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1. Wiadomości ogólne 
 

UwaŜamy, Ŝe Państwo jesteście zaznajomieni z tematem nawadniania. Dlatego ujęliśmy tą 
instrukcję bardzo skrótowo i przekazujemy tylko te informacje, które potrzebne są do 
uŜytkowania tego produktu. 

 
Gwarancja jest waŜna tylko wtedy, gdy sterownik będzie uŜywany zgodnie z instrukcją 
obsługi i usterki wystąpią w okresie gwarancyjnym. 

 
 
 1.1. Zastosowanie 

 
Sterownika jest przeznaczony do otwierania i zamykania elektrozaworów 24V/50Hz. 
Tego typu zawory są generalnie stosowane w systemach nawadniających.  
Temperatura pracy:   0°C do 50°C 
Temperatura magazynowania:  -20°C do 50°C 

 
 
 1.2 Gwarancja 
 

Firma Regnerbau Calw GmbH gwarantuje, Ŝe kaŜde nowe urządzenie wolne jest od 
wad i usterek materiałowych. Gwarancja jest waŜna pod warunkiem, Ŝe sterownik 
będzie uŜywany do systemów nawadniających wg danych zalecanych przez 
producenta i w ramach niŜej podanego zakresu.  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w skutek działania sił wyŜszych (np. 
burze, powodzie, poŜary). 
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Firma Regnerbau Calw GmbH naprawi albo wymieni według własnego uznania i na 
swój koszt w okresie gwarancyjnym wszystkie uszkodzone części.  
Prosimy wysłać uszkodzoną część na adres sprzedawcy albo do firmy Perrot-Polska 
Sp. z o.o., ul. Józefa Kreta 2, 43-450 Ustroń. 
Gwarancja wygasa z chwilą, gdy urządzenie nie było uŜywane, instalowane lub 
modernizowane zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi. 
 

Firma Regnerbau Calw GmbH i Perrot-Polska Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za następujące szkody:  

- straty w uprawach, koszt urządzeń zastępczych i usług, które powstały na 
wskutek defektu sterownika; 
- zranienia instalatora z powodu niedbałości montaŜu albo innych przyczyn.  
 
Niniejsza gwarancja zapewnia uŜytkownikowi prawa zgodnie z przepisami 
krajowymi.  

 
 
2. Bezpieczeństwo 
 

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa zawiera podstawowe wskazówki, na które naleŜy 
zwrócić uwagę w trakcie montaŜu, ruchu, przeglądzie i uruchomieniu. Koniecznym 
jest, aby instrukcja została przeczytana przez montera i uŜytkownika przed 
montaŜem i uruchomieniem. 

 
Nie tylko naleŜy zwracać uwagę na ogólne wskazówki w rozdziale 
„Bezpieczeństwo“, ale równieŜ w innych rozdziałach wprowadzono specjalne 
wskazówki bezpieczeństwa. 

 
2.1.  Oznaczenie wskazówek w instrukcji 

 
Instrukcja zawiera wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie moŜe być 
niebezpieczne dla osób. Oznaczone zostały ogólnym symbolem niebezpieczeństwa: 

                             
              
Wskazówki, których nieprzestrzeganie moŜe być niebezpieczne dla urządzenia i jego 
funkcji oznaczone są znakiem: 

              UWAGA 
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Po podłączeniu sterownika do sieci 230V automatycznie pod napięciem jest 
transformator i układ prostowniczy. 
Dotknięcie tego elementu jest niebezpieczne dla Ŝycia. 

 
 
2.2. Niebezpieczeństwa związane z nieprzestrzeganiem wskazówek 

 
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa moŜe wywołać niebezpieczeństwo dla 
osób, jak teŜ dla środowiska naturalnego i urządzenia. MoŜe prowadzić równieŜ do 
utraty jakichkolwiek roszczeń do powstałych strat. 

