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Displej

Problém

Displej zobrazuje
probíhající závlahu,
avšak závlaha neběží

- porucha některého
z elektromagnetických ventilů,
relé čerpadla nebo čerpadla
- rozvod vody bez tlaku

Kontrola elektromagnetických ventilů,
relé čerpadla, vinutí čerpadla,
kabelových rozvodů.
Kontrola tlaku vody v potrubí, ponoření
sací části čerpadla pod hladinou.

Displej nezobrazuje
žádné údaje

- výpadek el. proudu, ovládací
jednotka není vybavena
záložním zdrojem 9V

Kontrola transformátoru a připojení
230V AC (nahození jističe, výměna
pojistky), výměna záložního zdroje 9V.
Reset ovládací jednotky (viz kap.15).

Zobrazení času a dne
na displeji bliká

- první připojení ovládací jednotky
k elektrické síti
- dlouhý výpadek elektrického
proudu a vybití záložního zdroje

Nastavení aktuálního času a dne,
výměna záložního zdroje 9V

Čidlo neblokuje závlahu

- chybné připojení čidla nebo
jeho porucha
- závlaha je spuštěna
v manuálním režimu

Kontrola čidla a jeho připojení,
vyjmutí propojovacího můstku ze
svorkovnice

Závlaha v automatickém
režimu nesepne

- chybné naprogramování
startovacích časů, sekcí, dnů
- záměna režimu AM/PM
- výpadek elektrického proudu

Kontrola naprogramování a
případná změna.
Kontrola přívodu el. proudu.

Neotvírá se některý z
elektromagnetických
ventilů

- chyba v připojení
elektromagnetického ventilu
- porucha cívky (zkrat)

Kontrola připojení
elektromagnetického ventilu.
Výměna cívky elektromag. ventilu.

Displej zobrazuje
symbol
„ERR“ 1-6

- porucha v obvodu
elektromagnetického ventilu
1-6 (zkrat)

Kontrola obvodu elektromag. ventilu.
Výměna cívky elektromag.ventilu.
Reset ovládací jednotky (viz kap.15).

Ovládací jednotka
neumožňuje
programování všech funkcí
nebo zobrazuje na displeji
chybné symboly.
Režim závlahy neodpovídá
nastavení v jednotce.

- chyba procesoru ovládací
jednotky

Reset ovládací jednotky (viz kap.15).

PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY
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12.
13.
13.1
13.2
14.
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Ovládací jednotka při
výpadku napájení 230V
neudrží reálný čas a data.

1

Řešení

- záložní zdroj 9V má
nízkou kapacitu
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Pokud problém přetrvává, obraťte se
na prodejce.

Vyměňte alkalickou baterii 9V za
novou.



stiskněte a držte stlačené tlačítko
a současně otočte
ovladač do polohy DÉLKA ZÁVLAHY



uvolněte tlačítko
symbol hodin 0:00



tlačítkem
nebo
zadejte délku pauzy mezi sekcemi
v rozmezí 0 vteřin až 1 minuta 40 vteřin. Nastavení probíhá
v intervalu 5 vteřin.
otočný ovladač vraťte zpět do polohy REŽIM AUTO



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA





a na displeji se zobrazí blikající
DÉLKA ZÁVLAHY

UPOZORNĚNÍ :
V případě využití této funkce dojde mezi ukončením jedné sekce a spuštěním druhé k pauze, která
umožní snadnější dovření sekčního elektromagnetického ventilu a bude odpočítávána na displeji
ovládací jednotky. Během programové pauzy zůstává hlavní ventil (relé čerpadla) prvních cca 15 vteřin
otevřen.

Pokud ovládací jednotka přímo ovládá relé čerpadla, je nutné systém doplnit pojistným
ventilem, který zabrání přetlakování rozvodu během prvních cca 15-ti vteřin programové
pauzy, kdy je čerpadlo ještě v provozu !!!

















15.

přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
4 ovládací stiskací tlačítka a otočný přepínač funkcí
schopnost ovládání 2, 4, 6 sekcí (201i, 401i, 601i, 401, 601)
plastová schránka (v provedení s interním transformátorem uzavíratelná a uzamykatelná, vhodná
také pro venkovní použití)
volba zobrazení času v režimu AM/PM nebo 24HR
délka doby závlahy pro jednotlivé sekce nastavitelná od 1 min. do 4 hod. v kroku po 1 min.
4 startovací časy, možnost využít až 12 (4 časy x 3 programy) zavlažovacích cyklů za den
3 nezávislé programy A, B, C
sedmidenní zavlažovací kalendář s denní volbou
závlahový interval 1 – 31 dní
schopnost ovládání jednoho hlavního elektromagnetického ventilu nebo relé čerpadla současně s
jedním sekčním elektromagnetickým ventilem
manuální spouštění libovolné sekce nebo celé skupiny sekcí v rámci zvoleného programu
manuální blokování provozu po dobu 1 – 7 dní
možnost procentuální změny nastavených časů v rozsahu 10% - 150% po 10%
možnost zapojení větrného, teplotního nebo dešťového čidla spolu s indikací čidla na displeji
jednotlačítkové (zrychlené) spouštění sekce nebo cyklu
napájení 230V/24V AC, 50Hz
neprchavá paměť (aktuální čas a nastavený program v ovládací jednotce zůstávají zachovány po
dobu čtyř týdnů i bez záložního zdroje 9V)
záložní zdroj 9V pro uchování dat pro případ častějších výpadku proudu

