parzyste jest preferowany (lub
wymagany), funkcja wy łącz enia dnia umożliwi wybór jakiegokolwiek
dnia (dni) tygodnia do wy łączenia oraz pozostania w pozycji “wy ł.”,
niezale żnie od harmonogramu programu.
Uwaga: Wy brany program musi mieć dostępny harmonogram
nawadniania Przerwy lub Nieparzyste/Parzyste, aby mógł korzystać z
funkcji Wy łączenia Dnia.
1.
2.
3.

4.

Prz ekręć regulator tarczy numerowej do pozycji DNI
NAWADNIANI A.
Sprawdź ustawienie przełącznika programów. Jeśli to koniecz ne,
zmie ń położ enie przełącznika, w celu wybrania po żądanego
programu.
Zost anie wy ś wietlony aktualny harmonogram nawadniania
(Przerwa lub Nieparzyste/Parzyste). Naciś nij przycisk next, wedle
potrzeby, aby wy ś wietlić d E. Dni tygodnia, zostan ą wy świetlone i
ND (niedziela) zacznie migać.
Aby wy łączy ć niedzielę z harmonogramu nawadniania, naciśnij
przycisk -/WYŁ.. Aby zac hować niedzielę i przejść do następnego
dnia, naciś nij przycisk +/WŁ.; PON (poniedziałek) zacznie migać.
Kontynuuj wyłączanie lub pomijanie każdego dnia tygodnia, wedle
potrzeby.

Przykł ad: Wtorek i piątek zostały wy łączone z programu A.
5.

Po zakończeniu, przekręć regulator tarczy numerowej do pozycji
RUCH .

Wyłączanie programu
Uwaga: Wy łączenie programu nie zmienia, ani nie wykasowuje
aktualnego harmonogramu dnia nawadniania. Wybieranie pozycji
“Wy ł.” po prostu prz enosi program w stan zawieszenia, aż do
wybrania jednego z formatów dnia nawadniania.
1.
2.
3.
4.
5.

Prz ekręć regulator tarczy numerowej do pozycji DNI
NAWADNIANI A.
Sprawdź ustawienie przełącznika programów. Jeśli to koniecz ne,
zmie ń położ enie przełącznika, w celu wybrania po żądanego
programu.
Naciśnij przycisk +/W Ł. lub -/WYŁ.., aż pozycja WYŁ. zacznie
migotać.
Aby wy łączy ć inny program, powtórz kroki 2 i 3 wedle pot rzeby.
Przywróć regulator tarczy numerowej do pozycji RUCH.

Ustawianie czasów rozruchu programu
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Prz ekręć regulator tarczy numerycznej do pozycji CZAS
ROZRUCHU PROGRAMU.
Sprawdź ustawienie przełącznika programów. W razie
konieczności zmień poł ożenie prz ełącznika w celu wybrania
pożądanego programu.
Czas rozruchu programu numer 1 zacznie migać. Aktualny czas
rozruc hu programu lub WYŁ . zostanie wy ś wietlony dla czas u
rozruc hu numer 1. Aby wybrać inny numer czasu rozruchu
programu, naciśnij przycisk +/WŁ. lub -/WYŁ . do czasu, aż
pożądany numer zacznie migać.
Uwaga: Numery (1–4) w górnej cz ęści ek ranu wskazują czasy
rozruc hu programu i nie powinno się ich mylić z numerami
stanowisk. Numery stanowisk zostaną wy świetlone w dolnej cz ęści
ek ranu podczas ustawiania czas u rozruc hu stanowiska.
Naciśnij przycisk next. Cyfra(y) godziny lub komunikat „WYŁ.”
zaczną miga ć.
Uwaga: Aby usunąć czas roz ruchu, wy bierz komunikat “WYŁ.” ,
poprzez naciśnięcie przycisków +/WŁ. i –/WYŁ. równocz eśnie
oraz kontynuowanie od krok u 8.
Aby ustawić godzinę (oraz AM/PM = przed południem/po
południu), naciśnij przyciski +/WŁ. lub -/WYŁ., do momentu, aż
pożądana godzina zacznie migotać.
Naciśnij przycisk next. Cyfry minut zacz ną migać.
Aby ustawić minuty, naciśnij przycisk +/WŁ. lub -/WYŁ. do
moment u, a ż pożą dana minuta zacznie migać.
Naciśnij przycisk next. Następny numer czasu rozruchu programu
zacznie migać.

Aby wybrać inny numer czasu roz ruchu, naciśnij przycisk +/WŁ.
lub -/WYŁ., do moment u, a ż pożą dany numer czasu rozruchu
zacznie migać.
10. Aby ustawić, zmienić lub usunąć czas rozruc hu programu dla
wybranego numeru czasu rozruchu, powtórz wszystkie k roki
poczynając od krok u 4.
11. Aby ustawić czasy roz ruchu programu dla innego programu,
powtórz wszystkie kroki, poczy nając od kroku 2.
12. Przywró ć regulat or tarczy numerycznej do pozycji RUCH.
9.