 
 
3. Opis 
 
3.1 Dane techniczne 

�    3 niezaleŜnie programy nawadniania (A, B, C) z moŜliwością 4 uruchomień 
� Czas pracy pojedynczej sekcji 1 – 99 min.  
� 7 dniowy kalendarz  
� MoŜliwość ręcznego uruchomienia pojedynczych sekcji wzgl. programów 

 
3.2      Dane elektryczne 

� Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz 
� Napięcie wyjściowe 24VAC 
� Prąd wyjściowy – trwały: 300mA 
� Prąd wyjściowy – krótkotrwały: 450mA 
� Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem 
� Zegar oraz programy zabezpieczone przed zanikiem napięcia 

 
3.3 Wejścia i wyjścia 

� MoŜliwość rozbudowy sekcji od 2 do 12 
� Główny zawór wzgl. przekaźnik pompy 24VAC 
� Wejście bezpotencjałowe (np. Czujnik deszczu) 
� 24 VAC 

 
3.4       Wyświetlacz i przyciski 

� Wyświetlacz LCD 90x36mm 
� Wskaźnik trybu pracy i czasu 
� 5 przycisków funkcyjnych 

 
3.5       Wymiary 

� Wymiary zewnętrzne obudowy 
Szerokość: 350mm; Wysokość: 270mm; Głębokość: 110mm 

� 8 dławików do kabli przyłączeniowych 
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4. MontaŜ 
 
4.1 MontaŜ na ścianie 

�    Urządzenie naleŜy zamontować w miejscu suchym i nie nasłonecznionym. 
� Skrzynię montuje się na ścianie za pomocą trzech dostarczonych z sterownikiem 
śrub. Niezbędne jest odkręcenie pokrywy. 

 
  

 
Urządzenie moŜna mocować do ściany tylko za pomocą otworów do tego 
przeznaczonych. 
 
Zanim sterownik zostanie podłączony do sieci 220V naleŜy: zamocować 
urządzenie na ścianie, podłączyć przewody elektrozaworów i przykręcić 
pokrywę. 

 
 

  UWAGA  
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4.2 Połączenie sterownika oraz elektrozaworów 
 

Schemat połączeń  
 

 
 

Połączenie zaworów i sterownika 
� Elektrozawory oraz wszystkie wejścia i wyjścia podłączyć zgodnie z schematem 

 
 
 
� Dostarczone wraz z urządzeniem mocowania uŜyć do wszystkich podłączanych 

przewodów. 
� W trakcie pracy cewki elektrozaworu nie powinna zostać przekroczona wartość 

obciąŜenia sterownika 150mA/wyjście. 
 

Praca z zaworem głównym lub stycznikiem pompy 
        
 
 

� Stycznik pompy musi być oddalony od sterownika minimum 5m. 
 

 

  UWAGA  

   UWAGA  
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Przyłącze czujnika deszczu 
� Na listwie zaciskowej czujnika deszczu jest zabudowana fabrycznie zwora. 
� Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do czujnika ze stykami normalnie 

zwartymi. MoŜna zastosować czujnik Perrot MiniClik. 
� Zworę usunąć i podłączyć czujnik deszczu 
 
Przyłącze wyłącznika czasowego (np. zewnętrzny zegar) 
� Dzięki stałemu złączu 24VAC, moŜna uruchamiać zawory za pomocą zewnętrznego 

wyłącznika czasowego (patrz Schemat połączeń). 
Tego rodzaju połączenie jest niezbędna na korcie tenisowym. 