Vymazání všech naprogramovaných dat – reset ovládací jednotky

MODELY

Pokud požadujete, aby veškerá Vámi naprogramovaná data včetně reálného času byla vymazána,
postupujte následujícím způsobem:


otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO




stiskněte současně tlačítka
,
a
a ponechte je stisknuté
po několika vteřinách stiskněte navíc ještě tlačítko reset (RST) umístěné vedle svorkovnice a
držte je stisknuté min. 5 vteřin



uvolněte nejprve tlačítko reset (RST) a následně po dvou vteřinách ostatní tlačítka



při správném postupu se po uvolnění všech tlačítek na displeji zobrazí původní nastavení
z výroby (12:00 AM)
pokud se údaj 12:00 AM nezobrazí, znamená to, že vymazání paměti procesoru se nezdařilo
postup opakujte znovu, dokud nedojde k úplnému vymazání paměti procesoru a zobrazení údaje
12:00 AM na displeji ovládací jednotky




,

EC 201i
EC 401i
EC 601i
EC 401
EC 601

-

2 sekce, externí transformátor 230V / 24V AC, pouze vnitřní použití
4 sekce, externí transformátor 230V / 24V AC, pouze vnitřní použití
6 sekcí, externí transformátor 230V / 24V AC, pouze vnitřní použití
4 sekce, interní transformátor 230V / 24V AC, vnitřní i venkovní použití
6 sekcí, interní transformátor 230V / 24V AC, vnitřní i venkovní použití

TECHNICKÁ DATA

a


Požadavky na transformátor

:

vstup výstup -



Výstup pro 1 sekci

:

24V AC, max. 0,28A



Celkový výstup

:

24V AC, max. 0,56A (sekce + hlavní elektromagnetický ventil)



Elektromagnetické ventily
HUNTER

:

24 VAC,

230V AC ~ 50Hz
24V AC ~ max. 15VA, 0,6A

Poznámka: Vymazání všech naprogramovaných dat včetně paměti procesoru je vhodné použít i
v případech, kdy dojde vinou chyby procesoru k zablokování závlahy či pouze některého
z elektromagnetických ventilů nebo funkcí programování.
Dále je vhodné provést reset ovládací jednotky tehdy, pokud jednotka signalizovala chybu ERR 1 - 6.
V případě chybového hlášení ERR je však vždy napřed nutné zjistit příčinu této chyby a následně ji
odstranit.
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proud spínací
proud provozní

I = 0,47 A max.
I = 0,23 A max.

možné připojení 1 hlavního elektromag. ventilu (relé čerpadla)
a max. 1 sekčního elektromagnetického ventilu


Teplota prostředí

:

při provozu
při odstávce




Záložní zdroj
Rozměry

:
:

výhradně 9V alkalické baterie
externí trafo - šířka 14,6 cm, výška 13,3 cm, hloubka 5 cm
interní trafo - šířka 17,8 cm, výška 22 cm, hloubka 9,5 cm

2

- 5 C
- 30 C

až
až

+ 55 C
+ 70 C

INSTALACE A ZAPOJENÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY
1. Ovládací jednotky EC 201i, EC 401i, EC 601i s externím transformátorem
Ovládací jednotky EC 201i, EC 401i, EC 601i s připojením na
externí transformátor 230V / 24V AC jsou určeny k instalaci
pouze ve vnitřním prostředí. V případě instalace jednotky do
venkovního prostředí je nutné použít vlhkotěsnou ochranou
schránku s dostatečným IP krytím.



údaj o délce trvání testovacího programu (0:01 až 4:00) blikne a následně se zobrazí blikající




symbol probíhající závlahy
a pokud nestisknete žádné další tlačítko cca 1 vteřinu, ovládací
jednotka zahájí standardní testovací program sekce č. 1
standardní testovací program skončí po uplynutí délky trvání této sekce
i v průběhu standardního testovacího programu lze měnit jeho délku za pomoci tlačítek
nebo




standardní testovací program se spustí bez vazby na čidlo, tedy i v případě, když je závlaha
v automatickém režimu čidlem blokována
pokud si přejete zahájit standardní testovací program od jiné než první sekce, okamžitě po

Ovládací jednotka se připevňuje na zeď pomocí tří vrutů 4mm (A)
skrz připravené otvory v zadní části plastové schránky. Horní otvor
(B) umožňuje snadné zavěšení a vystředění, spodní otvory (C)
zajistí jednotku proti vysunutí.



uvolnění tlačítka
opakovaně znovu tiskněte tlačítko
pro dosažení požadovaného čísla
sekce
cca za 1 vteřinu od dosažení požadované sekce a nastavení délky trvání (tlačítky
nebo

Při výběru umístění ovládací jednotky dbejte na to, aby jednotka
byla volně přístupná a nebyla vystavována vysokým okolním
teplotám.







!!! Displej ovládací jednotky nesmí být vystaven přímému
slunečnímu záření !!!



U ovládacích jednotek EC s externím transformátorem se připojuje
jednotka nejprve k transformátoru 24V AC a teprve potom
transformátor k síti 230V. Transformátor je možné použít
adaptérový, nástěnný nebo v provedení na DIN lištu.