Ustawianie czasów stanowiska
Prz ekręć regulator tarczy numerycznej na pozycję CZASY
STANOWISK.
2. Wy bierz Program A, B lub C używając przełącznik a Programu.
3. Stanowisko numer 1 będzie migać, a aktualny czas stanowiska
lub komunikat WYŁ. zostaną wy świetlone. Aby wy bra ć inny numer
stanowiska, naciśnij przycisk +/W Ł. lub -/WYŁ do momentu, aż
pożądany numer stanowiska zacznie migotać.
4. Naciśnij przycisk next. Czas st anowisk a (lub WYŁ.) zacznie
migać.
5. Aby zmieni ć czas stanowiska, naciśnij przycisk +/WŁ. lub -/ WYŁ.
do momentu, aż pożądany czas zost anie wy ś wietlony.
Uwaga: Aby zres etować czas stanowiska do pozycji Wy ł., naciśnij
przyciski +/WŁ. i –/WYŁ . równocześnie, albo zredukuj
wy świetlany czas do jednego krok u po 0:01 minut.
6. Naciśnij przycisk next. Następny numer stanowiska zacznie
migać.
7. Powtórz kroki 5 i 6 wedle potrzeby, aby ustawić, zmienić lub
us unąć czas rozruchu dla pozostałych stacji.
8. Aby ustawić czas roz ruchu stacji dla innego programu, powtórz
wszystkie kroki, poczynając od krok u 2.
9. Przywróć regulator tarczy numerycznej do pozycji RUCH.
Uwaga: Podstawowe programowanie zostało zakończone. Jeśli
obwód Startu Pompy/Zaworu Głównego będzie używany do
automatycznej kontroli zaworu gł ównego, pompy pomoc niczej lub
ź ródł a dostarczania wodu studziennej, konty nuuj od kroku “Ust awianie
Regulat orów Pompy/Zaworu Gł ównego” na następnej stronie.
1.

Ustawianie uruchomienia pompy/zaworu
głównego i sterowania uzupełnianiem studni
Następujące funkcje kontroli synchronizacji umożliwiają ustawienie
opcji obwodu Rozruc hu Pompy/Zaworu Gł ównego (PS/MV) oraz
opóźnienia uz upeł niania studni/Stanowiska, dla każdego programu
nawadniania wedle potrz eby. (Ustawienia domy ślne przedstawiono w
nawiasie).





Gł ówny Przeł ącznik Obwodu PS/MV (WŁ.) włącza/wy łącza
obwód PS/MV dla wy branego programu.
Czas Opóźnienia Obwodu PS/MV (2 Sekundy)
Obwód PS/MV jest włączony prz ez 2 sekundy przed pierwszym
uruc homieniem stanowiska w zaprogramowanym cyklu
nawadniania.
Opó źniony rozruc h stanowiska umożliwia pompie lub głównemu
zaworowi peł ną funkcjonalność przed rozpocz ęciem nawadniania.
Czas opó źnienia można ustawia ć w prz edziale od 2 do 60 sekund.
Uzupeł nieni e studni/Cz as opóźnienia stanowiska (0 sekund)
Przedział czas owy od 0 do 60 minut, który umożliwia opóźnienie
rozruchu każdego kolejnego stanowiska podczas cyklu
nawadniania. Opóźnienie czasowe pomiędzy stanowiskami
pozwala na zachowanie wystarczających zapasów w studzience
lub zbiorniku podczas cyklu nawadniania.

Uaktywniony Obwód PS/MV podczas uzupeł niania studni
(Yes)
Funkcja kontroli synchronizacji umo żliwia uakty wnienie obwodu
PS/MV (Yes ) lub jego dezaktywację (No) w czasie uzupełniania
studni/Opó źnienia Stanowiska.
Uwaga: Patrz Załącznik A na stronie 40 z typowymi przyk ładami
funkcji kontroli synchroniz acji obwodu PS/MV i Well Recov ery w
u życiu.


7.

Naciś nij przycisk NEXT aby wy świetlić Czas Opó źnienia
Uzupełniania studni. Symbol Well Rec overy oraz S 00 (zero
sekund) zostanie wy ś wietlony na ekranie. Patrz Przyk ład 2.
Przykł ad 2

Przykł ad 1

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prz ekręć regulator tarczy numerycznej do pozycji SPEC.
FUNKCJE. Patrz Przyk ład 1.
Sprawdź ustawienie przełącznika programów. Jeśli to koniecz ne,
zmie ń położ enie przełącznika, w celu wybrania po żądanego
programu.
Na ekranie ukaże się migający komunikat P WŁ. (Pompa WŁ).
Aby dez aktywować działanie obwodu PS/MV dla tego programu,
naciśnij przycisk –/Wył .; komunikat P WYŁ. (Pompa Wy ł.)
zostanie wy świetlony.
Naciśnij przycisk NEXT aby wy świetlić Czas Opóź nienia Pompy.
Pd 02 (dwusek undowe opóźnienie) zost anie wy ś wietlone na
ek ranie.
Naciśnij przycisk +/WŁ. lub -/WYŁ., aby wybrać długość czasu
opóź nienia od 02 do 60 sekund.

Naciś nij przycisk +/WŁ.. lub -/WYŁ., aby ustawić czas trwania
uzupełniania lub opó źnienia stanowiska, od 02 do 60 sekund lub
01 do 60 minut. Zmieni się wy ś wietlany komunikat z S (sekundy)
na M (minuty) w momencie z większenia czasu ponad 60 sekund.
Uwaga: Symbol Well Recovery wy świetli się, gdy niniejsza funkcja
kontrola sync hronizacji bę dzie w użyciu.