  
Uwaga:  Uruchamianie zaworów przez wyłącznik czasowy nie powoduje 

 uruchomienia „Głównego zaworu“. 
 W tym przypadku wymagany jest inny schemat połączeń. 
 –Prosimy zapytać producenta – 
 
 

4.3 Połączenie zewnętrznego sterowania 
Podłączenie zewnętrznego wyłącznika dla zdalnego uruchamiania programu (Nr 
zamówienia CBK2 49165) 
� Listwa zaciskowa czujnika deszczu jest fabrycznie wyposaŜone w zworę 
� Zworę usunąć i w to miejsce podłączyć wyłącznik (zasada działania, jak wył. 

dzwonkowego) 
 

Schemat połączeń 
dla czujnika deszczu   dla uruchomienia przez zewnętrzny wyłącznik 
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Przygotowanie sterownika do uruchamiania przez zewnętrzny wyłącznik 
� Sprawdzić, czy wyłącznik podłączony jest do listwy zaciskowej sterownika. 
� Fabrycznie sterownik jest przygotowany do podłączenia czujnika deszczu. 
� Ustawienie powinno zostać zmienione na „Zewnętrzny start” („Externer Start“ (ES)). 
� NaleŜy wyjąć wtyczkę sterownika i w trakcie wkładania wtyczki przytrzymać przycisk.  

 
W trakcie powtarzania tej czynności zmienia się opis i ustawienie sterownika: 

Opis na wyświetlaczu Ustawienie sterownika 

 

Normalnie otwarty 
- dla czujnika ze stykami zwierającymi się 

 

Normalnie zamknięty  
- dla czujnika ze stykami otwierającymi się 
(Ustawienie fabryczne) 

 

Zewnętrzny (External) Start  
- Uruchomienie programu przez wyłącznik 

Uwaga: ���� Naciśnięcie zewnętrznego sterownika powoduje natychmiastowe uruchomienie 
programu A. Sterownik musi być ustawiony na jedną z trzech pozycji: 
 ���� Ręczne uruchamianie 

 ���� Sterownik wyłączony 
 lub 
 ���� Sterownik załączony. 

 � Uruchomiony program zatrzyma się, gdy samoczynnie dobiegnie do końca (zgodnie 
z zaprogramowanymi czasami lub zostanie ponownie uruchomiony zewnętrzny 
wyłącznik. 

 
 

5. Uruchomienie 
 
Urządzenie 

 

Dioda LED 
dla sekcji 

Bezpiecznik 

Pokrywa 

Mocowanie 
przewodów 
sterujących

Przycisk

Przycisk

Wyświetlacz 

Przycisk 

Przycisk 

Przycisk 

Opis typu 

Śruba mocująca moduł 
sterujący 

Moduły sterujące 

Wejścia dla przewodów 
sterujących 
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Wyświetlacz 
Po włączeniu sterownika do sieci pojawia się na wyświetlaczu: 
         
Wyświetlacz             1 ...            2 ...      3 ...         4.   Pozycja 

     Menu nr 
 
PoniŜej zostaną wyjaśnione szczegóły wyświetlacza: 
 
 
Podręcznik programowania 
 

Wybór menu 
Za pomocą czerwonego przycisku            moŜna wybierać funkcje Menu od 1 do 8. 
Aktualnie wybrana pozycja menu jest podwójnie sygnalizowana: 
1. Liczba w lewym dolnym rogu wskazuje nr wybranej pozycji menu (patrz wyświetlacz). 
2. Dodatkowo wyświetlany jest symbol odpowiedniego menu. 
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Funkcje przycisków 
 
Urządzenie posiada 5 przycisków o następujących funkcjach: 
 
   : Wybór opcji Menu 
 
    

: Zwiększanie ustawianej wartości  
 
 
   : Zmniejszanie ustawianej wartości 
 
 
   : Przejście do następnej pozycji/zatwierdzenie 
 
 
   : Wybór programu nawadniania 
 
 
 
Ustawianie dnia tygodnia oraz godziny                   ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu  �   

2. Za pomocą przycisku            lub            ustaw aktualny dzień tygodnia.   

Wybrany dzień wskazuje migająca strzałka w dolnej części wyświetlacza. 

3. Za pomocą przycisku           wybrany dzień zapisujemy w pamięci, 

automatycznie zaczyna migać godzina do ustawienia. 

  Za pomocą przycisku           lub           ustaw Ŝądaną godzinę.  