Připojení jednotky k transformátoru proveďte následujícím způsobem:









Vysuňte směrem dolů spodní kryt ovládací jednotky.
Připojte kabel od výstupu z transformátoru pomocí šroubků ke svorkovnici do pozice AC.
Připojte záložní zdroj (pro uchování dat) 9V na konektor umístěný pod svorkovnicí (při uvedení do
provozu vkládejte vždy novou alkalickou baterii) a zasuňte ho do určeného prostoru v ovládací
jednotce. Nikdy nepoužívejte dobíjecí články Ni-Cd, Ni-MH, apod. neboť mohou způsobit
závažné poškození přístroje!
Zavřete spodní kryt ovládací jednotky a zajistěte ho.
Připojte transformátor k síti 230V.
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Adaptér
vedení
vodičů

sekce údaj o délce testovacího programu (0:01 až 4:00) a symbol probíhající závlahy
bliká
pokud je ale sekce v poruše (např. zkrat v obvodu sekčního elektromagnetického ventilu, zkrat
v cívce sekčního elektromagnetického ventilu), zobrazí se na displeji číslo vadné sekce (1 až 6)
a vpravo od tohoto čísla symbol Err , symbol probíhající závlahy
přestane blikat
testovací program je při nalezení poruchy okamžitě ukončen a číslo vadné sekce (1 až 6)
zůstává zobrazeno na displeji
pro odstranění závady na sekci v poruše postupujte dle instrukcí v kapitole Nejčastější chyby a
jejich řešení
pokud se na displeji hned při zahájení testovacího programu zobrazí symbol P Err , znamená to
poruchu v obvodu hlavního elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla (např. zkrat
v kabelovém vedení, zkrat v cívce hlavního elektromagnetického ventilu, zkrat ve vinutí relé
čerpadla, apod.) - postupujte dle instrukcí v kapitole Nejčastější chyby a jejich řešení
v takovém případě se testovací program ukončí a test elektrických obvodů jednotlivých sekcí již
neproběhne
nový test spusťte až po odstranění závady v obvodu hlavního elektromagnetického ventilu, resp.
relé čerpadla (např. zkrat v kabelovém vedení, zkrat v cívce hlavního elektromagnetického
ventilu, zkrat ve vinutí relé čerpadla, apod.)
při poruše v obvodu hlavního elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla se kromě symbolu
P Err na displeji po dobu cca 5 vteřin zobrazí také symbol

Adaptér vedení vodičů
Pro ochranu a současně pro usnadnění vedení vodičů
od čidla, hlavního i sekčních elektromagnetických
ventilů ke svorkám na ovládací jednotce můžete použít
adaptér, který je součástí balení spolu s ovládací
jednotkou.
Po zapojení všech vodičů a utažení šroubků na
svorkovnici vodiče vytvarujte tak, aby mohly být
adaptérem zakryty. Adaptér nasaďte na hranu
plastového obalu ovládací jednotky pod svorkovnicí a
zatlačte, až výkroj v adaptéru viditelně zapadne do
hrany spodního okraje obalu jednotky.
Nyní adaptér přišroubujte na zeď dvěma vruty 4mm.
Tím zabráníte nechtěnému posunu nebo vypadnutí
adaptéru.

) se standardní testovací program spustí, ukončí se po uplynutí této sekce
pokud při nastavování nestisknete žádné tlačítko po dobu cca 1 vteřiny, testovací program se
okamžitě spustí
pokud je elektrický obvod sekce v pořádku, zobrazuje se na displeji vpravo od čísla testované

14.

dokud symbol
na displeji svítí, ovládací jednotka obvod hlavního elektromagnetického ventilu,
resp. relé čerpadla neustále testuje a pokud porucha cca do 5 vteřin pomine, na displeji se
zobrazí číslo testované sekce, údaj o délce testovacího programu (0:01 až 4:00) a blikající
symbol probíhající závlahy
i přesto, že porucha nemá trvalý charakter, závadu odstraňte dle instrukcí uvedených v kapitole
Nejčastější chyby a jejich řešení

REŽIM AUTO

Programová pauza mezi sekcemi

Mezi spouštěním jednotlivých sekcí umožňují ovládací jednotky EC nastavení
pauzy v rozmezí 0 vteřin až 1 minuta 40 vteřin, která umožní snadnější
dovření sekčního elektromagnetického ventilu.


otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO
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13.

tlačítky
nebo
je možné i během závlahy měnit její délku
závlaha se spustí bez vazby na čidlo, tedy i v případě, když je
v automatickém režimu čidlem blokována
chcete-li závlahu ukončit dříve, než uplyne celý cyklus, přepněte
otočný ovladač na několik vteřin do polohy DOČASNĚ VYPNUTO
a pro pokračování v programu nastaveném v ovládací jednotce zpět do polohy REŽIM AUTO

Testovací program

13.1 Testovací program elektrických obvodů a displeje ovládací jednotky (zrychlený)


otočný ovladač přepněte do polohy REŽIM AUTO




na ovládacím panelu jednotky stiskněte současně tlačítka
na displeji se zobrazí všechny znaky a symboly, které displej podporuje (plný displej) – viz.
kapitola Displej, funkce a ovládací prvky
stiskněte tlačítko
ovládací jednotka začne postupně testovat elektrické obvody jednotlivých sekcí a to od sekce
číslo 1 až po číslo nejvyšší sekce (dle typu ovládací jednotky – 2, 4 nebo 6 sekcí)












v průběhu testu je na displeji trvale zobrazen symbol probíhající závlahy
, číslo testované
sekce (od č. 1 až po číslo nejvyšší sekce), označení programu (vždy A) a symbol 0:00
testují se všechny sekce bez rozdílu - tedy i ty ke kterým nejsou připojeny elektromagnetické
ventily (cívky)
testování každé sekce trvá cca 1 vteřinu a proto nedochází k otevření elektromagnetických
ventilů, pokud si přejete otestovat také postřikovače, postupujte dle kapitoly 13.2 Standardní
testovací program (viz. následující kapitola)
pokud je elektrický obvod sekce v pořádku, zobrazuje se na displeji vpravo od čísla testované
sekce symbol 0:00
pokud je ale sekce v poruše (např. zkrat v obvodu sekčního elektromagnetického ventilu, zkrat v
cívce sekčního elektromagnetického ventilu), zobrazí se na displeji vpravo od čísla testované
sekce symbol Err
testovací program pokračuje dále a pokud je následující sekce v pořádku, symbol Err se změní
na symbol 0:00
číslo sekce v poruše si zapamatujte a postupujte dle instrukcí v kapitole Nejčastější chyby a jejich
řešení
pokud se na displeji hned při zahájení testovacího programu elektrických obvodů zobrazí P Err
a následně cca po 1 vteřině OP Err , znamená to poruchu v obvodu hlavního
elektromagnetického ventilu, resp. relé čerpadla (např. zkrat v kabelovém vedení, zkrat v cívce
hlavního elektromagnetického ventilu, zkrat ve vinutí relé čerpadla, apod.) - postupujte dle
instrukcí v kapitole Nejčastější chyby a jejich řešení



