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STEROWNIK ITC
Ulokowaæ sterownik w pobli¿u Ÿród³a energii 230 V, 50 Hz.
Sterownik musi byæ pod³¹czony do gniazdka elektrycznego
odpowiadaj¹cego standardom i chronionej bezpiecznikiem
w panelu elektrycznym.
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Pod³¹czanie do przewodów elektrycznych
Wszystkie ponumerowane koñcówki mog¹ funkcjonowaæ z jednym tylko zaworem RAIN BIRD.
Dodatkowo, g³ówny zawór lub przekaŸnik w³¹czaj¹cy pompê mo¿e byæ pod³¹czony do terminalu „P”.
Nale¿y dobraæ odpowiedni przekrój przewodów ³¹cz¹cych zawór ze sterownikiem, nastêpnie upewniæ siê,
¿e wszystkie kable s¹ dostosowane do uk³adania pod ziemi¹ i pracy z niskimi napiêciami.
Wszystkie ³¹czniki do zaworów oraz wszystkie ³¹czniki kabli musz¹ byæ wodoodporne.
U¿yæ szybkoz³¹cza: DBY, DBR, DBM, KING.
Poni¿ej zamieszczono schematy okablowania.
A - skrzynka elektrozaworu
B - przekaŸnik w³¹czaj¹cy pompê
C - przekaŸnik zasilania
D - pompa
E - transformator
F - zawór g³ówny
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Przy³¹czone
w jednym kanale
kablowym

Przy³¹czone
w jednym kanale
kablowym

Przy³¹czone
w jednym kanale
kablowym

W³¹czanie pompy lub zaworu g³ównego
Zacisk oznaczony liter¹ „P” jest u¿ywany do automatycznego w³¹czania pompy za pomoc¹ przekaŸnika lub do otwierania zaworu g³ównego. Na zacisku „P” napiêcie pojawia siê tylko podczas dzia³ania
zaworu nawadniaj¹cego. Zalecane przekaŸniki w³¹czaj¹ce pompê: FINDER 55-1, HAGER E123-01
lub odpowiednik.
UWAGA:
Jeœli nie s¹ u¿ywane wszystkie stacje, a przekaŸnik w³¹czaj¹cy pompê jest pod³¹czony do sterownika,
wówczas nie pracuj¹ce stacje musz¹ byæ prze³¹czone (³¹czenie na krzy¿) do stacji aktualnie pracuj¹cej. Jeœli nie pracuj¹ce stacje nie s¹ pod³¹czone i sterownik podejmie pracê z programem domyœlnym
po d³ugim okresie przerwy w dop³ywie energii elektrycznej, pompa mo¿e pracowaæ na sucho, czego
efektem mo¿e byæ jej uszkodzenie.
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PROGRAMOWANIE
Ikony symbolizuj¹ ró¿ne funkcje i informuj¹, jak¹ funkcje aktualnie programujemy. Aby wywo³aæ
konkretn¹ funkcjê, nale¿y wielokrotnie przyciskaæ klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹ do momentu
pojawienia siê ikony po¿¹danej funkcji na wyœwietlaczu. Ka¿dy etap programowania jest automatycznie zatwierdzany przez naciœniêcie klawisza oznaczonego prost¹ strza³k¹ i przejœcie do
nastêpnej funkcji w menu.
I. Ustawianie zegara
Przy uruchamianiu sterownika po raz pierwszy
oraz po ponad 24-godzinnej utracie zasilania
pojawia siê ikona przedstawiaj¹ca zegar.

1.1 Ustawianie aktualnego czasu
Ustawianie czasu odbywa siê przy u¿yciu klawiszy
+/On i -/Off. Klawisz +/On s³u¿y do przestawiania
godzin i minut do przodu, -/Off do ty³u.
Naciœniêcie i przytrzymanie jednego z nich przez
ponad 2 sekundy spowoduje w³¹czenie szybkiego
przestawiania godzin i minut.
1.2 Ustawianie aktualnego dnia tygodnia
Nacisn¹æ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹,
by przemieszczaæ kwadratowy kursor po dniach
tygodnia ponumerowanych 1-7 (1-poniedzia³ek,
2-wtorek itd.).
Nale¿y umieœciæ kursor na aktualnym dniu t
ygodnia. Przyk³ad: dziœ jest œroda. Umieszczamy
kursor na „3”.
II. Ustawianie dni zraszania dla ka¿dego programu (A lub B)