4. Za pomocą przycisku           wybraną godzinę zapisujemy w pamięci, 

automatycznie zaczynają migać minuty do ustawienia. 

  Za pomocą przycisku           lub           ustaw Ŝądane minuty. 

5. Naciśnięcie przycisku            powoduje zapisanie wcześniej wprowadzonych  

danych. 

 
OstrzeŜenie: ���� W przypadku zaniku napięcia, nastawiona godzina oraz dzień  

      tygodnia pozostaje w pamięci przez min 24 godziny. W przypadku  
     dłuŜszego zaniku napięcia naleŜy ponownie ustawić godzinę oraz  

       dzień tygodnia. 
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Ustawianie czasu pracy sekcji                 ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu �        

2. Wybierz program (A, B lub C) za pomocą przycisku         . Wybrany program jest 

podświetlony po lewej stronie wyświetlacza (obok napisu Prog.). 

3. Pozycje 1. i 2. na wyświetlaczu przedstawiają wybraną sekcje oraz 3. i 4. przedstawiają 

nastawiony czas pracy. 

4. Za pomocą przycisku            lub            ustaw Ŝądany czas pracy sekcji. 

5. Za pomocą przycisku            zapisujemy ustawioną wartość i przechodzimy do ustawiania 

następnej sekcji. 

6. Powtarzaj kroki  4. i 5. dla kaŜdej sekcji. 

7. Powtarzaj kroki 2. � 6. dla kaŜdego programu. 

� Czas pracy sekcji moŜna ustawić w zakresie 0 � 99 min. 
 
OstrzeŜenie: ���� Kiedy np. urządzenie posiada tylko 3 moduły, moŜna zaprogramować 

           tylko 6 sekcji ( 3 Moduły x 2 Sekcje). 

      ���� Jednoczesne naciśnięcie przycisków            oraz            powoduje 
           przestawienie czasu pracy sekcji  
           na wartość O min. (na wyświetlaczu  dwie poziome kreski - -).  
          Naciśnięcie przycisku            przywraca poprzednią wartość czasu pracy.  
 

 
Ustawianie czasu przerwy           ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem             Menu �    

2. Na wyświetlaczu miga zadeklarowany czas przerwy.  

3. Za pomocą przycisku            lub            moŜna ustawić Ŝądany czas przerwy. 

4. Opuszczenie Menu � automatycznie zapisuje zadeklarowaną wartość. 

�   Czas przerwy moŜna ustawić w zakresie od 0 � 99 sekund.  

OstrzeŜenie:  ���� Czas przerwy jest czasem pomiędzy zakończeniem pracy aktywnej  
                 sekcji i rozpoczęciem pracy następnej.  
      
  ���� Jednoczesne naciśnięcie przycisków            oraz            powoduje 
               przestawienie czasu przerwy 
                na wartość O min. (na wyświetlaczu  dwie poziome kreski - -).  

           Naciśnięcie przycisku            przywraca poprzednią wartość czasu przerwy. 
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Ustawienie startu programów nawadniania            				 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu 	   

2. Wybierz za pomocą przycisku           program, którego godzinę  

startu naleŜy ustawić lub zmienić (A, B lub C). 

3. Za pomocą przycisku           lub          moŜna Ŝądaną godzinę ustawić (krok  

5 minutowy). 

4. Przyciskiem            zapisujemy w pamięci godzinę uruchomienia i moŜemy  

wg Ŝyczenia ustawić drugi (trzeci i czwarty) start w tym samym programie. 

5. W przypadku potrzeby wprowadzenia czasów startu dla innych programów  

(A, B, lub C) naleŜy powtarzać kroki 2. � 4. 

OstrzeŜenie: ���� Jednoczesne naciśnięcie przycisków           oraz          powoduje  
  wykasowanie czasu uruchomienia programu, pozostałe dane 
 programu pozostają bez zmian.  

 
 ���� Naciśnięcie przycisku           przywraca poprzedni czas  
      uruchomienia. 