(kontynuacja na następnej stronie)

Naciśnij przycisk NEXT, aby wy świetli ć opcję Pompa Akty wowana.
Komunikat PE Y (Pompa Aktywowana Yes) zostanie wy ś wietlony
na ekranie.
10. Naciśnij -/WYŁ., aby wybrać PE n (Pompa Aktywowana No).
Pat rz Przyk ład 3.
9.

Przykł ad 3

Tryb automatyczny
W trybie Aut omatycznym, TMC-212 śledzi aktualny czas, dzień
tygodnia i harmonogram automatycznego programu nawadniania.
Działanie automatyczne pojawi się w każdym przypadku, gdy
zaprogramowany dzień nawadniania i czas rozruc hu odpowiadają
aktualnemu czasowi i dacie.
Try b automatyczny jest wybierany, gdy tarcza numeryczna regulatora
jest ustawiona w pozycji RUCH. W trybie Automatycznym, na ekranie
ukażą się dwa typy informacji: status i działanie.
Niniejszy przyk ład pok azuje
wy świetlenie komunikat u o
statusie. Aktualna godzina to
14:45, a aktualnym dniem jest
poniedziałek. Programy A i B są
ustawione na działanie w dniu
dzisiejszym.

11. Aby zastosować funkcje kontroli obwodu PS/MV w innym
programie, naciśnij przycisk NEXT raz, po czym powtórz kroki od
2 do 11.
12. Po zako ńczeniu, przywróć regulator tarczy numerycznej do
pozycji RUCH.

Działanie sterownika
Sterownik TMC-212 moż e działać w trz ec h try bach: automatycznym,
manualnym i wy łączenia (WYŁ).
 Tryb automatycz ny – sterownik śledzi aktualny czas i datę oraz
automatycznie uruchamia program nawadniania, kiedy pojawia się
zaplanowany czas roz ruchu.
 Tryb manualny – Automatyczne programy nawadniające lub



Kiedy rozpoczyna się nawadnianie, ukazuje się komunikat „działanie”,
w sposób przedstawiony symbolem Nawadnianie Włączone.
W tym przyk ładzie, program A aktualnie działa. Stanowisku 1
pozostało 10 minut czasu pracy.
Stanowiska 2 i 3 równie ż będą
działały w trakcie tego cyklu
nawadniania.
Czas uzupełniania studni został
ustawiony dla programu A.
Program ten również posiada
czynnik ustawiania pory roku, więc
symbol również zost anie
wy świetlony.

wy brane stanowiska mogą by ć w którymkolwiek momencie
obs ługiwane manualnie.
Tryb Wy łączenia – Wy łącza i nie dopuszcza żadnych działa ń

Uwaga: Jeśli tarcza numerycz na regulatora pozostanie w
jakiejkolwiek innej pozycji (prócz WYŁ.) prz ez ponad 8 minut,
sterownik przejdzie na tryb automatyczny.

nawadniającyc h.

(kontynuacja na następnej stronie)

Uwaga: Usytuowanie przełącznika PROGRAMÓW nie określa, który z
programów będzie aktywny podczas automatycznego działania
sterownika. Innymi s łowy, jeśli program ma przypisany harmonogram
dnia nawadniania, czas rozruchu i stanowisko z czas em rozruchu,
b ędzie działał automatycznie, niezale żnie od usytuowania przełącznika
PROGRAMÓW.

Tryb manualny
Tryb manualny umo żliwia obs ługę automatycznych programów
nawadniających oraz przy pis anych im stanowisk, o ka żdej porze.
Uwaga: Po rozpocz ęciu nawadniania, patrz strona 32 dla uzyskania
dodatkowych informacji o operacjach obs ługi manualnej.
Uwaga: Po zak ończ eniu operacji w trybie manualnym, sterownik
przejdzie na tryb aut omatyczny.

Obs ługa programów nawadniających
1.
2.
3.

4.

Przywróć regulator tarczy numerycznej do pozycji RUCH.
Ust aw przełącznik PROGRAMÓW tak by wybrać program.
Naciśnij przycisk ROZRUCH R ĘCZNY dwa raz y, aby roz począć
cykl nawadniania danego programu. Pierwsze aktywny numer
stanowiska i symbol Nawadnianie WŁ zaczną migać.
Aby wybrać dodatkowe programy, powtórz kroki 2 i 3.

Uwaga: Programy dodatkowe s ą ułożone (by działać sekwencyjnie) w
porz ądk u, w którym s ą wybierane. Identyfikator programu
nawadniającego (A,B lub C) zostanie wy ś wietlony w miarę wy boru
ka żdego z programów. Program aktualnie działający jest oznaczony
migającym identyfik at orem programu. Gdy jeden program się kończy,
następny program w kolejc e zostanie uruchomiony.

Obsługa wybranych stanowisk
1.
2.
3.
4.



5.

Przywró ć regulat or tarczy numerycznej do pozycji RUCH.
Ustaw PRZEŁĄ CZNI K PROGRAMÓW tak by wybrać program.
Naciś nij raz przycisk ROZRUCH RĘ CZNY.
Numery stanowisk przypisane do programu zost aną wy świetlone.
Pierwszy numer stanowiska w sekwencji zacznie migać. Aby
wybrać stanowisko(a), które mają dział ać, zastosuj następując ą
procedurę:
Aby wy bra ć stanowisko, naciś nij przycisk +/Wł..
Aby pominąć stanowisko, naciśnij przycisk -/WYŁ ..
Kiedy pożądane numery stanowisk s ą wy świetlone, naciśnij raz
przycisk URUCHOMIENIE RĘCZNE , aby rozpocz ąć nawadnianie.
Aktywny numer stanowiska oraz symbol Nawadnianie WŁ. zaczną
miga ć.