Wcisn¹æ klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹,
by wywo³aæ t¹ funkcjê. Wybraæ program A lub B
przy pomocy klawisza AB. Ta funkcja pozwala
na przypisanie programu do okreœlonego typu
nawadniania (Przyk³ad: program A dla trawników,
B dla kwietników).
U¿yæ klawisza oznaczonego okr¹g³¹ strza³k¹,
by przesuwaæ kwadratowy kursor poprzez dni
tygodnia (1-7, 1=poniedzia³ek). Klawisze +/On
i -/Off s³u¿¹ do ustawiania lub kasowania dni
nawadniania.
Dni z nawadnianiem oznacza siê kwadracikiem,
dni bez kwadracika to dni bez nawadniania.
Gdy korzystamy z obu programów, A i B, nale¿y
wcisn¹æ klawisz AB i powtarzaæ powy¿sz¹
procedurê dla programu B.
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III. Ustawianie godziny rozpoczêcia nawadniania
Najpierw wciskamy klawisz oznaczony prost¹
strza³k¹ by zyskaæ dostêp do tej funkcji.
Oba programy (A i B) mo¿na wystartowaæ 2 razy
w ci¹gu dnia.
Wprowadzamy odpowiedni¹ godzinê (czas
startowy), o której pierwszy zawór powinien siê
otwieraæ.
Inne zawory w tym programie bêd¹ otwieraæ siê automatycznie po kolei i rozpocznie siê nawadnianie,
które trwaæ bêdzie przez okres zaprogramowany w punkcie IV.
Aby wprowadziæ czas startowy, nale¿y wybraæ program przy pomocy klawisza AB.
Nastêpnie ustawiæ czas przy pomocy klawiszy +/On i -/Off. Aby wprowadziæ drugi czas startowy
(nie jest to konieczne), wcisn¹æ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹, a nastêpnie u¿yæ klawiszy +/On
i -/Off i w ten sposób wprowadziæ drugi czas.
Jeœli chcemy ustawiæ czasy startowe dla innych programów, wciskamy klawisz AB,
a nastêpnie powtarzamy opisan¹ powy¿ej procedurê.
By skasowaæ czas startowy, naciskaæ klawisz oznaczony zakrêcon¹ strza³k¹ do momentu,
gdy uka¿e siê wprowadzony wczeœniej czas startowy, który chcemy usun¹æ.
Przytrzymaæ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹ przez co najmniej 2 sekundy. Nastêpnie wcisn¹æ
klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹, by wprowadziæ zmianê i przejœæ do nastêpnej funkcji.
UWAGA:
Sterownik automatycznie zachowuje czasy startowe w kolejnoœci chronologicznej od godz. 0:00 - 23:59.
Jeœli czas startowy zosta³ zaprogramowany w ten sposób, ¿e zachodzi na inny nie ukoñczony okres
nawadniania, sterownik przetrzyma drugi czas startowy do momentu jego ukoñczenia.

IV. Ustawianie d³ugoœci nawadniania dla ka¿dego zaworu

Naciskaæ przycisk oznaczony prost¹ strza³k¹, do chwili
ukazania siê na wyœwietlaczu powy¿szej funkcji.
Ka¿dy zawór musi byæ przypisany do programu (A lub
B) przy pomocy klawisza AB.
U¿yæ klawiszy +/On lub -/Off aby ustawiæ czas
nawadniania od 1 minuty do 4 godzin w przedzia³ach
jednominutowych. Numer zaworu pojawia siê po lewej
stronie ekranu.
Nacisn¹æ klawisz oznaczony okr¹g³¹ strza³k¹, by przejœæ do nastêpnego zaworu i powtórzyæ powy¿sz¹
procedurê.
Uwaga: W przypadku nak³adania siê czasów, tzn., gdy pierwsze zraszanie jeszcze siê nie zakoñczy³o,
a ma siê rozpocz¹æ drugie, sterownik automatycznie przetrzyma drugie zraszanie, do momentu
zakoñczenia pierwszego.
Nacisn¹æ klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹ i przejœæ do nastêpnej funkcji.
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V. Bud¿et wodny
Funkcja bud¿etu wodnego jest u¿ywana w celu ustawienia d³ugoœci trwania nawadniania dla obu
programów (A i B) od 0 do 200% bez potrzeby przeprogramowywania czasów nawadniania dla ka¿dego
zaworu.
Bud¿et wodny mo¿e zredukowaæ ponownie czas nawadniania podczas dobrej pogody lub zwiêkszyæ
czas nawadniania podczas letnich upa³ów.