 
Ustawienie dni nawadniania                   



 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu 
   

2. Wybierz program (A, B lub C) za pomocą przycisku          . 

3. Wybierz przyciskiem             czas uruchamiania nawadniania 1, 2, 3 lub 4. 

4. Aktualnie aktywny dzień nawadniania jest zaznaczony stale świecącą strzałką. 

Nawadnianie będzie powtarzane cyklicznie w zaznaczone dni tygodnia. Na pozycji 2. 

wyświetlacza pojawiają się zaznaczone numery dni tygodnia (Mo.=1, Di=2 ...). 

5. Przyciskiem         moŜna podświetlony dzień aktywować wzgl. dezaktywować.  

 

  strzałka miga  = nawadnianie nieaktywne 

   strzałka świeci ciągle = nawadnianie aktywne 

 

6. Przyciskiem           przechodzimy do kolejnego dnia. Powtarzaj krok 4 i 5 aby  

   wyznaczyć dni nawadniania dla całego tygodnia. 

7. Powtarzaj kroki 3. do 6. dla innych czasów uruchamiania 

   Powtarzaj  kroki  2. do 6. dla innych programów 
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OstrzeŜenie: ���� Aby sprawdzić, czy wprowadzone programy nawadniania 
    się nie nakładają, naleŜy naciskając przycisk           przejść  
   do następującej pozycji:      
    

   Menu ���� Manual          lub 

  Menu ���� Off    lub 

  Menu ����  Run  . 

���� Gdy wyświetlaczu miga                                    oznacza, Ŝe  
 
zaprogramowany: 
  ����  Czas pracy sekcji 
 ����  Czas uruchomienia programu 

lub / i  
���� Dni nawadniania 

się nakładają (krzyŜują). 
Najprostszym sposobem usunięcia błędów jest wykasowanie lub zmiana 
czasu uruchomienia nawadniania. 

 
Ręczne uruchomienie pojedynczej sekcji           ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem          Menu �  

2. Pozycje 1 i 2 na wyświetlaczu przedstawiają nr sekcji. 

Pozycje 3 i 4 na wyświetlaczu przedstawiają czas pracy pojedynczej sekcji. 

3. Przyciskiem           moŜna zmieniać Ŝądaną sekcję. 

4. Przyciskiem           lub          moŜna ustawić czas w zakresie 0 do 99 min.  

5. Jednoczesne naciśnięcie przycisku           i          uruchomi sekcję. 

6. Jednoczesne naciśnięcie przycisku           i          przerywa pracę sekcji. 

 
Ręczne uruchomienie programu               ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu �   

2. Przyciskiem           wybiera się Ŝądany program.  
W lewej części wyświetlacza (obok napisu Prog.) podświetlany jest wybrany program. 
Podświetlenie zmienia się w zakresie „   „(brak wybranego programu), A, B, i C.  

3. Jednoczesne naciśnięcie przycisku          i           uruchomi wybrany program. 
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3. Jednoczesne naciśnięcie przycisków            oraz           powoduje uruchomienie 
wybranego programu nawadniania. 

4. Opis na wyświetlaczu zmienia się: 
Pozycja 1. do 4. pozostały czas do zakończenia przebiegu całego programu godziny + 
minuty na przemian z: 
Pozycja 1. i 2. aktywna sekcja –  
Pozycja 3. i 4. pozostały czas pracy sekcji 
 

5. Jednoczesne naciśnięcie przycisków             oraz           powoduje przerwanie  pracującego 
programu. 

 
OstrzeŜenie:  ����  Ręczne uruchomienie pojedynczej sekcji lub programu jest    

niezaleŜne od aktualnego stanu czujnika deszczu.  
 