otočný ovladač přepněte do polohy REŽIM AUTO




na ovládacím panelu jednotky stiskněte dlouze tlačítko
na displeji se zobrazí číslo sekce 1 a délka trvání závlahy 0:00



tlačítko
pusťte a okamžitě za pomoci tlačítek
nebo
nastavte délku trvání
standardního testovacího programu (lze nastavit v rozmezí 0 min - 4 hod. v minutových krocích)
max. délka standardního testovacího programu na jednu sekci jsou 4 hod. (displej zobrazuje
4:00), nastavování probíhá v kroku po jedné minutě
minimální délka standardního testovacího programu na jednu sekci je 1 min. (displej zobrazuje
0:01), nastavování probíhá v kroku po jedné minutě; pokud nastavíte délku testu 0:00 testovací
program neproběhne



Na elektrickém přívodu ke všem ovládacím jednotkám Hunter s externím i interním
transformátorem je nutné instalovat jistící prvek (jistič nebo proudový chránič,
přepěťová ochrana) odpovídající parametrům viz. kap. Technická data.
Jistící prvek musí být instalován tak, aby ovládací jednotku chránil i před atmosférickým
přepětím vzniklým v důsledku úderu blesku a následně zavlečeným do přívodního
vedení.
Připojení jističe a ovládací jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba !!
Ovládací jednotka nesmí být umísťována v nebezpečném a trvale vlhkém prostředí jako
jsou např. podzemní šachty, studny, jímky, nádrže, skleníky apod.
2. Ovládací jednotky EC 401, EC 601 s interním transformátorem
Ovládací jednotky EC 401 a EC 601 s vestavěným interním
transformátorem 230V / 24V AC jsou určeny k instalaci ve
vnitřním i venkovním prostředí.
V případě instalace jednotky do venkovního prostředí
doporučujeme z důvodů zachování vysoké životnosti takové
umístění, aby jednotky nebyly vystaveny přímým
povětrnostním vlivům – dešti, slunci (tj. např. pod střechu
nebo přístřešek, pod římsu, do zahradního altánu apod.).
Ovládací jednotka se připevňuje na zeď pomocí tří vrutů
4mm (C) skrz připravené otvory v zadní části plastové
schránky. Horní otvor (A) umožňuje snadné zavěšení a
vystředění, spodní střední otvory (B) zajistí jednotku proti
vysunutí. Pro zajištění vodotěsnosti je nutné po připevnění
jednotky utěsnit spodní střední otvor silikonem. Jiné
předlisované
otvory
v případě
venkovního
použití
nepoužívejte.
Při výběru umístění ovládací jednotky dbejte na to, aby jednotka byla volně přístupná a nebyla
vystavována vysokým okolním teplotám. Displej ovládací jednotky nesmí být vystaven přímému
slunečnímu záření !!!
U ovládacích jednotek EC 401 a EC 601 s interním transformátorem si zkontrolujte nejprve připojení
jednotky k transformátoru 24V AC (z výroby již provedeno) a teprve potom připojte transformátor k síti
230V.
Připojení přívodního kabelu 230V k transformátoru proveďte následujícím způsobem:


13.2 Standardní testovací program



UPOZORNĚNÍ :
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Otevřete dvířka ovládací jednotky a vysuňte kryt svorkovnice tahem dolů. Povolte šroubky a vyjměte
krytku chránící svorkovnici transformátoru.
Pomocí zkoušečky se přesvědčte, zda přívodní kabel 230V není pod napětím.
Provlečte přívodní kabel 230V levým otvorem ve spodní části ovládací jednotky a připojte jej na
svorkovnici umístěnou pod transformátorem.
Barevné označení vodičů: L – fáze (hnědý,černý), N – pracovní nula (modrý).
K utěsnění prostupů ve spodní části schránky (pro kabely) a zajištění kabelů proti vytržení používejte
svěrné ochranné vývodky.
Vraťte ochrannou krytku svorkovnice transformátoru zpět a zajistěte ji šroubky.
Připojte záložní zdroj (pro uchování dat) 9V na konektor umístěný pod krytem v zadní části
ovládacího panelu (při uvedení do provozu vkládejte vždy novou alkalickou baterii). Po instalaci
záložního zdroje se na displeji zobrazí symbol výpadku elektrického proudu.

