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 A پارامترھای دور دایره
 باشد، طبق برنامھ داده شده بھ آن عمل میکند.  Autoوقتی کنترلر در حالت

 
 
 

 برای تنظیم زمان و تاریخی کھ در آن ھستیم کاربرد دارد. setدکمھ 
 
 

 در این حالت زمان شروع آبیاری را تنظیم میکنیم.
 
 

 این عالمت برای تخصیص مدت زمان آبیاری برای ھر برنامھ است. 
 

 این عالمت برای تعیین دورآبیاری بین دو بازه آبیاری می باشد.
 

 B پارمترھای برنامھ ریزی
 برای افزایش مقادیر

 

 مقادیر و رفتن بھ گزینھ بعدی برای ثبت
 

  مقادیربرای کاھش 

 

 

۱ ۲ 

ایستگاهه با قابلیت دریافت دو برنامه مستقل موجود  8و  4،6در مدلهاي  C-dialکنترلرهاي رین مدل 
 آبیاري قابل تنظیم است. رزمان آبیاري و دومدت پارامتر زمان شروع آبیاري،  3است. و با 
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 راهنماي کلیدها:
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 C کابلھای ورودی ترمینال
 AC 24 VACولت ۲۴محل اتصال برق آداپتور 

 Sensor ورودی سنسورھای باران و ... ترمینال

 M شیر اصلی یا رلھ پمپ محل اتصال سیم

 8…1 ھر ایستگاهھای ورودی شیربرقی
 16 دکمھ پاک کردن برنامھ داده شده

 17 آمپر ۱فیوز محافظت 
 18 کنترلر Restartدکمھ 

 Extra 

 MANUL برای آبیاری بصورت دستی بدون اختالل در برنامھ داده شده

 BUDGET برای تغییر زمان آبیاری با درصدی از زمان آبیاری پایھ

 Screen صفحھ نمایش

 1 نشاند دھنده فعال بودن سنسور باران

 2 اخطار اتمام باطری
 3 آبیاری بعدینشان دادن شروع 

 4 نشان دادن زمان شروع آبیاری

 5 نشان دادن برنامھ ھا

 6 نشان دادن روند آبیاری
 Budget( 7نشان دادن درصد آبیاری ساالنھ (

 8 نشان دادن ساعت
 9 نشان دادن روز

 10 نشان دادن مدت زمان آبیاری 

 11 روزھای ھفتھ

 12 نشان دادن دورآبیاری بین ھر چرخھ

 13 دادن پروسھ آبیاری دستی نشان
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۵ ۶ 

 کنترلر نصب کابلها به ترمینالهاي نحوه

 برنامه ریزي:دستورالعمل 

  -شروع آبیاري و تنظیم آن  با + و  تعیین زمان دقیق): Start timeگام اول(

تکرار آن  ، و -تعیین مدت زمان آبیاري و تنظیم آن  با + و ): Duration timeگام دوم(

 ).Bدوم(برنامه  براي برنامه

با بردن نشانه روي این عالمت روزهایی از هفته رو که باید آبیاري صورت ): Frequencyگام سوم(
 .دوم ي برنامهاتکرار بر نشان میدهیم. –گیرد با + و روزهایی که آبیاري صورت نمیگرد با 

روي صفحه  Allبراي آبیاري دستی با بردن نشانه روي این عالمت، کلمه ): Manualآبیاري دستی(

دقیقه شروع به آبیاري  3، همه مناطق به مدت Enterدادن دکمه  چشمک میزند که با فشار نمایش

 . امکان پذیر نیستدقیقه  3میکنند که تغییر این 

 را 1 منطقه از نظر مورد زمان مدت توانید می شما ، با فشار دادن دکمه +Allبعد از چشمک زدن گزینه
 فشار دیگر مناطق براي دستی آبیاري زمان مدت تنظیم براي تکرار و تایید براي را ENTER و کنید انتخاب

 .دهید

 از را آبیاري هاي زمان تمام همزمان طور به تا دهد می این گزینه اجازه):Budgetآبیاري فصلی(

 .دهید تغییر ٪200 حداکثر تا ٪10 حداقل

میتوان   - شمک میزند، و با فشردن دکمه + یاروي صفحه نمایش چ 100با فشار دادن این دکمه عدد 
 تایید نمود. Enterاین درصد را کم یا زیاد کرد. و سپس با 
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