 

Wyłączenie urządzenia                 ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu �   
2. W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol          a pozycje 1. do 4. 

przedstawiają aktualną godzinę. 
OstrzeŜenie: ����  Aktualnie aktywny program zostanie przerwany, wszystkie    

      zawory zostaną zamknięte.   
Przerwane programy nie moŜna ponownie uruchomić przechodząc 
ponownie do pozycji menu ���� - Start          

���� Wszystkie dane programów pozostaną niezmienione 
���� W tym Menu przyciski                                i   
     nie są aktywne. 

 
 
Uruchomienie automatyczne -Start-                 ���� 

 
1. Wybierz przyciskiem           Menu �     
2. W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol          a pozycje 1. do 4. 

przedstawiają aktualną godzinę. 
OstrzeŜenie: ���� W tej opcji menu będą się uruchamiały wszystkie programy, 

     które w menu  				           mają nastawione jeden lub więcej  

     czasów uruchomienia. 

���� W przypadku, gdy czujnik deszczu jest włączony, po prawej  

     stronie wyświetlacza miga symbolol           . Wszystkie  

     automatycznie uruchomione programy zostaną przerwane,  

     wzgl. następne nie zostaną uruchomione. 
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���� Gdy jest aktywny program nawadniania,  
na wyświetlaczu widoczne są: 
 ���� Pozycja 1.i 2.: aktywne sekcje  
       i  
       Pozycja 3.i 4.: pozostały czas pracy sekcji 
      na przemian z: 
 ���� Pozycje 1.do 4.: pozostały czas pracy programu nawadniającego 
 ���� Po zakończeniu pracy kaŜdej sekcji jest odliczany na  
      wyświetlaczu czas przerwy pomiędzy pracą poszczególnych 
      sekcji. 

 
���� W tym menu przyciski                                        i           
     nie są aktywne. 

 
Usuwanie wszystkich danych 
 
W przypadku konieczności usunięcia wszystkich danych (czasów pracy sekcji, czasu 
przerwy, dni nawadniania), naleŜy wyciągnąć wtyczkę zasilania i jednocześnie z ponownym 
wkładaniem do gniazdka nacisnąć przycisk  
 
 
6. Serwis 
 
Zabezpieczenie urządzenia 
Urządzenie jest zabezpieczone bezpiecznikiem: 

T 0,2 AH 250 V 
Urządzenie jest zabezpieczone przed krótkotrwałym zwarciem przewodów sterujących 
elektrozaworami. Krótkie zwarcie jest sygnalizowane na wyświetlaczu napisem:                     
Następnie opis na wyświetlaczu powraca do stanu normalnego. 
 
Wymiana bezpiecznika  
1. Wyjąć wtyczkę zasilania sterownika z gniazdka sieciowego 
2. Odkręcić pokrywę z urządzenia.  

Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie, powyŜej zacisków zasilania sterownika (patrz 
rozdział 5 – Urządzenie) 

3. Uszkodzony bezpiecznik wymontować 
4. Zamontować nowy bezpiecznik 
5. ZałoŜyć pokrywę 
6. WłoŜyć wtyczkę sieciową do gniazdka 
7. Sprawdzić funkcje 
 
UWAGA Sterownik jest zabezpieczony bezpiecznikiem 0,2A. Ominięcie bezpiecznika 

lub wymiana na innego typu moŜe stać się powodem zagroŜenia 
poraŜeniem prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia. 
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Moduł sterujący 
 
Moduły sterujące (patrz rozdział 5 – Urządzenie) są wymienne. Moduł sterujący jest tak 
zbudowany, Ŝe w przypadku przepięcia ulega zniszczeniu a główna płyta sterownika 
pozostaje nie uszkodzona. W rozdziale 7 - Usterki – zamieszczono opis awarii modułów 
sterujących. 
 
 
Wymiana modułu sterującego 
 
1. Odłączyć zasilanie urządzenia. 
2. Odkręcić śruby mocujące pokrywę. 
3. Odłączyć przewód od uszkodzonego modułu sterującego. 
4. Odkręcić śrubę mocującą uszkodzony moduł sterujący. 
5. Moduł odłączyć od listwy zaciskowej przesuwając w dół. 
6. Nowy moduł podłączyć do listwy zaciskowej przesuwając z dołu do góry. Przykręcić 

śrubę mocującą oraz przewody. 
7. Sprawdzić funkcje. 
 