Funkcje kontroli nawadniania

Pomijanie stanowiska:

Po uruchomieniu systemu z rasz ając ego, dostępne s ą nastę pujące
funkcje kontroli manualnej:

Naciś nij przycisk next jeden raz.

Zawieszanie nawadniania
Naciśnij przyciski +/WŁ. i –/WYŁ. równocześnie.



Stanowisko zostanie chwilowo wy łączone.
Symbol Nawadnianie Wł. zacznie miga ć.



Na ekranie uk aże się ilo ść czasu, jaki pozostał.

Uwaga: Jeśli nawadnianie nie zostanie wznowione w przeciągu 8
minut, wszystkie operacje nawadniania zostaną zamk nięte, a
sterownik przejdzie na tryb aut omatyczny.
Naciśnij przycisk next, aby wznowi ć działanie.


Nawadnianie zostanie wz nowione od momentu, w kt órym zostało
przerwane.

Zakończenie nawadniania
Dostępne są dwa sposoby zako ńczenia nawadniania:
Naciśnij przyciski +/W Ł. i -/WYŁ równocześ nie - dwa razy.
Wszystkie operacje nawadniania zostaną zamknięte, a sterownik
wróci na try b automatyczny.
Uwaga: Umieszczenie regulatora tarczy numerycznej w pozycji WY Ł.
na 2 sekundy, a potem z powrotem do pozycji RUCH również
spowoduje zakończenie wszystkich operacji nawadniania.


Stanowisk o, które aktualnie nawadnia, zostanie zamknięte, a
zacznie działać następne.
 Jeśli ostatnie stanowisko zostanie pominięte, program zak ończy
się.
Jeśli dodatkowe programy zostały ust awione na działanie, następny
program w alfabetycznym porz ądku zostanie uruchomiony.


Ustawianie czasu rozruchu stanowiska
Aby wydłuży ć czas ruchu, naciśnij przycisk +/WŁ., lub przycisk /WYŁ., aby skrócić czas ruc hu.




Jeśli czas uruchomienia jest skróc ony do mniej niż 1 minuty,
stanowisko zostanie zamk nięt e. Nastę pne stanowisko w sekwencji
zostanie uruchomione.
Czas uruc homienia stanowiska jest zmieniany jedynie w t rakcie
działania. Pamięć programu nie zostanie zmieniona.

Funkcja opóźniania opadów
Uwaga: Funkcje Opóźniania Opadów oraz Ustawiania Pory Roku
umożliwiają dok onywanie szybkic h, chwilowych zmian w działaniu,
aby pomóc zrek ompensować zmiany pogodowe i sezonowe.
Dzięki tej funkcji, wszystkie operacje nawadniania mogą zostać
opóź nione od 1 do 7 dni. Dla przyk ładu, prognoza pogody przewiduje
deszcz w okolicy przez dwa kolejne dni. Zamiast wy łączać sterownik (i
najprawdopodobniej zapomnieć o ponowny m w łączeniu), mo żna łat wo
wprowadzić funkcję opó źnienia opadów o 3 dni. Na koniec trzeciego
dnia sterownik wz nowi operacje automatyczne, zgodnie z
harmonogramem.
1. Prz ek ręć regulator tarczy numerycznej do pozycji OPÓŹN.

OPADÓW.
Komunikat opóźnienia opadów zacznie zamieniać się z
komunikatem o statusie automatycz nym.
5. Aby ustawić liczbę dni opóź nienia opadów, naciśnij przycisk +/ WŁ.
lub -/WYŁ do momentu, aż po żądana liczba (1-7) zacznie miga ć.
6. Przywróć regulator tarczy numerycznej do pozycji RUCH.
Uwaga: Numer opóź nienia deszczu zostanie automatycznie
zmniejsz ony w miarę upływu dni. Kiedy numer osiągnie wartość 0
(z ero), wznowione zostanie działanie automatyczne, przy
następnym zaplanowanym czasie roz ruchu.
Aby zakończy ć opóź nianie opadów, przekręć regulator tarczy
numerycznej na chwilę (4 sekundy) do pozycji WYŁ.

Funkcja procentowego ustawiania pory roku
Uwaga: Procent owe funkcje Opó źniania Opadów oraz Ustawiania
Pory Roku modyfikują jedynie działanie sterownika, a nie zmieniają
jego pamięci programowalnej. Procentowa funkcja Ustawiania Pory
Roku sprawia, iż czas stanowiskowy wszystkich stanowisk
(przypisanyc h do programu nawadniania) może by ć jednocz eśnie
zmniejsz any lub zwiększany od 10-200%, w 10% przyrostach.
Dla przyk ładu, wybranie 50% czynnika, zmniejsza wszystkie
stanowiska do połowy ic h zaprogramowanego czas u stanowiska.
Stanowisko zaprogramowane na 20 minut działało by 10 minut, a
stanowisko z 15 minutami - 7 minut i 30 sekund.
Jako wartość ochronna, wzrost powy żej 100% czasu przekalkulowuje
z większony czas i dzieli go na pół. Cykl nawadniania danego
programu dział a wtedy kolejno dwa razy. Ta metoda zwiększania
nawadniania poz wala większej ilości wody na wsiąknięcie w strefę
korzenia rośliny, zamiast tworzy ć kałuże i odpływa ć.