Ustawienie na 100% oznacza, i¿ wszystkie
zawory bêd¹ dzia³aæ przez d³ugoœæ czasu
zaprogramowan¹ w punkcie IV.
Przy pomocy klawiszy +/ON i -/OFF zwiêkszamy
lub zmniejszamy czas nawadniania w
przedzia³ach co 10%.
Ustawienie poni¿ej 100% ogranicza czas nawadniania.
Ustawienie powy¿ej 100% zwiêksza czas nawadniania.
Przyk³ad: „80” na wyœwietlaczu oznacza, i¿ czas nawadniania zosta³ zredukowany o 20% dla
wszystkich zaworów. Zawór, który ma pierwotnie zaprojektowany czas nawadniania na 10 minut,
bêdzie nawadnia³ tylko przez 8 minut.
Aby wy³¹czyæ funkcjê bud¿etu wodnego, nale¿y przyciskaæ klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹ do
momentu pokazania siê tej funkcji na wyœwietlaczu (oznaczenie: %). Przy pomocy klawiszy +/ON
i -/OFF ustawiæ 100 procent.
UWAGA: Zwiêkszony lub zmniejszony czas trwania nie pojawi siê na wyœwietlaczu w punkcie IV.
Jednak¿e, ikona % pojawi siê na wyœwietlaczu aby wskazaæ, i¿ bud¿et wodny jest u¿ywany.

VI. W³¹czanie/ wy³¹czanie systemu
Domyœlnym trybem jest tryb „w³¹czony”, który
pozwala na funkcjonowanie zaprogramowanego
nawadniania, jednak mo¿na wstrzymaæ
nawadnianie zarówno automatycznie jak
I rêcznie (podczas deszczowej pogody) bez
dokonywania zmian w programie nawadniania.

W tym celu nale¿y wywo³aæ na wyœwietlaczu symbol zraszacza przekreœlonego migaj¹cym krzy¿ykiem.
By wstrzymaæ nawadnianie, nale¿y wcisn¹æ klawisz -/OFF, wtedy krzy¿yk przestanie migaæ.
Poruszaj¹c siê po menu poprzez przyciskanie klawisza oznaczonego prost¹ strza³k¹, zobaczymy,
i¿ nie migaj¹cy krzy¿yk pojawi siê na wszystkich wyœwietlaczach poza jednym.
Aby przywróciæ poprzedni tryb nawadniania, nale¿y przyciskaæ klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹
do momentu, a¿ migaj¹cy krzy¿yk pojawi siê na wyœwietlaczu.
Teraz nale¿y wcisn¹æ +/ON, krzy¿yk zniknie. Nacisn¹æ dwukrotnie klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹,
by wróciæ do aktualnego czasu na ekranie.
Twój sterownik teraz dzia³a.
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FUNKCJE MANUALNE
Funkcjê t¹ wywo³ujemy przy pomocy klawisza oznaczonego d³oni¹ skierowan¹ w praw¹ stronê.
M. 1. Rêczne uruchamianie pojedynczego zaworu
Ikona oznaczona rêk¹ wzniesion¹ do góry z napisem
„STA” pojawi siê na ekranie. Numer zaworu pojawia
siê po prawej stronie. Wciskamy klawisz oznaczony
okr¹g³¹ strza³k¹ aby przejœæ do nastêpnych zaworów.
Przyk³ad: aby rêcznie uruchomiæ zawór numer 2,
nale¿y przyciskaæ klawisz oznaczony okr¹g³¹
strza³k¹ do momentu pojawienia siê numeru „2” na
wyœwietlaczu.
Wtedy nale¿y wcisn¹æ klawisz +/ON, aby otworzyæ
zawór. Nawadnianie rozpoczyna siê i jest to oznaczone
na ekranie symbolem migaj¹cego strumienia wody
Wyœwietlacz odlicza pozosta³y zaprogramowany czas
nawadniania (np. 12 minut) w przedzia³ach co 1 minutê.
Jeœli chcemy zatrzymaæ nawadnianie przed up³yniêciem
zaprogramowanego czasu, nale¿y wcisn¹æ klawisz -/OFF.
Migoc¹cy strumieñ zniknie.