 
MoŜliwość rozbudowy urządzenia 
 
Urządzenie jest fabrycznie dostarczane z minimum 2 i maksymalnie 12 sekcjami. 
W przypadku, gdy klient ma Ŝyczenie rozbudowania ilości sekcji, jest to moŜliwe z dwu 
sekcyjnym krokiem do maksymalnie dwunastu sekcji. 
Zamówieniowy numer modułu sterującego: Erweiterungsmodule CBS2 49160. 
Jeden moduł sterujący zawiera 2 sekcje. 
 
 
Zabudowa nowego modułu sterującego 
 
1. Odłączyć zasilanie urządzenia. 
2. Odkręcić śruby mocujące pokrywę.  
3. Nowy moduł podłączyć do listwy zaciskowej przesuwając z dołu do góry.  

Przykręcić śrubę mocującą oraz przewody. 
4. Sprawdzić funkcje. 
5. Czas pracy sekcji nowego modułu musi zostać określony w opcji 2 menu. 
 
Oprogramowanie sterownika rozpoznaje samodzielnie ilość zainstalowanych sekcji. W 
czasie programowania nie jest konieczne deklarowanie ilości sekcji. 
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7. Usterki i ich usuwanie 
 
Problem Przyczyna Wskazówka 
Wyświetlacz wskazuje, Ŝe 
nawadnianie pracuje – 
zawór się jednak nie 
otwiera, 

1. Brak napięcia na cewce 
elektrozaworu 

- Sprawdzić połączenia 
elektryczne 
- Zmierzyć napięcie na cewce 
zaworu 

dioda LED 2. Uszkodzona cewka zaworu Wymienić cewkę 
aktywnej sekcji świeci 3. Brak ciśnienia wody Sprawdzić stycznik pompy 
 4. Na wyjściu sekcji modułu 

sterującego brak napięcia 
Wymienić moduł sterujący 

Nawadnianie jest 
wyłączone a pomimo tego 
zawór jest dalej otwarty – 
dioda LED  

1. Cewka jest pod napięciem, 
uszkodzony moduł sterujący 

Wymienić moduł sterujący 

aktywnej stacji nie świeci 2. Cewka bez napięcia, 
mechaniczne uszkodzenie 
zaworu 

Sprawdzić zawór 

   
Błędne wskazania zegara 
oraz dnia tygodnia 

1. Zbyt długi brak napięcia 
Ustaw zegar i aktualny dzień 
tygodnia 

Na wyświetlaczu 
widoczny jest napis OFF  

1. Zwarcie lub przepięcie na 
wyjściu 

Usunąć zwarcie, wyjąć i 
włoŜyć ponownie wtyczkę do 
gniazdka sieciowego  

Programy nie uruchamiają 
się automatycznie 

1. Urządzenie nie jest 
ustawione w pozycji menu  
�- Start 

Za pomocą przycisku  
przejdź do menu � 

 2. Błędnie podany czas startu 
nawadniania 

W menu 	 ustaw 
prawidłowy czas 

 3. śądany dzień nawadniania 
nie jest ustawiony w 
programie nawadniającym. 

Ustaw odpowiedni dzień 
nawadniania w menu 
 

Brak wskazań na 
wyświetlaczu 

1. Brak napięcia 2320V 
Sprawdzić napięcie 
230V/50Hz  

 2. Uszkodzony bezpiecznik 
Wymienić bezpiecznik 
Typ T200mA 250V 

 3. Uszkodzona płyta główna Wymienić urządzenie 
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Przykład planu nawadniania 

 
Zawór Czas pracy  

Program A 
Czas pracy  
Program B 

Czas pracy  
Program C 

1 40‘   
2 40‘   
3 30‘   
4 30‘   
5 30‘   
6 30‘   
7 30‘   
8 -   
9 -   
10 -   
11 -   
12 -   

 
 

Start Program A Program B Program C 
 Czas 18:00   
1 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. X   X   X               

 Czas 23:00   
2 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. X   X   X               

 Czas    
3 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. 
       