1.

Przekręć regulator tarczy numerycznej do pozycji USTAW. PORY
ROKU. Prz edstawiony zostanie komunikat ust awiania pór roku,
100% będzie migać.

2.

Sprawd ź ustawienie przełącznika programów. W razie
konieczno ści zmień położenie przełącz nik a, w celu wybrania
pożądanego programu.

3.

Przyciskaj +/WŁ. lub -/WYŁ., aż pożądana funkcja ustawiania
zacznie migać.

4.

Aby zastosować funkcję Ustawianie Pór Roku w innym programie,
powtórz kroki 2 i 3.

5.

Przywró ć regulat or tarczy numerycznej do pozycji RUCH.

Dla przyk ładu, ustawienie na 150% najpierw zwiększy 20-minutowy
czas stanowiska do 30 minut (1.5 x 20 =30).
Sterownik automatycznie dzieli 30 minut na pół i uruchamia
stanowisko na 15 minut w kolejnych cyklach nawadniania.
Uwaga: Wszystkie czasy stanowisk s ą zac howy wane w
programowalnej pamięci sterownik a i przywróc one do ich ustawionej
wartości, kiedy ustawianie pór roku zostaje zresetowane do 100%.
Ust awiony czas stanowisk a b ędzie wy świetlany w trakcie dział ania.
Kiedy czynnik ustawiania bę dzie w użyciu zostanie wy świetlony
symbol %.

Uwaga: Symbol % będzie wy ś wietlany we wszysykich trybach
tarczy numerycznej jak o przypomnienie, że używana jest niniejsza
funkcja.

Wyłączanie sterownika
Kiedy regulator tarczy numerycznej znajduje się w pozycji WYŁ.,
działanie sterownika zostaje natychmiast zatrzymane. Pozostawienie
regulatora tarczy numerycznej w pozycji WYŁ pozwala sterownik owi
utrzymać aktualny czas i dzień, podczas dezakty wacji automatycznej i
manualnej obs ługi nawadniania.
1. Prz ek ręć regulator tarczy numerycznej do pozycji WYŁ.. Słowo

WYŁ. będzie wy świetlane przez około 8 minut. Ekran powróci
potem do komunikat u statusu automatycznego, wy ś wietlając
aktualną godzinę i datę. W przypadku dłuższyc h przestojów
systemu zraszającego, pozostaw regulator t arczy numerycznej w
pozycji WYŁ.
2. Aby przy wrócić automatyczną, lub manualną obs ługę, przekr ęć
regulator tarczy numerycznej do pozycji RUCH.

Załącznik
Czyszczenie pamięci programu
Po zaprogramowaniu, pamięć TMC-212 zostanie zachowana na okres
kilku lat, z zasilaniem lub bez. Jedynie aktualna godzina i data
zostaną ut racone i będą musiały by ć ponownie ustawione, jeśli
zasilanie zostanie odcięte na ponad 24 godziny.
Pamięć programowalna mo że zostać wyczyszczona i ustawiona
ponownie na ustawienia domy ślne (ang. default) poszczególnych
programów lub wszystkich programów jednocześnie.
(Patrz ustawienia domy ślne wsk az ane na stronie 21).
WAŻNE: Procedura niniejsza powoduje trwałe wymazanie
programowalnych informacji dotycz ących nawadniania, które nie będą
mogły by ć przywrócone po zakończeniu procedury.
Czyszczenie pamięci wybranego program u (Przykład 1)
1. Prz ek ręć regulator tarczy numerycznej do pozycji USTAW. PORY

ROKU.
7. Sprawdź ustawienie przełącznika programów. W razie
konieczności zmień poł ożenie prz ełącznika, w celu wy brania
pożądanego programu.
8. Naciśnij przycisk NEXT, aby uzyskać dostęp do funkcji
czyszczenia pamięci; zostanie wy ś wietlony komunikat CL i
zacznie migać.
9. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk -/WYŁ., aż CL przestanie migać
(około pięć sekund). Pamięć zostanie wyczyszczona i
przywrócona do ustawień domy ślnych.
10. Aby wyczyścić pamięć innego programu, powtórz wszystkie kroki
poczy nając od kroku 2.
11. Przywróć regulator tarczy numerycznej do pozycji RUCH.

Czysz czenie pamięci wszystkich programów (Przyk ład 2)
1. Przekręć regulator tarczy numerycz nej do pozycji WYŁ..
12. Naciś nij przycisk NEXT, aby uzyskać dostę p do funkcji
czyszczenia pamięci; zostanie wy świetlony komunikat CL i
zacznie migać.
13. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk -/WYŁ., aż CL przestanie migać
(okoł o pięć sekund). Pamięć zostanie wyczyszczona i
przywrócona do ustawie ń domy ślnych.
14. Przywró ć regulat or tarczy numerycznej do pozycji RUCH.

Automatyczna ochrona obwodu
TMC-212 dysponuje wbudowan ą ochroną obwodu, co pomaga
uniknąć uszkodzenia sterownika spowodowanego prz epięciami na
stanowiskach i/lub obwodach pompy/zaworu głównego.
Jeśli sterownik wykryje przeciążenie na
stanowisku, ominie przeciąż oną(e)
stację(e) i wy świetli s łowo FUSE z
numerem przeciążonej stacji. Wszystkie
pozostałe stacje będą działać tak, jak
zostały zaprogramowane dla działania
automatycznego.