4




Jako záložní zdroj smí být použita pouze alkalická baterie 9V, nikdy nesmí být použity dobíjecí
články (např. Ni-Cd, Ni-MH, apod.).
Nahoďte jistič přívodního kabelu. Na displeji zhasne symbol výpadku elektrického proudu.
Vnitřní uspořádání ovládací jednotky
EC 401 a EC 601 :
A
B
C
D
E

LCD displej
Stiskací ovládací tlačítka
Krytka svorkovnice transformátoru
Otočný přepínač
Ochranný kryt svorkovnice ovl. jed.
1
konektor pro připojení 9V
záložní baterie
2
místo pro uložení baterie
3
svorkovnice pro připojení
cívek elektromagnetických
ventilů a senzorů
4
resetovací tlačítko




otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO
závlaha se spustí bez vazby na čidlo, tedy i v případě, když je v automatickém režimu čidlem
blokována




na displeji se zobrazí číslo první spuštěné sekce, odpočet doby závlahy a blikající symbol
postupně budou spuštěny všechny sekce po dobu nastavenou v ovládací jednotce dle
příslušného programu
chcete-li závlahu ukončit dříve, než uplyne celý cyklus, přepněte otočný ovladač na několik vteřin
do polohy DOČASNĚ VYPNUTO a pro pokračování v programu nastaveném v ovládací
jednotce zpět do polohy REŽIM AUTO



11.2 nastavení vlastního závlahového cyklu


otočný ovladač nastavte
CYKLUS MANUÁLNÉ



tlačítkem



nebo
nastavte délku závlahy pro příslušnou sekci
stejným způsobem postupujte u dalších sekcí





L N




ZÁLOŽNÍ ZDROJ


Ovládací jednotky EC jsou vybaveny neprchavou pamětí umožňující dočasné udržení reálného času a
naprogramovaných dat i bez záložního zdroje 9V. Pro překlenutí delších nebo častějších výpadků
napájení 230V je nutné připojit k ovládací jednotce záložní zdroj. Jako záložní zdroj používejte výhradně
alkalické baterie 9V. Nikdy nepoužívejte dobíjecí články Ni-Cd, Ni-MH, apod. neboť mohou
způsobit závažné poškození přístroje.
Pokud je ovládací jednotka doplněna záložním zdrojem, zobrazí se v případě výpadku elektrického
proudu na displeji symbol NO AC. Po obnovení dodávky elektrického proudu symbol zhasne. Dojde-li
k výpadku napájení během závlahového cyklu, zavlažování je přerušeno, po obnovení napájení
pokračuje dál od místa přerušení ( zavlažování proběhne kompletně). Pokud není v jednotce
vložena záložní 9V baterie, nebo je vybitá, je zavlažování přerušeno a po obnovení napájení již
nepokračuje dál! Pro zajištění správné funkce přístroje v případě delších nebo častějších výpadků
napájení 230V doporučujeme kontrolu kapacity záložního zdroje a v případě jeho vybití jeho výměnu.
K výměně baterie dochází zpravidla na jaře při napouštění závlahového systému, kdy se do ovládací
jednotky vkládá nová alkalická baterie 9V. Naopak na podzim při zazimování závlahového systému
baterii 9V vyjměte a ekologicky znehodnoťte. Nikdy do ovládací jednotky znovu nevkládejte baterii
použitou v předešlé sezóně.



záložní zdroj zachová
v ovládací jednotce
veškerá nastavená data
(programy) včetně času,
avšak není schopen
ovládat hlavní ani sekční
elektromagnetické ventily

5

nastavte číslo požadované sekce a tlačítkem

pomocí tlačítka
nastavte číslo sekce od které má být cyklus spuštěn (chcete-li spustit celý
cyklus, ponechte číslo 1)
otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO
závlaha se spustí bez vazby na čidlo, tedy i v případě, když je v automatickém režimu čidlem
blokována
na displeji se zobrazí číslo první spuštěné sekce, odpočet doby závlahy a blikající symbol
postupně budou spuštěny všechny sekce po dobu nastavenou v ovládací jednotce dle
příslušného programu
chcete-li závlahu ukončit dříve, než uplyne celý cyklus, přepněte otočný ovladač na několik vteřin
do polohy DOČASNĚ VYPNUTO
a pro pokračování v programu nastaveném v ovládací
jednotce zpět do polohy REŽIM AUTO
po ukončení manuálně spuštěného vlastního závlahového cyklu se ovládací jednotka
automaticky vrátí k původnímu programu nastaveném v bodě č.4

Kromě běžných uživatelských funkcí umožňují ovládací jednotky EC využití dalších čtyř
nadstandardních režimů.
Tyto režimy jsou určeny především pro náročné systémy a pokročilé uživatele.
Jejich využití doporučujeme teprve po dokonalém zvládnutí všech běžných
uživatelských funkcí.
REŽIM AUTO

Zrychlené manuální spuštění závlahového cyklu nebo sekce




alkalická
baterie
9V

polohy

UPOZORNĚNÍ :

12.
Poznámka :

do



otočný ovladač ponechte v poloze REŽIM AUTO
stiskněte tlačítko
a ponechte stisknuté po dobu min. 2 vteřiny
časový údaj na displeji ovládací jednotky bliká po dobu dvou vteřin, během kterých můžete
tlačítkem
nastavit požadovaný program A, B, C a tlačítky
nebo
změnit délku závlahy
po uplynutí dvou vteřin od posledního stisknutí tlačítka se spustí automaticky závlaha první
nastavené sekce, na displeji bude zobrazeno číslo probíhající sekce, označení běžícího
programu, odpočet doby závlahy a blikající symbol probíhající závlahy
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9.