              

 Czas    
4 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. 
       

              



 

 - - 19 - - 

 
Szablon planu nawadniania 
 
Sekcja Czas pracy 

Program A 
Czas pracy 
Program B 

Czas pracy 
Program C 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
Start Program A Program B Program C 

 Czas    
1 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad.                      

 Czas    
2 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad.                      

 Czas    
3 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. 
       

              

 Czas    
4 Dzień Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 nawad. 
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Zgodność 
 

Sterownik PERROT Typu: 
 

WaterControl 

 
jest wykonany zgodnie z następującymi normami: 
 
DS/EN 50081-1: 1992 część 1 
DS/EN 50081-1: 1997 część 1 
 
Oświadczam niniejszym, Ŝe w/w produkt wykonany jest zgodnie z podanymi normami. 
 
Günther Flik 
Leiter Techn. Büro 
Regnerbau Calw GmbH 
Industriestrasse 19-29 
75382 Althengstett 
 
Wydano 21.05.2002 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian technicznych bez wcześniejszej zapowiedzi. 
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Skrócony opis funkcji sterownika WaterControl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Przyciski 

Nazwa Nr Symbol 

 

 
 

Zwiększanie 
wart. 

 

 
 

Zmniejszanie 
wart. 

 

 
 

Do następnej pozycji 

 

 
 

Wybór programu 

Zegar + dzień 1 
 
 

Zegar / Dzień 
Zwiększanie 

Zegar / Dzień 
Zmniejszanie 

Zmiana Data � 
Dzień  

Zapisanie ustawień 
- 

Czas pracy sekcji 2  Zwiększanie 
czasu pracy 

Zmniejszanie czsu 
pracy Następna sekcja Wybór 

   
+/- jednocześnie = czas pracy = 0 

min. 
 programu 

Czas przerwy 3 
 
 

 
Zwiększanie 

czasu przerwy 
Zmniejszanie 
czasu przerwy 

- - 

Godzina - Startu 4  
Zwiększanie 
czasu startu 

 

Zmniejszanie 
czasu startu 

Następny czas startu/ 
zapisanie 

Wybór 

   
+/- jednocześnie = wykasowanie 

czsu 
ustawionego czasu programu 

Dni nawadniania 5 
 
 

 

Wybieranie 
dnia tygodnia 

Dzień 
nawadniania 
aktywacja / 

dezaktywacja 

Następny dzień 
tygodnia 

Wybór programu 

Ręczne uruchom.  6 
 

 

Zwiększanie 
czasu pracy 

Zmniejszanie 
czasu pracy 

Zmiana sekcji Wybór programu 

sekcji lub programu   
+/-  jednocześnie = zatrzymanie  

pracy sekcji lub programu 
�/Prog. jednocześnie=uruchomienie sekcji 

lub programu 

Wyłączony 7 
 
 

Blokada sterownika – zatrzymanie pracy i uruchamainia pracujących programów 
- przyciski nie są aktywne - 

Załączony 8  
 

Auto Start nastawionych programów 
- przyciski nie są aktywne - 

 

Perrot Polska Sp. z o.o. 
ul. Józefa Kreta 2 
43-450 Ustro ń 
 
Telefon       (033) 85 75 101, 85 75 102, 85 75 105  
Faks           (033) 85 75 104  
E-mail         perrot@perrot.pl  
Internet       http://www.perrot.pl 
 

Regnerbau Calw GmbH 
Industriestrasse 19-29 
D – 75382 Althengstett  
 
Telefon       0049-7051-162-0  
Telefax       0049-7051-162-133  
E-mail         Perrot@perrot.de  
Internet       http://www.perrot.de 
 