Dodawanie 2-stanowiskowego modułu
rozszerzającego
Uwaga: Moduły rozsz erzające s ą dostępne w dwóch wersjach:
Standardowy moduł przepięciowy TSM-02 i moduł wysokiej
odporności na przepięcia TSM-02-H. Którykolwiek typ moduł u może
zosta ć u żyty, w którymkolwiek modelu sterownika TMC-212, jednak ż e
moduł TSM-02-H zapewni dodatkową ochron ę przed przepięciem, gdy
zostanie zainstalowany w wysoko-przepięciowych zewnętrznych
modelach sterowników.

Jeśli tego typu warunki wystąpią na
obwodzie pompy/gł ównego zaworu,
sterownik wy świetli MV i FUSE oraz
prz erwie dział anie programu.

Aby wykasować komunikat ostrzegawcz y, naciśnij prz ycisk / WYŁ. Sterownik bę dzie kontynuował prac ę w sposób zaplanowany w
harmonogramie oraz podejmie próbę uruchomienia wszystkich stacji
tak, jak to zostało zaplanowane.
WAŻNE: Wyczyszcz enie wy ś wietlanych komunikatów nie usunie
problemu. Sterownik będzie kontynuował omijanie przeciążonych stacji
lub prz erwie działanie, aż do wyeliminowania przeciąż enia.
Prz ed dalsz ą obs ług ą sterownika zidentyfikuj i usu ń źródło problemu.
W większości przypadków sytuacja ta jest spowodowana wadliwym
solenoidem zaworu, przeka źnikiem pompy i/lub zwarciem na splocie
przewodów.

1. Przekręć regulator tarczy numerycz nej do pozycji WYŁ..

15. Usuń pokrywę.
16. Umieść ty ł moduł u stanowisk a prostopadle pomiędzy prowadnice
pierwsze do otwartego otworu rozszerzającego (od lewej do
prawej). Lekko popychając od dołu modułu, prz esuń go w górę, a ż
do zablokowania na pożądanej pozycji.
17. Aby połączy ć przewody zaworu, patrz “Podłączanie Zaworów” na
stronie 7.
18. Zainstaluj ponownie pokrywę.
19. Aby ustawić czas stanowiska, patrz „Ustawianie Cz asów
Stanowisk” na stronie 28.
20. Aby sprawdzić działanie dodanych stanowisk(a), patrz “Manualna
Obs ługa” na stronie 31.

Używanie regulatorów rozruchu pompy/głównego zaworu i uzupełniania studni
Niniejsze przyk łady prz edstawiono dla zilustrowania ró żnorodnych metod użycia automatycznych regulat orów synchronizacji
Rozruchu Pompy/Zaworu Głównego (PS/MV) oraz Uzupełniania studni oraz jak odnosz ą się one do dział ania stanowiska poprz ez program
nawadniania.
Przykł ad 1: Zapas wody j est pompowany bezpośrednio ze studni.
Ustawienie programu:




Cz asu rozruchu programu: 3:00 rano
Przypisane Stanowiska 1, 2 i 3, każde z 20-minutowym czasem rozruchu st anowisk a.
Obwód PS/MV: WŁ.





Opóź nienie obwodu PS/MV: 60 sekund.
Cz as Uz upeł niania studni: 0 sekund (ustawienie domy ślne).
Działanie obwodu PS/MV podczas uz upeł niania studni: Dez aktywowany.
Czas stanowiska
20 minut
Stanowisko 1

Czas stanowiska
20 minut
Stanowisko 2

Opóźnienie 60 sek.
Czas
uruchomienia
programu

Czas stanowiska
20 minut
Stanowisko 3

Opóźnienie 60 sek.

Obwód PS/MV

Czas
zakończenia
programu

Przykł ad 2: TMC-212 kontroluje pompę wody studziennej, która zasila zbiornik zapasowy. Doprowadzanie nawadniania jest zasilane
grawitacyjnie z zbiornika zapasowego. Ustawienie programu:


Cz asu rozruchu programu: 3:00 rano






Przypisane Stanowiska 1, 2 i 3, każde z 20-minutowym czasem rozruchu st anowisk a.
Obwód PS/MV: WŁ.
Opóź nienie obwodu PS/MV: 2 sekund.
Cz as uz upeł niania studni: 15 minut.



Działanie obwodu PS/MV podczas uz upeł niania studni: Aktywowane.

(k ontynuacja na następnej stronie)

Czas
uruch. prog. Czas stanowiska
20 min.

Czas uzupełn. studni
15 min.

Stanowisko 1

Czas stanowiska
20 min.

Czas uzupełn. studni
15 min.

Stanowisko 2

Czas stanowiska
20 min.

Czas uzupełn. studni
15 min.

Stanowisko 3

Czas
zatrzym. prog.

Obwód PS/MV

*Uwaga: Cykl uz upeł niania studni występuje równie ż pod koniec cyklu nawadniania, w celu uniknięcia startu kolejnego czasu rozruc hu lub
kolejnego cyklu programu, aż do uzupeł nienia rez erwuaru.
Przykł ad 3: Zapas wody j est pompowany z rezerwuaru zasilanego przez samo-uzupeł niający się system wody studziennej. Ustawienie
programu:


Cz asu uruchomienia programu: 3:00 rano






Przypisane Stanowiska 1, 2 i 3, każde z 20-minutowym czasem rozruchu st anowisk a.
Obwód PS/MV: WŁ.
Opóź nienie obwodu PS/MV: 60 sekund.
Cz as Uz upeł niania studni: 15 minut.