DISPLEJ , FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

displej ovládací jednotky zobrazuje symbol OFF, blikající číslicí
počet dní blokování závlahy (v našem případě OFF 1 – závlaha se
přepne do automatického režimu po uplynutí jednoho dne) a
symboly
a
pro okamžité zrušení časového blokování otočte ovladač na několik
vteřin do polohy DOČASNĚ VYPNUTO a po té vraťte zpět na
REŽIM AUTO

Uspořádání ovládací jednotky EC 601i (provedení pouze pro vnitřní prostředí – trafo externí)

Procentuální změna nastavených závlahových časů

Ovládací jednotky EC umožňují procentuální změnu nastavených dat (délky závlahy pro jednotlivé
sekce) v rozmezí 10 – 150%. Tato funkce umožňuje např. v podzimních měsících útlum závlahy nebo
naopak v letních měsících prodloužení doby závlahy bez zásahu do naprogramovaných dat.
Procentuální změna je vždy společná pro všechny programy (A, B, C).


otočný ovladač nastavte do polohy SEZÓNNÍ ZMĚNA



tlačítkem
nebo
pro všechny sekce



stisknutím tlačítka
nebo
měníte procenta
v rozmezí 10 – 150 %. Každá jednotlivá čárka ve
sloupci představuje 10 %

zadejte procentuální změnu délky závlahy
SEZÓNNÍ ZMĚNA

Poznámka : Časy naprogramované dle bodu č. 4 odpovídají vždy velikosti
100%.

10.

Manuální spuštění jednotlivých sekcí


otočný ovladač nastavte do polohy SEKCE MANUÁlNĚ



tlačítkem





tlačítkem
nebo
nastavte délku závlahy
otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO
na displeji se zobrazí číslo spuštěné sekce, odpočet




11.

nastavte číslo požadované sekce

SEKCE MANUÁLNĚ

doby závlahy a blikající symbol
závlaha se spustí bez vazby na čidlo, tedy i v případě, když je v automatickém režimu čidlem
blokována
chcete-li závlahu manuálně spuštěné sekce ukončit dříve, než uplyne její nastavená délka,
přepněte otočný ovladač na několik vteřin do polohy DOČASNĚ VYPNUTO a pro pokračování
v programu nastaveném v ovládací jednotce zpět do polohy REŽIM AUTO

Manuální spuštění závlahového cyklu

11.1 výběr závlahového cyklu nastaveného v ovládací jednotce


otočný ovladač nastavte
CYKLUS MANUÁLNÉ

do

polohy
sssss

CYKLUS MANUÁLNĚ



tlačítkem



pomocí tlačítka
nastavte číslo sekce od které má být
cyklus spuštěn (chcete-li spustit celý cyklus, ponechte číslo 1)

zvolte program (A, B, C)
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A
B
C
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LCD displej
Svorkovnice ovládací jednotky
Stiskací ovládací tlačítka
Externí transformátor 230V / 24V AC

Symbol zobrazený při nastavování délky závlahy
Symbol zobrazený při nastavování startovacího času (1 – 4)
Symbol zobrazující číslo sekce (dle typu ovládací jednotky – 2, 4 nebo 6 sekcí)
Symbol volby programu A, B nebo C
Symbol týdenního kalendáře (přičemž 1 znamená pondělí až 7 znamenající neděli)
Symbol probíhající závlahy (obrázek postřikovače bliká)
Symbol zablokované závlahy (obrázek postřikovače je v přeškrtnutém kolečku a svítí trvale)
Symbol aktivního čidla (je-li zobrazen, tak čidlo blokuje závlahu v automatickém režimu)
Symbol procentuální změny nastavených časů délky závlahy v rozmezí 10 % - 150 %
(graficky zobrazuje velikost procentuální změny – jedna čárka ve sloupci představuje 10 %)
Symbol závlahových dnů - tedy dnů, kdy závlaha v týdenním kalendáři probíhat bude
Symbol dnů bez závlahy - tedy dnů, kdy závlaha v týdenním kalendáři probíhat nebude
Symbol závlahového intervalu ve kterém bude závlaha probíhat
Konektor pro připojení 9V záložní alkalické baterie
Místo pro uložení 9V záložní alkalické baterie
Oddělovací přepážka ve svorkovnici (zabraňuje náhodnému doteku mezi jednotlivými kontakty)
Resetovací tlačítko
Adaptér vedení vodičů (slouží k ochraně a k usnadnění vedení vodičů ke svorkám)

6

PŘIPOJENÍ SVORKOVNICE



ve dnech u kterých je zobrazen symbol

bude probíhat závlaha, v ostatních dnech bude

závlaha zablokována - symbol
Ventil 4




Svorkovnice ovládací jednotky EC 6

stiskněte tlačítko
a stejným způsobem postupujte u ostatních programů
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač do polohy ZÁVLAHOVÝ KALENDÁŘ

Příklad :

závlaha bude probíhat každý den
alkalická
baterie
9V

závlaha bude probíhat každý den mimo středu a sobotu

Ventil 3

5.2 Nastavení závlahového intervalu
Vodič hlavního
elektromagnetického ventilu

Ventil 2

Vodiče sekčních
elektromagnetickýh ventilů



otočný ovladač nastavte do polohy ZÁVLAHOVÝ KALENDÁŘ



tlačítkem

zvolte program (A, B, C)



tlačítkem

nastavte blikající kurzor na pozici 7 a stiskněte

tlačítko

Ventil 1



, na displeji se zobrazí symbol

tlačítkem
nebo
nastavte závlahový interval v rozmezí 1 –
31 dní (např. 4 - závlaha bude probíhat každý čtvrtý den počínaje
dneškem)
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač do polohy
REŽIM AUTO

Hlavní elektromagnetický ventil
Společný nulový vodič všech elektromagnetických ventilů

AC
SEN
C
P
1-6
RST

-

6.




svorky pro připojení napájení z transformátoru 230V / 24V AC, 15VA
svorky pro připojení čidla
svorka společného nulového vodiče všech elektromagnetických ventilů
svorka pro připojení hlavního elektromagnetického ventilu, resp. relé k ovládání čerpadla
svorky pro připojení sekčních elektromagnetických ventilů
resetovací tlačítko

K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a příslušnými čidly používejte výhradně
zemních vodičů CYKY s průřezem 1,5mm2 (vzdálenost mezi ovládací jednotkou a nejvzdálenějším
elektromagnetickým ventilem do 300m) nebo 2,5mm2 (vzdálenost nad 300m). Vodiče zajistěte do
svorkovnice jednotky pomocí šroubků. Vždy se ujistěte, zda vodič je ve svorkovnici řádně připevněn.
Vodiče nikdy nepřipojujte do svorkovnice v okamžiku, kdy příslušná sekce je pod proudem –
nebezpečí zkratu!