Uwaga: Funkcja bud¿etu wodnego nie dzia³a w rêcznym trybie pojedynczego zaworu.
Aby wyjœæ z funkcji manualnych, nale¿y wcisn¹æ klawisz oznaczony d³oni¹ skierowan¹ w prawo,
wtedy pojawi siê pozycja wyczekuj¹ca na ekranie.

M 2. Rêczne uruchamianie programu
Wcisn¹æ klawisz oznaczony d³oni¹ skierowan¹
w prawo a nastêpnie klawisz oznaczony prost¹
strza³k¹ aby wywo³aæ tê funkcjê.
Ikona oznaczona wzniesion¹ d³oni¹ z napisem
„CYC” pojawi siê na ekranie. Przy pomocy
klawisza AB wybieramy program.
Nastêpnie naciskamy klawisz oznaczony +/ON,
aby uruchomiæ program.
Symbol migaj¹cego strumienia wody tryskaj¹cego
ze zraszacza oznacza, i¿ aktualnie nawadnianie
ma miejsce. Pierwszy numer zaworu w programie
pojawia siê po lewej stronie ekranu i pozosta³y
czas nawadniania dla zaworu jest odliczany.
Przyk³ad: 12 minut. W tym przyk³adzie, po 12
minutach pierwszy zawór siê zamknie i nastêpny
zawór rozpocznie nawadnianie.
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Reszta zaworów bêdzie nawadniaæ po kolei do momentu zakoñczenia programu.
Numer zaworu aktualnie dzia³aj¹cego pojawia siê po lewej stronie ekranu.
Jeœli bud¿et wodny jest u¿ywany z ustawieniem wy¿szym lub ni¿szym od 100%, obok symbolu
programu A lub B pojawi siê ikona oznaczona % i zwiêkszony lub zredukowany czas nawadniania
pojawi siê na wyœwietlaczu.
Aby zatrzymaæ nawadnianie przed ukoñczeniem programu, nale¿y wcisn¹æ klawisz oznaczony -/OFF.
Uwaga: Jeœli sterownik jest w trybie OFF (wy³¹czony), który jest oznaczony nie migaj¹cym krzy¿ykiem
na zraszaczu, wtedy rêczne uruchomienie nawadniania nie jest mo¿liwe.
M 3. Rêczne testowanie programu
Wciskamy klawisz oznaczony d³oni¹ skierowan¹ w prawo.
Nastêpnie przyciskamy dwukrotnie klawisz oznaczony prost¹ strza³k¹ aby wywo³aæ powy¿sz¹ funkcjê.

Na wyœwietlaczu pojawi siê ikona oznaczona
d³oni¹ skierowan¹ do góry z napisem „TEST”.
Ta funkcja pozwala przetestowaæ system
i wyregulowaæ zraszacze, jeœli to konieczne.
Ka¿dy zawór bêdzie dzia³a³ przez 3 minuty.
Wciskamy klawisz oznaczony +/ON aby
zadzia³a³y wszystkie zawory w kolejnoœci bez
wzglêdu na program do jakiego zawór jest
przypisany (A lub B).
Numer zaworu pojawi siê po lewej stronie ekranu.
Aby zatrzymaæ test przed jego zakoñczeniem
nale¿y wcisn¹æ klawisz -/OFF.
By zakoñczyæ funkcje rêczne, nale¿y wcisn¹æ
klawisz oznaczony d³oni¹ skierowan¹ w prawo.

Uwaga: Jeœli dla zaworu nie zaprogramowano ¿adnych czasów, zawór nie bêdzie dzia³a³ podczas
testu.