Działanie obwodu PS/MV podczas uz upeł niania studni: Dez aktywowany.

Czas stanowiska
20 min.
Stanowisko 1

Opóźnienie
60 sek.

Czas uruch.
Czas uruch.
prorgamu
prorgamu

Uzupełn. studni
15 min

Czas stanowiska
20 min.
Stanowisko 2

Opóźnienie
60 sek.

Uzupełn. studni
15 min

Czas stanowiska
20 min.

Uzupełn. studni
15 min

Stanowisko 3

Opóźnienie
60 sek.

Czas
zatrzymania
programu

Rozwi ązywanie problemów
W razie wystąpienia problemów związanych ze sterownikiem, sprawdź następujące symptomy, prawdopodobny powód i środki z aradcze.
Jeśli problemu nie da się rozwi ąz ać lub wymagana bę dzie pomoc w przypadku któregokolwiek z produktów Toro, zadzwo ń pod numer 1-800-6644740 lub 1-951-688-9221 (spoz a USA). Od poniedziałku do piątku, 7:30 - 16:00 (Cz as Standardowy)

Symptom

Prawdopodobna przyczyna

Rozwi ązanie

Pusty ekran i sterownik nie dział a.

Odłączone gł ówne zasilanie.

Sprawdź połączenia transformatora (model
zewnętrzny) lub przery wacz obwodu na panelu
serwisowym (model zewnętrzny).

Programy nawadni ania włącz ają się w
momencie niezgodnym z harmonogramem.

Programy nawadniania mają zachodz ące na
siebie czasy rozruchu (s piętrzone).

Zreduk uj czasy stanowisk Zmień/usu ń czasy
roz ruchu programu. (Pat rz str. 27).

Stanowisko nie załącza się.

Wadliwe po łączenie prz ewodów przy module
stanowiska.
Zwarcie na połącz eniu przewodu zaworu lub
wadliwy solenoid. Bezpiecznik elektroniczny
dezaktywował działanie stanowiska.

Usu ń przewód z modułu stanowiska.
Zdejmij wystarczającą ilość izolacji, aby widzieć
1/8” (3 mm) nieizolowanego przewodu po
całkowitym włoż eniu.
Napraw połączenia przewodów. Sprawdź
solenoid i napraw lub wymie ń, w razie
konieczności

Stanowisko nie wył ącza się.

Nie wprowadzono czasu stanowiska.
Problem z zaworem, zazwyczaj spowodowany
przez przeciek pokrywy lub skorodowany
solenoid.

Wprowadź czas stanowiska (Patrz str. 28).
Sprawdź uszczelnienie pokry wy zaworu i/lub
solenoid. Wymie ń w razie potrzeby.

Program włącz a się ponownie po
zako ńczeniu cyklu nawadni ania.

Ustawienia Pory Roku przekraczają
100%.
Programy nawadniania mają zachodz ące na
siebie czasy rozruchu (s piętrzone).

Przejrzyj Ustawianie Pory Rok u i zres etuj do
100%. (Patrz str. 34)
Zreduk uj czasy stanowisk Zmień/usu ń czasy
roz ruchu programu. (Pat rz str. 27).

Wymiary Szafki:
Model wewnętrzny
S 19 cm x W 21,6 cm x G 5 cm
Model zewnętrzny
S 33,7 cm x W 22,9 cm x G 9 cm

Zakres temperatury:
Robocza: -10°C do +60°C
Prz echowywania: -30°C do +65°C

Specyfikacje zasilania:
Model Wewnętrzny – Ameryka Pół nocna
Transformator Wymienny, Klasa 2, Zarejestrowany, Certyfikat CSA

Model Zewnętrzny – Europa

• Wejś cie: 120 VAC ± 10%, 50/60 H

Transformator Wymienny, Zat wierdzenie TUV, Zatwierdz enie SAA

• Wyjś cie: 24 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz, 18 VA

• Wejście: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Model Wewnętrzny – Europa

• Wyjście: 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 20 VA

Transformator Wymienny, Zatwierdzenie TUV

Model Zewnętrzny – Australia

• Wejś cie: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Transformator Wymienny, Zat wierdzenie SAA

• Wyjś cie: 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 18 VA

• Wejście: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Model Wewnętrzny – Australia

• Wyjście: 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 20 VA

Transformator Wymienny, Zatwierdzenie SAA

Maksymalne Obci ążenie na Stanowisko:

• Wejś cie: 240 VAC ± 10%, 50Hz

0.30A (7 VA) @ 24 VAC

• Wyjś cie: 24 VAC ± 10%, 50 Hz, 18 VA

Maksymalne Obci ążenie dla Pompy/Zaworu Gł ównego:

Model Zewnę trzny – Am eryka Pół nocna

0.30A (7 VA) @ 24 VAC

Transformator Wymienny, Klasa 2, Zarejestrowany, Certyfikat CSA

Ogólne Maksymalne Wyjście: 0.60A (14 VA) @ 24 VAC

• Wejś cie: 120 VAC ± 10%, 50/60 Hz

(jedno stanowisko i uruchomienie pompy/zaworu głównego)