7.

REŽIM AUTO

otočný ovladač nastavte do polohy REŽIM AUTO
displej zobrazuje aktuální čas a den
závlaha bude probíhat automaticky dle nastavených časů, v případě
aktivace některého z čidel dojde k zablokování závlahy a na displeji
se zobrazí nápis OFF a symboly

a

Zablokování závlahy





Ovládací jednotky EC umožňují připojení pouze jednoho sekčního elektromagnetického ventilu a
jednoho hlavního elektromagnetického ventilu nebo relé k ovládání čerpadla. Do svorkovnice sekčního
elektromagnetického ventilu zapojujte vždy jen jeden elektromagnetický ventil.
Vodiče sekčních elektromagnetických ventilů se zapojují do svorkovnice s číselným označením příslušné
sekce (1 – 6).
Společný nulový vodič elektromagnetických ventilů se připojuje do svorkovnice s označením C.

Automatický režim závlahy

8.

DOČASNĚ VYPNUTO

otočný ovladač nastavte do polohy DOČASNĚ VYPNUTO
na displeji ovládací jednotky se po několika vteřinách zobrazí nápis OFF
systém je trvale zablokován do doby než přepnete ovladač zpět do
polohy REŽIM AUTO

Časové blokování ovládací jednotky

Ovládací jednotku EC je možné dočasně zablokovat po dobu 1 – 7 dní DOČASNĚ VYPNUTO

UPOZORNĚNÍ :



otočný ovladač nastavte do polohy DOČASNĚ VYPNUTO

K ovládací jednotce nikdy nepřipojujte současně více než dva elektromagnetické ventily
(hlavní + sekční). Současné sepnutí více než dvou elektromagnetických ventilů může
způsobit poškození transformátoru, případně elektrických obvodů ovládací jednotky!!!
7



tlačítkem
nebo
zadejte počet dní po které bude ovládací
jednotka zablokována (1 – 7), např. OFF 1
otočný ovladač nastavte zpět do polohy REŽIM AUTO
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPOJENÍ ČIDEL

Příklad:
Nastavení RUN TIMES

Výsledné nastavení průběhu závlahy

a)





PROGRAM A :
Sekce 1 - doba závlahy
Sekce 2 - doba závlahy
Sekce 3 - doba závlahy
Sekce 4 - doba závlahy


3 min.
4 min.
2 min.
0 min.

0:03
0:04
0:02
0:00

b)





PROGRAM B :
Sekce 1 - doba závlahy
Sekce 2 - doba závlahy
Sekce 3 - doba závlahy
Sekce 4 - doba závlahy

0 min.
4 min.
2 min.
0 min.

0:00
0:04
0:02
0:00

c)





PROGRAM C :
Sekce 1 - doba závlahy 0 min.
Sekce 2 - doba závlahy 6 min.
Sekce 3 - doba závlahy 0 min.
Sekce 4 - doba závlahy 10 min.

0:00
0:06
0:00
0:10





Sekce 1 - doba závlahy 2x3 min., progr. A
(závlaha proběhne v čase 8:00-8:03, 19:00-19:03)
Sekce 2 - doba závlahy 2x4 min.,1x4 min.,1x6min., progr. A, B ,C
(závlaha proběhne v čase 8:03-8:07, 10:00-10:04, 19:03-19:07,
22:15-22:21)
Sekce 3 - doba závlahy 2x2 min., 1x2 min., progr. A, B
(závlaha proběhne v čase 8:07-8:09, 10:04-10:06, 19:07-19:00)
Sekce 4 - doba závlahy 1x10 min., progr. C
(závlaha proběhne v čase 22:21-22:31)
8:00 (A)
8:00-8:03
8:03-8:07
8:07-8:09
9 min. celkem

Nastavení START TIMES
a)


PROGRAM A :
Startovací časy :

8.00

19:00

( max. 4 startovací časy / program )

b)


PROGRAM B :
Startovací časy :

10:00

-

( max. 4 startovací časy / program )

c)


PROGRAM C :
Startovací časy :

22:15

-

( max. 4 startovací časy / program )

sekce
1
2
3

10:00 (B)
10:00-10:04
10:04-10:06
6 min. celkem

2
3

19:00 (A)
19:00-19:03
19:03-19:07
19:07-19:09
9 min. celkem

1
2
3

22:15 (C)
22:15-22:21
22:21-22:31
16 min. celkem

2
4

UPOZORNĚNÍ :
Zkontrolujte, zda nedochází u jednotlivých programů k překrývání závlahových cyklů.

5.