DZIA£ANIE PODCZAS PRZERWY W DOP£YWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Jeœli dioda LCD siê nie pali, oznacza to brak pr¹du (230V). Wtedy nawadnianie nie funkcjonuje, jednak
sterownik ITC posiada pamiêæ elektroniczn¹, która przechowuje zaprogramowane dane przez co
najmniej 24 godziny.
Jeœli przerwa w dop³ywie pr¹du trwa d³u¿ej, programy zostan¹ utracone.
W momencie przywrócenia energii, ka¿dy zawór jest automatycznie przypisany do programu A.
Rezerwowy program bêdzie dzia³a³ przez 8 godzin od momentu przywrócenia dop³ywu pr¹du.
Ka¿dy zawór bêdzie siê otwiera³ na 10 minut co 24 godziny.
W tej sytuacji konieczne jest ponowne zaprogramowanie sterownika ITC.
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FUNKCJA WYŒWIETLANIA SYMBOLU „ERR” W MOMENCIE ZWARCIA

Sterownik posiada diagnostyczny przerywnik
obwodu, który wskazuje, na którym zaworze pojawia
siê zwarcie.
Jeœli sterownik wykryje zwarcie na zaworze, ekran
nagle jest pusty i zawód przestanie dzia³aæ na 20
sekund. Wtedy zawór automatycznie podejmie pracê
na nowo.

Jeœli spiêcie zostanie potwierdzone, zawór ca³kowicie przestanie dzia³aæ i pojawi siê wiadomoœæ o b³êdzie.
Numer uszkodzonego zaworu pojawi siê na wyœwietlaczu wraz z migoc¹cym napisem „ERR” do momentu
naciœniêcia jakiegokolwiek klawisza.
Sterownik bêdzie kontynuowa³ nawadnianie przy pomocy pozosta³ych dzia³aj¹cych zaworów.
To samo bêdzie pojawiaæ siê na wyœwietlaczu do momentu naprawienia uszkodzenia.
Jeœli zwarcie pojawia siê na przekaŸniku w³¹czaj¹cym pompê lub zaworze g³ównym (terminal P), to samo
pojawia siê na wyœwietlaczu.
Aczkolwiek, w tym przypadku, nawadnianie zostaje w pe³ni zatrzymane do momentu rozwi¹zania
problemu. Ewentualne zwarcia pojawiaj¹ najczêœciej w miejscach ³¹czenia przewodu z zaworem.

KASOWANIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW

Uwaga! Upewnij siê, ¿e chcesz to zrobiæ! Ta funkcja
usunie wszystkie dane przechowywane w
sterowniku ITC (programy i daty).
Przy pomocy metalowego przedmiotu (œrubokrêta,
spinacza, itp.) zetkn¹æ dwie prostok¹tne metalowe
p³ytki poni¿ej „reset” z prawym paskiem terminalu.
Przytrzymaæ zetkniête do momentu, gdy ekran
stanie siê pusty. Ekran pojawi siê wtedy ponownie.
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DEKLARACJA ZGODNOŒCI Z WYTYCZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ
Niniejszym deklarujê, i¿ urz¹dzenie ITC, sterownik do automatycznego zraszania,
odpowiada Wytycznym Unii Europejskiej 72/23/CE i 93/68 dot. bezpieczeñstwa elektrycznego
oraz wytycznym 89/336/CE, 93/31/CE i 93/68/CE dotycz¹cym zgodnoœci elektromagnetycznej.
Odpowiednie standardy zgodne z wymogami technicznymi:
EN 60065 dla bezpieczeñstwa elektrycznego
EN 50081-1 ed 92 i EN 50082-1 ed 92 dla interferencji i odpornoœci na interferencje
Urz¹dzenie ITC wymaga zasilania pr¹dem 230V~, 50 Hz, jedna faza.
Ogólne informacje o sterowniku ITC umieszczono na lewej stronie skrzynki.
Aix-en-Provence, 13/09/2000
Dyrektor Naczelny
RAIN BIRD Europa
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Dystrybutor:

FHU CONTRA Agnieszka Bylska
BIURO: ul. Kościuszki 8a/18, 87-400 Golub Dobrzyń
SKLEP: Gronowo 132/4
502 101 674, 510 547 743
biuro@firmacontra.pl