• Wyjś cie: 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 20 VA

Gwarancja
Promesa Toro – Ogr aniczona trzyl etnia lub pi ęcioletnia gwarancja
Firma Toro i jej filia, firma Toro Warranty, zgodnie z umową zawartą pomię dzy nimi, wspólnie
udzielaj ą gwarancji wł aś cicielowi ka żdego element u sprzęt u (przedstawionego w aktualnym
katalogu, pod datą inst alacji) na wszelkie defekty materia łu i wykonania, pod warunkiem ich
u żywania do celów zwią zanych z nawadnianiem, zgodnie z specyfikacjami przedstawionymi
przez producenta, na okres podany poniż ej.
Wady sprz ętu spowodowane dzia łaniem si ły wy ższej (tj. piorun, powód ź, it p.) nie są objęt e
niniejszą gwarancj ą.
Ani Toro, ani też firma Toro Warranty nie ponoszą odpowiedzialności za def ekt
produktów nie wyprodukowanych przez nich, mimo ż e produkty te mogą być sprzedawane lub
u żywane w połą czeniu z produktami Toro.
W czasie obowi ązywania gwarancji, naprawimy lub wymienimy, zależnie od pot rzeb,
którąkolwiek z częś ci, jaka okaże si ę uszkodzona. Państwa uprawnienia są ograniczone
wy łącznie do wymiany lub naprawy uszkodzonych części.
Należy zwrócić uszkodzon ą część do lokalnego dyst rybut ora Toro, który być może
widnieje w Państwa książce telefonicznej pod hasłem „S przęt Nawadniający” lub „Syst emy
Spryskiwaczy”, bą dź też skontaktować się z firmą Toro Warranty P.O. Box 489, Riverside,
California, 92502. Telefon 800 664-4740 dla zlokalizowania Państwa najbliż szego dystrybutora
produktów Toro poza USA, tel.: (951) 688-9221.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach użycia sprzętu lub
przeprowadzania montaż u, w sposób niezgodny z zaleceniami i instrukcjami Toro, ani te ż w
przypadku zmiany lub modyfikacji sprzęt u.
Ani Toro, ani też firma Toro Warr anty nie ponoszą odpowiedzialności za
poś rednią lub przypadkową szkodę w związku z uż yci em sprzętu, włączając w to m. in.:
utratę, koszt sprzę tu zast ępczego lub us ług koniecznych w okresie wadliwego dzi ałania
bąd ź w wyniku nie używ ania, szkodę m ają tkową lub uszkodzenia ci ała b ędące
r ezul tatem dzia łań instal atora, w przypadku niedbałoś ci i innych.
W niektórych stanach nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie
przypadkow ych, bądź też poś redni ch uszkodzeń, więc w/w ograniczeni e moż e nie
dotyczyć Państwa.
Wszelkie domniemane gwarancje, włączając w to te związane z pokupnością i
zdatnoś cią do u życi a, s ą ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej gwarancji.
W niektórych Stanach nie są dopuszczalne ograniczeni a dotyczące czasu
obowiązywania domniemanej gwar ancji, więc powyż sze ograni czenia mogą nie
dotyczyć Państwa.
Niniejsza gwarancja przyznaje Państwu konkret ne prawa. Przys ługują Państwu
również prawa poszczególnych stanów.
Sterownik wysoko-przepi ęciowy TMC-212 jest obj ęty niniejszą gwarancją na okres
pięciu lat od daty instalacji. Sterownik standardowy TMC-212 jest obj ęty niniejszą gwarancją na
okres trzech lat od daty inst alacji.
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Kompatybilność elektromagnetyczna
Miejscowa: Sprz ęt niniejszy został przetest owany i okaza ł się zgodny z ograniczeniami dla
sprzęt u cyfrowego Klasy B, zgodnie z zasadami FCC (Federalnej Komisji Komunikacji) Część
15. Ograniczenia te został y wprowadzone dla zapewnienia ochrony przeciwko zakłóceniom w
instalacjach mieszkaniowych. Niniejszy sprzęt wytwarza, uż ywa i mo że emitować energię
częstotliwości fal radiowych i w przypadku niew łaś ciwej instalacji i uż ycia mo że powodować
zakł ócenia odbioru radiowego i telewizyjnego. Jednakż e nie ma gwarancji, że nie pojawią si ę
zakł ócenia w konkretnej instalacji. Jeś li sprzęt bę dzie powodował poważne zak łócenia odbioru
radiowego lub telewizyjnego, które mo żna okreś lić poprzez włączenie i wy łączenie sprzętu,
zaleca się, by użytkownik spróbował zredukowa ć zakłócenia, stosują c jeden z poni ższych
sposobów:
1. Obró ć lub przenieś anten ę odbierającą.
2. Zwiększ odst ęp pomię dzy sprzętem a odbiornikiem.
3. Podłą cz sprzęt do wtyczki na obwodzie innym ni ż ten, do którego podłączony jest
odbiornik.
4. Skonsult uj się z dealerem lub doś wiadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu
otrzymania dalszych sugestii.
Pomocna mo że by ć broszura Federalnej Komisji Komunikacji „Jak identyfikować i
rozwiązywać problemy zakłóceń radiowo-telewizyjnych”, dostę pna w U.S. Government
Printing Office, Washingt on, DC 20402. Nr Magazynowy 004-000-00345-4.
Międzynarodowe: Jest to Produkt Klasy B CISPR 22.

Numer formularza 373-0319 wersja A