Volba závlahového kalendáře

Ovládací jednotky EC umožňují provozování závlahového systému ve dvou různých dlouhodobých
režimech pro každý z programů A, B, C.



týdenní závlahový kalendář - pevné nastavení závlahových dnů v týdnu
závlahový interval v rozmezí 1 – 31 dní

Ke všem ovládacím jednotkám EC je možné připojit libovolný typ čidla (srážkové MINI CLIK, RAIN CLIK,
teplotní FREEZE CLIK nebo větrné WIND CLIK).
Příslušné čidlo (nebo více sériově zapojených čidel) se připojují ke svorkovnici dvěma způsoby:
1. Čidlo zapojené na svorkovnici v pozici SEN
Při
aktivaci
čidla
dojde
k zablokování
závlahového systému a na displeji ovládací
alkalická
baterie
9V

jednotky se zobrazí symboly OFF ,
a
.
Manuální spuštění sekce nebo cyklu je možné
provést i během aktivovaného čidla. V případě
že není použito žádné čidlo, pozice SEN musí
zůstat spojena propojovací svorkou. Tohoto
způsobu je vhodné použít v případech, kdy
všechny sekce budou pracovat s vazbou na
srážkové čidlo. (Čidlo ovšem blokuje závlahu
pouze
v automatickém
režimu,
nikoliv
manuálním.)
2. Čidlo zapojené v obvodu elektromagnetických ventilů
Při aktivaci čidla dojde k zablokování
všech elektromagnetických ventilů,
které mají společný nulový vodič
napojen na obvod čidla. Ostatní
elektromagnetické ventily jsou trvale
v provozu bez ohledu na čidlo.
Pozice SEN musí zůstat spojena
propojovací svorkou! Na displeji
ovládací jednotky se nezobrazuje
aktivace čidla. Tohoto typu připojení
se používá zejména tehdy, když část
závlahy pracuje v závislosti na čidle
a zbytek trvale bez čidla (závlaha
rostlin
umístěných
např.
pod
střechou nebo ve skleníku apod.).

alkalická
baterie
9V

Sekce č.1, 2 a 3 zapojena v obvodu spolu se srážkovým čidlem, sekce
č.4 spolu s hlavním el. ventilem trvale v provozu bez vazby na čidlo.

5.1 Týdenní závlahový kalendář


otočný přepínač nastavte do polohy ZÁVLAHOVÝ KALENDÁŘ



tlačítkem



tlačítkem

zvolte program (A, B, C)
nebo

nastavte dny ve kterých požadujete závlahu (1 - 7)

nastavuje den závlahy (zobrazeno
ruší den závlahy (zobrazeno


ZIMNÍ OPATŘENÍ

stisknutím tlačítka
na následující den

nebo

)

)

Po ukončení sezóny přepněte otočný ovladač do polohy DOČASNĚ
VYPNUTO, odpojte transformátor od sítě 230V a vyjměte záložní
zdroj. Ovládací jednotky EC nevyžadují žádná další zvláštní zimní
opatření.

blikající kurzor automaticky přejde

11

8

DOČASNĚ VYPNUTO

PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY
Poznámka : Pojmem startovací čas se rozumí okamžik, kdy odstartuje
závlahový cyklus všech sekcí v pořadí a délkách nastavených v bodě 4.
Jednotlivé sekce na sebe automaticky navazují v pořadí 1 až 6 a délka
celého cyklu je dána součtem všech nastavených sekcí. Číselné označení 1
až 4 před startovacím časem označuje pak jeho pořadí a nikoliv číslo
sekce!

Programování ovládací jednotky EC
se provádí pomocí stiskacích tlačítek
umístěných v pravé horní části
ovládacího panelu a otočného
ovladače pro přepínání funkcí
uprostřed ovládacího panelu.

3.

1.

Nastavení aktuálního času a data

DATUM A ČAS



otočný přepínač nastavte do polohy DATUM A ČAS



stisknutím tlačítka

nebo

REŽIM AUTO

Mazání startovacích časů


otočný ovladač nastavte po polohy STARTOVACÍ ČASY



tlačítkem
provést mazání



tlačítkem
vymazán



tlačítkem
nebo
nastavte na displeji symbol
OFF (v případě 24 HOD volby tento symbol následuje
po 23:45)
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač
do polohy REŽIM AUTO



nastavte aktuální hodinu a

STARTOVACÍ ČASY

zvolte program ve kterém chcete
zvolte startovací čas který má být

stiskněte tlačítko


tlačítkem

nebo



tlačítkem

zadejte požadovaný režim AM/PM nebo 24HR a stiskněte




tlačítkem
nebo
nastavte aktuální den (1 – 7)
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač do polohy REŽIM AUTO

nastavte minuty a stiskněte tlačítko

4.

Nastavení doby závlahy pro jednotlivé sekce (zóny)


otočný ovladač nastavte do polohy DÉLKA ZÁVLAHY



tlačítkem



tlačítkem



2.



Nastavení startovacích časů
STARTOVACÍ ČASY



otočný ovladač nastavte po polohy STARTOVACÍ ČASY



tlačítkem
zvolte program (ovládací jednotky EC
umožňují nastavení čtyř startovacích časů pro každý ze
tří programů A, B, C)



tlačítkem



probíhá v intervalu 15 min.) a stiskněte tlačítko
stejným způsobem nastavte ostatní startovací časy




nebo



nastavte první startovací čas (nastavení

pokud chcete nastavit startovací časy pro další program (např. B), stiskněte tlačítko
postupujte stejným způsobem jako v programu A
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač do polohy REŽIM AUTO

9





zvolte program (A, B, C)
nebo

nastavte délku závlahy pro

sekci č.1 a stiskněte
, čas se nastavuje ve formátů
hod:min, například 0:06 - 6 minut
délku závlahy pro jednotlivé sekce lze nastavit
v rozmezí 0 min - 4 hod. v minutových krocích
stejným způsobem nastavte délky závlahy pro ostatní
sekce
pokud chcete nastavit délky závlahy pro další program
(např. B), stiskněte tlačítko
a postupujte
stejným způsobem jako v programu A
u sekcí, které nemají být v daném programu spuštěny,
nastavte délku závlahy 0:00
po nastavení aktuálních údajů přepněte otočný ovladač
do polohy REŽIM AUTO

a

10

DÉLKA ZÁVLAHY

